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 المختصرات اللغوية الحديثة
 في اللغة العربية

 د. عصام أبو سليم

 الطائف -جامعة أم القرى
 المقدمة: -أ

يشيييير مصيييطلخ صالم اصيييرا" الل وييييةص مايييا سلييية الضلميييا" المسيييا دمة عو يييا   
عييييا عبييييارا" مضوايييية مييييا عييييد  ضلمييييا"غ ومييييي مييييا يطليييي  علي ييييا بالل يييية ا اجلي ييييية 

Acronyms.    الم اصيييرا" عييياد  ميييا اى يييرف اىولييية للضلميييا" وييييام اشييياقا  مييي
المضواة لالك العبارا"غ ب يث يام دمج ا معا  لاضويا ضلمة جديد  ا اف سلية الل ية 

 ويام اساعمال ا عو ا  عا مجموعة الضلما" الاي ام اشاقاق ا ما ا.

وما أسباب اااشار م   الطريقة في ا ي" الضلميا" الاوجيل العيام ليدى ماضلميي 
ة اال اصار واالقاصاد الل ويغ فبدال  ما اساعمال عبار  مضواة ميا عيد  أية ل ة سل

ضلما"غ يام اساعمال ضلمة وا د  للداللة علة العبار  بأضمل اغ وفي م ا ايسير علية 
 ماضلمي الل ة الاي اساعمل م   الطريقة في ا " الضلما".

لعقييود  وقييد شيياع" ميي   الطريقيية فييي ا يي" الضلمييا" فييي الل يية ا اجلي ييية فييي ا
اى ييير غ ب يييث أصييب " س ييدى الطيير  الغاعليية فييي سجايياة الل يية ا اجلي ييية بضلمييا" 
جدييييد  فيييي شييياة مجييياال" ال ييييا . فعلييية سيييبيل المبيييالغ ماييياك ضلميييا" ا اييي" ب ييي   

غ أو مؤسسييا"  ضومييية مبييل UNESCOالطريقيية لاشييار  سليية ماومييا" دولييية مبييل 
NASA غ أو معاميييدا" دوليييية مبيييلGATTضرية مبيييل غ أو أ يييعف عسيييNATO غ أو

غ أو ضلمييييا" ل ييييا ععقيييية باسييييا داما" AIDSأو أمييييرال مبييييل  Scubaأج يييي   مبييييل 
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 .(1)غ وجيرماDOSال اسوب مبل 

اساعمال ا وقد اأبر" الل ة العربية ب  ا الامط في ا " الضلما"غ ب يث أصبخ 
شيييائعا  فيييي شييياة المجييياال"غ  اصييية ميييا ياعلييي  ما يييا بأسيييماة الشيييرضا" والمؤسسيييا" 

الماوميية العربييية صالاجاريييةغ فعليية سييبيل المبييالغ اسيياعمل ضلميية صأليضسييوص لاشييار  سليية 
غ وضلمييية صسيسيسيييضوص لاشيييار  سلييية صالماومييية ا سيييعمية للاربيييية  صللاربيييية والبقافييية والعليييوم

غ وضلمييية صسييياااص لاشيييار  سلييية صوضالييية اىابييياة السيييوريةصغ وضلمييية صجااييياص والعليييوم والبقافيييةص
. لضييا مييا يع ييو أا ميي   الم اصييرا" (2)لاشييار  سليية صوضاليية اىابيياة الليبيييةصغ وجيرمييا

الل وية المساعملة في الل ة العربية قيد ا اي" جميع يا ميا أصيول جيير عربييةغ ضميا 
 سيام سي ا ل ال قا .

المو ييوم مييا  ييعل مع وييا" ش صييية مااييابر   ييول  وقييد بييدأ امامييامي ب يي ا
طريقيية ا يي" الم اصيير الل ييوي فييي الل يية العربييية واىصييل اليي ي ا ايي" ماييلغ  يييث 

ف الم ليية مشياقة ميا  ضا" أال و بيا الغياة واى رى م اصرا" ل وية فيي الصي
أصول جير عربية. وعادما ضبر" الك المع وا" فضر" جديا  بدراسة م   الويامر  

وااب ييا الم الغيية  لقيياة الم يييد مييا ال ييوة علي ييا ولغيي" أاوييار القييائميا عليية مييا ج
مجامع الل ة العربية في الوطا العربي سلي اغ فإا رأوا أا ا وامر  سيجابيةغ فع بأس 
ا رأوا جييييير  لييييكغ فييييع بييييد مييييا الاغضييييير وقا ييييا فييييي البييييدائل الماا يييية.  فييييي  لييييكغ واغ

