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Abstract 

This research paper basically discusses the issue of influence of English language 

on Arabic media language along with the factors that are part of this influence. In 

addition to that, it also throws light on the consequences and outcomes emerging 

from the interaction of both languages. The English language is influencing the 

Arabic language and especially the Arabic media language because of hegemony 

of western world over the Muslim countries including the Arab countries. The 

result of this a lot of English words are traveling to Arabic language in various 

fields like information technology, Political Economics, medical, and educational 

fields. Obviously, there are various factors which are responsible for the influence 

of English language on Arabic media language including social, cultural, 

educational and linguistic.  
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 مقدمة
اللغاة مما ل شك فيه أ ن اللغة الإجنلزيية أ صبحت أ كرث اللغات انتشاارا    العااو وناارا  لة ااة اللغاة الإجنلزيياة عاىل الفاة ا االت بادأ ت 

والاقتصادية  الإجنلزيية أ ن تؤثر عىل اللغة العربية الإعالمية , فةااك عدة عوامل لةذا التأ ثري مبا فهيا العوامل الاجامتعية والتارخيية واللغوية

ادلعاياة ووبااء عليه جند أ ن عدة لكامت اللغاة الإجنلزيياة بادأ ت تادلل اللغاة العربياة الإعالمياة   اتلامب ا االت مباا فهياا الت  ولوجياا 

احلفاظ علهيا والس ياسة والاقتصاد والطب والتعلمي وال  ياء والفزيايء ونتيجة ذلكل نالحظ اليوم بأ ن اللغة العربية أ صبحت هممةل ول يمت 

ويزيد اس تخدام لكامت اللغة الإجنلزيية   اللغة العربياة ششام مفاري حياح نلحاظ باأ ن الابعن املفتاونهت مما  اسا  ولغ مدنياة الغار  

ذا اس تعملوا " أ ويك"  ل اإ بدل  ما  " أ سامب" أ و" عفاوا  " مماا  عال  (Sorry")بدل  م  " نعغ" و" سوري (OK)وحضارته ل يروق هلغ اإ

العربية   وضع خطر حيح تفقد ال ثري ما  مصاطلهتالا ودلللاا وهويت اا , كاام تااكز الانعلساات السالبية شسااب تاأ ثري اللغاة اللغة 

الإجنلزيية عىل اللغة العربية الإعالمية ، فعلياا أ ن نسعى للحفاظ عىل لغتاا م  هجة وعىل  تطويرها م  هجة أ خرى ، وهااك حاجة ماسة 

امع اللغوية   نيمية اللغة العربية و تطويرها ملواكبة متطلبات الع ر احلديح وم  الوروري أ ن نقوم اباخاذ اطخطوات اإىل مواصةل هجود ا 

عادة اللغة العربية اإىل ملن ا.  الفعاةل جتاه م ع أ و تقليص تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية الإعالمية ليك تمت اإ

 :املفةوم اللغوي للغة
لهياا فسسا تعرخم اتلامب أ راء اللغاويهت ما  اني قادمهت خيتلمب ا لااس   مفةوم اللغة حبسب الزمان وامللن, كام خيتلفون   الاار فهيا و اإ

" لغا يلغو لغوا  يعين اختالي الالكم الباطال وقاول ع عاز وجال    واحملدثهت حول مفةوم اللغة حيح قال اطخليل ب  أ محد الفراهيدي

ل وا ابا َذا َمرُّ
ِ
ا﴾ َوا َرام  وا كا ﴾ (1)لَّْغوا َمرُّ يها وعاد اب   (3)يعين رفع الصوت ابلالكم ليغلطوا املسلمهت "  (2) أ ي الباطل وقوهل تعايل:    َوالَْغْوا فا

 (4)م اور اني فريقي" لغي يلغى لغة ولغا يلغو لغوا: نلكغ و  احلديح: " م  قال يوم امجلعة والإمام خيطب لصاحبه " صاه " فقاد لغاا " 

وعااد محماد مرتاا احلسالين الزبيادي" لغاا لغاوا: نلكاغ وم اه  (6)أ ي نلكاغ "  (5)أ ي نلكغ و  احلديح: "  م  مس احلىص فقد لغا " 

 ( 8), والسس بة اإيل اللغة لغوي بضغ ففتح."(7)احلديح " م  قال   امجلة " صه " فقد لغا أ ي نلكغ"

 املفةوم الاصطاليح للغة:
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ختلفااوا   حتديااد املفةااوم الاصااطاليح للغااة حيااح آةاارت اتلاامب اني راء و وهجااات الاااار   هااذا الشااأ ن و  الواقااع أ ن اللغااويهت ا

هنا أ صوات يعاك هبا لك قوم ع  أ غراخم". فسس تعرخم بعن اني راء اللغويهت م  املتقدمهت واملتأ خري  ويه: وعاد اب  جين  .وعااد (9)" اإ

ن اللغاة للياة عقلياة معقادة وأ ن   وعااد ششومسايك (10). مل  اا   البادء""اللغة مل ة   اللسان وكذا اطخط صااعة   اب  لدلون "اإ

ن اللغاة آااهرة   (11)الإنسان يودل ودليه قدرة لغوية حمدودة شساعده عاىل اكتساا  أ ياة لغاة يعالمت    "عةاا ". وعااد دي سوساري"اإ

  (12)اجامتعية يسبغي دراس  ا عىل هذا اني ساس, ". 

 مفةوم اللغة الإعالمية
وعاد  (13)ادلكتور عبد العزيز رشف" اإن اللغة الإعالمية آاهرة لاضعة لم مااهر السشاي الثقا  م  عمل وف  وموس يقى ".عاد 

"اإن اللغة الإعالمية تع"د عىل اللكمة ك ساس لتأ سلس ال تابة ول   هااك عاارص أ خرى مساعدة تعهت عىل  ادلكتور جان جاكان كرم

وعاد عباس محمود العقاد"فلغة الإعالم يه الفصحى السةةل املاسطة   مس تواها  (14)اللريلتورية ". تأ مهت الوضوح والإفةام والرسوم

 (15.)العميل "

 املفةوم اللغوي لالإعالم
عالماا  ولكماة أ عامل اشا تقت ما  لفااة عامل فلااالحظ اتلامب املفااهمي الا  أ برزهاا  وابلتأ مل   لكمة اإعالم جند أ هنا م  اب  أ عمل يعمل اإ

اْغ َل اللغوي ا وهنا اْ  دو اوهَنوغو ون للكمة" عمل". وقال اب  م اور اني فريقي "" عمل يعمل علام  ويقال عمل الرجل لاكه و  التزنيل:   َوأ ََخرايَ  ما تَْعلَمو

ةوْغ﴾  و يَْعلَمو  يكيك ع  يوسمب: وقال اطخليل ب  أ محد الفراهيدي "عمل يعمل علام  " وهو نقين " اجلةل " ورجل علمي فان ع (17)." (16)اَّللَّ

ِّنا َحفايظٌ عَلامٌي ﴾ 
ِ
  (19)." (18)  ا

 املفةوم الاصطاليح لالإعالم
مام براهمي اإ "الإعالم هو نزويد الااس ابني خبار الصحيهتة واملعلومات السل ة ال  شساعدمه عىل ن وي  رأ ي صائب     عاد ادلكتور اإ

نقل الرساةل م  مرسل اإىل مس تقبل دون مبالغة وأ نه " وعاد ادلكتور حامد ربيع  (20) واقعة م  الوقائع أ و مشلكة م  املشالكت ,."

