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غ أ.ص. ًدحي غبض هللا الكٍغف 2  غظو هُئت الخدٍغ
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 مقدمة التحرير
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 المحتىيبت

 
 

غ  01 ..................................................................................................................... م٣ضمت الخدٍغ

 )صعاؾت ف  البيُت والضاللت( ف  السُاب الكب٩ي EMOJISًجى   ؤلا 

ؼ   01 .......................................................................................... الخجُمي ظىان ٖبض الٍٗؼ

 بلى ؤي مضي ًج٨جها جٟؿحر ابخ٩اع اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت؟ الجضلُت الخىُٓجُت:

م ؤخجض ٢ىضوػ    25 ........................................................................................ ص. ٖبض ال٨ٍغ

ً ٚحر الىٓامُحن  اث ألاؾاؾُت للجهاظٍغ  الخجاًت الضولُت للخ٣ى١ والخٍغ

ؼ بً ٖبض هللا الغقىص   51 ........................................... ص. دمحم ؤخجض ِٖسخى - ص. ٖبض الٍٗؼ

اصة ف  بيُ ا الضالل الٍؼ م ت الٟٗل الشالسي وؤزَغ   ف  ال٣غآن ال٨ٍغ

 001 ......................................................................................... ص. ظجا٫ دمحم ؾُٗض خجض 

   َـ173للٗؿ٨غي ث الىو ألاصبي ف  ٦خاب الهىاٖخحن )ال٨خابت، والكٗغ(

 037 ........................................................................... َضي ببغاَُم الىبىي ٖبض الخلُم 

ت ف   ت لسغاثِ ال٨شاٞت اليؿبُت ليؿب اإلاؿاخت اإلاؼعٖو  اإلاٗالجت البهٍغ

اى    -صعاؾت جُب٣ُُت -مى٣ُت الٍغ

 067 ................................................................................... ظجُلت بيذ خجاص الُىيهغ ص. 

غاى ؾُاخُت ف  يىء   بغهامج م٣ترح لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

ت اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  ـ  0111عٍئ  )صعاؾت م٣ضمت مً زال٫ وا٢٘ الخضَع

  ف  الجامٗت ؤلاؾالمُت وظامٗت جبى٥(

 001 ............................................................................................. ؾالمت نالح البلىي ؤ.  

ت ف  مىاظهت اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت  وصوع م٩اهت جإ  زحر مهضا٢ُت الٗالمت الخجاٍع

ت الاظخجاُٖت   الٗالمت الخجاٍع

 043 ........................................................................................................ ص. َكام ٞايل 

 



 

00 

 

ُت والى٢اًت مً ألاػماث الم الجضًض ف  الخٖى    صوع ؤلٖا

 067 .......................................................................................... ص. ٖبضهللا ٖل  الٗؿحري  

 حن َالب صوع الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف  مىاظهت ؤػمت ألامً ال٨ٟغي ب

  صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى َالب ظامٗت ق٣غاء - الجامٗاث الؿٗىصًت

ضاعص.    101 .................................................................................... مدجىص دمحم ٖىى صٍو

 ؤزغ جبجي اإلاىاػهت الصسهُت ٖلى الٗاصاث الكغاثُت والاصزاع والاؾدشجاع 

   الصسصخي

 145 ........................................................................................... ص. خؿً ؤخجض آ٫ َال٘ 

حن بالخ٨ٟحر الاهخدا
َ
 عي لضي ُٖىت ٖضم الاجؼان الىظضاوي والاهضٞاُٖت ٦جىِبئ

  مً َالب الجامٗت طوي ايُغاب الصسهُت الَخضًت

 173 ......................................................................................... ببغاَُم بً ٖبضٍ نٗضي 

بت
ّ
 َـ (  013صعاؾت ف  ٢غاءاث ٣ٌٗىب الخًغمّي ) ث  مىهج ألانىاث اإلاغ٦

ة
ّ
اط
ّ
   الك

اب بً ؤخجض قِباوي  َّ  201 ......................................................................... ؤ.ص/ ٖبض الى

ِت لك َُّ ِت والهٞغ  ِٗغ اإلاخىبي ف  ٦خاِبه مى٠٢ ابً ظجي مً مؿاثِل الاهخ٣اِص الىدىٍَّ

ْؿغِ 
َ
     الٟ

٘ ؤبى صبُل   255 .............................................................................. ص. ؾلُان ؾُٗض مَغ
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 في الخؼاب الكبهي Emojisجي مو إلاً

 الضاللت(و )صعاؾت في البنُت  

.
ؼ الخمُمي)*(  حنان غبض الػٍؼ

ؼ محر ؾؼامػت لا محا   بن غبضالػٍؼ

 لخصملا

صٍ و ع و جدضًض ؤق٩ا٫ و جبدض ف  زهاثهه و الٗغبُت.    ف  ؾُا٢اث اللٛت جى ؤلاً مجغنض َظٍ الضعاؾت ْاَغة اؾخسضا

اجه ٖلى الكب٩اث مً اؾخسضامسخاعة ماطط جطل٪ بخدلُل هو الؿُاق . و ٍع ف  الترابِ الىصخي، و بُان صو ف  الؿُا١. 

ا مى خٗضصة لهظٍ للغ ٗاوي اإلاَؿعى البدض بلى جدلُل اإلاو الضاللت. و ً هاخُت البيُت ماُٖت جالاظخ ت التي جٟؿَغ ػ الخٗبحًر

   ف  جى الٟٗل  لئلً منٟي الخدلُل  لالؾخسضاى ىهج الض البدض اإلاج٢ض اٖخو سخلٟت. الش٣اُٞت املو ٍت ى لؿُا٢اث اللٛا

ً مػ ٖلى ق٩ل اللٛت الٗغبُت مى ضي جإزحر َظٍ الغ م٫ بلى ى نى سخُت اؾخ٣هاثُت للماللٛت الٗغبُت. بياٞت بلى صعاؾت 

ٟاو ؤ مع ؤؾاؾُت: ٣ًضو دامت البدض ٖلى زالز ىم٣ٍو   ً ظاهب آزغمصاللتها و ظاهب،  هُلر إلا لها حٍٗغ

الٗغبي  ماطط جدلُلُت لالؾخسضاجع الشاوي هى خ٫ املو ٍدىاو اٖه. ى جدضًضا ألهو  ليكإجه،ا جج٣ضًو (، Emoji  /جى )ؤلاً

  . جى ٫ لٛت ؤلاًى حن خمؿخسضع الشالض هخاثج الضعاؾت ؤلاخهاثُت آلعاء اإلاى خٍىا٢ل املو انل الكب٩ي. ى    ف  الخجى لئلً

 الىخاثج التي اهخهى بلحها َظا البدض. مل ؤَجت جججحرا زاجؤزو 

 

  لُتو ، الخضا جي، الضاللت ، الؿُاقمو إً ٟاجُذ:هُلخاث اإلااإلا
 

 

                                                                          
ؼ بً ٖب محر ؾُامٗت ألا مكاع٥ ظامؤؾخاط  (*)  ضالٍٗؼ

DELL
Pencil

DELL
Pencil

DELL
Typewriter
7

DELL
Typewriter
٧



 

 
 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام

 

 1الػضص  29جلض امل

2121 

King Khalid University Journal of Humanities, Volume 29, Issue 1, 2020  

https://hj.kku.edu.sa 

 

02 

 

Emojis in World Web Rhetoric: Syntactic and Semantic Study 

Dr. Jinan Altamimi
(*)
 

Prince Sattam University 

 

Abstract 

This study explores the phenomenon of using emoji in Arabic contexts. It examines its properties and identifies 

its forms of occurrence in context. It also explains the role of emoji in textual and contextual interrelationship by 

analyzing selected examples of its use on social networks in terms of structure and meaning. The research seeks 

to analyze the multiple meanings of these emoticons that are explained by different linguistic and cultural 

contexts. The research is divided into three main parts: the first provides a definition of the term (Emoji), its 

origin, and its types. The second part deals with analytical models of the Arab usage of emoji in online 

networking. The final part presents an analysis of the results of the statistical study of user opinions on the emoji 

language. Finally, this study concludes with a summary of the most important results. 

 

Keywords: semantic, pragmatics, contex, web, emojis 
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 تمقضم

٘ ف  الخى الخ و٢ض ًبض  وباقغ، ؤاع اإلاى له الخجً ؤلاخؿاؽ الظي ًدمزالُا و ب ٢اخال، ى ٨خانل الكب٩ي اإلاى اع الؿَغ

هاخبت جُت اإلاى اث الهجشل؛ الخىُٛمباقغة خ٨ُت اإلااعاث املى حزاث التي جغا٤ٞ الخجطل٪ بؿبب ُٚاب اإلاو ل. ج٨خالىو اإلا

بالخال  و الغؤؽ.  والُضًً، ؤ وظه، ؤى ازغاث الجؿضًت التي جٓهغ ف  خغ٦ت العة اإلاى ُٚاب نو الجض.  وح  بالهؼ٫، ؤى التي ج

ً مٕ ى ن ف  َظا الىى كاع٧اإلا مً َىا ٌؿخسضومانل. ى ً الخمٕ ى خٗل٣ت بالخٗبحر الٗاَٟي، ف  َظا الىاث اإلاىمٗلحُٛب اإلا

ت )مى انل الكب٩ي ع ى الخ اعاث ى ً الخمٓهغ ف  ٦شحر ت. ٞخجهازغاث اإلاٌٍ ًٖ ُٚاب َظٍ اإلاى (؛ للخEmojisٗػا حٗبحًر

 و، ؤتغجب٨م وؤ، تدبم وؤ، ةؾازغ  وؤبا٦ُت،  وٍ نٟغاء نٛحرة ياخ٨ت، ؤى ظو  وهت، ؤى لمص و ع و  وغاء، ؤجٌب خى ُت ٢لجالغ٢

 غاء ٚايبت.جخ وزجلت، ؤ

ت ف  الخمى الغ  مخإهُت الؾخسضامغا٢بت مظاءث ٨ٞغة َظٍ الضعاؾت بٗض  ي. مب الغ٢ى ٨خانل الٗغبي؛ ف  اإلاى ػ الخٗبحًر

ش ٦خابت َظا البدض. م0107 مختى ٖاو  0101 مىظ ٖامخضث ما الخٓت الظاجُت؛ ال: ٖلى اإلاو ضث ف  الضعاؾت ؤجاٖخو ، جاٍع

ػ مى هاث َظٍ الغ ى ٩ي إلاى زاهُا: ٖلى الخدلُل اللٛو ُت. ىمعة ًى نل الكب٩ي بهى ف  الخ   جى ًي لئل ماؾخسضا مبد٨

ت  ذ صعاؾتؤزحرا: و ىجؼ. اإلا مالٟٗل  ف  ال٨ال  مصاللتها، ف  الاؾخسضاو الخٗبحًر حن مؿخسضً اإلامسخُت ٖلى ُٖىت م ؤظٍغ

ت ف  زىاًا اللٛت الٗغبُت. مى ا٫ الغ جالٗغب لل٨ك٠ ًٖ آلُت اؾخٗ  ػ الخٗبحًر

جدضًض ؤق٩ا٫ و جبدض ف  زهاثهه و    ف  ؾُا٢اث اللٛت الٗغبُت. جى ؤلاً مجغنض َظٍ الضعاؾت ْاَغة اؾخسضا

اجه ٖلى الكب٩اث مً اؾخسضامسخاعة ماطط جطل٪ بخدلُل هو الؿُاق . و ِ الىصخي، ٍع ف  الترابو بُان صو صٍ ف  الؿُا١. و ع و 

ا مى لغ اخٗضصة لهظٍ ٗاوي اإلاَؿعى البدض بلى جدلُل اإلاو الضاللت. و ً هاخُت البيُت ماُٖت جالاظخ ت التي جٟؿَغ ػ الخٗبحًر

   ف  جى الٟٗل  لئلً ملالؾخسضانٟي الخدلُل  ى ىهج الض البدض اإلاج٢ض اٖخو سخلٟت. الش٣اُٞت املو ٍت ى الؿُا٢اث اللٛ

ً مػ ٖلى ق٩ل اللٛت الٗغبُت مى ضي جإزحر َظٍ الغ م٫ بلى ى نى سخُت اؾخ٣هاثُت للماللٛت الٗغبُت. بياٞت بلى صعاؾت 

  ً ظاهب آزغ.مصاللتها و ظاهب، 

ٟاو ؤ مع ؤؾاؾُت: ٣ًضو دامالبدض ٖلى زالزت  ىم٣ً اٖه. ى ألهجدضًضا و  ليكإجه،ا جج٣ضًو   ، جى هُلر ؤلاًإلا لها حٍٗغ

ع الشالض هخاثج ى خٍىا٢ل املو انل الكب٩ي. ى    ف  الخجى الٗغبي لئلً ماطط جدلُلُت لالؾخسضاجع الشاوي هى خ٫ املو ٍدىاو 

 الىخاثج التي اهخهى بلحها َظا البدض. مل ؤَجت جججؤزحرا زاجو   . جى ٫ لٛت ؤلاًى حن خمؿخسضالضعاؾت ؤلاخهاثُت آلعاء اإلا
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 ُت الضعاؾت:مأه

ت اإلامً اللٛت الغ مٕ الجضًض ى ي؛ ؤبغػث الخاظت بلى َظا الىمانل ال٨خابي الغ٢ى اص ٖلى الخجٖخبن ٦شاٞت الا  هت، ى لٍؼ

ت الخى حٗض ج مب، لى ٨خألن اللٛت ف  ق٩لها الخ٣لُضي اإلا    التي جى ػ ؤلاًمى ٣اعهت بغ مانل ٖلى الكاقاث ى ا٦ب ؾٖغ