  وي فقط ل    الوامر .وسأقاصر في م   الدراسة علة الجااب الل

و اميييييام مييييي   الدراسيييييةغ قمييييي" بجميييييع عيييييد  مئيييييا" ميييييا الم اصيييييرا" الل ويييييية 
المسييياعملة فيييي ضيييل ميييا اىردا والسييييعوديةغ وأجليييب مييي   الم اصيييرا" ل يييا ععقيييية 

ا معوم ا يشير سلة أسماة شيرضا" أو مؤسسيا"  ا" طيابع سباىمور الاجاريةغ س  
الم اصييرا" مييا الصيي ف الم لييية  اجيياري أو اقاصييادي. وقييد اييم جمييع بعييل ميي  

في اىردا والسيعوديةغ أميا الجي ة اىضبير فقيد ايم جمعيل ميا دلييل ال يااف المسياعمل 
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ة وجد  والطائف. وفيي اعاقيادي أا ميا ياطبي  علية مفي ضل ما عّماا ومضة المضر 
 ماايا الدولايا ياطب  أي ا  علة دول أ رى.

لقيييي ال ييييوة علييية أضبيييير رئيسييييال الجيييي ة اىول ي جيييي أيايشيييامل الب ييييث علييية 
الطير  شيييوعا  فييي ا يي" الم اصيرا" الل وييية ال ديبيية فييي الل ية العربييية مييا أصييول 
جير عربيية. أميا الجي ة البيااي فيب يث فيي الم اصيرا" الل ويية المشياقة ميا أصيول 

 عربية. وفي ال اامة أااقش بعل الق ايا الماعلقة ب    الوامر  الل وية.

 المشتقة من أصول غير عربيةالمختصرات اللغوية  - ب

قبيييل البيييدة بب يييث الاغاصييييلغ ال بيييد ميييا ا شيييار  سلييية أا جمييييع الم اصيييرا" 
الل وية الوارد  في م ا الج ة قد ام اشاقاق ا ميا الارجمية ا اجلي يية للعبيار  العربييةغ 
ال ما العبار  العربية اغس ا. وقد ام اضويا الم اصر الل وي ما  روف معياية فيي 

 اجلي ية وما بم امي" صيياجة  ليك الم اصير بالل ية العربيية. وفيميا يليي الارجمة ا
 أضبر الطر  شيوعا  في ا " الم اصرا" الل وية في الل ة العربيةل

ضبير ما الم اصرا" الل وية الايي اسيااد" علي يا مي   الدراسية اشيير سلية  -1
( Companyشيييرضا". و ييييث سا ضلمييية صشيييرضةص يقابل يييا فيييي الل ييية ا اجلي يييية ضلمييية )

(غ فييإا ضبيييرا  مييا الم اصييرا" الاييي اشييير سليية شييرضا" Coالاييي اباييدل بييال رفيا )
اشييامل فييي ا ايا ييا عليية ال ييرفيا )ضييو(. وماييا ال بييد مييا ا شييار  سليية أا ال ييرفيا 
)ضيو( يأايياا فييي ا ايية الم اصيير الل يويغ ال فيي بداياييلغ ومي ا مييرّد  سلية اال يياعف 

الل ايا العربية وا اجلي ية. فغي الوق" ال ي ايأاي ( بيا Phraseفي ارضيب العبار  )
( اييأاي Companyفييل ضلميية صشيرضةص فييي بدايية العبييار  فيي الل يية العربييةغ فييإا ضلمية )

 في ا ايا ا في الل ة ا اجلي ية.
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وما أضبر الطر  شيوعا  في اضويا الم اصر الل وي في الل ة العربية أ   أول     
الارجمية ا اجلي يية واضيويا ضلمية ما يا بعيد س يافة  رف ما ضيل ضلمية أساسيية فيي 

 ال رفيا )ضو( في ا ايا اغ ضما في اىمبلة اآلايةل

 شرضة اىاوار الض ربائية )سلضو(.

mpany (Elco).Coighting Llectrical E 

 شرضة مصااع اىلمايوم اىرداية )جامضو(.

mpany (Jamco).Coufacturing Jordan Aluminium Man 

 اىرداية لألاومة الض ربائية )جسضو(.الشرضة 

mpany (Jesco).oCystems Slectrical Eordan J 

 .شرضة المصافي العربية السعودية )سارضو( 

mpany (Sarco)oCefineries Rrabian Aaudi S 

 .الشرضة السعودية للمواد الض ربائية )سسضو(

.mpnay (Sesco)oCupply Slectric Eaudi S 

 .للاامية ال راعية )مادضو(شرضة  ائل 

mpany (Hadco).oCevelopment Dgricultural Aail H 

 .الشرضة العربية اىولة للاسوي  )فامضو(

mpany (Famco).oCarketing Mrab Airst F 

 ضراا أعع  أا الم اصر الل وي ياألف ميا ال يرف اىول ميا ضيل ضلمية أساسيية 
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فييي العبييار . والمقصييود بييييصالضلمة اىساسيييةص ماييا أي ضلميية ل يييا ععقيية مباشيير  بيييالمعاة 
( يييام عيياد  سممال يياغ وبالاييالي andا جمييالي للعبييار . أي أا أدوا" الييربط مبييل ضلميية )

 لل ويغ ضما في المباليا اآلاييالف ي ال اشارك في صياجة الم اصر ا

 شرضة المعدا" والاج ي ا" الغاية )ايسضو(.