وعاد ادلكتور مسري محمد حسهت " الإعالم هو الفة أ وجه  ( 21)يربط باقل احلقيقة دون تضخغ أ و ششويه أ ي نقل الصورة الواقعية ."

  (22")الصحيهتة. السشاطات التصالية ال  شس  دف نزويد امجلةور بلفة احلقائق واني خبار

 عوامل تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية الإعالمية
ياة   الواقع أ ن هااك عدة عوامل جتعل لغة أ ن تؤثر عىل لغة أ خرى مبا فهيا العوامل التارخيياة والاجامتعياة والاقتصاادية واللغوياة والثقاف 

 وتفصيل هذه العوامل عىل الاحو التايل: 

 الاجامتعية والتارخيية.العوامل  -1
ي اإن العوامل الاجامتعية والتارخيية ال  جتعل اللغة الإجنلزيية أ ن تؤثر عىل اللغاة العربياة الإعالمياة تتضام  ن  ما  الاحاتلك احلضاار 

 والعامةل اني ج بية والغزو عىل اللغة واني حداث الس ياس ية وتفصيل ذكل ما ييل:

  الاحتلك احلضاري: .أ  

 عىل عبد الواحد وا  ع  الاحتلك احلضاري بقوهل:" م  املقرر أ ن أ ي احتلكويتهتدث ادلكتور 

يكدث بهت لغتهت أ و بهت لةجتهت أ و حضارتهت أ اي  الن ساب هذا الاحتلك وهمام النت درجته وكيفام النت نتاجئه اني لرية. يؤدي ل حماةل 

بقوهل: "عادما اند ت ا "عات الارشية وني ي ساب الن، أ دى  و يبهت اني س تاذ حمس  شري محمدي  (23)اإىل تأ ثر لك مهنام ابني خرى 

  (24)هذا الاندماج اإىل متاسك اللغات، فأ وجب التأ ثر والتأ ثري م  لغة اإىل لغة أ خرى وبأ شلل اتلفة." 
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 . العامةل اني ج بية: 

ع  ذكل بقولةا:"نارا لالنفتاح احلضاري والاقتصادي ال بريي  زاد دخول الوافدي  م  ادلول (25)تتهتدث ادلكتورة كرمية مطر املزروعي

 (26)اني ج بية   ادلول العربية وأ صبح م  السةل أ ن نتهتدث لغ غ بدل م  حتدهثغ لغة البدل " 

 ج. الغزو عىل اللغة:

براهمي أ نلس ع  قضية الغزو عىل اللغة بقوهل:" قد يغزو شعب م  الشعو  أ رضا  يتلكغ أ هلةا لغة أ خرى فيقوم رصاع  ويتهتدث ادلكتور اإ

و يوحض ادلكتور عىل عبد الواحد وا  ذكل بقوهل: " يرجع الفضل   انتشار الفصيةل الةادية ( 27)عايمب بهت اللغتهت الغازية واملغزوة ". 

ويشري ادلكتور عىل عبد الواحد وا  اإىل ذكل بقوهل:: "أ اتحت احلرو  (28)ة اإىل عوامل كثرية أ مهةا الغزو والاس تعامر " اني وروبي –

الصلياية فرصا لالحتلك ابللغات اني وروبية احلديثة ، فانتقلت بذكل العديد م  مفردات اللغات اني وروبية   ش ئون الس ياسة 

 ( 29)عة العلوم والف ون  ومــــا اإىل ذكل ". والاجامتع وم تجات ومصطلهتات الصاا

 د.أ حداث الس ياسة:

ويوحض اني س تاذ لر هزاميه  ذكل   قوهل:"قد ن ون الس ياسة م  أ مه العوامل أ ثرا    نيمياة اللغاة عااك اسا تهتداث ال ثاري ما  اني لفااظ 

"غزو الغر  احلضاري املتقدم للرشق املتخلمب، واكبه غزو لغوي، نتج  ويوحض حسهت محدان العساف ذكل بقوهل: (30)واملصطلهتات. ".

 ( 31)عاه س يل أ لذ يتدفق لك يوم م  اني لفاظ واملصطلهتات اني ج بية ملبت رات الغر  املادية و اإجنازاته، 

 العوامل التعل ية والثقافية-2
والت  ولوجيا والعامية الإنرتنتية ووسائل الإعالم وتفصايل لك مهناا تتضم  هذه العوامل ن  م  التعلمي ابللغة اني ج بية وثورة التصالت 

 عىل الاحو التايل:

 أ . ثورة التصالت والت  ولوجيا:

اإن لتكل الثورة املعلوماتية م  السلبيات كرثة املعلوماات والإشااعات املغرضاة  و ذكل بقوهل:"  يوحض ادلكتور يوسمب محمد عىل السعيد

ويبهت اني س تاذ  حمسا  شاري محمادي ذكل  (32)ولاصة  لكامت اللغة الإجنلزيية   لغة مواطين ادلول العربية ."  شرس  اللكامت اني ج بية 

" لكام الن اكتشاف الإنساان أ كارث، تق ات اللغاة هباا ابلتجادد أ كارث فاأ كرث، كاام نشااهد الياوم   ع راف مالياهت ما  املفاردات  بقوهل:

  (33)، ". واملصطلهتات ال  دللت اللغات ونراكيهبا

نرتنتية عىل اللغة العربية   . أ ثر العامية الإ

دشاة وتتهتدث  فاطمة الاكييك ع  أ ثر اني نرتنتية عىل اللغة العربية بقولةا:"و بدأ ت الإنرتنتيِة   الزحمب حنو العربية ابلاةور   غرف ادلر 

  (34)واحملادثة اإضافة اإىل نقل لكامت اللغة الإجنلزيية اإىل اللغة العربية   عدد م  دول الوط  العريب مع هناايت اني لفية السابقة، ". 

 ج. التعلمي ابللغة اني ج بية:

ر وقال ادلكتور كامل محمد شرش   هذا الصدد:" ولقد طبق قرار ششأ ن تعلمي اللغة الإجنلزيية   كثري م  البالد اني ج بياة وباااء علياه تاؤث

وأ شار ادلكتاور ساا  (35)". الإجنلزيية عىل اللغة العربية ششم سليب حيح تستقل اللكامت م  الإجنلزيية اإىل العربية   اتلمب ا الت 

أ خارى  اإىل وسائل الإعالم بأ هنا أ حد الوساائل الرئلساة   ام اان العربياة، ول ا  هاااك َوساائل "اللام موجه اإىل ذكل بقوهل: الرشيمب

باراز آااهرة التادالل اللغاوي باهت ماو  لهيا أ يضا  مثل: لغة التعلمي   اجلامعات العربية ابللغات اني ج بية مما ياؤدي اإىل اإ اطين يسبغي التسبه اإ

 (36)ادلول العربية و بااء عليه تتأ ثر اللغة العربية ابللغة الإجنلزيية". 