ت بغ ى جه٠ خالت قٗ ً مٍإزظ و ٟاجُذ، خت اإلاى ً لماخض و لى ػع اخضة ٣ِٞ ٖو غؾل ه٣غة ً اإلاماخض؛ ٌؿخٛغ١ و ؼ مٍع

ا م حن ٖلى ؤبٗض ج٣ضًغ.  واخضا، ؤو ؿاخت الغؾالت خٞغ  خٞغ

ع الجؿضي ى ى ؤخُاها ًٖ الخًى بط ه  لٛت حٗ‘ انل الكب٩يى اهدكاعا ف  الخ مً ؤ٦ثر لٛاث الٗالم   جى حٗض ؤلاًو 

اعاث ى الجؿض الظي ٌُٛب ف  الخ وظه، ؤى الالخٗبحراث الخُت ٖلى  م٣ام ىمؼ الخٗبحري ٣ًمباقغ. ٞالغ انل اإلاى ف  الخ

ٚحر اللُٟٓت )لٛت الجؿض( و ُت هدضص ٦ُُٟت اؾخجابت آلازغ لىا باإلقاعاث اللُٟٓت، ىمبت. ف  ل٣اءاجىا الُى ٨خُت اإلاجالغ٢

ً م مبالٚغو ظه(. ى اءاث، حٗبحراث الجشل : )هٓغة الٗحن، ؤلاًمي بحن البكغ ى انل اللٛى ً الخمالتي حك٩ل وؿبت ٦بحرة و 

 ا.ماجٗىاَا جما ّٚحرث جعبو ٗىاَا، مل جل؛ بال بنها ج٨ماث بك٩ل ٧اجدل ال٩لمؤن َظٍ ؤلاقاعاث ال جدل 

ت ف  قُمى ُت َظٍ الغ ججبرػ ؤَو   مُت عؾجؤَبظل٪ ناعث و ي. مؾِ الغ٢ى لها ف  الو جضاو الها، جٕ اؾخٗى ػ الخٗبحًر

ظٍغذ بٌٗ الضعاؾجهٓغا أَلو ٩ان. جُت بجً ألاَمص صاللتها و خض
ُ
لحها ُتها ؤ  ػ التي حُٗي صاللتمى هُت؛ للغ ى ً الىاخُت ال٣اهماثٖ 

اب، ؤ  مً ظاهب آزغ ٢ضوم Goldman, 2018.(1))    بهٟتها صلُال ظىاثُاجى ٘ ؤلاًمل مالخٗا مالابتزاػ. ز والخدغف، ؤ وؤلاَع

ت ٣ُاث؛ إلاالخُبو هُت، و خاظغ الال٨تر   ٖلى اإلاجى ٤ٍ صعاؾت جدلُلُت لخٗل٣ُاث الؼباثً باإلًى ف  الدؿ ن ى باخش ضي مٗٞغ

ً اإلاعيا اإلا الج اًٟاهؼمف  و (2).(Scherr & others, 2019)ىخجاث ؿخُٟضٖ  ( Vyvyan Evans)،(3) 2017 ُضان الضعؽ اللؿاويٖ 

ً وم. ”ُت ظضًضة؟   لٛت ٖاإلاجى َل حٗض ؤلاً“٫ ؤلاظابت ًٖ ؾاا٫: و خاو لُت، و الخضاو ً الىاخُت الضاللُت م   جى ؤلاً

ت مى اٙ للغ مٗالجت الضم٦ُُٟت  (Weissman, Benjamin, and Tanner,2018ً )مظاهب آزغ ًضعؽ ٧ل  ػ الخٗبحًر

                                                                          
ىٓغ: (0) ًُ 

Goldman, Eric. (October 2018) “Emojis and the Law.” Washington Law Review 93, no. 3: 1227–91  

JANSSEN, ERIN. 2018. “Hearsay in the Smiley Face: Analyzing the Use of Emojis as Evidence.” St. Mary„s Law Journal 49 (3): 699–725 

ىٓغ: (0) ًُ 

Scherr, Simon André & others, (2019). “The Perception of Emojis for Analyzing App Feedback.” International Journal of Interactive 

Mobile Technologies 13 (2): 19–36. 

ىٓغ: (1) ًُ 

Vyvyan Evans, (August 2017) The Emoji Code: The Linguistics Behind Smiley Faces and Scaredy Cats, Originally published in Great 

Britain. 
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ن اللٛت ى ُٗحن الظًً ًخدضزمً الُالب الجامٖت جى جمطل٪ بضعاؾت صعظت اؾخجابت و اث. ج٣اعهت بال٩لمالؿازغة 

ت لئلً اث. جاعبت لالؾخجابت لل٩ل٣م   جى اهتهذ الضعاؾت بلى ؤن صعظت الاؾخجابت لئلًو اث. ج٣اعهت بال٩لم   جى ؤلاهجلحًز

ف  صعاؾت ؤظغاَا و (1)اث.جي الضالل  لل٩لى خخازلت آللُاث الخيبا باملمجؼ الخٗبحري مي الضالل  للغ ى خخؤن آلُاث الخيبا باملو 

ت ف  مى الغ  م(  ٖلى اؾخسضا0106الباخض )ٖل  خؿً،  نل ى ( جWhatsApp and Messengerداصزاث )مػ الخٗبحًر

ًاٝ بلى    اإلاجى ؤن ؤلاًو ٗجى بلى آزغ. مً ملت ج   ٢ض ًى٣ل صاللت الججى ها: ؤن ؤلاًجلىخاثج ؤًَ امٖت جى جمالباخض بلى 

غؾل ؤن اإلاو ح  بها الؿُا١ اللٟٓي ؤخُاها. ى كاٖغ ؤزغي، ال ًمٍت بلى ى لت اللٛجكاٖغ ف  الجٍل اإلاى ف  جد ما؛ ؤؾهملت جظ

ت جمى ٢ض ٌؿدبض٫ الغ  ٍا٦ض البدض ؤزحرا و ها. ملت اؾخسضاى اعاث؛ هٓغا لؿهى خػ اللُٟٓت ف  بٌٗ المى ا بالغ ماجػ الخٗبحًر

٣ت اؾخسضاومانل الكب٩ي بحن الىاؽ، ى    ف  الخجى الظي جاصًه ؤلاً مهع اإلاو ٖلى الض ا ٖلى ٍَغ  (2)ىا للٛت.مضي جإزحَر

 (:Emojiجي )مو ال: إلاًو أ

خا ٖاى ازتٕر الُاباوي ٧ ت ؤمى بالغ  ىمُه الُجا وؿم؛ م0777 مٍع ً َظا م٢ض ٧ان الهضٝ و .  Emojis وػ الخٗبحًر

 (E) ًمن ى ٩م (Emoji)هُلرومظه. ى ظها لو باقغة خاصزاث اإلا٨ً ؤن جٓهغ بال ف  املجكاٖغ التي ال ًالازترإ؛ ه٣ل اإلا

.  وؼ، ؤمحٗجي ع و  (moji)و عة،ى حٗجي نو  حٗبحراث الاهٟٗا٫ و    جى ججضع ؤلاقاعة َىا بلى بًًاح الازخالٝ بحن ؤلاًو خٝغ

تمالغ  ا )ؾ٩ا  (Emoticon)ٍؼ ، خُض ¯/_(D =]  ^_^ :D   -: :) :ツ= *_* (¯\)_شلم(؛ م0760ان جث ٞاَلى لتي ابخ٨َغ

ٟاجُذ مخت ى صة ٖلى لى ظى ٝ الالجُيُت اإلاو الخغ و ػ مى ت بالغ ىمغؾمٗبرة مَا ى ظو شل جكاٖغ ج٧اهذ حٗبحراث اإلا

تمى حز َظٍ الغ جا ًم مؤَو  (3)ب.ى الخاؾ ً مسخلٟت؛ ؤنها ال جإزظ نها املى ػ ًٞال ًٖ ؤلمى ًٖ جل٪ الغ   (Emoji)ػ الخٗبحًر

ا ؤ حن ٣ِٞ. ف  ال وخحز الغؾالت بال خٞغ ٠ جٍو  .لجً الجمٖت جى جم ولت، ؤج٢ذ طاجه ٢ض حٛجي ًٖ صاللت ظى خٞغ ٨ً حٍٗغ

ا٢٘.  ى صة ف  الى ظى ال٩اثىاث اإلاو دا٧اة ألاقُاء مها ٖلى جض ف  عؾجُت نٛحرة، حٗخجعة ع٢ى بإنها ن ىمعتها الُى    ف  نجى ؤلاً

   انل الكب٩ي. ى ٖاَٟت ف  الخ وللخٗبحر ًٖ ٨ٞغة، ؤ ماث. حؿخسضجي بحن ال٩لماظها ف  الىو الغ٨٢ً بصع جً

                                                                          
ىٓغ: (0) ًُ 

Weissman, Benjamin, and Darren Tanner. (August 14, 2018) “A Strong Wink between Verbal and Emoji-Based Irony: How the Brain 

Processes Ironic Emojis during Language Comprehension.” PLoS ONE 13, no. 8: 1–26 

(2) Hasan ،Ali Flayyih. “The Role of Emojis and Emoticons in Enhancing Interpersonal Communication Through Messenger and 

WhatsApp Applications 

 .011 - 003(: 0106) 15، 01ٕجملُت آلاصاب ٧ -ٞت ى ٗت ال٩مٞت: ظاى آصاب ال٩

ىٓغ: (1) ًُ 

 https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015  

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015
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با للجى هُلر )بًم م٢ض ازترث اؾخسضاو   ً ؤنل وكإجه ف  اللٛت الُاباهُت )مهُلر ج  ( حٍٗغ

(/ɪˈmoʊdʒi/絵文字 . ت ؤًًا الاخخٟاّ بال٨خابت الهم ىَو ً اللٛت م هُلرججُت للى ا ازخاعجه اللٛت ؤلاهجلحًز

ت(. مى تها بلى )الغ ج٨ً جغظجٍو .   (Emoji)الُاباهُت شال مهستر  ملو ػ( ، مى هُلر )ع ً اإلام٫ و وٗلل َىا ازخُاع الجؼء ألا و ػ الخٗبحًر

ت لِؿذ مى هاث(. ألن الغ ى )ؤ٣ً وع( ؤى )ن  و٢اث، ؤى سلمع ى شل نجا جىمل  عؾجع ٣ِٞ؛ ٞهي حكى عة ف  الهى دهمػ الخٗبحًر

ت( ؤمع الغ ى هُلر بلى )الهاإلا م٫. لظل٪ ال ًىاؾب ؤن ًترظو ص مؤٖال  وهت، ؤى لمػ مى ا لغ ىمعؾو ٧اثىاث،  ال و عة(. ى هػ اإلامى )الغ  وٍؼ

هُلر مي جدُل بلى مهاث ف  الًٟاء الغ٢ى ُاجي؛ ألن ألا٣ًجهت( التي حكابهها ف  الضعؽ الؿُى ًىاؾب ؤن حّٗغب بلى )ألا٣ً

ُْٟت ى َظٍ ال محؿخسضو ُٗىت. مبُت ى ُْٟت خاؾو شل جالكاقت جب جٓهغ ٖلى ى عة نٛحرة ف  الخاؾى ه  نو (، Iconبي:)ى خاؾ

ه  جٟؿحر و ػ؛ مى ُْٟت َظٍ الغ و طل٪ لخدضًض و هُلر )حٗبحًرت( ً اإلاما الجؼء الشاوي مهت.  ؤى ؽ ٖلى ألا٣ًو ااقغ اإلاجبالى٣غ ب

ْبر “ ف  لؿان الٗغب:وانل الكب٩ي ال٨خابي. ى ص ف  الخى ٣هاإلا َٖ ُبُرَا  ْٗ ٌَ ا  َبَر الُغٍئ باع و َٖ ِٖ 
ً
ا و ة َغ ا: ؤي ٞؿَّ َر زبر بو ٖبَّ

َ
٫ ِبلُه و ا ًا جؤ

 
َ
 انل الكب٩ي.ى ٗجى ف  الخ٫ بلُه اإلاو ا ًا مه جٟؿحر م   خُض ٣ًهض باؾخسضاجى ؤلاً ما٤ٞ آلُت اؾخسضاى طل٪ ًو  ”ُغَا.مؤ

ت زانت باإلامى حٗض َظٍ الغ  مل ل غؾا ناع اإلاجإهو  - ا ٧اهذ ؾاب٣اجانل بالغؾاثل الىهُت ٦ى غا٣َحن ف  الخػ الخٗبحًر

اظؼ ى    ؤن ٌٗبر خجى ً زال٫ ؤلاًم مخ٩لج٨ً للجٍو ص. ى ٣هُجها ف  عؾالخه ألنها حُٗي حٗبحرا ص٣ُ٢ا ًٖ اإلاجًلجإ لخً

ت.  بل بن بٌٗ ٢معة الغ ى ٗجى بالهشُل اإلاجاللٛت بخ ت ناعث جضعط الغ ماى ٍؼ ت بهٟتها مى ِـ اللٛت ؤلاهجلحًز ػ الخٗبحًر

  ”ٕ الٟغحمى ظه صو “( ��)   جى عص بًى ؽ ؤ٦ؿٟمى ازخاع ٢ا م0103 مف  ٖاو. (1)دضصةمٗاٍن مُت لها جعجمٖىانغ 

ظاء َظا و ؼ حٗبحري. مجغص ع ملِـ و ت( جنٟه )٧لى ؼ بمعص ازخاعث الغ ى هالخٔ َىا ؤن ؤ٦ؿٟو آهظا٥.   مت( الٗاجن )٧لى ل٩ُ

