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جبيعت إفريقيب انعبنًيت
ِشوض ٛ٠سف اٌخٍ١فخ ٌىزبثخ اٌٍغبد ثبٌذشف اٌؼشثٟ
حىنيت انحرف انعربي
يجهت عهًيت يحكًت حىنيت تتُبول قضبيب انحرف انعربي وجًبنيبته وتقُيبته وتبريخه
ورحهته بيٍ نغبث انشعىة االصالييت.

٠ظذس٘ب ِشوض ٛ٠سف اٌخٍ١فخ ٌىزبثخ اٌٍغبد ثبٌذشف اٌؼشث-ٟ
جبِؼخ إفش٠م١ب اٌؼبٌّ١خ -اٌخشط -َٛاٌسٛداْ.

انعذد انثبنج
رو انقعذة 1438هـ  -أغضطش 2017و

انضُت انثبنثت
رديذ ISSN 1858-72X :
انًقبالث وانبحىث انًُشىرة تعبر عٍ آراء كبتبهب وال تعبر ببنضرورة عٍ آراء
تتبُبهب هيئت تحرير انًجهت
ثـ
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انًشرف انعبوِ :ذ٠ش اٌجبِؼخ ،اٌجشٚف١سٛس وّبي دمحم ػج١ذ
رئيش هيئت انتحرير :اٌجشٚف١سٛس ٛ٠سف اٌخٍ١فخ أثٛثىش
يذير انتحرير :أ .د ػجذاٌمبدس ِذّٛد ػجذهللا
صكرتير انتحرير :أ١٘ .ضُ ثبثىش ػضّبْ اٌفىٟ
هيئت انتحرير:
 .1أ .د ثبثىش دسٓ لذس ِبسٞ
 .2د .أششف دمحم ػجذ هللا
 .3أِ .جبسن ػجذ اٌٌّٝٛ
انهيئت االصتشبريت:
 .1أ .د ٛ٠سف فضً دسٓ
 .2أ.د .ػجذاٌشد ُ١ػٍٟ
 .3أ .د دسٓ ِى ٟدمحم أدّذ
 .4أ.د .دسٓ أدّذ إثشاُ٘١
 .5أ .د س١ذ دبِذ دش٠ض
انًراجعت انهغىيت :أ .ػجذ اٌذائُ ػٕجش
تصًيى انغالف :د٘ .شبَ إثشا٘ ُ١ػضاٌذٓ٠
انطببعت  :أسبِخ دسٓ إثشاُ٘١
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حىنيت انحرف انعربي
اٌذ١ٌٛخ ِجٍخ ػٍّ١خ ِذىّخ ِزخظظخ ف ٟلضب٠ب اٌذشف اٌؼشثٚ ٟجّبٌ١برٗ ٚرمٕ١برٗ
ٚربس٠خٗ ٚوزبثخ ٌغبد اٌجشش .رظذس ِشح وً ػبَ ػٓ ِشوض ٛ٠سف اٌخٍ١فخ ٌىزبثخ
اٌٍغبد ثبٌذشف اٌؼشث ٟثجبِؼخ إفش٠م١ب اٌؼبٌّ١خ .اٌخشط-َٛاٌسٛداْ .رٕمسُ
ِٛضٛػبد اٌّجٍخ إٌ ٟصالصخ ألسبَ ٘ ٟاٌجذٛس اٌّذىّخ ،اٌّمبالد ٚاٌزمبس٠ش
ِٚشاجؼبد اٌىزت ٚاٌجشاِج اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزجبسةٚ ,أخ١شا أخجبس اٌّشوضٌ .غخ اٌّجٍخ
األسبس١خ ٘ ٟاٌٍغخ اٌؼشث١خ٠ٚ ،جٛص لجٛي ثذٛس ثغ١ش٘ب ِٓ اٌٍغبد اٌفشٔج١خ ٚفك
إٌّٙج١خ اٌٍّزضِخ ثّؼب١٠ش ٚضٛاثظ إٌشش.

ضىابظ انُشر نهبحىث انًحكًت
 .1أْ رى ْٛاٌٛسلخ اٌؼٍّ١خ ٌُ رمذَ ٌٍٕشش أ ٚسجك ٔشش٘ب فِ ٟجٍخ ػٍّ١خ أخش ٜإال
إرا وبْ ف ٟإٌسخخ اٌّمذِخ إصشاء ػٓ إٌسخخ اٌسبثمخ ،ػٍ ٝأْ رشفك إٌسخزبْ
ِؼب.