.mpany (Tesco)Coupplies Squipment and Eechnical T 

 شرضة الاسر للسيا ة والسغر )اياضو(.

.mpany (ETTCO)Coourism Travel and Tagle E 

سممال ا في صياجة   ( يام أي ا  Limitedبا  افة سلة  لكغ فإا ضلما" مبل )
 الم اصر الل ويغ و لك ضما في المباليا اآلاييال

 .الشرضة اىرداية للصااعا" ال شبية الم دود  )جوايضو(

.imited (Jwico)Lmpany Condustries Iood Wordan J 

 .ة الم دود  )جيمضو(يشرضة جد  للمواد الصااع

.(Jimco)imited Lmpany Coaterials Mndustral Iedda J 

أمييا فييي ال يياال" الاييي قييد اييؤدي سليية ماااليييا" صييواية جييير موجييود  فييي الل يية 
اايجييية عيييدم أ ييي  أدوا" اليييربط بعييييا االعابيييار فيييي اضيييويا الم اصييير الل يييويغ فييييام 
عادما سد يال ال يرف اىول ميا أدا  اليربط فيي صيياجة الم اصيرغ ضميا فيي المبيال 

 اآلايل

 مؤسسة الصيااة والاجار  )اامضو(

.rportaion (Tamco)Coaintenance Mading and rT 
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( سيييييؤدي سليييية andاع ييييو ماييييا أا عييييدم اسيييياعمال ال ييييرف اىول مييييا ضلميييية )
( الاي ابادل ببعبية أ يرف صي ي ةغ مميا يجعيل اطق يا جيير ممضيا Tmcoالضلمة )

( الموجييود فييي aفييي الل ايييا العربييية وا اجلي ييية. ول يي ا فقييد اييم سد ييال  ييرف العليية )
( فييي صييياجة الم اصيير الل ييويغ ممييا جعييل اطقييل ممضاييا  فييي andا  الييربط )بداييية أد
 الل ايا.

يع يو مييا اىمبليية الميي ضور  أعييع  وجيرميا أا اسيياعمال ال ييرفيا )ضييو(غ وليييس 
فقط ال رف)ك(غ في ا اية الم اصر ييؤدي سلية  ابسييط اطي  الضلمية الاااجية اويرا  

دام )ك( فقط ىدى  لك سلة ااا ياة بسضواغ س  لو ام اسا ال الاا ائ ا ب رف علةغ 
الم اصيير الل ييوي بمقطييع ياا ييي بسيياضايا. وبييالرجم مييا أا ميي ا الاييوم مييا المقيياطع 
ال ي ياا ي بساضايا موجود في الل ة العربيةغ سال أال ما أقل المقاطع شييوعا  اويرا  

فييي بييدايا اغ وسييط اغ أو  -لوجييود قيييود عليية او يعييلغ أي عليية موقعييلغ فييي الضلميية 
 (.1191يا ا )أبو سليم ا ا

مايياك بعييل العبييارا" الاييي لييو اييم مع ييا اابييام الييامط السيياب  فييي اضييويا  -2
الم اصييرا" الل وييية لاييا  عا ييا ضلمييا" اباييدل بسيياضاياغ وميي ا م ييالف لقواعييد بايياة 

(. ولييي لك فقيييد ايييم أ ييي  أول 1191المقطيييع أو الضلمييية فيييي الل ييية العربيييية )أبيييو سيييليم 
ل رف الص يخ اىول و رف العلة الي ي يلييلغ وال يرف  رفيا ما الضلمة اىولةغ ا

اىول مييا ضييل ضلميية أساسييية ال قييةغ با  ييافة سليية ال ييرفيا )ضييو( فييي الا ايييةغ واييم 
 اضويا الم اصر الل وي ما م   ال روف مجامعةغ ضما في اىمبلة اآلايةل

 الشرضة اىرداية لألباث )جوفضو(.