ٗت مظاُبٗت مهذ و ؛ خُض حٗا0103 مختى ٖاو ازغ الدؿُٗيُاث، و ىظ ؤم   جى ؤلاً مالازخُاع بىاء ٖلى  جؼاًض اؾخسضا

ت ف  ظمى ؤقهغ الغ  ملل٨ك٠ ًٖ بخهاثُاث اؾخسضا SwiftKey٘ معص ى ٦ؿٟو ؤ بىاء ٖلى و . مُ٘ ؤهداء الٗالجػ الخٗبحًر

ت اؾخسضامى   ؛ ألهه ؤ٦ثر الغ جى ٢٘ الازخُاع ٖلى َظا ؤلاًو َظٍ ؤلاخهاثُاث،   مف  ٖا مي الٗالى ؿخما ٖلى مػ الخٗبحًر

0103 .(2) 

ت مى ٢ض اعجٟ٘ ٖضص الغ و   ا ف  قهغ م( ع 1107ُت بلى  )الٗاإلاػ الخٗبحًر ػ مى َظٍ الغ و  (3).0107 ماعؽ، ٖامؼا حٗبحًر

 شله:ججا٫ الضالل  الظي جٖاث، خؿب املجى جماوي جهىٟه ف  زم

                                                                          
ىٓغ: )   (0) ًُhttps://www.dictionary.com/e/emoji/ ) 

ىٓغ:  (0) ًُ1520-year-the-of-year/word-the-of-https://en.oxforddictionaries.com/word  

ىٓغ:   (1) ًُhttps://emojipedia.org/stats 

https://www.dictionary.com/e/emoji/
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015
https://emojipedia.org/stats
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 الىاؽ.و ٍ الًاخ٨ت ى ظى ال��

 الُبُٗت.و اهاث ى الخُ

الكغاب.و  مالُٗا��

اليكاٍ.⚽

ا٦ً.مألا و الؿٟغ 

اث.ججؿامل��

ػ.مى الغ 

ال �� .مألٖا

 جي:مو اهغ الخاصت باإلًو ن الظمجزلت اللغت م 

الظي ًٓهغ ف   مشل ال٨ال ج   ججى ؤلاًو حن. جخ٩لازل ف  ؤطَان اإلاماع  جاظخ ما هٓاج٘ اللٛت بإنهم   جى جدكابه ؤلاً

، ؤما ٌٗبر الٟغص باللٟٔ ًٖ جشلماالث الٟغصًت جالاؾخٗ ُْٟت و    لِؿذ جى نىاٖت ؤلاًو غظ٘ صالل . مًٖ ؤي و كاٍٖغ

ٟاجُذ ٖلى خاث اإلاى يٗها ٖلى لو ا٣ٞذ ٖلى وو ػ، مى لضي الكغ٧اث ال٨بري التي نىٗذ َظٍ الغ  م؛ بل ه  هخاط هٓامخ٩لاإلا

ي مانل الغ٢ى ؼ الظي ًىاؾب الضاللت التي ٣ًهضَا ف  الخمازخُاع الغ  ىَىا؛ َ مؿخسضع اإلاو صو قاقاث ألاظهؼة الظ٦ُت. 

ٗجى ومٗجى زام به ًٟؿغ صاللخه، م   له جى ػ ؤلاًمى ً ع مؼ م٧ل ع و  اث الٗغبُت.جؼ بحن َُاث ال٩لمج الغ مٍضو ب، ى ٨خاإلا

ت صازلت يمى ٗاوي التي جدُل بلحها الغ ؼ ًٟؿغ باللٛت الُبُُٗت.  ٞاإلام٧ل ع  ل٨ً الخٗبحر ٖجها و اللٛت،  مً هٓاجػ الخٗبحًر

   .جى ا باإلًجإهو لِـ باللٟٔ؛ 

ٖلى  ىمب؛ ٣ًى ٨خمانل لؿاوي ى ا: ججلهو ب. ؤى ٨خانل الكب٩ي اإلاى ً الخمحن محز بحن هٓاج٨ً ؤن هجبىاء ٖلُه ًو 

٣ت التي ى ٨خمً ٖىانغ لؿاهُت؛ من ى َظٍ الغؾالت جخ٩و غؾل بلُه. اإلاو غؾل ُٗىت بحن اإلامؤلازباع بغؾالت  بت بىٟـ الٍُغ

الشاوي و ازخالٝ ؤصاة ال٨خابت ٣ِٞ. و ب ى ٨خجلل مؿخسضؾُِ اإلاى ٘ ٞاع١ المع١؛ ى ٖلى ال مج٨خب بها الغؾالت بال٣ل

ً ٢بُل لٛت الجؿض مٖىانغ ؤزغي ٚحر لؿاهُت و ً ٖىانغ لؿاهُت، مي هجحن: خُض جدك٩ل الغؾالت مع٢انل ى ج

   .جى ػ ؤلاًمى غؾل بغ يها اإلاى التي ٌٗو اث، جهاخبت لل٩لاإلا
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ت للضاللت ًٖ مى الغ  جمجه     ن مى ػ ال ًلتز مى ل  لٛت الغ جؿخٗمل٨ً و ا٢٘ ى باقغ جدُل ٖلُه ف  المٗجى مػ الخٗبحًر

ت السًمى ف  جدلُل صاللت الغ  مبظل٪ ًلؼ و يٗذ له؛ و ف  الظي ٗجى الخغباإلا ي ى ٣خًُاث الؿُا١ اللٕٛ إلاى ػ الخٗبحًر

ٍد٤٣ و ٝ السُاب و ىاؾب لٓغ ٗجى اإلاجٍدُل للو ٣انض السُاب مي الظي ًدضص ى ٠٢ اللٛى اإلاو الٗاَٟي و الش٣اف  و 

 ٕ اللبـ.ى ٢و ن و انل صى الخ

شت بحن الّضا٫ مً ٖال٢ت مُبُُٗت جيخج ( بلى ؤّن الضاللت ف  اللٛت ال0) ٌكحر الك٩ل    
ّ
ا ٌكحر جغظ٘ . ٦اإلاو ٫ ى ضلاإلاو شل

ِ ف  ٢اٖضة اإلاً زال٫ الؿُغ اإلام باقغة التي ي الٗال٢ت ٚحر اإلاى غظ٘ ؾاإلاو ؼ مشلض بلى ؤن ال ٖال٢ت جغبِ بحن الغ ى٣َّ

شل جؼ الخٗبحري ًمف  اللٛت؛ ٞالغ شلض الضالل     جُاب٤ اإلاجى الضاللت ف  لٛت ؤلاًو  (1)غظ٘.شُل اإلاجاله لخججٓهغ ف  اؾخٗ

ظه و  ىَو ا٢٘، ى غظ٘ ف  المٍدُل بلى و ت مشل ٨ٞغة الابدؿاجً �� مبدؿظه اإلاى ؼ المؼ بلُه، ٞغ مغظ٘ ًغ مبخالت بلى  و٨ٞغة ؤ

 ى٣ِ( ؤن السِ اإلا0ضعط ف  الك٩ل )   اإلاجى شا٫ ؤلاًومي ى ؼ اللٛمخُض بحن الغ ى الازخالٝ الو ؼ بلُه. مالظي ًغ  مبدؿؤلاوؿان اإلا

 .مبدؿظه الاوؿان اإلاو  ىَو غظ٘ ؼ باإلامصاللُت جغبِ الغ و شل ٖال٢ت ق٩لُت جغظ٘ ًاإلاو ؼ مالظي ًغبِ بحن الغ 

 

 

 1ق٩ل 

                                                                          
دكاعصػ، و ٚضن و ؤ (0)  51، مم0103ث،و ، ال٨خاب الجضًض، بحرمض خاػ جٗجى، ث. ٦ُان ؤخٗجى اإلامٍع
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هغ بال عة طَىُت ال جٓى    نجى خِؿغة، ٞضاللت ؤلاًمال و عة ص٣ُ٢ت ٢ًُت ٚحر ؾهلت ى    بهجى ٗجى ؤلاًجبن ؤلاخاَت ب

ت ًلؼ مى صاللت َظٍ الغ  ملٟهو ب. ى ٨خحزا ف  اإلامجغ  ت ٖال٢اث َظٍ الغ م مػ الخٗبحًر ػ مى ٖال٢اث الغ و ػ بًٗها ببٌٗ. مى ٗٞغ

ازلت ف  ؤطَان الجُل اث اإلاىمٗلبيُت اإلا م   خحن هٟهجى ٗجى ؤلاًم٨ىىا ؤن هجض جٍو الساع   الظي جدُل بلُه.  مبالٗال

 ُت. وكإ ف  ٖهغ ألاظهؼة الظ٦و لض و الظي 

 ًجي:مو صناغت إلا 

ً  مبضءا  Android/IOS /Google /Microsoftشل ماخض ؾُاؾت زانت ف  الكغ٧اث ال٨بري ى    الجى نىاٖت ؤلاً  

خت ى ٖلى ل وىهاتها ؤمؼ ٖلى ما٣ٞت الكغ٧اث بةهؼا٫ الغ مى ؤزحرا و اَحر ٖلُه، جا٣ٞت الجمى  ما٢تراخه، زو ؼ مالغ  مُججه

ٟاجُذ بهخاط َظٍ اللٛت الجضًضة، مخل٪ جالخ٣ىُت ه  التي جو ة الهىاُٖت ى خل٪ ال٣جالتي ج٫ و ً َىا هغي ؤن الضوم  ٟاجُذ.اإلا

بظل٪ جسخل٠ ًٖ اللٛت الُبُُٗت التي جيكإ ٖلى ؤلؿىت البكغ و ىخجاث. ؿتهل٨ت لهظٍ اإلام٫ و ه  ص م٫ الٗالو باق  صو 

اح جالؿ مً زومدضًض صاللتها، جو ػ، مى باقغة ف  نىاٖت الغ معة ى ي الهىاُٖت بهى ال٣ معة جل٣اثُت؛ خُض جخد٨ى به

 لها ٖلى قاقاث ألاظهؼة الظ٦ُت.و بخضا
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ش للو له حٍٗغ٠ ٌكغح صاللخه. و انُالح   مؼ حٗبحري له اؾم٧ل ع  (1)   جى ٖت ؤلاًى ؾمى ف   ا٣ٞت ٖلى بوكاء جى جاٍع

ش لئلياٞت الغؾ مؼ، زمالغ  ٣ٞا و ؼ متي ؤوصخئ الغ الضاللت ألانلُت الو ىهت الخُب٤ُ. م وٟاجُذ ؤخت اإلاى ؼ ٖلى لمُت للغ ججاٍع

ا جشلمي آزغ. ى ي بلى ؾُا١ لٛى ً ؾُا١ لٛومً ز٣اٞت بلى ؤزغي ، ما٫ جٗىاَا ف  ؾُا١ الاؾخٗما جسخل٠ ًٖ جٗىاَا عبإلا

ا٣ٞت ى ؼة الٗحن الِؿغي. ظاءث اإلاجٚو ت زُٟٟت م٘ ابدؿامظه ألانٟغ ى ( ال��شال )ما. ماجٟغصاث اللٛت جمًدضر ف  

 .0103 مف  ٖا Emoji 1.0ؤي٠ُ بلى  م، ز 0101 مف  ٖا Unicode 6.0ً م ٦جؼء (Winking Face) مٖلُه باؾ

 ت م   )لٛت(؟ لئلظابت ًٖ َظا الؿاا٫ البض ؤن ه٣اعن بحن الٗال جى ٨ً ؤن هُل٤ ٖلى ؤلاًجَل ًُت حضًضة: لغت غامل

ا ججضع ومج .  جى ؤلاًو ً اللٛت مُْٟت ٧ل و ه٣اعن ؤًًا بحن و   . جى ؼ الخٗبحري ف  ؤلاًمالغ و ف  اللٛت الُبُُٗت 

ل٨ىه حكابه و    جى ؤلاًو ُاجي جهت ف  الضعؽ الؿُى ٕ ؤهه ٢ض ًٓهغ بٌٗ الدكابه بحن الا٣ًى يى ؤلاقاعة بلُه ف  َظا اإلا

اع ى ٟاجُذ بجخاث اإلاى ٩انها ٖلى لم   التي جخسظ جى لٛت ؤلاًو ٣اعهت بالدكابه ال٨بحر بحن اللٛاث الُبُُٗت مؾُخ  

 ت.ُت ٖلى ألاظهؼة الظ٦ُاللٛاث الٗاإلا

ؿخسض
ُ
. من بك٩ل ٖاى صاث ف  ال٩ى ظى اإلاو ألاقُاء، و ا٦ً، مألا و كاٖغ، الخٗبحر ًٖ اإلاو انل، ى ؾُلت للخو    جى ؤلاً مح

ل ٧ل ججدو كابهت للٛت، ملها بيُت و ْاث٠ اللٛت، و عة ٞٗلُت جاصي ى ل٨جها بهو حها )لٛت( جهدً َىا ال هدخاط بلى ؤن وؿ

هُت لها ى ت ألا٣ًمُاجي؛ خُض بن الٗال جهُت ف  الضعؽ الؿُى    ألا٣ًجى ً ظاهب آزغ حكابه ؤلاًمبت. ى ٨خزهاثو اللٛت اإلا

ت؛ ألنها لِؿذ ٖال جكابهت بُجهٖلى طل٪ ٞاإلاو ا٢ع ، ى ٘ الصخيء المقبه ُٞغي  ت الاعجباٍ مت اٖخباَُت، بل ٖال ما ٍُٞغ