 .2ف ٟدبي لجٛي اٌٛسلخ اٌؼٍّ١خ ٌٍٕشش ٍ٠زضَ اٌجبدش ثؼذَ ٔشش٘ب ف ٟطٛسرٙب
إٌّشٛسح ثبٌّجٍخ ف ٟأِٛ ٞالغ ٔشش أخش.ٜ
ٍ٠ .3زضَ اٌجبدش ثبٌزٛج ٗ١اٌّزوٛس فِ ٟمذِخ ضٛاثظ إٌشش.
ٌٍّ .4جٍخ اٌذك ف ٟرذى ُ١أ ٞػًّ ػٍّ٠ ٟمذَ ٌٙب.
ٌٍّ .5جٍخ اٌذك ف ٟإجشاء اٌزؼذ٠الد اٌزذش٠ش٠خ ال اٌؼٍّ١خٚ .ف ٟدبٌخ اٌزؼذ٠الد
اٌؼٍّ١خ اٌضشٚس٠خ ُ٠شد اٌؼًّ إٌ ٝطبدجٗ إلجشاء اٌزؼذ٠الد اٌالصِخ ف ٟفزشح
ألظب٘ب صالصخ أسبث١غ .فئْ ٌُ ٠فؼً دز ٝأمضبء اٌّذح ٠ذك ٌٍّجٍخ إجشاء
اٌزؼذ٠الد اٌؼٍّ١خ اٌضشٚس٠خ أ ٚال رٕشش اٌؼًّ اٌؼٍّ ٟاٌّؼٕ.ٟ
ٌٍّ .6جٍخ اٌذك ف ٟاالػززاس ػٓ ٔشش أ ٞػًّ ػٍّ ٟد ْٚإثذاء أسجبة ٌمشاس٘ب.
 .7اٌّجٍخ ٌ١سذ ٍِضِخ ثئػبدح األػّبي اٌؼٍّ١خ اٌز ٟال رٕشش٘ب ألطذبثٙب.
إعذاد انىرقت انعهًيت
 .1ال رزؼذ ٜاٌٛسلخ اٌؼٍّ١خ ػششح آالف وٍّخ ػٍ ٝطفذخ  ،A4أِب اٌّمبالد
ٚاٌزمبس٠ش ِٚشاجؼبد اٌىزت ٚاٌجشاِج اٌزؼٍ١ّ١خ ٚأخجبس اٌزجبسة فّ١ىٓ أْ
رى ْٛطفذبرٙب ألً ِٓ رٌه.
ُ٠ .2شسً اٌؼًّ اٌؼٍِّ ٟطجٛػب ػٍ ٝجبٔت ٚادذ ِٓ ٚسلخ ٚٚسد )،(Word
ثبإلضبفخ إٌ ٝإسفبق ٔسخخ إٌىزش١ٔٚخ ف١٘ ٟئخ ٍِف.
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٠ .3ى ْٛخظ اٌىزبثخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ إٌٛع  Simplified Arabicثذجُ .14
٠ .4ى ْٛخظ اٌىزبثخ ثبٌٍغخ اإلٔجٍ١ض٠خ ِٓ إٌٛع ٚ Times New Romanثذجُ .12
 .5رسزخذَ األسلبَ اٌؼشث١خ ٌزشل ُ١أسفً اٌظفذبد اثزذاء ِٓ طفذخ اٌؼٕٛاْ.
 .6رزشن اٌٛٙاِش أػٍٚ ٝأسفً ٚػٍ ٝجبٔج ٟاٌظفذخ ٚثّمذاس ٍِّ 33زش.
ٍ٠ .7زضَ اٌجبدش ثبٌضٛاثظ اٌؼٍّ١خ اٌّؼشٚفخ.
٠ .8شفك اٌجبدش ِسزخٍظ ،ٓ١ثبٌؼشث١خ ٚاإلٔجٍ١ض٠خ ف ٟدذٚد طفذخ ٚادذح.
 .9رزجغ اٌّجٍخ ٔظبَ اإلدبٌخ ٚاٌزٛص١ك ،ثأْ ٠ىٌ ْٛىً إدبٌخ ف ٟاٌّٛضٛع ٘بِشب
رذزًّ١ب ٠شلُ رشلّ١ب دست ِٛلؼٗ ف ٟاٌّزٓٚ .رى ْٛأسلبَ اٌٛٙاِش ِزسٍسٍخ ِٓ
أٚي اٌجذش إٌ ٝآخشٖ.
 .10رٛسد اٌّظبدس ٚاٌّشاجغ فٙٔ ٟب٠خ اٌجذش ٚرشرت رشر١جب أٌفجبئ١ب.
