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لقد كان لظهور التقنيات التكنولوجية احلديثة وشبكات التواصل االجتماعي أثر كبري على مجيع مناحي     

احلياة الثقافية يف الوطن العريب وعلى استخدام اللغة  احلياة اإلنسانية؛ وبرزت آثارها واضحة وجلية على

العربية خاّصة، كتابة وقراءة، حيث ظهرت يف الفرتة األخرية تغّريات كثرية وسريعة يف استخدام اللغة العربية 

يف وسائل التواصل االجتماعي ما بني الفصحى والعامية، وخليط من اللهجات احمللية واللغات األجنبية، 

ت �ّدد استعمال اللغة العربية يف هذه الوسائل التكنولوجية، بل إّن أكرب ما بات يهّدد العربية اليت بات

الفصحى هي هذه الظاهرة اللغوية اليت انتشرت مع االستعمال الواسع للهواتف الذكية واللوحات احملمولة يف 

ها خمتصرات باللغات األجنبية الوطن العريب، وهي ظاهرة كتابة األصوات العربية باحلروف الالتينية ومع

خاصة اللغة اإلجنليزية، واستعمال األرقام بدل احلروف؛ هي ظاهرة لغوية مستعملة عند جيل الشباب على 

فما سبب انتشار . أمساء عديدة وجه اخلصوص يف الكتابة والدردشة االلكرتونية، أطلق عليها اللسانيون

ستعمال اللغوي الذي يزداد شيوعا وانتشارا على اهلوية الثقافية هذه الظاهرة اللغوية؟ وما مدى تأثري هذا اال

  والعربية؟

   .اللغة، التواصل، التواصل اللغوي، وسائل التواصل االجتماعي، العربيزي: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

  The emergence of modern technological techniques and social networks has 

had a great impact on all aspects of human life And its implications remain 

clearly apparent on the cultural life in the Arabic world and on the usage of 

Arabic language in particular in both writing and reading. Recently, there have 

been many rapid changes in the use of the Arabic language in the social media 

between the Classical and the Vernacular Arabic, and a mixture of local/native 

dialects and foreign languages that are threatening the use of the Arabic 
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language in these technological means. And even the biggest which is 

threatening the Classical Arabic language is this linguistic phenomenon that 

has spread with the widespread use of smart phones and tablets in the Arabic 

world. The phenomenon is writing Arabic phonology in Latin letters, with 

abbreviations in foreign languages, especially English, and the use of numbers 

instead of letters. In particular, it is a linguistic phenomenon using by youth 

generation in writing and   e-chat, in which the linguists call it many names. 

What is the cause of spreading of such phenomenon of language? How much 

impact does this increasingly common and widespread linguistic usage on 

Arab and cultural identity have? 

Keywords: language, Communication, language communication, Social 

media, Arab-ez.  

 
وعـة مـن التحّوالت املتسـارعة يف جمـال االتصـال وتقنيـة املعلومـات؛ يشهد العـامل املعاصـر جمم     

خمتلف  لدىخاصة مع االستخدام الواسع ملواقع التواصل االجتماعي يف خمتلف مناطق العامل و 

مّكنتهم من التواصل ... الفئات االجتماعية صغارا وكبارا، نساء ورجاال وشيوخا، متعلمني وأميني

وإيصال الرسائل إليهم يف وقت  املسافات بينهم،مهما كانت بعضهم البعض  السهل والسريع مع

قصري جدا ال يزيد عن بضع ثوان؛ ومع اخرتاع اهلواتف الذكّية املزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية 

، )twitter( ، والتويرت)facebook( الفيسبوكللتواصل االجتماعي ك

، )viber(  ، والفايرب)instagram(  ، واألنستغرام)whatsapp( والواتساب

وغريها، بات التواصل بني الناس بنوعيه املنطوق واملكتوب أسرع اخرتاقا ... )skype(  والسكايب

  .للمسافات عرب العامل

سلبا وإجيابا، فال يُنِكُر أحد  مباشـر يف استعمال اللغة العربيةوال شك أنَّ هذه التغّريات هلا تأثري       