ً مٗىاَا مجإزظ  (2)(م0116،ىهُت ف  عؤي )ا٩ًى ت ألا٣ًمالٗال و ٗللت ، مى٣ُُت مشله ٖال٢ت ج٫ جى ضلاإلاو ٞحها بحن الضا٫ 

ٟؿغ مهت( للخٗبحر ًٖ الٗال ى هُلر )ألا٣ًمبحرؽ ؤًًا  مَؿخسضو شُل . جً الاجٟا١ الخملِـ و شل، جالصخيء اإلا
ُ
ت التي ال ج

خل٪ السانُت التي جت جمهت ٖال ى ؼ( ، ٞاأل٣ًم)الغ و هت(ى بحن )ألا٣ً مهمٞغ١  ىبظل٪ ٌكحر لىا هد ىَو  بضؤ الاجٟا٣ٞ.١ا إلاو 

ٗىاَا ف  مت ٢ض ج٣ٟض مشل ٖال جؼ ًمٖها . ف  خحن ؤن الغ ى يى ص إلاى ظو ت ج٨ًً ز مل ىٛؼي، ختى لماث نٟها طى ها بججترظ

شل الشىاثُت ججو ً ال٨ُُٟاث البؿُُت، ججضزل يو ع؛ ى إ: الهى هت بلى زالزت ؤهى ألا٣ً مجى٣ؿو (3)ٟؿغ لها.خا٫ ُٚاب اإلا

ٖاث ى يى ؤزحرا الاؾخٗاعاث التي ججؿض اإلاو الظاجُت.  دكابهت ف  ؤظؼائهامشل ٖال٢اث جالبُاهُت التي ج ىمالغؾو ٗخبرة. اإلا

                                                                          
      (1) https://emojipedia.org/  

ت، ث. التهاج، ؾُىبرجم، ؤىىٓغ: ب٩ًًُ   (0)  12-11اع لليكغ، مى ، صاع الخ0، 0116ٍصاصا، و ؤو ي مُاثُاث ألاوؿا١ البهٍغ

ىٓغ: الٗابض، ٖبضامل  (1) ت.جهُت ف  الؿُى ًٗلت ألا٣ًم“جُض. ًُ  026,027، ٕ 07ج مي ىماء ال٣جغ٦ؼ ؤلاهمٗانغ: جلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلام ”ُاثُاث البهٍغ

(0117 :)000 - 007. 

https://emojipedia.org/
https://emojipedia.org/
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 (1)ي بيُانها.ى ؿخمٖلى 

٘ ج   جججى ٍٓهغ َىا ؤن ؤلاًو هت. ى ألا٣ًو ٍت ى ت اللٛمالٗال و    جى ١ الض٣ُ٢ت بحن ؤلاًو الٟغ  م٫ الخال  ؤَو ضر الجضى ً

 ٗا. مهت ى ألا٣ًو ٍت ى ت اللٛماث الٗال جؾو ً زهاثو م٧ل 

 نتو لاًق ٍتو ت اللغمالػل  Emojiجي مو إلاً

ُت صغحرة حكبه الشخيء معة عقو ص

 اقعي.و ال

ها لها قبه جعة ال جدضًض لدجى ن عة اللُٟٓت.ى شل الهجت جمٖال 

 ا٢ع .ى ٘ الصخيء المُٞغي 

ى: الاعجباغ و غان؛ لا و نها نمحض و ً

شله مى جو ضلاملو فُه بحن الضاى 

ه و حو شل المػللت منؼقُت مغلقت 

بضاللتها  مػبرة التي حؿخسضامل

الشاني الاعجباغ بحن الضاى و . الحغفُت

 ى اغخباػي.و ضلاملو 

٫ ى ضلاإلاو الاعجباٍ بحن الضا٫ 

 بضؤ الاجٟا١(٣ٞا إلاو اٖخباَي.)جٟؿغ 

ت الاعجباٍ ٞحها بحن الضا٫ مٖال 

 ٗللت.مى٣ُُت مشله ٖال٢ت ج٫ جى ضلاإلاو 

عة و ؼ الخػبحري بالصمًخػلق الغ 

نؼبػت غن الشخيء الظي الظهنُت امل

 شله.مج

ٗجى الظَجي ٍت باإلاى اللٛت مجخٗل٤ الٗال 

 شله.جًٖ الصخيء الظي ج

شلها جعة التي ًى هت بالهى جخٗل٤ ألا٣ً

 ا٢٘.ى الصخيء ف  ال

ي(الظي مؾُؽ )الغقو نت المهُ

ابذ و ن الشمجأؾؿذ فُه غلى غضص 

ُت مػلن غنها غلى الصفدت الغؾامل

 ػ.مو لهظه الغ 

ٍت ف  ؤنلها ه  ْاَغة ى اث اللٛمالٗال 

ي. م٢ؾِ الغ ى جُت وكإث زاعط الى ن

 وي ؤمؾُِ ٚحر ع٢و بت ف  ى ٨خم وؤ

 ي. مع٢

ت وكإث زاعط المٖال  ؾُِ ى ت بهٍغ

 ي.مالغ٢

 محؿخسض ”ُت صغحرةمعة عقو ص

غاػفت في  و للخػبحر غن فنغة أ

 اصل الكبهي.و الخ

شل اللٟٔ جبت جى ٨خمجُت ى ػ نمى ع 

 ١. ى ىُاإلا

ع، ى إ: الهى بلى زالزت ؤه مجى٣ؿ

ؤزحرا الاؾخٗاعاث و البُاهُت  ىمالغؾو 

ي ى ؿخمٖاث ٖلى ى يى ي ججؿض اإلاالت

 بيُانها.

                                                                          
ىٓغ:الخضا  (0)  114-113، م0، 0114ٍٛغب، غ٦ؼ الش٣اف  الٗغبي، اإلاى٤ُ الضالثل، اإلاومٍل، ؤلاهخاط و ُاثُاث الخإجي، َاج٘، ؾُو ًُ
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 نتو لاًق ٍتو ت اللغمالػل  Emojiجي مو إلاً

 مٍت جدنو انحن ندو جسظؼ لق

ػها في الخؼاب، و ج احها مإصو َػ

ُت في معجن الػناصغ املمط

 الترلُب.

ُت و جُت ى اٖض نى جسً٘ ل٣ نٞغ

 ٍت.ى هدو 

 ٍت.ى اهحن الىدى ً ال٣مخدغعة م

 ٓهغاتها للخ٣ُُ٘ التر٦ُبي.جججسً٘   بالخال  الخ٣ُُ٘.و ٢ابلت للتر٦ُب،  بالخالي الخقؼُؼ.و قابلت للترلُب، 

عة و جامفاجُذ زاصت مخت و لها ل

ُت فاجُذ اللغاث الػاملمخاث و لل

 غلى لاحهؼة الظلُت.

ٟاجُذ زانت ٖلى ألاظهؼة مخت ى لها ل

 الظ٦ُت.

ٟاجُذ؛ خاث اإلاى ص لها ٖلى لى ظو ال 

لٟاث مً م٨ً بصعاظها جل٨ً ً

 ؾاثِ.ى ال وع، ؤى اله

 

ُت، ػ ف  ال٨خابت الٗاإلامى ً الغ مٕ الجضًض ى . ٞٓهغ لىا َظا الىمالبكغي بك٩ل ٖاانل ى ت الخجؤهٓو عث ال٨خابت ى جُ

ت الجضًضة ف  الخمجٓهغ َظٍ اللٛت الغ و اث ٧ل اللٛاث. جحؿللذ بحن ٧لو  ْاث٠ و ب ؛ لخاصي ى ٨خانل الكب٩ي اإلاى ٍؼ

الظي ال ًٓهغ بال  مُْٟت الخىُٛو ٢ض جاصي و ى ًٖ لٛت الجؿض، ى ؤخُاها ؤزغي حٗو اث، جى ًٖ بٌٗ ال٩لى صاللُت حٗ

 ٢ت.ى ىُف  اللٛت اإلا

٫ ى ه  جدو غا٣َحن.    لٛت زانت باإلاجى ؤن ؤلاً ٣ٞVyvyan Evans) 2017-)(1)ا الًٟاهؼ و ٌكحر بٌٗ زبراء اللٛت 

شل جغاظٗا ف  ال٨خابت جطل٪ ًو اث. جانل بضال ًٖ ال٩لى ع للخى ن الهجى خ٩لٞحها اإلا مُت التي ٧ان ٌؿخسضمع ألا ى بلى ٖه

ع ال ى ت بالهجا ٦خب ؤلاوؿان ف  الخًاعاث ال٣ضًجشلمُت ال٨خابُت مصة لؤل ى اقغ زُحر للٗمه   وؤٖىض ؤلاوؿان، 

ت حكابه لٛت ؤلاًجؿاَض ال٨خابت اإلاى ق مؤ٢ضو اث. جبال٩ل إ ى ؤهو ، مشل ألاع٢اجت، جمٖال  611ال  ى التي ٧ان ٞحها خو   ، جى اٍع

شل ماث و ألاصو (، م)الٟوشل )الغؤؽ( م مل ؤظؼاء الجؿشجاث جمٖال و ا٥(، ج)ألاؾواقُت( شل )اإلامصاث الخُت ى ظى ً اإلام

ذ لىا بالخٗبحر ًٖ جحؿو انل، ى    جثري ٢ضعجىا ٖلى الخجى ٍا٦ض بًٟاهؼ ف  صعاؾخه ؤن ؤلاًو  (2)دغار(.م)وٖاء( و )

                                                                          
ىٓغ:  (0) ًُ 

Vyvyan Evans, The Emoji Code: The Linguistics Behind Smiley Faces and Scaredy Cats, Originally published in Great Britain, August 

2017. 

ؿخا٫، صًُٟض،   (0) ىٓغ: ٦َغ ش اللٛت، ث. ؤخمًُ  043، م0106ُت، بٛضاص،جض الؼبُضي، صاع ال٨خب الٗلجسخهغ جاٍع
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ً ف  الخمحؿاٖضها ٖلى الخٗا٠َ و كاٖغها، م ت ف  جهمُْٟت و جاصي  ىم   الُجى ؤن ؤلاًو انل الكب٩ي. ى ٘ آلازٍغ

 (1)ي.ما زانا ًًٟي صاللت ظضًضة للىو الغ٢جالبكغي. ٞهي ج٠ًُ جىُٛانل ى الخ

ٖلى ؤؾاؽ بُٖاء  مَظا الىٓا ىم٣ٍو .  Alphabetic Systemألالٟباجي  مالىٓا ىمف  ال٨خابت الٗغبُت الُ موؿخسض

شلها جالتي جاثذ ى الهو ذ ماى ً الهمدضص مٞحها ٖضص  ماللٛاث التي جدب٘ َظا الىٓاو ١. ى ىُث اإلاى شل الهجب ًى ٨خمؼ مع 

شل اللٛت الٗغبُت، محن بلى الِؿاع جً الُمج٨خب ُٞه بك٩ل زُي ؤ٣ٞي و ٝ(. و ى ف  الٗغبُت )الخغ مبت؛ حؿى ٨خمػ مى ع 

ت، ؤمحن جً الِؿاع بلى الُوم َىا٥ و ت. جشل اللٛت الهِىُت ال٣ضًمً ؤٖلى بلى ؤؾٟل مبك٩ل عؤسخي  وشل اللٛت ؤلاهجلحًز

٣ًٞا لهظا و بت ى ٨خت اإلاجألالٟباجي، ألن ال٩ل مًٖ الىٓا مٍسخل٠ َظا الىٓاو  Ideographic Systemال٨ٟغي:  مالىٓا

 (-ت )مشا٫ ٖلى طل٪  الٗال مؤ٢غب و . ىمٟهاإلا وا حكحر بلى ال٨ٟغة ؤجإهو ٢ت، ى ىُت اإلاجاث( ال٩لى شل )ؤنجال ج مالىٓا

ت ف  لٛت ؤلاًػ مى الغ  مٌكبه ٦شحرا هٓا مَظا الىٓاو  (2))ؾالب(.  ىؼ َمله َظا الغ جالظي ًد ىمٟهٞاإلا   ؛ ألن جى الخٗبحًر

 (. مبدؿمظه و /  ��) ىنٟها باللٛت هدو  و٨ً قغخها ؤج، ًىمٟهم و   ٌكحر بلى ٨ٞغة ؤجى ؤلاً م٣ٞا لىٓاو ؼ مالغ 

ا ؤزىاء جدلُل جُحز بُجهج؛ للخمغؾل بلُه بلى ؤ٢ؿااإلاو غؾل انل الكب٩ي خؿب ٖال٢ت اإلاى ٕ الخى ؤه م٨ً ج٣ؿُجٍو 

حن ف  جن املى ٗجى ؤن ج٩ج٫ زىاجي الاججاٍ. بو ٕ ألا ى   : الىجى ت ؤلاًً للٛجخًالسُاب الكب٩ي اإلا انل ى خاصزت بحن َٞغ

ٕ الشاوي ى الىو اُٖت. جالضعصقت ٖلى الكب٩اث الاظخ وا٫، ؤى خاصزاث ف  الغؾاثل الىهُت ٖلى الهاج٠ الجشل املمً؛ متزام

شل: خاالث مع. ى يكل٣ي الخٗل٤ُ ٖلى اإلاخج٨ً للجإن ٧ان ًو خل٣ي، ً اإلامَظا ٖاصة ال ًخُلب عصا و ؤخاصي الاججاٍ؛ 

الهاث ٖلى جو ٥، ى ِٞؿبو احؿاب ى ال ض ٖلى جى ِٞؿبو ٍتر ى ؤلٖا  ٍتر.ى ٥، الخٍٛغ

                                                                          
ىٓغ:  (0) ًُ 

 Vyvyan Evans, The Emoji Code: The Linguistics Behind Smiley Faces and Scaredy Cats, Originally published in Great Britain, August 

2017. 