تضهيى انىرقت
رُسلٍُ اٌجذلٛس اٌؼٍّ١لخ إٌلِ ٝىزلت ٘١ئلخ رذش٠لش اٌّجٍلخ أ ٚسلىشر١ش اٌزذش٠للش
ثللللللللللبٌّشوض ٠للللللللللذا أ ٚسسللللللللللبٌخ ثبٌجش٠للللللللللذ االٌىزشٔٚللللللللللٌٍّ ٟشوللللللللللض٘ٚ ،للللللللللٛ
.hitham22@windowslive.com
يٍ جهت انببحج
٠ .1زؼٙذ اٌجبدش ثأْ اٌٛسلخ اٌؼٍّ١خ ٌُ رمذَ ٌٍٕشش أ ٚسجك ٔشش٘ب فِ ٟجٍخ ػٍّ١خ
أ ٚرمٕ١خ أخش ٜإال ف ٟشىً ٍِخض أ ٚوجضء ِٓ رمش٠ش سٕ ٞٛأ ٚجضء ِٓ
ِذبضشح أ ٚسسبٌخ.
٠ .2ى ْٛاٌؼًّ اٌّمذَ لذ أج١ض ِٓ لجً وبفخ اٌّؤٌف ِٓٚ ٓ١اٌّؤسسخ اٌز ٟأجشٞ
فٙ١ب اٌؼًّ.
 .3ف ٟدبي لجٛي اٌٛسلخ اٌؼٍّ١خ ٌٍٕشش ثبٌّجٍخ ٠جت أْ ٍ٠زضَ اٌجبدش ثؼذَ ٔشش٘ب
ف ٟأِٛ ٞالغ ٔشش أخش.ٜ
يراحم انعًم
 .1فِ 25 ٟبسط رسٍِ ُ١سزخٍظبد ٌٍجذٛس.
 .2ف 25 ٟأثش ً٠رسٍ ُ١اٌجذٛس وبٍِخ ،وً ٚادذ ِٕٙب فٔ ٟسخخ إٌىزش١ٔٚخ
ٔٚسخزٚ ٓ١سل١ز.ٓ١
 .3ف 33 ٟأثش ً٠اسزالَ اٌجذٛس اٌّذىّخ ِٓ اٌّذىّ.ٓ١
 .4فِ 23 ٟب ٛ٠طجبػخ اٌجذٛس ٚرظّ ُ١اٌذ١ٌٛخ.
 .5ف ٟأٚي  ٛ١ٔٛ٠ر ُذفغ اٌذٚس٠خ إٌ ٝاٌّطجؼخ إْ شبء هللا.
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االشتراك انضُىي
ًّ
 15دٚالسا أِش٠ى١ب أِ ٚب ٠ؼبدٌٙب ٌألفشاد 33 .دٚالسا أِش٠ىًّ١ب أِ ٚب ٠ؼبدٌٙب
ٌٍّؤسسبد .رذفغ ألِش جبِؼخ إفش٠م١ب اٌؼبٌّ١خ-اٌخشط-َٛاٌسٛداْ.
عُىاٌ انًجهت
ِجٍخ د١ٌٛخ اٌذشف اٌؼشثِ -ٟشوض ٛ٠سف اٌخٍ١فخ ٌىزبثخ اٌٍغبد ثبٌذشف اٌؼشث-ٟ
جبِؼخ إفش٠م١ب اٌؼبٌّ١خ -اٌخشط -َٛاٌسٛداْ
ص .ة  2556 :اٌخشط – َٛاٌسٛداْ
ثش٠ذ اٌىزشylkHalifa@yahoo. : ٟٔٚ
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يحتىيبث انعذد
انصفحبث

انبحج
كهًت انتحرير....................................................
أ.د .بببكر حضٍ قذريبري
انتيضير نهشببة انًضهى نكتببت نغبتهى
ببنحرف انعربي في إفريقيب ......................................
أ.د .بببكر حضٍ قذريبري
أهًيت انتراث اإلصاليي وطريقت إحيبئه...........................
أ.د .عبذ هللا دمحم آدو أبى َظيفت
انحبنت انراهُت نهًخطىطبث انًكتىبت ببنهغبث انًحهيت وانحرف
انعربي في انُيجر................................................
د .صبنى انحضٍ
انعربي انقذيى
غىي
ّ
يعبنى وظيفيّت انذّرس انهّ ّ
عُذ أحًذ انًتىكّم...............................................
د .انزايذي بىدرايت
أهذاف تعهيًيت يهبرة االصتًبع في انهّغت انعربيّت
نُبطقيٍ بغيرهب............................................
أَ .ىرانذيٍ بىخُىفت
ييًىَت عهي كبذ بعض يظبهر انعالقت بيٍ انهغتيٍ
األيهريت وانعربيت..........................................