.mpany (Jofco)Courniture Frdan Jo 

 الاصايع والبااة الم دود  )مابضو(. شرضة
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.(Mabco) .mpany LtdCouilding Bnufacturing and Ma 

 .ة للاقل الجماعي )ساباضو(يالشرضة السعود

.mpany (Saptco)Coransport Tublic Pudi Sa 

وب    الطريقة ام اغيادي الاقياة السياضايا فيي بدايية الضلميةغ وبالايالي ايم ايسيير اطي  
 ي.الم اصر الل و 

 ومااك م اصرا" ايم اضويا يا اايجية اسياعمال  يرفيا أو أضبير ميا عيد  ضلميا" -3
في العبار  بما في  لك الضلمة اىولةغ با  افة سلة ال رفيا )ضو( في الا ايةغ ضما 

 في المباليا الاالييال

 شرضة صااعة المرطبا" الم دود  )ريماضو(.

.aco)(Rem. mpnay LtdConufacturing Mafreshments Re 

 .شرضة صااعة اىلمايوم الم دود  )ألوماضو(

.(Alumaco) .mpany LtdConufacturing Mauminim Al 

ا ضاييا قييد وجيييداا اغسيييرا  السيياعمال  يييرفيا أو أضبيير مييا الضلمييي اىولييةغ فيييع  ةواغ
عاقيد أا مايياك اغسيييرا  ل ويييا  السيياعمال  يرفيا أو أضبيير مييا الضلمييا" الع قيية. فغييي  أ

السييييابقياغ لييييو أ يييي اا  رفييييا  وا ييييدا  فقييييط مييييا الضلميييية البااييييية لاييييا  عاييييدما المبيييياليا 
الم اصيييراا )ريمضيييو( و)ألومضيييو(غ وال يوجيييد مايييا ميييا ي يييالف البايييية الصيييواية لل ييية 

 العربية.

اع ييو فييي جميييع اىمبليية الميي ضور  أعييع غ باسييابااة )ريميياضو( و)ألوميياضو(غ أا  -4
غسر لاا اساعمال ال رفيا )ضيو( ولييس ال رفيا )ضو( يسبق ما  رف ص يخغ وم ا ي



 -262- 

 ييرف الضيياف و ييد غ و لييك لاغييادي الاقيياة سيياضايا فييي ا اييية المقطييع ال اييامي فيييي 
الضلمة. وم ا يعاي أال في  الة وجود  رف علة في بداية الضلمة الواقعية قبيل ضلمية 

(company مباشير غ أو س ا اييم أ يي   ييرفيا ميا الييك الضلمييةغ اىول صيي يخ والبييااي )
( Companyفقيط ميا ضلمية )  ع سيسمخ باساعمال ال رف اىولفإا م ا الو علةغ 

و لييييك الااقيييياة السييييبب المغاييييرل السيييياعمال  ييييرفيا مييييا الييييك الضلميييية ومييييو الاقيييياة 
السيياضايا فييي ا اييية الم اصيير الل ييوي. وبالغعييل فييإا ضبيييرا  مييا الم اصييرا" الل وييية 

ال اجية سلية س يافة  الاي ياطب  علي يا مي ا الو يع ااا يي بيال رف )ك( فقيطغ دوا
 الواوغ ضما في اىمبلة الااليةل

 .الشرضة السعودية للصااعا" اىساسية )سابك(

.ompany (Sabic)Cndustries Iasic Budi Sa 

 .الشرضة السعودية للاسوي  والاضرير )سمارك(

.ompany( Samarec)Cfining Rerketing and Maudi Sa 

 .)اادك(الشرضة الوطاية للاامية ال راعية 

.ompany (Nadec)Cvelopment Degricultural Aational N 

وقييييد ضيييياا مييييا الممضييييا فييييي المبيييياليا اى يييييريا اابييييام س ييييدى الطيييير  اى ييييرى 
المي ضور  أعييع  فييي ا يي" الم اصيير الل ييوي  يييث ا صييل مييبع  عليية )سييمارضو( أو 

لية أسيس اليك ال يسيااد ع )اادضو(. ولضا علة ما يبدو فإا ا اييار مي   الطريقية أو
 طالما أال ال اوجد سشضاال" في اط  الم اصر الل وي. ةل وية ب ا

( دوا Companyم اسييياعمال بعبييية أ يييرف ميييا ضلمييية )ايييوفيييي  ييياال" أ يييرىغ  -5
 ما يبرر  لك ل ويا غ ضما في المبال اآلايل    وجود 
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 الشرضة الدولية لااماة الم دود  )أاديضوم(.    