ىٓغ:   (0) ًُ 

Danesi, M. (2016). The semiotics of emoji: The rise ofvisual language in the age of the Internet. London: Bloomsbury Publishing, Kindle 

Edition 
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عة الخساَب و ىت. جبضؤ صمتزاانالن بالغؾاثل الىهُت اإلاى ًخ ”ب“الشاوي و  ”ؤ“ا جٞةطا اٞتريىا ؤن شسهحن ؤخضَ

ؼ الخٗبحري الضا٫ مشل الغ جا ًجعاث الظَىُت، بى خهى باإلاماَغ ؤلاصعا٥ التي حؿى خُض ج٣ترن ْ ”ؤ“اٙ مالكب٩ي ف  ص

ىه هو جًً مي، زى هاخبت للؿُا١ اللٛكاٍٖغ اإلامشل ج   الظي ًجى اَغ خحن ًسخاع ؤلاًى للخٗبحر ًٖ جل٪ الٓ

ع ى خهاإلاو    جى خُض ًغبِ طَىُا بحن ؤلاً ”ب“   ٖبر قاقت الهاج٠ الظ٧ي بلى الصسو جى الغؾالت. بٗض طل٪ ًهل ؤلاً

ت ُٞمى ن بالغ ى انلى الظي ًىاؾبها. ٞاألشسام الظًً ًخ الظَجي با ى لجٌؿخٗ مكتر٥، ٞهم م٢اؾ ما بُجهجػ الخٗبحًر ن ج٣ٍغ

(1)عاث الظَىُت.ى خههت بىٟـ اإلاو ٣غ مػ مى هٟـ الغ 
٠ الخجٍو   ت مؾِ الاٞتراضخي بإهه ب٢اى انل  ف  َظا الى ٨ىىا حٍٗغ

 . 1ؿخ٣بل )ب(. ق٩لومغؾل )ؤ(، مكتر٥ بحن ماجها٫ 

 

 

 

 

                                                                          
ىٓغ: صي ؾ  (0)  10-10،م0763ن، الضاع الٗغبُت لل٨خاب، و آزغ و اصي مت، ث. نالر ال٣غ مؽ ف  ألالؿيُت الٗاو ؾحر، صع ى ًُ
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 ٩1ل ق  

 

 اطج جدلُلُت(:مجي في اللغت الػغبُت)نمو زانُا: إلاً

ت مى بن ٢غاءة الغ  ػ ًخُلب خضا ؤصوى مى ً لهظٍ الغ جخًً ٦ٟاءة زانت؛ ألن السُاب اإلامها ال بض لها جٞهو ػ الخٗبحًر

ت بها ً اإلام صاللت جل٪  مً ٞهمخل٪ الخض ألاصوى جً مإطا لو  ص َظٍ ال٨ٟاءة لضي ال٣اعت.ى ظو  مصاللتها ًخدخ ملٟهو ٗٞغ

 . مء الٟهىبالخال  ٢ض ٣ً٘ ف  ؾو ػ؛ مى ً َظٍ الغ مخجغصا مالىو  مالها؛ ؾُٟهجآلُت اؾخٗ مٞهو ػ، مى الغ 

ت بحن مى ً ع جم جخًى طل٪ ف  ههو   ؛ جى الٗغبي لئلً مً الاؾخسضاماطط جً البدض همَظا الجؼء  م٣ًض ػا حٗبحًر

 ػ.مى ت الٗغبُت صاللت ظضًضة ٖلى َظٍ الغ ججًٟي ال٩لو ت الٗغبُت، ج  صاللت ال٩لؼ فماث الٗغبُت. خُض ًازغ الغ جال٩ل

 ق٩ل 
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ً: ألا مٛغص به ع ال٩اجب ف  السبر اإلا مٌؿخسض       مؼ ٖلمٞض )ع ى لت التي ؾُهل بلحها الو جها ًض٫ ٖلى الضم٫ و ٍؼ

ػ صالت مى ف  نهاًت السبر ع وضهُت(. مؼ َاثغة مٞض )ع ى التي ؾدى٣ل ال انالثى ؾُلت اإلاو ؼ الشاوي ًض٫ ٖلى مالغ  مٍذ(، زى ال٩

ايُت، ُٞضعط ٖلى الخ ٦غة الُاثغة،  م٦غة الخيـ، ز م، ز م٦غة ال٣ضؼ مال  بٗض ٦خابت هو السبر؛ ع ى ٖلى ؤوكُت ٍع

ايُت. و ػ ألشسام ًاصمى بٗضَا ع و  ايت الؿباخت، زمٍبضؤ بغ و ن ؤوكُت ٍع ايت مؼ شسو ًاصي ٍع  آزغ ًاصي ٍع

ػ ى ػ الضالت ٖلى الٟمى ًً٘ الغ  ”٤ُٞ ألبُالىاى ٧ل الخ“السبر  مبٗض ٖباعة الضٖاء ف  زخاو .   ؤزحرا ٦غة الؿلت.و الجغي، 

ت، الًُٟت. ؤو البرو ُضالُت الظَبُت، باإلا  ػ بال٩إؽ.ى الٟ وهٍؼ

ت ٌُٗي بال ق٪ صاللت مى ً للغ جخًبن السبر بهظا الخيؿ٤ُ اإلا ػ مى ً الغ مجغصا مسخلٟت ًٖ السبر مػ الخٗبحًر

ت؛ ٩ٞل ع  ه٣هض بظل٪ الؿُا١ و ٗلً. ً ؾُا١ السبر اإلامله صاللت ؤزغي ا٦دؿبها و ؿخ٣لت، مًاٝ له صاللت مؼ مالخٗبحًر

ػ التي مى ل٨ً ٢بل طل٪ ٧له؛ َل ٧ان ٧اجب السبر ٌٗجي بض٢ت صاللت الغ و ٠٢. ى ؾُا١ اإلاو الؿُا١ الش٣اف ، و ي، ى اللٛ

ً جىى ػ ٖكمى جغص ع مؤنها ٧اهذ  وجها الىو؟. ؤججً ا للخٗبحٖر ايُت اإلاى اثُت ازخاَع ىاٞؿت ف  جخت للو ُغ ٕ ألاوكُت الٍغ

ايُت.و الض  عة الٍغ

ايُت الشاو ُت للضجص للهٟدت الغؾى َىا وٗو  ن و جل الخٗام٫ و الٗال  ف  ص ماؾؿاث الخٗلُىت إلامعة الٍغ

غخذ ٢ض و ي(. مهضع السبر الغؾمالسلُج )
ُ
ا٣ٞت ٖلحها ى سست بٗض اإلاؤلٗاب للخىاٞـ ٖلحها ف  َظٍ اليو ؿاب٣اث محؿ٘ “َ

٦غة  ماؾُاث ٦غة ٢ضج، زمَظٍ ألالٗاب ه  :٦غة ال٣ضو كاع٦ت ، ُت اإلاجاؾؿاث الخٗلُاإلاو ٗاث مضاء الجاججلـ ٖمً م

لت، الؿباخت، ازترا١ الًاخُت، ٦غة و ُضان الخيـ، جيـ َامي ى اع، ؤلٗاب ال٣جًمي ى الهاالث، ؤلٗاب ال٣

  (1)”َاثغة.

اياث ؤٖلً ٖجها بالٟٗل ف  الضع جف  السبر_ ٧لها_ جت مؿخسضػ اإلامى هغي ؤن الغ و   ايُت. و شل ٍع ٕ ى شل الىجَظا ًو ة الٍغ

ُت التي جى ؤلاً مً آلُت اؾخسضام٫ و ألا   يٗذ لها. و    للخٗبحر ًٖ صاللتها الخٞغ

 

 

 

                                                                          
ايُت للجاو ألاؾاسخي للض مالىٓا  (0) ل،0ن، )و جلـ الخٗام٫ و الٗال  ف  ص ماؾؿاث الخٗلُومٗاث معة الٍغ  ٍذ.ى (، ال0107٩ابٍغ

http://paaetwp.paaet.edu.kw/st/rules) 
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 ق٩ل   

بةصعاظها ف  بضاًت  ىم٢ُٗا زانا به، ٣ًى جالها بهٟتها جػ الؾخٗمى ً الغ مؼا مًسخاع ال٩اجب ع طط الشاوي جى ف  الىو

شل حٗبحرا شسهُا ًٖ ال٩اجب. ف  جل٨جها جو ب ى ٨خباقغة بالسُاب اإلامن لها ٖال٢ت ى ن ؤن ٩ًو ه. صمف  زخا والىو ؤ

ضة ٨ًخبها ع  (*)ض ال٣اضخيجٛغص )خ. ًسخاع اإلا2ق٩ل  وخىان لل٣اعت ؤما حٗبر ًٖ اجهت عبى لمص و ع و ؼ با٢ت م( ف  بضاًت ٧ل حٍٛغ

ا ف  ٧ل و ب؛ ى ٨خي اإلاى دخجلل    اعجباَه به. و ؼ لل٩اجب مشُل الغ جب ٌُٗي صاللت ٖلى جى ٨خمج٨غاَع

 4ق٩ل   

                                                                          
 صي.ى ي ؾٗمإٖال و ان ال٣اضخي ٧اجب جض بً ٖبضهللا بً ؾلُجخ (*)
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ؼ الضا٫ م( خُض ٞؿغ ال٩اجب ازخُاٍع للغ 3شل الك٩ل )مؼ الظي ًسخاٍع مطط الشالض ُٟٞؿغ ال٩اجب الغ جى ا ف  الىمؤ

ؼا لشالزت ٦خب مًً٘ ع  مز ”ن ال٨خبى ٍدبو ة ى ال٣ه مؤخض الظًً جٟخجه“: ٫ ى ٣ٍو ٖلى شسهِخه ف  الخٍٗغ٠ السام به. 

ؼ الظي مَىا هدؿاء٫ َل الغ و صاء الؿازىت. ى ة الؿى خلئ بال٣همجة ى ؼا لٟىجان ٢همع  م١ بًٗها، زى نت ٞى غنمهت ى لم

ظض ف  ى ل٨ً ال ًو  ة الٗغبُتى ً ٖكا١ ال٣همؤهه  وا ٣ًهضٍ ال٩اجب ؤمشل ٞٗال جب الهُجي ًى صاء ف  ال٩ى ة الؿى شل ال٣هجً

ت اإلامى الغ  ت يض بٌٗ  ما ًغاٍ بًٗهمطل٪ و ة الٗغبُت. ى شل ٞىجان ال٣هجا ًمٟاجُذ خت اإلاى ضعظت ٖلى لػ الخٗبحًر ٖىهٍغ

غا١. ألن و شل بٌٗ ألاصًان جا ًجالٟئاث ُٞو اث٠ ى الُ ػ ه  الكغ٧اث ال٨بري التي حؿُُغ ٖلحها مى ً ًهى٘ َظٍ الغ مالٖا

 ى.م٫ الهىاُٖت الٗٓو الض

 ؼ الغ و ض جاغو ق ت في النص:مو َػ  ػ الخػبحًر

ا لٛت جى لىا ؤلاً و٢ض جبض ل٨ً جل٪ الىٓغة الؿُدُت لِؿذ و ٍت. ى ص الىدى ً ال٣ُمل مخدغعة بك٩ل ٧ام   ف  ْاََغ

٨ً جُت، ال ًجعجالٗىانغ اإلاو    جى السُاب الهجحن بحن ؤلاً و  ، ؤجى هاث ف  زُاب ؤلاًى ٩ل؛ ٞاإلامصخُدت بك٩ل ٧ا

ت ماهحن جغ٦ُبُت زانت بهظٍ اللٛت الغ ى ٢و اٖض ى ٢ ماخترا ن و ؤن جخد٤٣ صاللتها ص شا٫ الؿاب٤. التي اجطخذ لىا ف  اإلاو ٍؼ

 انل.  ى ت الخم   خٟاْا ٖلى ؾال جى ؤلاً مغاٖاتها خحن اؾخسضامً ماهحن البض ى ٢و اٖض ى ه  ٢و 

ت بالبيُت الىدمب ى ٨خانل اإلاى    ف  الخجى ٗاوي ؤلاًمٍخُلب اؾخيخاط و  ػ؛ مى َظٍ الغ  مٍت السانت باؾخسضاى ٗٞغ

ت ف  ؾُا١ السُاب. مى ف  حؿلؿل الغ  ماعؾاث التي جخد٨جاإلاو اٖض ى ؤي ال٣ ػ مى ً ٦ٟاءة الغ م مهمه  ظؼء و ػ الخٗبحًر

ت،  ٘ ؤلاًى ف  ج مٍت جخد٨ى اٖض البيُت الىدى اٖض اللٛت الُبُُٗت. ٣ٞى ه  حكبه ٢و الخٗبحًر ، م   ف  الىو بك٩ل ٖاجى َػ

ت ى ملت طاث الغ جف  بىاء الج ما جخد٨ج٦  ً َظٍ البيُت.مؼ م٢٘ ٧ل ع ومى ػ الخٗبحًر

ت ف  الىو ٩ًمى بن بصعاط الغ  ُْٟت صاللُت و خل٣ي لخإصًت اإلاو غؾل ظض لضي اإلاى ٖغف  ً مً هٓاجن يى ػ الخٗبحًر

٤ ؼ اإلامازخالٝ الغ و ٗجى. جُت للجالخىُٛ واهب الٗاَُٟت ؤى ببغاػ الج ىدضصة هدم ىذ صاللت ظضًضة لظاث ج٘ الىو ًمٞغ