ييًىَت عهي كبذ
The Emerging World Order: Issues
………………………and Concerns for Muslims
Prof. Hassan Ahmed Ibrahim
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كهًت انتحرير
أ.د .بببكر حضٍ قذريبري
ثىً سشٚس ٚأششاح ٔمذَ ٌٍمبسا اٌىش ُ٠اٌؼذد اٌضبٌش ف( ٟد١ٌٛخ اٌذشف اٌؼشث)ٟ
آٍِ ٓ١أْ ٠ى ْٛاٌمبسا لذ ٚجذ ف ٟاٌؼذد األٚي ٚاٌضبِٔ ٟب ٠فزخ ش١ٙزٗ ٌٍمشاءح ،فجبء
اٌؼذد اٌضبٌش دبفال ثّٛضٛػبد رذٚس دٛي وزبثخ اٌٍغبد ثبٌذشف اٌؼشث ٟف ٟسجغ
ِمبالد ثذض١خ ،رٕبٌٚذ جٛأت ِخزٍفخ ِٓ لضب٠ب اٌذشف اٌؼشثِٕٙ ،ٟب ِبرٕبٚي
"اٌز١س١ش ٌٍشجبة اٌّسٍُ ٌىزبثخ ٌغبر ُٙثبٌذشف اٌؼشث ٟف ٟأفش٠م١ب" ٌظبدجٗ
اٌجشٚفس١ش ثبثىش دسٓ لذسِبس .ٞد١ش أشبس اٌّمبي إٌ ٝأْ أوضش اٌّسٍّ ٓ١ا٘زّبِب
ثبٌذشف اٌؼشث ِٓ ٟأثٕبء أفش٠م١ب ِٓ إٌبطم ٓ١ثغ١ش اٌؼشث١خ ُ٘ وجبس اٌسٓ ،أِب
اٌشجبة ف١ج ٍْٛٙاٌذشف اٌؼشثٚ ٟاٌٍغخ اٌؼشث١خ ،إر أْ صمبفز ُٙغشث١خ ثذزخ ف ٟجٍٙب.
ػٍ ٗ١سوض اٌّمبي ػٍ ٝرذف١ض ٘زا اٌؼٕظش ِٓ اٌشجبة األفش٠م ٟدز٠ ٝمجً ػٍٝ
اٌذشف اٌؼشث ِٓٚ ٟصُ ٠ؼًّ ػٍ ٝوزبثخ ٌغبرٗ ثبٌذشف اٌؼشث٠ٚ ،ٟجذ ف ٟإد١بء
رشاصٗ اٌز ٞوزت ثبٌذشف اٌؼشث.ٟ
ِٕٙٚب ِب داس ِٛضٛػٗ دٛي األ٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ ٌّٙبسح االسزّبع ف ٟاٌٍغخ اٌؼشث١خ
ٌٍٕبطم ٓ١ثغ١ش٘ب د١ش سوض اٌّمبي ػٍ ٝأّ٘١خ ِٙبسح االسزّبع ف ٟرؼٍُ اٌٍغخ األجٕج١خ
ٚاٌزأس ٟثزجشثخ اإلطبس األٚسٚث ٟاٌّشجؼ ٟاٌّٛدذ ٌٍغبد ،إر ٠مذَ ٌٍّزؼٍُ ّٔٛرجب
ِٓ ٚالؼٗ ثؼ ٕٗ١ػٍ ٝاٌّض ٟف ٟرؼٍُ اٌٍغخ األجٕج١خ ِّب ٕ٠طجك ػٍ ٝاٌٍغخ اٌؼشث١خ.
ٚا٠ضب ِٕٙب ِب رذذس ػٓ ٚظ١فخ اٌذسط اٌٍغ ٞٛاٌؼشث ٟاٌمذ ُ٠ػٕذ أدّذ اٌّزٛوً.
ٚف٠ ٗ١ش١ش اٌّمبي إٌِ ٝب رٛطً إٌ ٗ١اٌٍغ ٞٛأدّذ اٌّزٛوً ِٓ ّ
أْ ٚظ١فخ اٌذسط
اٌٍغ ٞٛرجذٚ ٚاضذخ ثضجش أغٛاس إٌض األدثٚ ،ٟاألِش أوضش جالء ػٕذ اٌّمبسٔخ ثٓ١
اٌذسط اٌٍسبٔ ٟاٌغشثٚ ٟاٌذسط اٌٍغ ٞٛاٌؼشث ٟاٌمذ.ُ٠
٘ٚىزا رذٚس ثم١خ اٌّمبالد دٛي اٌذشف اٌؼشث ٟثجٛأجٗ اٌزبس٠خ١خ ٚاٌزشث٠ٛخ فٟ
ِس١شح ربس٠خ١خ ػجش األصِبْٔ ،أًِ أْ ٠ى ْٛفِ ٗ١ب ٍ٠ج ٟدبجخ اٌمشاء ٚاٌجبدض ٓ١فٟ
اٌّجبي.
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