 د. وسائل الإعالم:

ية لوسائل الإعالم حيح يقول:"يرى البعن بأ ن الوسائل التصالية تقوم جبااية كاكى عىل اللغة ويتهتدث فاروق شوشة ع  اني اثر السلب 

". ششوه صورة اللغة العربياة الصاحيهتة مماا ياؤدي اإىل نرشا اني خطااء اإضاافة اإىل دخاول لكاامت أ ج بياة اإىل اللغاة العربياة  العربية حيح
" أ ما   الع ر احلاا  فااإن اللغاة العربياة تواجاه بتهتادايت رشساة ما  قبال وأ شار ادلكتور امحد ب  محمد الضبلب اإىل ذكل بقوهل:(37)
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التصال ابني ج يب، والتأ ثري الإعال  القامئ عىل الصخب والضجيج والتاشري ابللغة الإجنلزيية و نتيجاة ذلكل يكادث التادالل اللغاوي مماا 

       (38)يؤدي اإىل تتأ ثر لغة بأ خرى " 

 العوامل اللغوية -3
وامل اللغوية ن  م  الاقرتاخم اللغوي والرتكيب واملصدر الصااعي واحلاجة اإىل تطوير اللغة وفعل الرتمجة وفقر اللغاة العربياة تتضم  الع

   املصطلهتات وتفصيل لك مهنا فامي ييل:

 الاقرتاخم اللغوي: أ .

ا انيللف ما  اللكاامت اني ج بياة اإىل اللغاة لقد أ دى الاقارتاخم اللغاوي اإىل دخاول املئاات ورمباويوحض اني س تاذ لر هزاميه ذكل بقوهل:" 

العربية, حيح تاوعت تكل اني لفاظ بهت علمية تتعلق ابلتق ياة وريريهاا ما  العلاوم التطبيقياة مثال لكاامت ال بياونر, التلفزياون, املوابيال, 

يوحض ادلكتور أ محد اتار لر  ذكل بقوهل :"حيامن ميكل ا "ع اللغوي ف رة أ و شلئا  يريد أ ن (39)ادليسك, الانرتنت, الويب, يس دي, " 

نه ميثهل مبجموعة م  اني صوات   مفردات أ و معجغ اللغة .وقد ي ون هذا ال"ثيل ع  طريق الاقرتاخم "   (40)يتهتدث عاه فاإ

 الرتكيب.  .

املصطلهتات:"وقد سامه الرتكيب   نيمية املصطلهتات ونقلةا ما  لغاة رياىل لغاة أ خارى يشري املعجغ الوس يط بأ ن الرتكيب سامه   نيمية 

و يرشااح موقااع " الإسااالم" اإىل ذكل:" وأ صاابح الرتكيااب املاازا العااريب شااائعا    اللغااة العربيااة الفصااحى احلديثااة للتعبااري عاا  .(41.)"

وأ ما الرتكيب املزا اخملتلط فيت ون م   امس عريب وهناياة   مصطلهتات فلسفية واجامتعية وس ياس ية مثل: لمبالة, لمركزية, لسليك.

 (42)أ ج بية  وأ ما الرتكيب املزا ادلخيل, فلشري اإىل الرتاكيب امل ونة م  عاارص أ ج بية مثل مي روس و , ". 

 املصدر الصااعي.ج. 

ردفة ابلتاء  نه امس تلحقه ايء السس بة مو لدللةل عاىل صافة فياه, وقاد أ كارث م اه املاودلون   يوحض ادلكتور محمود فةمي جحازي ذكل بقوهل:اإ

ضافة (43) اصطالحات العلوم وريريها " و يشري ادلكتور عبد الواحد وا  اإىل ذكل : "حيح ن ونت هذه الصيغة عاد العر  املعارصي  ابإ

 (44)الهناية اإىل أ نواع اتلفة م  املفردات مهنا:" امس مجع + يه مثل: قومية, جسس ية, وطاية, ". 

 احلاجة اإىل تطوير اللغة:  د.

ويرشح محمد شري محمدي ذكل بقوهل:" واللغة الإجنلزيية أ ساس هماة الطب والةادسة.. ذلكل  ب الإملام بأ صول اللغة الإجنلزيياة   هاذه 

ل أ ن ذكل يؤدي اإىل أ ن تؤثر اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العرب  ويوحض ادلكتاور (45)ية ". ا الت، حىت ي"   م  مواكبة التطور الرسيع , اإ

لياه براهمي أ نلس ذكل بقوهل: وقد تدعو تكل احلاجة أ و الورورة اإىل الالتجاء اإىل أ لفاظ اللغات اني ج بية فلس تعار مهنا ما متاس احلاجاة اإ  اإ

ليه حياا  أ خر فاللغات يس تعري بعضةا م  بعن بااء عىل هذه احلاجة.  (46)حياا  وما ل حاجة اإ

 ها. فعل الرتمجة :

" وأ ماََّّا الرتمجاة ف"ثال ادلكتور هناد موىس بأ ن فعل الرتمجة يسامه   م ح اللغة حيوية متجددة وتطورا  بصفة مس "رة حيح يقول: أ شار

  معارَف م وف  همام    قوى التحِول حيح جتعل اللغة العربية   حاةل اختبار مس "ٍر مع برامج الرتمجة وأ دوالا اإضافة  اإيل ما نزِوده لةا م

تجددة  وتطويرا  مس "را  ". جد ِن  ويوحض  محمد الةادي عياد(47)يدة متاحةا حيوية مو ذكل بقوهل:"أ ِن لِك حضارة تقوم عىل الهنضة العلمياة فااإ

بالد فارس شةدت تطِورا  علميا  أ شِع عىل العر  اذلي  انهبروا به فلن م  الطبيعي أ ن يسعوا اإىل نرمجة العلوم، والن اب  الرتمجاة هاو 

 (48)رشع لالقرتاخم وفتح هل البا  عىل م راعيه، "  اذلي

 و. فقر اللغة العربية   املصطلهتات العلمية:

ع  ذكل بقوهل: "اإن املشلكة ال  تواجه اللغة العربية   الوقت احلا  يه فقرها   املصاطلهتات العلمياة  يتهتدث ادلكتور امحد ب  نعامن 

و يؤكاد ادلكتاور     (49)املعاكة ع  اتلمب  الت احلضارة الع رية وارتعالا الصااعية مما  عل اللغة العربية أ ن تتأ ثر ابللغاة الإجنلزيياة ". 
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خراهجا م  حاةل الفقر   املصاطلهتات أ محد ب  نعامن عىل  ورة  تسس يق اجلةود ال  تبذلةا اتلمب ا امع اللغوية   تطوير اللغة العربية واإ

العلمية حيح يقاول: "اإن مت  ات ا اامع العربياة ما  اإ ااد اني ساامء، فةا ي   واد وواقاع املامرساة العربياة   التعلامي والصاهتافة والس ياساة 

ذا قامات  وادلبلوماس ية لتكل اني سامء ل اإ املعربة   واد أ خار  ، ل مي ا  أ ن ياأ ن بستاامس حامساة   هاذا ا اال، كاام   ا االت اني خارى اإ

 (50) السلطة الس ياس ية   لك بدل برمس الطريق   هذا الصدد ".