ؼ بلى بيُت لُٟٓت. مٍل الغ ى ً زال٫ جدمٍخطر لىا طل٪ و ن ُٞه. ى ي٘ الظي ج٩ى ؼ بىاء ٖلى اإلامُْٟت ٧ل ع و  الىو؛ ٞخخٛحر

 ىخجاوـ بحن هدمج  ما َىا٥ صجإهو اٖض اللٛت الُبُُٗت؛ ى ل٣ مُاب٣ت بك٩ل جام   لِؿذ جى اهحن ؤلاًى إن ٧اهذ ٢و 

ت ى مي الغ ى دخملت. ٞالخٟاٖل بحن ج   ف  بىاء الججى ؤلاً ى٘ هدماللٛت  شل ق٨ال جٍت للٛت الٗغبُت ًى البيُت الىدو ػ الخٗبحًر

 مجدلُال ص٣ُ٢ا لٟهو إ ال٣غاءة لٟ٪ قٟغة الىو. ى ً ؤهمٖا ظضًضا ى بالخال  جخُلب هو ، ىمب ال٨خابت الُى ظضًضا ألؾل

 ؼ:مالغ ٘ ازخالٝ مب ى ٨خمي ماع ع٢ى ف  ؾُا١ خ ”اخل٠“لت الخالُت جشال  صاللت الجماث َظٍ ال٨خابت الجضًضة. هىٓغ جؾ

 ”طخ٪ ظضامَظا السبر “حٗجي :   “ ��اخل٠ “
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 ”ؤها ؤخببذ ظضا َظا السبر“حٗجي :   ”��اخل٠ “

 “٢٘ ؤبضا ى خمَظا السبر ٚحر “: حٗجي  ”��اخل٠ “

 ”٥ ٢ل بن َظا السبر ٚحر صخُذى ؤعظ“حٗجي :  ”��اخل٠ “

”ا ًشبذ صخت السبرمؤها ال ؤنض٢٪ َاث “ حٗجي :  ”��اخل٠ “

ج بالىو. بياٞت بلى جإزحر حك٨ُل مضؼ اإلامال ٌُٗي هٟـ صاللت الغ  (1)ؿخ٣لتمعة ى ؼ بهمالغ َىا هالخٔ ؤن و 

بالخال ؛ و انل ٖىض ألاظُا٫ الكابت. ى ٣ُا الؾتراجُجُت الخجا ٖجت الظي ًخُلب ٞهجال٩لو عة ى الٗال٢ت الضاللُت بحن اله

٤ جهى ع بهى ب ًخُى ٨خانل ؤلاوؿاوي ف  ق٩له اإلاى ٞةن الخ ٗت؛ ًٖ ٍَغ ُت جحن اللٛت الٗغبُت بهظٍ اللٛت الٗاإلاعة ؾَغ

 ب ٖلى الكاقاث الظ٦ُت.ى ٨خانل اإلاى الجضًضة. َظٍ اللٛت التي زل٣ها الخ

 ًماث جغقُمجي غل مو إلا: 

ت بضال ًٖ ٖال مى الغ  محؿخسض ً ملخدضًض بضاًت ٧ل ٣ٞغة  وف  حٗضاص الى٣اٍ ف  الىو، ؤ ماث التر٢ُمػ الخٗبحًر

( بضال ًٖ �� الغباُٖت/ مع٢ت البرؾُو ؼ مل ال٩اجب  )ع ج( ؤصهاٍ  اؾخ4ٗعة ف  ق٩ل)سخااطط املجف  الىو٣ٞغاث الىو. 

ً ه٣اٍ م٧ل ه٣ُت  م( لتر٢ُ�� ؽ الخشبُذ/ى ؼ )صبمازخاع ال٩اجب ع  مان الغؤسخي للغؾالت. زى ؾحن الهاللُحن ف  الٗىى ال٣

غة الخماجب ع ( ازخاع ال5٩ا ف  الغؾالت الشاهُت ق٩ل )مج. ؤمب الظي ٌكغح زهاثو البرهاى ٨خاإلا ( بضاًت ��لُب/ ى ؼ )َػ

٣ت ٖك ان الظي ى شل الٗىجً الغؾالت ًم٫ و ص. ٞالؿُغ ألا ى ٣هاإلا ما ؤصي بلى الالخباؽ ف  ٞهمجاثُت؛ ى ٧ل ؾُغ بٍُغ

ؼ مَىا ٣ًٟض الغ و ان. ى ً الٗىمشل الى٣اٍ التي جخٟٕغ جالتي ج محؿلؿل ألاًا مز ”البٌُ لكهغ عظب مألاًا“ًبضؤ به الىو: 

 ه. ماثُت اؾخسضاى هٓغا لٗك مخه الضاللُت ف  التر٢ُجالخٗبحري ٢ُ

 

 

 

                                                                          
ُت ل٩ل ع  (0) ىٓغ نٟدت معة ى ؼ حٗبحري بهملالَإل ٖلى الضاللت الخٞغ ًُ     ٖلى الاهترهذ جى ٖت الاًى ؾمى ؿخ٣لت؛ 

https://emojipedia.org/  

https://emojipedia.org/
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 5ق٩ل 

 

 6ق٩ل 

 

ت الىو جى ىاؾباث ؤلاًجٓهغ ٦شحرا ف  عؾاثل التهىئت باإلاو  ٘ مؼ. مبالضاللت السانت ل٩ل ع  ماج٘ الاَخم   لؼزٞغ

ت الك٩لُت ال ؤ٦ثر. ٞدؿخسضمعة ى اٍع بهج٨غ  ويٗه ف  الىو ؤمى ً خُض مبٟٚا٫ صاللخه   مبالٜ ٞحها بٛغى الؼزٞغ

ب٨شاٞت ف  التهىئت  ىمالىجو غي، جػ الضالت ٖلى بضاًت الكهغ ال٣مى الغ و الخ٣ضًغ، و كاٖغ الخب مػ الضالت ٖلى مى الغ 

ُاص التي ٢ض جٌُٟ ٖلى الىو ٞخٛغ٢ه باألل انها ى خالٝ ؤلػ بازمى ا ججضع ؤلاقاعة بلُه َىا ؤن ٦ثرة الغ ومجان. ى باأٖل

شل مػ الؼاَُت. مى ان الغ ى بظل٪ جًُ٘ صاللت الىو بحن ؤلو ب ف  هو الغؾالت. ى ٨خؤق٩الها حكدذ ال٣اعت ًٖ اللٟٔ اإلاو 

٘ الغ ى ل٨ً بطا ٧ان جو (.  6اعصجحن ف  الك٩ل)ى الغؾالخحن ال ٣ت ظمى َػ دضصا م٧ان هو التهىئت و ؾت ، و ضع مالُت جػ بٍُغ

 ح. ى يى خل٣ي بجصاللت الىو لل نلذوو ُل  جاضخا؛ جد٤٣ الٛغى الخجوو 
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 7ق٩ل  

 

ٓاَغ مُٗاع ألاؾاسخي ف  جهي٠ُ ٣انض، اإلاخل٣ي لهظٍ اإلاع  اإلاو صعظت و ؼ الخٗبحري، م٣انض الغ جغؾل، بع  اإلاو َٗض و 

ت بهٟتها ٖال مى الغ  ماؾخسضا ىت جج واث جدُل بلى صالالث. ؤمػ الخٗبحًر ٣ت مُلُت حؿخسضجبهٟتها ٍػ اثُت ال ى ٖك بٍُغ

 ؤن الغ ى ٣همانلُت ى ت ججل ٢ُجبالخال ؛ ال جدو ٗجى لها، م
َّ
خل٣ي صاللت ؼ الخٗبحري ف  َظٍ الخالت ٢ض ٌٗجي ٖىض اإلامصة. بال

ٗجى، ؤي ال٣هض الظي ًجب ؤن ٘ ٢هض اإلاماهى جانل ال ًخى ل٨ً ٢هض الخو ٣ًهضَا.  مل وغؾل ؤٍت ٢ض ٢هضَا اإلاى زاه

 (1)ٍ بقبإ ؤزغي. و قغ و ١ ٍ الهضو ١ ٖلى قغ ى ىُي ُٞه اإلاى ًىُ

ت مجه بإي ٖال من صو ب صى ٨خًٍ اإلاى ؼ الخٗبحري بك٩ل ؤؾاسخي ف  ج٩مانل الكب٩ي ٖلى الغ ى ض ال٩اجب ف  الخج٢ض ٌٗخ

شاال ٖلى طل٪ ف  م٢ذ. هإزظ ى ا ف  طاث الجهومغا زُحرا مؤ مؿخسضؼ اإلامَىا ًهبذ الغ و ً اللٛت الُبُُٗت. مٍت ى لٛ

 “�🁍� “٨غع مؼ م   بغ جى جإجُه ؤلاظابت بلٛت ؤلاًو  ”٣ابلتيما ؤزباع هدُجت م“غؾل ٌؿإ٫: َىا اإلاو (. 7الك٩ل)

 01ق٩ل  

                                                                          
ىٓغ: ؾحر٫. ظ (0)  .000. م م0114عاث الازخالٝ، الجؼاثغ، ى يكمي، ما٢ع ، ث. ؾُٗض الٛاهى ال م٘ /الٟلؿٟت ف  الٗالججخاملو اللٛت و ن، ال٣ٗل ى ًُ
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ف  اللٛت الُبُُٗت. ف   م( ف  جدلُل ؤٞٗا٫ ال٨ال 0770ؾخحن،و    بٍُغ٣ت )ؤجى ي الهجحن باإلًى خللىا الؿُا١ اللٛ ىلو 

ؼ مباؾدبضالها بالغ  ”لج٫ ف  الٗى ٣بمؤهذ “له ى ً ٢مبت. بضال ى ٨خمُت جغؾالت ع٢ا بمُْٟت ى ل مخ٣ضمخل٣ي ٖلى . ًغص اإلا7الك٩ل

ا جهمغا مؼ ٌك٩ل ف  الٗاصة ؤمالغ  ما ف  آن؛ ؤن اؾخسضاجهومغا زُحرا مؼ َىا ؤمالغ  م(. الؿبب الظي ًجٗل اؾخسضا��)

 مىاؾبت التي خضر ٞحها اؾخسضان اإلاى ٩ف  َظا الؿُا١ جو. (1)ؾخحنو َىا الخضر الغثِـ ف  بهجاػ الٟٗل ٖلى خض حٗبحر ؤ ىَو 

ٌ ْغ  و٫ ؤى ؼ بال٣بمالغ  ٫ ؤن ى ؼ ال٣بمع  من الصسو الظي اؾخسضى ا. ٞال بض ؤن ٩ًمظه و نت ٖلى ى سهمىاؾبت مٞا و الٞغ

ٖلى  مالصسو الظي ج٣ض ىؿخ٣بل َن اإلاى ؤن ٩ًو ُْٟت. ى ً الجهت التي ٖغيذ الم٫ بالغص ى سالصسو امل ىن َى ٩ً

الن ًٖ المي؛ مانل الغ٢ى ً ٢بل الخمغؾل بإٞٗا٫ اإلاو ؿخ٣بل اإلا مُْٟت. بياٞت بلى ٢ُاى ال  ٖلحها. مالخ٣ضًو ُْٟت؛ ى ً ؤلٖا

 جي:مو اى إلاًمزالشا: أؾباب اؾخػ

 مً ٖامهُت ف  قهغ ؤبٍغل و ُضاهُا ًٖ ٍَغ٤ اؾدباهت ال٨ترمسخا مٕ الضعاؾت ؤظٍغذ ى يى اهب الخدلُلُت إلاى ٗالجت الجإلا

ت ف  مى ا٫ الغ ج٫ ؤؾباب اؾخٗى خ ماُٖت الؾخُإل آعائهجلى الكب٩اث الاظخالٗغبي ٖ مؿخسض.  حؿتهضٝ اإلام0107 ػ الخٗبحًر

٢ذ ٞحها وؿبت ؤلاهار ٖلى ى حن الٗغب، جٟمؿخسضً اإلام 103لذ الضعاؾت جا٫. قجَغاث٤ َظا الاؾخٗو انل ال٨خابي، ى الخ

ال  ؤٞغاص  جً بظم %02وت الضعاؾت ، ال  ؤٞغاص  ُٖىجً بظم %54ي و ا ٌؿاجب 016ً ؤلاهارمكاع٧اث ع خُض بلٜ ٖضص اإلاى الظ٧

ضاص اإلا0) م٫ ع٢و ضر الجضى ٍو كاع٧ا. م 55  مٖضصَو ع ى ً الظ٧مُٖىت الضعاؾت   كاع٦ت ف  َظٍ الضعاؾت.( ألٖا

ؼ أفغاص  غُنت الضعاؾت خؿب الجنـو ج  -1  :َػ

٘ ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت خؿب الجيـ هغي ؤن ى ٖىض ج  016 مٖضصَو  ال  ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت بهارجً بظم %54َػ

 كاع٧ا.م 55  مٖضصَو ع ى ً الظ٧مال  ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت جً بظم %02وؤهثى ، 

ؼ أفغاص  غُنت الضعاؾت خؿب الجنـو ( ج2) مى عقو حض  َػ

 النؿبت الػضص الجنـ

 %76 238 ؤهثى

 %24 77 ط٦غ

 %100 315 اليمإلاح

                                                                          
ىٓغ: ؤ  (0) ت ؤٞٗا٫ ال٨ال م0770ن،)ى ؾخحن، ظو ًُ ٣ُا الكغ١(، مم( هٍٓغ  07-06، ث. ٖبضال٣اصع ٢ىُجي، )الضاع البًُاء، صاع بٍٞغ
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 00ق٩ل 