.(Indecom) .pany LtdComvelopment Deternational In 

غ وباييييي الم اصيييير ( امامييييا  Companyومايييياك  يييياال" اييييم في ييييا سممييييال ضلميييية ) -6
 الل وي ما الضلما" اىساسية اى رى المساعملة في العبار  ضما في اىمبلة اآلايةل

 .شرضة الاقليا" السيا ية اىرداية )ج"(

.ransport Company (JETT)Tourist Txpress Eordan J 

 .الشرضة العربية للمقاوال" والاجار  الم دود  )أض"(

(ACT) .rading Company LtdTontracting and Crab A 

 .شرضة وضاال" العربية السعودية الم دود  )سارا(

.(Sara) .gencies Company LtdAabian Araudi S 

 الل يوي ميافي العبارا" الاي ال اشامل علة ضلمة صشرضةصغ يام بااة الم اصير  -1
أوائييل الضلمييا" المضوايية للعبييار  بإ ييدى الطيير  الميي ضور  أعييع غ أي اأ يي  أول  ييرف 

 أو أضبر ما ضل ضلمة أساسيةغ ضما في اىمبلة الااليةل

 مؤسسة  ّبوب لل دما" ا دارية واطبيقا" ال اسوب )مياسضا(.

 uterompCervices and Sdministrative Anterprises for Eabboub H

.ications (Heasca)pplA 

 مرض  معدا" السعمة )سابروك(.

.enter (Saproc)Croducts Pafety S 

 وضالة الج ير  العربية الاجارية )أرضوما(.
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.gency (Arcoma)Amercial Comrabia A 

وفيييييي م اصيييييرا" ل ويييييية أ يييييرىغ ايييييم اسييييياعمال  يييييروف ميييييا أواسيييييط الضلميييييا"  -9
 اغ ضما في المباليا اآلاييالاىساسية الموجود  في العبار  أو ا اياا 

 الشرضة السعودية لالضاروايا" )سالضو(.

.mpany (Salco)Coudi Electronic Sa 

 .ة للوجبا" السريعة )سم (يالسعود

.(Sems) sealMxpress Eaudi S 

( فيي صييياجة Maelsيع يو فيي المبيال البييااي اسياعمال ال يرف اى يير مييا ضلمية )
ييم(. و يييث سا  الم اصيير. واغسيييري ليي لك مييو أا الضلميية الاااجيية بدواييل سيياضوا )سث

ميييي ا الم اصيييير يسييييا دم لاشييييار  سليييية مطعييييم يقييييدم الوجبييييا" السييييريعةغ فمييييا جييييير 
يييم( الييي ي قيييد يقيييرأ  اليييبعل )س يييم(. ول ييي ا فقيييد ايييم  المعقيييول أا يطلييي  علييييل اسيييم )سث

( السييابعاد معايية ضلميية )س ييم( مييا اسييم Mealsاسيياعمال ال ييرف اى ييير مييا ضلميية )
 المطعم.

مااك  اال" ام في ا اسابعاد بعل الضلما" اىساسية أو أدا  الاعريف العربيية  -1
 ل( ما صياجة الم اصر الل ويغ ضما في اىمبلة الااليةلأ)

 صااعا" المااوجا" الجديد  )ايبرو(.

.ducts Manufacturing (Nepro)Prow Ne 

 .ة لألب اث والاامية الم دود  )ردك(يالشرضة السعود

.(Redc) .mpany LtdoCevelopment Dsearch and ReSaudi  
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 .مؤسسة ال ساية للاجار  )ماسضو(

.rporation (Hasco)Coaniyya Trading Has -Al 

وماياك  يياال" اييم في ييا اسيياعمال الم اصيير الل ييوي ضجيي ة مييا االسييم الاجيياري  -11
 للشرضة أو المؤسسة أو الوضالةغ ضما في المباليا الاالييال

 اور . ا"وضالة 

.ourist Agency (NET)Tast Eear N 

 .السايراد وصيااة المعدا" أسضوشرضة 

.rporation (Essco)Coervices Sales and Squipments E 

مييي   أضبييير الطييير  شييييوعا  فيييي ا ييي" الم اصيييرا" الل ويييية ال ديبييية فيييي الل ييية 
ل يوي قيد العربية والمشاقة ما أصول ساجلي ية. ويع و ما ا جميعا  أا الم اصر ال

ام  اعريبل ب يث أصبخ يسياعمل بشيضلل المعيرب ضضلمية عربيية ااطبي  علي يا قواعيد 
الل ة العربية الماعلقة بالاط غ ضما رأياا سابقا . ي اف سلة مي ا أايل فيي  الية وجيود 
   أصوا" أو  روف جير عربية في الم اصير الل يوي ا اجليي يغ فإايل يسيابدل ب ي

يةغ ضما في ضلمة )ايبرو( المي ضور  سيابقا غ بعر  اىصوا" وال روف أصوا" و روف
ضما في المبال اآلاي  ييث ايم اسيابدال الجييم و (غ p يث ام اسابدال الباة بال رف )

 (لGالعربية بال رف ا اجلي ي )

 شرضة القسيم ال راعية )جاضو(.