 

 

 العوامل الاقتصادية. -4
الاقتصادي ني ي  "ع م  ا "عات لغة هذا ا "ع  ويتهتدث ادلكتور حلمي لليل ع  هذه العوامل الاقتصادية بقوهل:" يطبع السشاي

و يوحض ادلكتور وليد العاان  ذكل بقوهل: (51)". ميزيه سواء   أ لفاآه أ م نراكيبه أ م   أ سلوبه وطرق ششاهياته واس تعاراته  بطابع لاص

ف تيجة لةذه العوامل .لكةا: مبا فهيا الااحية اللغويةالاقتصادية   هذا الع ر العوملي تتحمك   نوايح احلياة املعارصة  " اإن العوامل

  (52) الاقتصادية أ ثرت اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية.

 أ ثر اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية الإعالمية   اتلمب ا الت
 واس تخدامالا   اتلمب ا الت يه:نس تعرخم بعن اللكامت ال  انتقلت م  اللغة الإجنلزيية اإىل اللغة العربية الإعالمية 

 ا ال الس يايس
 Agenda:  أ ج دة. 1

دراج   ل بعاد الاطمئااان ما  جانهباا اإىل اإ أ وحضت الصحيفة أ ن اململ ة العربية السعودية أ كدت جبالء أ هناا لا  ششاارك   ذكل املاؤمتر اإ

 (53)قضااي السالم احليوية   أ ج دته 

  Strategy: اسرتاتيجية . 2

 (54)اتلمب ادلول املشاركة   املؤمتر ادلويل املاعقد   العامصة لادن بوضع اسرتاتيجية مللحفة آاهرة الإرها .قامت 

  Interpol:. انرتبول 3

هذا املبدأ  يعطي ادلوةل املضيفة احلق   الاعرتاخم عىل بعان أ ساامء ادلبلوماسا يهت أ و املاوآفهت حبياح نارفن اسا تقباهلغ عاىل أ رضاةا 

 ( 55). ارن بوه   حق تكل ادلوةل ويصبح معةا مطلواب لالنرتبول ومطاردا دولياشساب جرم 

  Posters :. بوسرتات4

 (56)قام أ نصار اتلمب اني حزا  الس ياس ية بتوزيع البوسرتات لتفعيل محل ا الانتخابية   اتلمب ادلوائر الانتخابية.

 

  Protocol:  . بروتوكول5

 (57)م 2221وتفتتح اجلوةل املقبةل م  املفاوضات   اإطار اني مم املتهتدة وذكل هبدف اإىل اإ اد صيغة م ةل لاكوتوكول تس  ي مدته عام 

 ا ال الاقتصادي
  Broker. بروكر: 1

 (58)  العامة كثرية.أ لل بهت فرتة وأ خرى كوس يط )بروكر( بهت البائع واملشرتي ع  طريق معرف  هبؤلء اني شخاص فعالقان 

  GATT. جات :2

 تؤثر اتفاقية اجلات أ ي التفاقية العامة للتعريفات والتجارة عىل اقتصادايت ادلول الاامية. 
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 Capital :  . البلتال3

الاقتصاادي   قالت "بيغي فاريل" الرئلسة لرشكة البلتال اني مريكية اإن هذا الاستامثر الضخغ هو جزء م  خطة   اس "رارية التاوع 

 (59) دول  لس التعاون اطخليجي .

  Wall Street. وول سرتيت :4

 (60). حتقق رشكة غوريل أ رابحا هائةل   بورصة وول سرتيت

) وباك(  Million)و مليون   Cash))و الش  (Tariff)تعريفة :    ويذكر ادلكتور عبد الصبور شاههت بعن اللكامت   هذا الصدد: 

Bank )   "(61) 

 ا ال الطيب
 emyznE:  . أ نزمي1

  (62.)ويعتاك بعن الباحثهت أ ن هذا اني نزمي قد ي ون هل تأ ثري عىل منو اذلالء الادرايك 

  nzgEmO ::أ وكس يج . 2

 (63) عضالته قد حرمت م  اني وكسجهت". 

 Influenza: . أ نفلونزا 3

 (64) للمواطاهتطالب  لس الشورى أ مس وزير الصهتة بتوضيح حقائق أ نفلونزا الطيور 

 

   Bacteria: . ب ترياي4

 (65)يقوي الثوم هجاز املااعة ويقتل الب ترياي الضارة ويساعد عىل الةضغ. 

 Cloistral:. كولسرتول 5

 (66)اإن اني طفال اذلي  يرضعون   صغرمه ي"تعون عادما ي اكون مبعدل أ عىل م  ال ولسرتول اجليد.

  (Iodine)وأ ياودي    (Diarrhea)و:داياراي  (amhtnA)ووردت بعن اللكامت املتعلقاة مبجاال الطاب   القااموس الطايب ويه :  أ سا امث: 

  (67)   (Zygote)وز وت

 ا ال التعل ي 
 Ideology: أ يدلوجية. 1

اة وأ ما دراسة العوامل الاجامتعية والس ياس ية واني يدلوجية فاإهنا أ دت اإىل حركة نرمجة و يس بق لةا مثيل م  اليوفنية اإىل العربية   مدي 

 (68)بغداد 

 Bibliography  :ببلو غرافية. 2

دارة الت شا يمب أ صدرت م تبة املكل فةد الوطاية مؤخرا  ا دل الثالح عرش م  "ال شاف الوطين لدلورايت السعود ية" اذلي أ عدتاه اإ

 (69)والببلوجرافية الوطاية..

 Diploma: . دبلوم3

 (70)تبدأ  لكية علوم احلاسب   جامعة الإمام التسجيل   ادلبلوم التعاوّن.  

   Drama: . دراما4

 (71) اش  رت  مجموعة م  ادلراما السورية   الفرتة املقبةل   اتلمب دول العاو شساب مزيالا الف ية

   Romance:  . رومانس ية5
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 (72).  سأ شاهد مرسحية تت اول قصة حب رومانس ية بهت شا  وفتاة 

 Parody       "(73)))والباروداي  Sonnet)) كام وردت اللكامت   " املورد" مثل  السونيه 

 تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية عاك الرتمجة
 انتقلت بعن التعابري الإجنلزيية م  اللغة الإجنلزيية اإىل اللغة العربية عاك الرتمجة ويتهتدث ادلكتاور حلماي لليال عا  ذكل بقاوهل:" وهماام

 ي   م  اني مر فاإن دخول مثل هذه الرتاكيب املودلة ابلرتمجة قد شاع   العربية املعارصة ولاصة   لغة الصهتافة حبيح مي   للمتتبع لةا

بعن التعابري الإجنلزيية ادلخيةل   العربية عاك الرتمجاة   فلس تعرخم ادلكتور سامرايئ (74)يضع معجام  صغريا    مثل هذه الرتاكيب . " أ ن 

 مثل:

  He sheds crocodile tears)) .  يبيك بدموع ال"ساح     1

 (He represents public opinion. هو ميثل الرأ ي العام       )2

 plays his role  (He  (75))عب دوره                            . هو يل3 

 ع  العبارات والرتاكيب ادلخيةل   اللغة العربية بقوهل:  ويتهتدث عبد الرمح  السلامين

وذكار ( 76)"يتجزأ  م  اللغاة  " دللت العربية عبارات ونراكيب أ جعمية كثرية واس تعملةا اني دابء والشعراء والصحفيون، فأ صبحت جزءا  ل