 

ت لػُنت امالفئاث الػ  -2 ت جشل الٟئت الٗجج :لضعاؾتٍغ ال  ؤٞغاص  ُٖىت جً بظم %21ؾىت  ”11-00ا بحن م “ٍغ

ت جً ف  الٟئت الٗم مال  ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت  َجً بظم %11والضعاؾت،   ً م %05و ؾىت، ”21-10ا بحن م“ٍغ

ت جال  ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت ف  الٟئت الٗجبظ ىت الضعاؾت ف  الٟئت ال  ؤٞغاص  ُٖجً بظم% 01وؾىت،  ”ؤ٦ثر وؤ 20“ٍغ

 .     ”01-02ا بحن م “غ جالٗ

ت لػُنت الضعاؾتم(:الفئاث الػ3) مى عقو حض  ٍغ

تمالفئاث الػ  النؿبت الخنغاع ٍغ

 %13 41 01-02ا بحن م

 %40 125 11-00ا بحن م

 %30 95 21-10ا بحن م

 %17 54 ؤ٦ثر وؤ 20

 %100 315 اليمإلاح
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 12ق٩ل 

ت في الخمو الغ  مقُاؽ صعحت اؾخسضا  -3 ت ف  مى الغ  مٖىض ٢ُاؽ صعظت اؾخسضا :اصل الكبهيو ػ الخػبحًر ػ الخٗبحًر

 آلاحي:  ىظهت هٓغ ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت، ٧اهذ الىخاثج ٖلى الىدو ً مانل الكب٩ي ى الخ

ت الخٗبحر ًٖ الظي ؤ٢هضٍمى حؿّهل الغ : “ظاءث بظابت باليؿبت للسُاعاث  مف  الاؾخسضالى و غجبت ألا ف  اإلا ”ػ الخٗبحًر

ت ؤ٦ثر مى ىت للغ جخًؤعي ؤن الغؾاثل اإلا “بظابت  مألازغي، ز غجبت ف  اإلا ”ػ مى ً الغ مً الغؾاثل السالُت مخا ى يو ػ الخٗبحًر

ت ف  املمى الغ  مؤؾخسض“  مالشاهُت، ز ت ى باقغة الُٟت اإلاجخاصزاث الغ٢ػ الخٗبحًر ف   ”احؿاب، ؾىاب قاث،....([و شل: )مٍع

ت ف  عؾاثل التهىئت مى الغ  مؤؾخسض “ مجبت الشالشت، زغ اإلا خظاعو الك٨غ و ػ الخٗبحًر غجبت ف  اإلاوغجبت الغابٗت، ف  اإلا ”الٖا

ضاث مى الغ  مؤؾخسض “ؿت مالسا ت ف  ٦خابت الخٍٛغ ػ مى الغ  مؤؾخسض“ؤزحرا و ، ”٥ى الخٗبحر ًٖ خالتي ف  ِٞؿبو ػ الخٗبحًر

ت ف  الغؾاثل الغؾ ت ف  مى ن الغ مى لؿاصؾت؛ خُض بلٛذ وؿبت الظًً ال ٌؿخسضغجبت اف  اإلا ”ُتجالخٗبحًر ػ الخٗبحًر

 ً ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت.م  %63 ُت بَال٢اجالغؾ معؾاثله
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 (4) مى عقو حض

  مصعحت الاؾخسضا
 
ا أبضا

 
 ؾؽو خامل اليمإلاح امصائ أخُان

الاندغاف 

 ػُاعي امل
 الترجِب

ت الخٗبحر ًٖ مى حؿّهل الغ  ػ الخٗبحًر

 الظي ؤ٢هضٍ
 45 270 315 

2.86 0.35 1 

% 0% 14% 86% 100% 

ػ مى ىت للغ جخًؤعي ؤن الغؾاثل اإلا

ت ؤ٦ثر  ً الغؾاثل مخا ى يو الخٗبحًر

 ػ.مى ً الغ مالسالُت 

 85 230 315 
2.73 0.44 0 

% 0% 27% 73% 100% 

ت ف  مى الغ  م]ؤؾخسض  ػ الخٗبحًر

ت ى باقغة الُٟت اإلاجخاصزاث الغ٢امل ٍع

 ث،....([احؿاب، ؾىاب قاو شل: )م

9 98 208 315 
2.63 0.54 1 

% 3% 31% 66% 100% 

ت ف  عؾاثل مى الغ  مؤؾخسض ػ الخٗبحًر

خظاعو الك٨غ و التهىئت   الٖا
9 123 183 315 

2.55 0.55 4 

% 3% 39% 58% 100% 

ت ف  ٦خابت مى الغ  مؤؾخسض ػ الخٗبحًر

ضاث  الخٗبحر ًٖ خالتي ف  و الخٍٛغ

 ٥ى ِٞؿب

110 122 83 315 
1.91 0.78 5 

% 35% 39% 26% 100% 

ت ف  مى الغ  مؤؾخسض ػ الخٗبحًر

 ُتجالغؾاثل الغؾ
200 96 19 315 

1.43 0.61 6 

% 63% 30% 6% 100% 

  0.55 2.35     مؾؽ الػاو خامل
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نها للخٗبحر ًٖ ى ؾلى حن ًخمؿخسض٫ الؿاب٤ هغي ؤن ؤ٦ثر اإلاو بالىٓغ بلى اؾخجابت ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت ف  الجضو 

ت ف  مى شل ٦ثرة الغ جٖلى طل٪ جو ُت. جالغؾ مساَباتهوم منها ف  عؾاثلهى ٍخجىبو سخلٟت امل مكاَٖغوم م٣انضَم ػ الخٗبحًر

حن و انل ى ٣غبت بحن َغف  الخانل الكب٩ي الٗال٢ت اإلاى الخ ٫ السُاب ى جدو ُٚابها ٌكحر بلى ُٚاب الخ٣اعب بحن الُٞغ

٠٢ ى ج مػ زمى لخل٪ الغ  مخ٩لاإلا مٗخاصا ٖلى اؾخسضامخاصزت ٥ ف  املكاع ٧ان الصسو اإلا ىلو ُت.  جا بلى الهٟت الغؾجبُجه

حن ى ل صاللت ظضًضة حٗجي جدجها؛ ٞةن طل٪ ًدمًٖ اؾخسضا ُت الجضًت. ج٣غبت بلى الغؾً اإلام٫ الٗال٢ت بحن الُٞغ

 ي الكب٩ي.ى انل اللٛى    ٖلى جدؿحن الخجى ٞدؿاٖض ؤلاً

ؿخسضمو قُاؽ ألثر الغ  -4
ُ
 في املومً مػ التي ح

 
ؿخسضمى ٖىض ٢ُاؽ ؤ٦ثر الغ  حاصزاث:ُا

ُ
 ف  املىمً مػ التي ح

ً
ً مخاصزاث ُا

 آلاحي:  ىظهت هٓغ ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت، ٧اهذ الىخاثج ٖلى الىدو 

ؿخسضمى ً ؤ٦ثر الغ ملى و غجبت ألا ف  اإلا ”ٗبرةٍ اإلاى ظى ال “ؼ مظاء ع 
ُ
 ف  املىمً مػ التي ح

ً
ف   ”خباًىتمػ مى ع  “ مخاصزاث، زُا

ػ مى ع  مغجبت الغابٗت، زف  اإلا ”الُبُٗتو اهاث ى الخُ “ػ مى ع  مغجبت الشالشت، زف  اإلا ”ػ الىباجُتمى الغ “ م، زغجبت الشاهُتاإلا

ف   ”تمألاوكُت الٗا“ػ مى ع  مغجبت الؿاصؾت، زف  اإلا ”٫ و الض مؤٖال  “ػ مى ع  مؿت، زمغجبت الساف  اإلا ”الكغابو  مالُٗا“

 ىت. مغجبت الشاف  اإلا ”ؾُاخُت وُت ؤجحٗلُ وَبُت ؤ وؤ ا٦ً صًيُتمؤو ؾٟغ  “ػ مى ؤزحرا ع و غجبت الؿابٗت، اإلا

 ُتومداصزاحي الُمها في مػ التي أؾخسضمو (: قُاؽ ألثر الغ 5) مى عقو حض

 الترجِب اليمإلاح ال منػ ػ مو ألثر الغ 

 1 315 12 303 ٗبرةٍ اإلاى ظى ال

 2 315 188 127 ػ مى ع 

 3 315 216 99 ػ الىباجُتمى الغ 

 4 315 283 32 الُبُٗتو اهاث ى الخُ

 5 315 291 24 الكغابو  مالُٗا

 6 315 300 15 ٫ و الض مؤٖال 

 7 315 310 5 تمؤوكُت ٖا

 8 315 312 3 ؾُاخُت وُت ؤجحٗلُ وَبُت ؤ وا٦ً صًيُت ؤمؤو ؾٟغ 
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 01ق٩ل 

 

ػ التي حٗبر ًٖ لٛت مى هغي ؤن الغ  ُتىمخاصزاث الُا ف  املم   اؾخسضاجى إ ؤلاًى حن ًٖ ؤ٦ثر ؤهمؿخسضف  بظابت اإلا

ا ما مػ اؾخسضامى ؤظؼاء الجؿض ه  ؤ٦ثر الغ و ٗبرة ٍ اإلاى ظى ً المالجؿض  ػ مى ػ خُض حؿاهض َظٍ الغ مى ً الغ م٣اعهت بٛحَر

ى ًٖ ُٚاب ى حٗو البا٦ُت اللٛت اللُٟٓت  والٛايبت ؤ والًاخ٨ت ؤ وت ؤجبدؿظه اإلاى حٗبحراث ال واءاث، ؤجشل ؤلاًجالتي ج

 اع.ى ً الخمل  ف  ػ الجؿض الٟٗ

ت في الخمو الغ  ماغ اؾخسضامقُاؽ أن -4  اصل الكبهيو ػ الخػبحًر

ت ف  الخمى الغ  ماٍ اؾخسضاجٖىض ٢ُاؽ ؤه ظهت هٓغ ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت، ٧اهذ و ً مانل الكب٩ي ى ػ الخٗبحًر

 آلاحي:  ىالىخاثج ٖلى الىد

ت التي مى اٍ الغ جً ؤهملى و جبت ألا غ ف  اإلا ”للخٗبحر ًٖ الخب( ❤) ؼ الخٗبحري مؤٖبر بالغ  “ِ جظاء ه ػ الخٗبحًر

ؿخسض
ُ
ً ؤمً ع مغ٦بت ػ اإلامى الغ  مؤؾخسض“ِ جه مانل الكب٩ي، زى ف  الخ مح ( ❤��)شل: مؤ٦ثر التي جدكابه صاللتها  وٍؼ

ً مً ع مغ٦بت ػ اإلامى الغ  مؤؾخسض “ِ جه  مغجبت الشاهُت، زف  اإلا ”عة ؤ٦برى الخب به وخىان ؤمللخٗبحر ًٖ الا  خٗاعيت مٍؼ

 “ِ جه مغجبت الشالشت، زف  اإلا ”كاٖغ الك٣ٟتم٘ مخضازلت كاٖغ  الطخ٪ اإلامللخٗبحر ًٖ  (�😂�شل: )مالضاللت 
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ً ؤمً ع مغ٦بت ػ اإلامى الغ  مؤؾخسض ف   ”٘ الخبمللخٗبحر ًٖ قضة الٟغح ( ��❤��)شل: م٘ حٗاعى صاللتها مؤ٦ثر  وٍؼ

 ألازحرة.و غجبت الغابٗت اإلا

 (6) مى عقو حض

  مالاؾخسضااغ مأن
 
ا أبضا

 
 ؾؽو خامل اليمإلاح امصائ أخُان

الاندغاف 

 ػُاعي امل
 الترجِب

للخٗبحر ًٖ   ❤ؼ الخٗبحري )مؤٖبر بالغ 

الخب.
4 103 208 315 

2.65   0.50  1 

% 1% 33% 66% 100% 

ً ؤمً ع مغ٦بت ػ اإلامى الغ  مؤؾخسض ؤ٦ثر  وٍؼ

للخٗبحر ❤��شل: )مدكابهت الضاللت م

عة ؤ٦بر.ى الخب به وخىان ؤمًٖ الا 

27 79 209 315 
2.58   0.65  2 

9% 25% 66% 100% 

ً ؤمً ع مغ٦بت ػ اإلامى الغ  مؤؾخسض ؤ٦ثر  وٍؼ

( للخٗبحر �😂�شل: )مخٗاعيت الضاللت م

كاٖغ م٘ مخضازلت الطخ٪ اإلا كاٖغمًٖ 

الك٣ٟت.