.ompany (Gaco)Cgricultural Aassim G -Al 

 يالف فيي بايا يا قاعيد  امبلة القليلة علة م اصرا" ل وية سال أا مااك بعل اى
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عييدم الاقيياة سيياضايا أو أضبيير فييي مقدميية الضييعم فييي الل يية العربيييةغ ضمييا فييي المبيياليا 
 اآلاييال  

 ة ل دما" الاقل )ساراضو(.يالشرضة السعود

.mpany (Straco)Consportation Services aTraudi S 

 ا طغاة )سغيضو(.شرضة المصاع السعودي ىج    

.mpany (Sffeco)Coquipment Eire Factory for Faudi S 

وفييي مبييل ميي   ال يياال"غ فييإا ماضلمييي الل يية العربييية جييير المعايياديا عليية لغييو 
الضلما" ا اجلي ية الاي ابادل بأضبر ما صو" ص يخ سي طروا  جراة بعيل 

و ليييك بإد يييال صيييو"  غالاعيييديع" علييية اليييك الضلميييا" ب ييييث اصيييبخ سييي لة الاطييي 
علةغ با  افة سلة ال م   في مقدمة الضعمغ و لك لاجاب الماااليا" الصواية جير 
الموجييود  فييي الل يية العربييية. وبالاييالي فقييد اسييمع الييك الم اصييرا" الغييو عليية شييضل 

اراضو( أو   سغيضو(.)سث )سث

 المختصرات اللغوية المشتقة من أصول عربية -ج

ب  يبير عددا  ما اىسيئلةغ ميا أمم يال لميا ا يلجيأ ما ام عر ل في الج ة السا
ماضلمو الل ة العربية سلة ا " م اصراا م الل وية ما أصول ساجلي ية؟ وميل الل ية 
العربية جير قاد  علة ا " الم اصرا" الل وية ما أصول عربيية وعلية اسيايعاب 

 مبل م   الوامر  الصرفية؟

 يال سلية ال يول فيي ق يايا  ا" ا جابة عيا السيؤال اىول سياقود بطبيعية ال
طبيعييية اجاماعيييية واغسيييية واقاصيييادية وسياسيييية وجيرميييا ميييا اىميييور الايييي ال مجيييال 
لب ب ا في مي   الدراسية اويرا  القاصيارما علية الايوا ي الل ويية الب اية فقيط ضميا ميو 
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ميي ضور فييي المقدميية. أمييا ا جابيية عييا السييؤال البييااي ف ييي بييالاغيغ ومايياك مييا يببيي" 
 ية ل وية. لك ما اا 

لقييد أشييار الييدضاور سبييراميم السييامرائي فييي ب بييل الموسييوم صالم اصييرا" والرمييو  
فييي الاييراث العربيييص سليية أا الل يية العربييية عرفيي" الا يي" الل ييوي مايي  أقييدم العصييور 
وبطييير  مشييياب ة لطييير  ا ييي" الم اصيييرا" الل ويييية فيييي ل يييا" أ يييرى ضا اجلي يييية. 

مسيياعملة عو ييا  عييا صال  ييول وال قييو  سال وييي ضر أمبليية عليية  لييك ما ييا صال وقلييةص ال
ص عو ييا  عييا ةباللييلصغ وصالبسييملةص عو ييا  عييا صبسييم اللييل اليير ما اليير يمصغ وصال مدليي

صال مدلليييلصغ وصال يعليييةص عو يييا  عيييا ص يييّي علييية الصيييع صغ وصالسيييب لةص عو يييا  عيييا 
 صسب اا الللصغ وجيرما.

مي   اىييام أي يا  ولم اقاصر عملية الا " م   علة العصور القديمةغ س  اجد 
م اصرا" ل وية عربية مشاقة ما أصول عربية وبطر  شيبي ة بيالطر  المو ي ة 
فييي الجيي ة السيياب غ ضمييا مييو مع ييو فييي اىمبليية اآلايييةغ  يييث اييم و ييع  ييط ا يي" 

 اى رف الاي اضوا ما ا الم اصرل

 .ي" )مآب(يلبل اآؤسسة م

 .سعمية ) ماس( قاومة ايميرضة ال 

 .باااية )أمل(للا قاومةيمييلفواج اأ

 .رداية )رما(ىارأ  مابطة الر 

 .مقراطي اىرداي ) شد(ييديعب الشيل ب ا 

 .عودية )واس(سىاباة الاضالة و 
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 غسية )جساا(.يايلربوية وايايالعودية للعلوم سمعية الجال

ايم المشيا  ميا أصيول عربيية قيد  الم اصر الل يوييع و ما م   اىمبلة أا 
لطريقة الا ي" المابعية فيي الل ية ا اجلي ييةغ أي بأ ي  ال يرف ا ال بطريقة مشاب ة 

اىول ما عد  ضلما" أساسية فيي العبيار  واضيويا ضلمية ما يا. واويرا  البايداة معويم 
ل(غ فقييد اييم اسييابعاد ميي   اىدا  مييا أاسييية فييي العبييار  بييأدا  الاعريييف )الضلمييا" اىس

 صياجة الم اصر الل وي.