وس ياساة اجلازرة  To bring to justice)) و جلاب اإىل العاداةل  Moment of truth) )بعن العبارات   أ حاد املواقاع مثال حلااة احلقيقاة 

  As you so sow so will. ويذكر م ري البعلبييك بعن العبارات ادلخيةل مثال كاام نازرع حتصاد stick policy)-and-Carrot ) "(77)والعصا

you reap)  )  (78) والتارخي يعيد نفسهHistory repeats itself) )(79)   : و الوقاية لري م  العالجPrevention is better than cure).") (80) 

 (81) (Time is moneyوالوقت مال )

 قضية التأ ثري والتأ ثر بهت اللغات
 أ راء اللغويهت حول قضية التأ ثري والتأ ثر بهت اللغات: 

عبد الصبور شاههت ع  هذه القضية حيح يقول:" واحلق أ ن أ حدا  ل يس تطيع أ ن يصادر تأ ثري اللغات بعضةا   بعن  يتهتدث ادلكتور

محد اتار لرع  هذه القضية بقوهل:" ويتهتدث ادلكتور أ  ( 82)ني ن ذكل خيضع لعاملهت يتح امن   مسرية ال راع اللغوي أ و   نتاجئه ". 

للس م  السةل وحن  نبحح قضية التأ ثري والتأ ثر أ ن نصل اإىل نتامس قطعية حامسة, ني ن قضية التأ ثر والتاأ ثري ما  القضاااي الشاائ ة الا  

ر بهت اللغاويهت أ ن اللغاة ويرشح ادلكتور محمد حس  عبد العزيز قضية تأ ثر اللغة بلغات أ خرى بقوهل :" م  املقر  (83)يصعب عالهجا, ". 

لك أ ية لغة ل تعلمت مبعزل م  الاحتلك بلغة أ خرى , كام أ نه م  املقرر بهت علامء الاجامتع أ ن ا "ع أ ي  "ع ل يعلمت مبعزل م  الاحت

كتاور عباد العزياز رشف ويتهتدث ادل(84)مبج"ع أ خر , و خيتلمب التأ ثر اللغوي قوة و ضعفا  مبدى العالقات ال  نربط بهت ا "عهت  , ". 

ن أ ي احتلك يكدث بهت لغتهت أ و لةجتهت كام يذهب اإىل ذكل علامء اللغة يؤدي ل حماةل اإىل تأ ثر لك مهنام ابني خرى  ع  ذكل بقوهل : " اإ

 ."(85) 

 الانعلسات الااجتة ع  تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية الإعالمية
ن اللغة الإجنلزيية تعتاك م  أ كرث اللغات انتشارا    العاو ولةا تأ ثري ابلغ عىل اللغة العربية الإعالمية وتاكز الانعلسات الإ  ابية والسلبية اإ

 شساب هذا التأ ثري 

 الانعلسات الإ ابية 
 تتضم  هذه الانعلسات ما ييل:

 :.  تطوير ونيمية اخملزون اللغوي1

اهد اجلزائرية ع  ذكل: " فاإن أ ي اس تعامل للغة العربية عىل نطاق اإعال  وجامهريي واسع يلعب دورا  هاما    للية تتهتدث حصيفة ا 
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توصيل املعاّن اإىل الااس و  الوقت نفسه يتساب   تأ ثري لغة عىل أ خرى فلوحظ أ ن اللغة العربية تتأ ثر ابللغة الإجنلزيية   ادلول 

اني هايل امل رية اإىل ذكل أ يضا : " فاإن متطلبات اس تعامل  وأ شارت حصيفة (86)طوير و نيمية اخملزون اللغوي." العربية وذكل يسامه   ت

للغة اللغة العربية    ال العلوم والت  ولوجيا يقتىض صااعة املفردات واملصطلهتات العلمية والت  ولوجية اني ج بية مما يساعد عىل نرقية ا

 (87)أ ثر اللغة العربية ابللغة الإجنلزيية مما يؤدي اإىل تطوير اخملزون اللغوي " نفسه تتالعربية و   الوقت 

 . سد احتياجات امجلاهري التعبريية:2

" اللغة الإعالمية املعارصة ال  تتأ ثر ابللغات اخملتلفة مبا فهيا اللغة الإجنلزيية و ال   ويشري ادلكتور عبد الصبور شاههت اإىل ذكل قائال:

توافر ذلرية م  اللكامت والعبارات تلرس مل   الصهتافيون واللغويون عاك الرتمجة تتصمب بصفتهَْت اني وىل : أ هنا مرنة ونعين ابملرونةصاغةا 

و حتدثت ادلكتورة ليىل للمب  (88)، والثانية : أ هنا موامئة ملتطلبات التعبري الع ري ."  يس تخدهما أ ن يعاك عام يريد بطرق متعددة

حضارية جديدة أ وجدت بعن اني لفاظ والرتاكيب ال  تعاك ع   كل قائةل: " اإن احلاجة اإىل التعبري ع  متطلباتالس بعان  اإىل ذ

َيغ ال رفية، وأ مناي امجلل املس تهتدثة و تعتاك هذه التعابري و الرتاكيب ازوَف  مسميات حضارية مس تهتدثة م  حيح درجة ش يوع الِصا

 (89)تتأ ثر ابللغة الإجنلزيية   ادلول العربية، " لغواَي كبريَا للغة العربية ال  بدأ ت 

 . اإمداد الفصحى بأ لفاظ احلضارة ولكامت احلياة العامة:3

ن تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية الإعالمية يستج ع  وضع اللكامت  حتدث ادلكتور عبد العزيز رشف ع  ذكل بقوهل :"اإ

واملصطلهتات واملفردات احلديثة ال  شساعد عىل اللغة الفصحى للتعبري ع  جديد احلضارة ومازالت هجود اللغويهت والباحثهت واملرتمجهت 

نتاهجا فامي تسرش الصحمب م  أ نباء و رسائل ". واللتبهت تتواص وقالت برهيان مقق   هذا الصدد :  (90)ل   هذا السايل وياةر اإ

ثر تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية ، للس   ذكل عيبا أ   و "ال ثري م  اللكامت واملصطلهتات دللت وس  ت ثاااي لغتاا العربية اإ

منا يعتاك ذكل مبثابة اإمداد اللغة الفصحى بلكامت احلضارة واحلياة اليومية  نقيصة ، ول أ جد غضاضة   اس     (91)تخداهما اإ

 . تلرس للفرد وا "ع س بل التفامه مع العاو والاندماج فيه4

ن اللغة العربية ال  تتأ ثر ابللغة الإجنلزيية تعتاك اإحدى وسائل تقار  يشري ادلكتور عبيد ب  سعيد الشقيص بهت الشعو   حيح قال :"اإ

ويفيد بيان صادر ع  مؤسسة الإمام الشريازي العاملية ابلولايت املتهتادة  (92)واحلضارات وشساعد عىل التفامه مع العاو والاندماج فيه "

ي يااكز بأ ن التاوع اللغوي اذلي ياكز نتيجة لتأ ثري لغة عىل لغة أ خرى يعتاك عامل التفامه بهت اني مم والشاعو . "ي اون التااوع اللغاوي اذل

 (93)نتيجة لتأ ثري لغة عىل أ خرى مثل تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية  عامل اس تقرار وتفامه بهت اني مم والشعو ، "