47 92 176 315 
2.41  0.74  3 

% 15% 29% 56% 100% 

ً ؤمع ً مغ٦بت ػ اإلامى الغ  مؤؾخسض ؤ٦ثر  وٍؼ

( للخٗبحر ��❤��شل: )مخٗاعيت الضاللت م

 ٘ الخب.مًٖ قضة الٟغح 

64 94 157 315 
2.30  0.79  4 

20% 30% 50% 100% 

 

نها ف  ى ٍغ٦بو ؼ حٗبحري مً ع مؤ٦ثر  من بلى اؾخسضاو ً الضعاؾت هغي ؤن ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت ًلجا مف  َظا الجؼء و 

 َىا ًٓهغ لىا الكبه ال٨بحر بحن اللٛت الُبُُٗتو ؿخ٣لت. معة ى ؼ بهمظضًضة ال ًاصيها الغ  ٗحن للخٗبحر ًٖ صاللتمؾُا١ 

ً م منها هٓاى ٢ابلُتها للخجؼثت بياٞت بلى ٧و ه  زانُت ؤلاهخاظُت و ً زهاثو اللٛت؛ مت جهم   ف  زانُت جى لٛت ؤلاًو 

 ػ للخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع.مى الغ 
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 قلُل(. مبدؿمحه و ) ��ؼ الخػبحري ملي للغ و ػجى الخضاامل  -5

٠ ��ؼ )مٗجى الغ م ت. َمى ٖت الغ ى ؾمى ( خؿب حٍٗغ ظه ؤنٟغ ف  وسسخه التي جٓهغ ٖلى قاقاث و  ىػ الخٗبحًر

كاٖغ ؤلاًجابُت ً اإلاماؾٗت و ٖت جى جمٛل٣ت. ًى٣ل مت ع٣ُ٢ت مابدؿاو خت ى ٟخمن بؿُُت ى ألاظهؼة الظ٦ُت. له ُٖ

ا ؤن ٌٗبر ٖجصص. ًى الخو الخٗبحر ًٖ الؿٗاصة و  ًً ن للضاللت ٖلى ى ٢ض ٩ًو ؾازغة ؛  واهُت ؤو ٖض وكاٖغ ؾلبُت ؤمً ٨ً ؤً

 ٫ الظي ٦خبخه.ى ٗجى الظي ج٣هضٍ ٨ٖـ ال٣ؤن اإلا

هه للضاللت ٖلى ى لجال ٌؿخٗ %42( زاعط الؿُا١ ��ؼ)مالؿازغ للغ  مٗجى الٗا٫ اإلاى حن خمؿخسضٖىض ؾاا٫ اإلا

ت ؤبضا، ف  خحن  ت صاثى لجٌؿخٗ %24السسٍغ ت ؤخُاها. ف  خحن  مجهم %35له جخَٗؿو  ا،جهه ف  ؾُا١ السسٍغ للسسٍغ

غيذ ٖلحهإلا مجذ بظاباتهو جٟا ُٖ ظهت هٓغ ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت، ٧اهذ الىخاثج ٖلى و ً ومؼ. م٣ترخت لهظا الغ مؾُا٢اث  ما 

 آلاحي:  ىالىد

 %48ظهت هٓغ ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت،و ً م ”��٠ُ٦ خال٪؟ “لت الخالُت: جلى للجو ً الىٓغة ألا م  ��ؼ مًض٫ الغ  

ت، و ًغ  %23ولت ًض٫ ٖلى الؿٗاصة، جؼ ف  َظٍ الجمن ؤن الغ و ؿخجُبحن ًغ ً اإلام جض٫  %10ون ؤنها جض٫ ٖلى السسٍغ

لت: جا ظمجض٫ ٖلى الخؼن. ؤ %1وجض٫ ٖلى التهضًض،  %3وغ، مجض٫ ٖلى الخظ %5وجض٫ ٖلى الًٛب،  %9وٖلى الش٣ت، 

غ، ملت ًض٫ ٖلى الخظجؼ الخٗبحري ف  الجمالضعاؾت ؤن الغ ً ؤٞغاص  ُٖىت م %٣ٞ29ض عؤي ”��اضر و ً بضاًخه م ىمالُ“

ت،و ًغ  %28و ث وؿبت و حؿاو  جض٫ ٖلى الش٣ت، %12و كاٖغ الؿٗاصة،جح  بى ج %24و ن ؤهه ًض٫ ٖلى السسٍغ

ٗجى معؤي ؤعبٗت ؤشسام ٣ِٞ ؤن و ،  %3 مالخؼن خُض بلٛذ وؿبته ون ؤهه ًض٫ ٖلى الًٛب ؤو ؿخجُبحن الظًً ًغ اإلا

 ال  ٖضص ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت.جوؿبت بلى بظ %1ا ٌك٩ل جى التهضًض بؼ َىا ًض٫ ٖلمالغ 

 (7) مى عقو حض

ت خؼن  غظب غمجظ تهضًض لتمالج  اليمإلاح زقت ؾػاصة سخٍغ

لت جلى للجو ً الىٓغة ألا مؼ  مًض٫ الغ 

 ”��٠ُ٦ خال٪؟ “الخالُت: 
11 17 27 4 74 150 32 315 

% 3% 5% 9% 1% 23% 48% 10% 100% 

لت جلى للجو ً الىٓغة ألا مؼ  مًض٫ الغ 

 ”��اضر و ً بضاًخه م ىمالُ“الخالُت: 
4 92 8 8 89 75 39 315 

% 1% 29% 3% 3% 28% 24% 12% 100% 
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ت الٟغ١ بحن اإلام٫ بلى ى نى ؼ جدضًضا للم٧ان الؿاا٫ ًٖ َظا الغ  ل  و ٗجى الخضااإلاو ؼ الخٗبحري مٗجى الخغف  للغ ٗٞغ

الظي ًًبِ و سخلٟت. ؼ ف  الؿُا٢اث املمجباًً آلاعاء ف  ال٨ك٠ ًٖ صاللت الغ  هغي َىاو ؼ ف  الؿُا١ الٗغبي. ملظاث الغ 

 غؾل.اإلاو خل٣ي ٕ الٗال٢ت بحن اإلاى ه ىعة ؤص١ َى ٍدضصَا بهو الضاللت 

ت؟مو ا عأًو في الغ م -6  ػ الخػبحًر

ت، جمى الغ  م٫ اؾخسضاى خ مٖىض اؾخ٣هاء ؤٞغاص  ُٖىت الضعاؾت آعائه ً آلاعاء مة ٖت ٦بحر جى جمنلىا بلى ى ػ الخٗبحًر

 آلاحي: ىٖاث ٧اهذ الىخاثج ٞحها ٖلى الىدجى جمٖكغ  م٨ً ازتزالها ف  ؤَجً

تمو الغ  مبرعاث اؾخسضام( 8) مى عقو حض  ػ الخػبحًر

 النؿبت الػضص مبرعاث الاؾخسضام

 %15.9 50 ضر.و ا ؤ٢هضٍ بك٩ل ؤمها ألنها حٗبر ًٖ مؤخب اؾخسضا

ت ظضا لضٖو يغ   %14.3 45 .مال٨ال  ىمٟهم مٍع

 %13.3 42 ٗجى.يُذ اإلاى اٖض ٖلى جحؿ

 %12.1 38 ٗبر.مُله ظًضا؛ جٓهغ الغؾالت بك٩ل جظ

 %8.9 28 انل الخضًض.ى ؤؾاؾُت ف  الخو ت جهم

 %7.6 24 كاٖغ.عاجٗت؛ جسخهغ بٌٗ اإلا

 %7.6 24 ح.ى يى ؾُلت جسخهغ حٗبحرها بو 

 %7.0 22 بت.ى ٨خً الٗباعة الصخُدت اإلامكاٖغ ؤؾهل نل اإلاى جو ظُضة، 

 %6.3 20 ٖضة ٖلى الخٗبحر.ؿام

 %4.1 13 خاػة للخٗبحر ًٖ الخالت الٟٗلُت لل٩اجب.مج

 %2.9 9 دضص.مٚحر 

 %100 315 اليمإلاح
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 صُاث:و الخو النخائج 

لُت ٞدؿب، بل و اَغ اللٛت الخضاى ها ْجبُت ٞغصًت ال جد٨ى انل الكب٩ي ازخُاعاث ؤؾلى    ف  الخجى شل ؤلاًجج

حّٗض و سخل٠. م٠٢ آزغ مى ؾُا١  ىي هدى ظه صاللت الؿُا١ اللٛى جو ّ. ى لٟف  ٖىانغ اإلا محُُٗىا صلُال بياُٞا ًخد٨

باقغ  ف  الؿُا١ وم ل٨جها جازغ بك٩ل ٦بحرو ي؛ ى ً زاعط الؿُا١ اللٛمت جهمانل الكب٩ي ٖىانغ ى    ف  الخجى ؤلاً

ؼ الخٗبحري ٖلى محها الغ ١ ٞى عة ًخٟى ؼ؛ بهمظهت الغ و ظه صاللخه خؿب ى جو جلخه٤ به، و ّ، ى لٟع اإلاو ي. خُض ججاى اللٛ

 هخاثج َظٍ الضعاؾت ف  الى٣اٍ الخالُت: ما٫ ؤَج٨ً بظجٍو ي ف  بٌٗ ألاخُان. ى اللٟٔ اللٛ

ت اؾخسضامى ؤ٦ثر الغ    سخلٟت.كاٖغ املح  باإلاى اءاث التي ججؤلاًو شل لٛت الجؿض جػ التي جمى ا ه  الغ مػ الخٗبحًر

ت مبضال ًٖ ٖال  ولت. ؤجالج مزخا و. ؤمت ال٨ال جضر لىا زاجى التي ج ماث التر٢ُم   ٖال جى ف  بٌٗ ألاخُان حكبه ؤلاً 

 الى٣ُخحن الغؤؾِخحن .  والخعجب ؤ

ظه ى ت الخؼن التي وؿدبضلها بالجشل وٛم٢ت ى ىُالظي ال ًٓهغ بال ف  اللٛت اإلا م   ًٖ الخىُٛجى ى ؤلاًى ا حٗم٦شحرا  

غ جظه ألاخى ت الًٛب بالجوٛ ولًاخ٪، ؤظه اى ث بالى ت الٟغح التي جغجٟ٘ ٞحها صعظت الهجوٛ وألانٟغ البا٧ي، ؤ

 ٨َظا.و دؿاثل ... ظه اإلاى ت الدؿائ٫ بالجوٛ والٛايب، ؤ

٘ ٖجى ؤلاً محؿه  ها الهٛحر ق٨ال جبذج مُت ظاَؼة، ؾهلت الاؾخسضاجع٢ ىمانل؛ ألنها عؾى لُت الخج   ف  حؿَغ

ًٍٟي ٖلى و ب. ى ُلؼ اإلامٖلى الغ اخضة و الها بال بلى ه٣غة جالؾخٗ مؿخسضخٗضصة، ال ًدخاط اإلاانها اإلاى ؤلو ت، ج٢ُو 

 اث.جكاع٦ت ال٩لجٗجى الظي ٣ًهضٍ باإلا

ُهي، ؤى دهملِؿذ  ىم   الُجى لٛت ؤلاً - ْاث٠ و جاصي  ىمُت. بل بنها الُىمالضعصقاث الُ وعة ف  الجاهب التٞر

ت مى ٢ض جى٣ل الغ و ت. جهمانلُت ى ج  ا حعجؼ اللٛت ًٖ ه٣له. مً الضالالث مػ الخٗبحًر

 صُاث:و الخ

ت لها بال ق٪ جإزحر ٖلى ٧ل لٛاث الٗال ػ مى بن الغ  . ألنها مي ف  ه٣ل ال٨ال مؾُِ الغ٢ى ال مالتي حؿخسض مالخٗبحًر

عتها ى ُت ف  نجعجػ ال جُاب٤ الٗىانغ اإلامى َظٍ الغ و ل. جالجو اث جال٩لو ٝ و ٖىانغ ظضًضة جضازل السُاب بحن الخغ 

اث. ٞهي ٧اثىاث ظضًضة وكإث بحن جؾُا١ ال٩ل خضصة زاعطهُت ف  صاللتها املى ػ ألا٣ًمى لِؿذ جُاب٤ الغ و ٟغصة، اإلا

ُت ٦بري. جقغ٧اث ع٢و اؾؿاث ما٤ٞ ٖلحها ى ج مسخلٟت، زمً لٛاث مصازل اللٛت. ًسل٣ها ؤٞغاص   جىالػالذ جىو اث جال٩ل

ج٨دؿب بياٞت بلى  مسخلٟت. زامل مي صازل لٛاتهمانل ف  الًٟاء الغ٢ى َا للخمى غة ؤزغي لِؿخسضمص لؤلٞغاص  ى ٞخٗ
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ج٣ىُاث  مٟغصاث ٧ل لٛت. ٞالٗىاًت بٟهماع ى الها بججلُت ظضًضة جدك٩ل ف  ؾُا٢اث اؾخٗو ٗاوي جضامنلُت صاللتها ألا 

ال مى الغ  ماؾخسضا ت ف  جدلُل السُاب ؤلٖا اللٛت  ملخت لٟهمعة و ي يغ ىمف  جدلُل السُاب الُوي الجضًض، مػ الخٗبحًر

اث التي جدلل بها اللؿاهُاث اللٛت الُبُٗت ف  و ألاصعة بىٟـ ى ٨ً جدلُل اللٛت ف  َظٍ الهجال ًو ٗانغة. الٗغبُت اإلا

ا الهم  جا٫:نُاث البدشُت ف  َظا املى الخ مً َىا وٗغى ؤَومحي. ى ٓهَغ

ت ف  الخمى ٍت للغ ى اٖض الىدى صعاؾت ال٣ -  انل الكب٩ي.ى ػ الخٗبحًر

   .جى ؤلاًو كاٖغ بحن اللٛت صعاؾت الخٗبحر ًٖ اإلا -

 .ة اللُٟٓتو    ٖلى الثرجى صعاؾت جإزحر ؤلاً -

ت بحن الضاللت مى ٗاوي الغ مصعاؾت  -  ٫.و الخضاو ػ الخٗبحًر

    ٖلى اللٛت الٗغبُت.جى صعاؾت جإزحر لٛت ؤلاً -
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 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

ؼ الخ  الضاللت(و في الخؼاب الكبهي )صعاؾت في البنُت  Emojisجي مو إلاً،   يمُمحنان غبض الػٍؼ
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