راييب ال يروف المضواية للم اصير الل يوي و ليك وفي  اال" أ رىغ ام سعاد  ا
للوصيييول سلييية ضلمييية يضيييوا وقع يييا فيييي الييياغس أضبييير ميييا الضلمييية اىصيييليةغ ضميييا فيييي 
الم اصر )وفا( المشيا  ميا عبيار  صوضالية اىابياة الغلسيطيايةصغ  ييث سا الم اصير 
الل ييوي المشييا  مباشيير  مييا ميي   العبييار  مييو )واف(غ وميي   الضلميية ليييس ل ييا أي وقييع 

. سال أا سعيياد  ارايييب  ييروف الييك الضلميية أدى سليية )وفييا( القريبيية فييي لغو ييا  ييا 
 ومدلول ا ما ضلمة )وفاة(.

ومايياك  يياال" اييم في ييا اسيياعمال الم اصيير الل ييوي ضجيي ة مييا االسييم الاجيياري 
للاجيار  واالسيابمار المياليصغ  ييث اع يو  ايام للشرضة أو المؤسسيةغ ضميا فيي صشيرضة

)ايييام( مشييياقة ميييا ال يييروف اىولييية للضلميييا" صاجيييار صغ  ا ال يييروف المضواييية للضلميييةأ
 صاسابمارصغ وصماليصغ علة الاوالي.

وميييا فوائيييد باييياة الم اصييير الل يييوي ميييا أصيييول عربيييية سمضاايييية الاوصيييل سلييية 
م اصيير ليييل دالال" معياييية ووقييع  يييا غ ضميييا فييي الم اصيييرا" ص مييياسص و صأميييلص 

ومييي    اصيييية جيييير مايييوافر  فيييي الم اصيييرا" المشيييقة ميييا أصيييول جيييير  .وص شيييدص
عربيييةغ فلييو اساعر يياا جميييع الم اصييرا" الييوارد  فييي الجيي ة السيياب  لمييا وجييداا أي 

 وا د ما ا ي مل دالال" معياة عاد مساعمل ا أو سامع ا.
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صول ساجلي ية أم   ال اصية دفع" بعل ما اساعمل م اصرا" مشاقة ما 
الاعيديع" الصيواية والضاابيية علية الضلمية الاااجية عيا اال اصيار سلة سجراة بعل 

و لييك  لصييا  معيياا م ببيية ب ييا قييد اعييود بغوائييد أضبيير عليييل ممييا لييو بقييي الم اصيير 
 بصي ال اىصليةغ و لك ضما في المبال اآلايل

 .الشرضة السعودية للاامية الصااعية )صد (

.ompany (Sidc)Cevelopment Dndustrial Iaudi S 

اع و ماا أا الم اصر الل يوي المشيا  مباشير  ميا الارجمية ا اجلي يية السيم 
ييدك(غ سال أاييل قييد اييم اسييابدال ال ييرفيا ) ( و) ( بييال رفيا اىول  الشييرضة مييو )سث

د ( اورا  لميا ااواى ير لي  ّببيةمال مي   الضلمية ميا معياا م  يصبخ الم اصر )صث
 في المعامع" الاجارية وجيرما.

" وجيرما اشير دوا أداة شك سلة أا الل ة العربيية قيادر  علية م   الم اصرا
اسييايعاب واسيياعمال مبيييل ميي   الويييامر  الل وييية الصيييرفية فييي اضيييويا ضلمييا" جدييييد  

عقييييدا" أو  يييروج عيييا الميييألوف. وليييو اساعر يييياا اواغ يييافا ا سلييية الل ييية دوا أيييية 
يمضييا اشيياقا   اىمبليية الييوارد  فييي الجيي ة السيياب  لوجييداا أاييل فييي ضبييير مييا ال يياال"

الم اصيير الل ييوي مباشيير  مييا العبييار  العربييية دوا ال اجيية سليية اللجييوة سليية ارجميية 
العبار  سلة ا اجلي ية واشاقا  الم اصر ما الارجمة. فعلة سبيل المبالغ ضاا ميا 

لميية )شييمار( بييدال  مييا )جييامضو(غ ضالممضييا ا يي" ضلميية )شيياك( بييدال  مييا )ألضييو(غ و 
ميا )جسيضو(غ وضلمية )شيرا( بيدال  ميا )جوفضيو(غ دوا أا ييؤدي  )شيراك( بيدال  وضلمة 

 لك سلة أي اااقا  ما مضااية المؤسسية أو الشيرضة. صي يخ أا مي   الم اصيرا" 
قييد ابييدو جريبيية فييي البدايييةغ ولضا ييا ليسيي" أضبيير جرابيية مييا الم اصيير المشييا  مييا 

ا اساعمال ا في المعامع" الاجارية وجيرما ضغي ل بجعل ا مألوفة الل ة ا اجلي يةغ واغ



 -270- 

 بالدرجة اغس ا ىلغة الم اصر المشا  ما الل ة ا اجلي ية أو أضبر.