 الانعلسات السلبية 
 ششمل الانعلسات السلبية ما ييل:

 الرتوجي لل خطاء اللغوية واللةجات العامية .1

دلال لكامت اللغة الإجنلزيية اللغة العربية رمغ تواجد بدائل .ويتهتدث ادلكتور كامل شرش ع  ذكل  بقوهل: "اإن اس تعامل اللةجات العامية واإ

ن أ جال  م  أ ن يصلب اني مة   وحدلا وم  أ ن يزلزل أ قداهما  ويودي ب ياهنا وخشصي ا اإضاافة اإىل الارتوجي  عربية لةا ل بد اإن عاجال  واإ

ىل جاناب م افساة اللغاة العربياة ابللغاات اني ج بياة مباا فهياا اللغاة  ر أ محد ب  نعامنويبهت ادلكتو ( 94) لل خطاء اللغوية  " ذكل بقوهل:  " واإ

الإجنلزيية عىل الصعيد اجلامعي، توجد م افساة أ خارى للغاة العربياة عاىل الصاعيد العمايل واني ديب والإعاال  ما  قبال اللةجاات العامياة 

 ( 95)اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية، "  واني خطاء اللغوية ال  يمت ش يوعةا شساب تأ ثري

 . نرش آاهرة املسخ اللغوي:2

لهيا ادلكتاور كاامل محماد شرشا ويه:"بلايب كاري أ ي  Baby Care)  )ومي  اا مالحاة املسخ اللغوي م  لالل بعن الإعالفت ال  أ شار اإ
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أ ي الرفياع والقماة وشاوباج  ( High and Top)أ ي سا يدن امجلايةل و هااي أ ناد تاو   (   My Fair Lady)رعاية الطفل و ماي فري ليدي 

وأ ضاف ادلكتور كامل شرش بقوهل: "وأ ما أ سامء رشالت الس ياحة والف ادق فةا ي متثال  (96)( أ ي املركز التجاري"Shopping Centerس ارت)

أ ي س ياحة أ طالنتاك و  Atlantic Tours)) نتيك تورزأ ي شةر العسل و أ طال (Honey Moon)القمة   هذا التغريب مثل" هاّن مون 

  Holiday Inn  "(97)))هوليدي اإن 

 نروجي الازدواجية بهت اللغة الفصحى والإجنلزيية. 3

و .ويشري القايض حيدر سعيد العر   اإىل ذكل بقوهل: "اإن العر  انقسموا حول لغ غ اإىل فريقهت: فريق ياارص اللغة العربية الفصحى،

 (98.)أ لعوبة بيد خصوهما، يك ي"زق مشلةا، " يريد مسخ اللغة العربية عاك نروجي الازدواجية بهت اللغة الفصحى والإجنلزيية وجعلةا فريق أ خر

الترشيع اللغوي  وري  وأ كد ادلكتور أ محد مطلو  عىل  ورة الترشيع اللغوي للحفاظ عىل سالمة اللغة العربية م  الإزدواجية: "اإن

 (99)حقلةا ودعام  للمجامع واملؤسسات ووسائل الإعالم.  مة اللغة العربية م  الإزدواجية، لي ون س ادا  للعاملهت  للحفاظ عىل سال

 املقارنة بهت الانعلسات الإ ابية والسلبية 
ية وابملقارنة بهت الانعلسات السلبية والإ ابية جند أ ن الانعلسات السلبية أ كرث م  الانعلسات الإ ابية وم  مث  ب وضع الاسرتاتيج 

قادرة  لستال  شسامه   توقمب أ و تقليص تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية الإعالمية وأ ما الاعرتاخم املوجه اإىل اللغة العربية بأ هنا ل 

عىل مواكبة الع ر احلديح ، و  الواقع أ ن هذا الاعرتاخم للس هل حقيقة ول أ ساس هل, فلاالحظ ما قاهل ادلكتور مجيل محداوي   هذا 

لغة  نتالصدد:" اإن اللغة العربية صاحلة ني ن ن ون وعاء حامال للعلوم والت  ولوجيا، وادلليل عىل ذكل أ هنا بفخامة أ لفاآةا وجزاةل لكاملا ال

 العمل والف ون واني دا    الع ر العبايس يقبل علهيا اني جانب لتعلمةا ومدارس  ا والبحح م  لاللةا، كام النت اللغة املفضةل ل ثري م 

الشعو  واني ج اس كفارس واني ندلس ودول الغر  الإسال . ولقد انتقلت كثري م  املؤلفات واملصافات اإىل أ وراب ابللغة العربية، و مت 

حمتوايلا ومتثل مضاميهنا ع  طريق الرتمجة كام فعل كثري م  العلامء واملسترشقهت الغربيهت مع اب  رشد واب  سل ا واطخوارز  واب   نقل

 (100)الافلس . " 

با   ولل سمب الشديد أ ن البعن يقومون ابس تخدام لكامت الإجنلزيية   اللغة العربية رمغ تواجد بدائل عربية لةاا ويشاري ادلكتاور أ محاد

محمد الضبلب اإىل بعن الصور لس تخدام الااس بلكامت الإجنلزيية بقوهل:"وم  صور اس تخدام الااس ابللفظ اني ج يب مع وجاود الباديل 

ويه تعين الةاتمب اجلوال، فاإن كثريا م  الااس   البالد العربية يسا تعملون هاذا اللفاظ اني ج ايب ماع وجاود أ ربعاة أ ساامء  Mobileلكمة 

مناا اسا تعملاا م اذ  عربية متوفرة يه: اجلوال، والاقال، واحملمول واطخلوي فمل نعرف لكمة " تلغاراف" الا  شااعت   الابالد العربياة، واإ

 (101)البداية لكمة "برق" ،" 

( أ ي " اإىل اللقاء " و" نارم" Bye Byeفسس تعرخم بعن البدائل العربية لللكامت الإجنلزيية ال  مت دخولةا اللغة العربية مثل " ابي ابي )

(Term( "أ ي " فصل درايس" و" تلفون )Telephone ("أ ي " هااتمب" و" سا ادوشمت )Sandwich( "و" الريلتاري )Caricature أ ي )

( و" Mode( أ ي " حمااارك" و" موديااال" )Motor( أ ي " كتاااا  معروضاااات" و" موتاااور" )Catalog" )"رمس سااااخر" و" كتاااالوج

 (102)( أ ي " طاغية أ و مستبد"  Dictator( و" دكتاتور" ):Microphoneمي روفون" )

 و هااك اإعالفت اتلفة ن تب ابللغة الإجنلزيية رمغ تواجد بدائل عربية لةا يه :

 اني يدي الساحرة            Magic Hands.  ماجيك هاندز:  1

 اللمسات الساحرة             Magic Touch.  ماجيك اتشمت : 2

 (103)احلذاء الالمع                    Bright Shoes.  برايت شوز    :  3 

ن هااك بعن الااس اذلي  يقومون مبزج اللغة العربية والإجنلزيية يطلق علهيغ  ازا  امس "العربزييون" حي ح يقولون أ ثااء حاديمغ العاام واإ

 (104)وأ مه   babyوطَمين كيمب الاا  parkingوأ شوفك   الاا   see youمع السالمة , Byeونقاشالغ مع أ صدقاءمه 
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اتضح اني مر مما س بق بأ ن هااك عدة لكامت دللت اللغة العربية رمغ تواجد بدائل عربية لاتكل اللكاامت ويفةاغ ما  هااا أ يضاَا باأ ن اللغاة 

" و  الواقاع أ ن اللغاة العربياة الا  محلات باذور العلاوم العربية قادرة عىل مواكبة الع ر احلديح وتوحض ذكل " عاشاقة اجلاان"بقولةاا: 

ويه قادرة عىل العطاء وعىل مواكبة الع ر مبختلمب مس تهتداثته وادلليل عىل هذا اإن ع عز وجال اختارهاا لت اون لغاة والالرتاعات 

 (105)" القران ال رمي لي ون ابللغة العربية م  دون مجيع اللغات وذكل ني هنا لغة ثرية وخصبة وفهيا  ال واسع للتعبري 

ية الا  تاةار شساااب تاأ ثري اللغاة الإجنلزيياة عاىل اللغاة العربياة الإعالمياة أ كارث ماا  و اتضاح اني مار مماا سا بق باأ ن الانعلساات السالب 

ة وحتاح الانعلسات الإ ابية هل وم  مث  ب علياا ااخاذ اطخطوات الفعاةل ال  متاع م  تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغاة العربياة الإعالميا

ذا النت اس تخدام اللكامت العربية بدل  ع  اللكامت الإجنل نه م  الوروري أ ن يمت الاجتاا  ع  اس تخدام لكامت اللغة الإجنلزيية اإ زيية واإ

هااك بدائل عربية موجودة, عالوة عىل ذكل  ب بذل اجلةود لتعزيز ملنة اللغة العربية، و تسش يط دورها   مواهجاة التهتادايت الا  

طوات اجلادة جتاه نيمية الوعي اللغوي دلى ا "ع وتبهت هل أ مهياة دور اللغاة حتيط هبا و كذكل  ب عىل ادلول العربية أ ن تقوم اباخاذ اطخ

نه ما  الوراوري أ ن يامت    حياته ليك يمت ال رف ع  لكامت تترس  م  اللغة الإجنلزيية اإىل اللغة العربية الإعالمية و اإضافة اإىل ذكل اإ

دة م  الإجنازات الا  حتققةاا اتلامب ا اامع   ا اال اللغاوي فا    ما  بذل اجلةود للتسس يق بهت الفة ا امع اللغوية ليك تمت الاس تفا

اللغاة  لالل ذكل أ ن تمت حامية اللغة العربية م  الانعلسات السلبية الااجتة ع  تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل العربية الإعالمية واحلفاظ عىل

 العربية .

 ة متطلبات الع ر احلديحدور ا امع اللغوية   جعل اللغة العربية مواكب
بية ابلقاهرة و  آل ع ر العوملة والت  ولوجيا وتق ية املعلومات ووسائل الإعالم احلديثة تقوم ا امع اللغوية العربية مبا فهيا مجمع اللغة العر 

دمع اللغاة العربياة وتطويرهاا وششاجيعةا  ومجمع اللغة العربية بدمشق ومجمع اللغة العربية ابني ردن ومجمع اللغة العربية اني ردن ببذل هجودها  

 م  قبل املؤسسات اللغوية والثقافية والتعل ية والعلمية . وحتديما حىت شس تطيع الوفاء مبتطلبات الع ر واحتياجاته

و أ وحض ادلكتور أ محد اتار لر دور ا امع اللغوية بقوهل:" قامت ا امع بتاين س ياسة جديدة   التعامل ماع مشاالكت اللغاة وساعهيا 

دلاال أ لفااظ جديادة   اللغاة وتلساري القواعاد"  ياوحض (106)احلثلح اإىل نرش هجودها وأ نشط ا السا اوية املتعلقاة ابلتصاويب اللغاوي واإ

دور ا امع اللغوية   تطوير اللغة العربية حيح يقاول: "اإن دور ا ماع حماِدد واحض هاو الهناوخم ابللغاة العربياة  حسهت محدان العساف

جنازاتاه اللغوياة أ ِماا الارتوجي لإجناازات ا  ماع وجتديدها مبا مي هِنا م  مواكبة الع ر والتصدي للغزو اللغاوي الغاريب ما  لاالل مؤلفاتاه واإ

منا يه مسؤولية ادلول مبؤسسالا اخملتلفة لس امي الرتبوية والإعالمياة والثقافياة، ويؤلاذ عاىل ادلوةل وتداول أ لفاآه فللست مسؤ  وليته، واإ

 (107)تقصريها الشديد   هذا ا ال، ويبدو أ هنا   واد ومجمعةا   واد أ خر ". 

العربية و تطويرها ملواكبة متطلبات الع ر احلديح  و يتضح م  هااك بأ ن هااك حاجة ماسة اإىل تفعيل دور ا امع اللغوية   نيمية اللغة

ة  , ع ر ثورة املعلومات والتصالت وتدفق املعلومات  ويسامه ذكل   م ع أ و تقليص تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغاة العربياة الإعالميا

عادة اللغة العربية اإىل ملن ا.  وبااء عليه تمت اإ

 نتامس البحح
 لالل الاقاي التالية: تتاهت نتامس البحح م 

 اإن قضية التأ ثري بهت اتلمب اللغات تعتاك أ مه القضااي الشائ ة ال  فقشةا اتلمب اللغويهت والفالسفة ورجال الف ر واني الدمييهت. -1

 العريب حاليَا. اإن قضية تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية الإعالمية تعتاك م  أ مه القضااي ال  تعاّن مهنا دول العاو -2

عل ياة هااك عدة العوامل ال  تتساب   تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية الإعالمية مبا فهياا العوامال الاجامتعياة والتارخيياة والت  -3

 والثقافية واللغوية والاقتصادية.
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امت ومفردات ومصطلهتات و تعابري ما  اللغاة الإجنلزيياة اإىل ونتيجة لتأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية الإعالمية تترس  عدة لك -4

نرتبول    (Dictator)ودكتاتور ( Protocol)وبروتوكول  (Interpol)اللغة العربية الإعالمية   اتلمب ا الت مبا فهيا  ال الس ياسة مثل اإ

اني خرى ياكز تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية    ال الت  ولوجيا وتق ية املعلومات وال بيونر والانرتنت أ كرث مقارنة للمجالت  -5

  (Video)عاك نقل عدة لكامت اللغة الإجنلزيية اإىل اللغة العربية مثل فيديو 

 وكذكل ياكز تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية    ال ادلعاياة عااك شرسا  عادة لكاامت اللغاة الإجنلزيياة اإىل اللغاة العربياة مثال -6

  (Shopping Arcade)وشوباغ أ ركيد  (Golden Group)وجودلن جرو  

شسلل اتلمب اللكامت م  اللغة الإجنلزيياة اإىل اللغاة العربياة مثال كام تؤثر اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية    ال الطب حيح يمت  -7

نزمي  (Influenza)أ نفلونزا   .(Vitamin) وفيتام   (Typhoid)وتيفود  (Bacteria)و ب ترياي  (Enzyme)واإ

ن تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية الإعالمية تستج ع  الانعلسات السلبية  مبا فهيا  -8  لل خطاء اللغوية واللةجات العامياة الرتوجياإ