 د. الخاتمة

يييرى الييدضاور عبييد المجيييد اصييير فييي ب بييل الموسييوم صما واييا" البييدوةصغ ومييي 
مييي ا الب يييث بييييصالم اصرا" العبيييار  الايييي اسييياعمل ا لاشيييار  سلييية ميييا أشييير" سلييييل فيييي 

صيييرا" الل ويييية اىجابيييية مشيييضلة ل ويييية ال بيييد لمجيييامع أا اسييياعمال الم ا غالل وييييةص
الل ة العربية أا ااصيدى ل يا  يجياد ال يل المااسيب ل ياغ وقيد أشيار اليدضاور اصيير 
سلة م اصرا" ساجلي ية شام اساعمال ا في الل ة العربية مبيل صرادارص وصليي رص. فيإ ا 

را" العربييية ضيياا اسيياعمال مبييل ميي   الم اصييرا" مشييضلةغ فمييا ا اقييول عييا الم اصيي
المشاقة ما أصول ساجلي ية؟ سا ا دوا شك مشضلة أضبر. فما المعروف أا الل ا" 
يقارل بع  ا ما بعلغ ولضا االقارال في ال الب يضيوا مقاصيرا  علية شيري ة 
وا يييد  ميييا الضلميييا" وميييي اىسيييماةغ وبالا دييييد أسيييماة ال اجيييا" الايييي ايييد ل سلييية 

المجاميع الي ي د لي" سلييل. وبالايالي ييام المجامع دوا أا يضوا ل ا أسيماة فيي ل ية 
 اساعمال أسماة م   ال اجا" اىصلية ضما جاة" ما مصدرما.

فييي الما ييي اقار يي" الل يية ا اجلي ييية آالف الضلمييا" مييا الل يية العربيييةغ وال 
غ elixir, carat, henna, algebraي ال بع  ا مساعمع   اة اآلا مبيل ضلميا" 

الل يية العربييية أي ييا  عييددا  ضبيييرا  مييا الضلمييا" مييا وجيرمييا. وفييي ال ا يير اقار يي" 
الل ة ا اجلي ية وجيرماغ معوم ا ياعل  بالاضاولوجيا ال ديبةغ مبل صراديوصغ صفييديوصغ 

م ا دارج في جميع ل ا" العالمغ وميا صالغ يواصغ صضاميراصغ وجيرما. وامط االقارال 
رى س ا ضياا البيديل مايوافرا  ل ية أ يالصعب سيقافل. وفي ال الب ال يام االقارال ميا 

 في الل ة الم لية.
أميييا أا ياطيييور مغ يييوم االقايييرال ليشيييمل عملييييا" صيييرفية أو ا ويييية أو جيييير 
 لييكغ ضمييا رأياييا فييي الجيي ة )ب( مييا ميي ا الب ييثغ ف يي ا أميير مسييا جاغ  اصيية وأا 

 البديل الم لي ماوافر ضما رأياا في الج ة )ج( ما م ا الب ث.
مجامع الل ية العربيية المااشير  مايا وماياك الاصيديغ  ول لكغ فإاي أرى أا علة

بطريقة أو بأ رىغ لمبل م   الووامر الل وية الوافد  ضيي ا يافو علية الل ية العربيية 
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 ما الااائ  السلبية الماوقعة الااشارما.
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 الهوامش
 

 
( ميي   الم اصييرا" مشيياقة مييا العبييارا" اآلايييةغ  يييث اييم و ييع  طييوط ا يي" ال ييروف 1)

 المساعملة في اضويا ال
UNESCO: United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization. 

Nasa: National Aeronautics and Space Administration. 

GATT: General Agreement for Tariff and Trade. 

NATO: North Atlantic Treaty Organization. 

Scuba: Self- contained underwater breathing apparatus. 

AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome. 

DOS: Disk Operating System. 
 

 ( م   الم اصرا" مشاقة ما العبارا" اآلايةل2)
ALECSO: Arab league Educational,  Cultural, and  Scientific  

Organization. 

ISESCO: Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization. 

SANA: Syrian News Agency. 

JANA: Jamaheeriyya News Agency. 
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