دراج اللكامت الإجنلزيية   اللغة العربية  . ونرش آاهرة املسخ اللغوي عاك اإ

ماداد اللغاة العربياة الفصاحى كام تاكز الانعلسات الإ ابية مثل  -9 تطوير ونيمية اخملزون اللغوي وساد احتياجاات امجلااهري التعبريياة واإ

 .ياة العامة وتلسري للفرد وا "ع س بل التفامه مع العاو والاندماج فيه واملسامهة   زايدة املبت راتبأ لفاظ احلضارة ولكامت احل 

ىل أ ن عادما نقوم ابملقارنة بهت الانعلسات السلبية والا ابية الااجتة ع  تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية الإعالمية نس تستج اإ  -12

 أ كرث م  الانعلسات الإ ابية.الانعلسات السلبية 

ل أ ن هااك حاجة ماسة اإىل تفعيل دور هذه ا امع اللغوياة   ساالمة اللغاة العربياة واحلفااظ عاىل   -11 متت نشأ ة عدة ا امع اللغوية اإ

ا و ثاورة التقادم كياهنا اإضافة اإىل جعل اللغة العربياة قاادرة عاىل التفاعال ماع متطلباات وتطاورات الع را احلاديح , ع را الت  ولوجيا

 واملعلومات .

 التوصيات واملقرتحات
 ومي   أ ن حندد مجموعة م  التوصيات واملقرتحات ومي   ح رها   الاقط التالية:

  ب عىل احل ومات العربية أ ن تقوم اباخاذ اطخطوات الفعاةل لتقليص تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية الإعالمية. -1

 ااخاذ اطخطوات الفعاةل لتفعيل ا امع اللغوية العربية واملؤسسات الساهرة عىل التعريب ونرش اللغة العربية وثقاف ا. الورورة اإىل  -2

التأ كيد عىل  ورة الاس تفادة ما  أ عاامل وأ حبااث هاذه ا اامع اللغوياة   تعرياب اتلامب املصاطلهتات واللكاامت واملفاردات لساد  -3

 حلديح.املتطلبات اللغوية   الع ر ا

 ادلعوة اإىل تعريب حقيقي للمعارف العلمية والتق ية بدل  م  الرتمجة احلرفية السطحية. -4

اساا تخدام اللغااة العربيااة   لك أ سااالك التعلاامي والااوعي بأ مهيااة هااذه اللغااة وقاادرلا عااىل املواكبااة واملسااايرة لاام مساا تجدات العاامل  -5

 والت  ولوجيا.

 ة مس تقبلية لتطوير اللغة العربية ولذيهبا ونرقي ا وحتسهت أ ساليهبا والعمل عىل نرشها.للق رؤية اإسرتاتيجية أ و وضع خط -6

السةر عىل ن وي  أ ساتذة اجلامعاات ابللغاة العربياة ولاصاة اذليا  تلقاوا معاارفةغ   املراكاز اني ج بياة أ و اتبعاوا دراساالغ العلياا    -7

 جامعات الغر . 

 واحرتام خصوصياتاا احلضارية والثقافية.الاعامتد عىل قدراتاا اذلاتية  -8

 تفعيل دور وسائل الإعالم والإعالن طخدمة اللغة العربية وتطويرها وجعلةا لغة التداول واحلوار. -9

 فرخم اللغة العربية   مؤسساتاا الاقتصادية والإدارية والرتبوية وامللتقيات واملؤمترات العلمية والس ياس ية. -12

نشاء لكيات ومر  -11  اكز ومعاهد لمت ابللغة العربية وشسةر عىل تطويرها وحتسهت طرائق تعلمةا للعر  واملسلمهت .اإ

نتاج؛ ني ن اللغة تتقدم بتقدم الف ر وتاحط ابحنطاطه. -12  ششجيع لك أ فراد اني مة عىل الالرتاع والاكتشاف والإبداع والعمل والإ
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 املسلمهت وحىت لل جانب عىل غرار جائزة نوبل شرشي أ ن يوآفوا اللغة العربية . اخصيص اجلوائز املادية واملالية للباحثهت العر  و  -13

توفري مطابع الفية لسرش ال تب العلمية والتق ية ابللغة العربية، و والإكثار م  دور التوزيع   لك م ااطق العااو العاريب والإساال   -14

 حملاربة اني مية واملسخ اللغوي. 

عاداد البحاوث وادلروس واحملاا ات والرساائل  توفري م تبات ومصاادر -15 ومراجاع ابللغاة العربياة    اال العلاوم والتق ياات أ ثاااء اإ

 واني طارحي اجلامعية.

 ربط اللغة العربية ابلت  ولوجيا الرمقية و ش ب ة التصالت اني رضية والفضائية املتطورة. -16

 ملااامت التابعة لل مم املتهتدة.العمل عىل فرخم اللغة العربية   احملافل ادلولية وا -17

لهيا. -18  الورورة لبذل اجلةود امل ثفة لتيمية مشاعر الاعزتاز ابللغة العربية والانامتء اإ

صدار اتلمب املعامج اخملتصة   الفة حقول العلاو  -19 م يمت الاهامتم بتعممي املصطلهتات العربية واملعربة   البدلان العربية و الإسالمية واإ

 والاحتياجات القانونية والرتبوية. واملعارف

نشاء أ الدمييات للتعريب  لوضع اتلامب املصاطلهتات العلمياة ماع مراعااة القواعاد اني ساسا ية للغاة العربياة وذكل ساد  -22 الورورة اإىل اإ

 متطلبات الع ر احلديح.

قامة الادوات ملااقشة عوائق تعوق للية تطوير ونيمية اللغة العربية. -21  الاهامتم ابإ
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 دمع تعلمي اللغة العربية   املااطق الإسالمية ريري الااطقة هبا عىل اعتبار أ ن ذكل متطلب رشعي للفة املسلمهت . -23

 و ازدواجية اللغة العربية مع اللغة الإجنلزيية, اإحياء الفصحى عىل أ لس اة العامة بدل  م  اللةجات ادلارجة -24
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بات الع ر ااخاذ اطخطوات جتاه التسس يق بهت اجلةود ال  تبذلةا ا امع العلمية واللغوية والثقافية   تطوير اللغة العربية حسب متطل  -26

 احلديح.

 بذل اجلةود امل ثفة للحفاظ عىل كيان اللغة العربية والهنوخم هبا ليك تواكب متطلبات اني دا  والعلوم والف ون احلديثة.  -26

دثهت ابللغاة ونس تخلص مما س بق بأ ن تأ ثري اللغة الإجنلزيية عىل اللغة العربية تعتاك م  أ مه القضااي ال  تعاّن مهنا دول العاو العاريب واملتهتا

رادة حقيقياة  ل أ ن ن ون هاااك اإ العربية   اتلمب دول العاو ومي   معاجلة هذه القضية عاك هذه املقرتحات والتوصيات ول مي   ذكل اإ

فاعةل   تافياذ التوصايات واملقرتحاات الا  اخاص نيمياة اللغاة العربياة وتطويرهاا ودلةاا   الواقاع العمايل والإجارايئ لتسا تجيب لام 

 تجدات التطور العلمي والت  ولوا ليك ل تصبح  رد شعارات أ و  رد حاك عىل ورق .مس  
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