كنولوجيا احلديثة من خدمات مجّة للغة العربية على صعيِد توفري أدوات وتطبيقات ما أسدته التمنا 

سواء يف الدروس  إلكرتونية حافظت على فكرة تعليم العربية باالعتماد على املبىن العريب الفصيح،

الكتابــة يف النصوص اليت تتضّمنها، واليت اهتّمت بالقواعد الّلغوية السليمة، وطرائــق  ماليت تقّدمها، أ

ومن جهة أخرى ال ميكن أْن ننكر تأثري هذه املواقع يف االستخدام السليب للغة  ؛اإلمالئيــة الصحيحة
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العربية املكتوبة خاصة، ومن جتليّات ذلك ما نالحظه يوميا يف الرسائل القصرية املتداولة بني 

والتواصل ألجنبية؛ ، ويف اختصار الكثري من الكلمات يف اللغات ا)Mms(و) Sms(املراسلني 

اليت باتت خاّصة لدى فئة الشباب واملراهقني، و  ! ...بالعاميات، واخللط بينها وبني اللغات األجنبية

�ّدد استعمال اللغة العربية يف هذه الوسائل التكنولوجية، بل إّن أكرب ما بات يهّدد العربية الفصحى 

ت احملمولة يف الواسع للهواتف الذكية واللوحاهي هذه الظاهرة اللغوية اليت انتشرت مع االستعمال 

كاهلجني : أمساء عديدة يف الكتابة والدردشة االلكرتونية، أطلق عليها اللسانيون الوطن العريب

فهل هذه  ...اللغوي، والتلوث اللغوي، والفرانكوأراب، والعربيزي، والعربتيين، واخلليط اللغوي

تعمال اللغة العربية يف شبكات التواصل االجتماعي، ومن األساليب تعترب مرحلة مبدئية عادية الس

َمثّ يتّم ترقية هذه األساليب يف املستقبل لتوايف االستعمال الفصيح للعربية؟ أم أّن هذا االستعمال 

اللغوي يف شبكات التواصل االجتماعي خطر حيّدق باللغة العربية جيب أن تتجّند له اجلهات 

  اسبة ووضع حّد الستفحال هذه الظاهرة اللغوية؟املختصة إلجياد احللول املن

  :تحديد مفاهيم الدراسة

  : مفهوم اللغة: أّوال

َال َتْسَمُع : اللغو، قال تعاىل: والالغية... قال باطال: لغا: "جاء يف الصحاح: اللغة لغة: 1-أوال

لغى : ولغو، ومجعها ىواللغة أصلها لغ... لمة ذات لغو ، أي ك)11اآلية : الغاشية( ِفيَها َالِغَيةً 

ل غ (اللغة ماد�ا : "وجاء يف لسان العرب". 1ولغات أيضا، قال بعضهم مسعت لغات بفتح التاء..

واللغة من األمساء ... ما ال حيصل على فائدة وال على نفع التهذيب... لغا اللغو واللغا : ، نقول)ا

  ". 2...الناقصة، وأصلها لغوة من لغا إذا تكّلم

: اللغة مجعها لغات ولغني ولغون، وقد قيل إّ�ا مشتقة من قوهلم"ان اخلفاجي أّن ويرى ابن سن

  ". 3مسعت لواغي القوم أي أصوا�م، ولغوت إذا تكّلمت، وأصلها لُْغَوة على مثال فـُْعَلة

  .وجتتمع هذه التعريفات كلها يف أّن اللغة هي األصوات والكالم

أصوات يعّرب �ا كّل قوم عن : "هي عند ابن جين: وييناللغة في اصطالح النحاة واللغ: 2 - أّوال

عبارة املتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساين، فال بّد : "، وهي عند ابن خلدون"4أغراضهم

". 5أن تصري ملكة متقّررة العضو الفاعل هلا وهو اللسان، وهو يف كّل أّمة حبسب اصطالحا�م
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املالحظة لدى كّل الناس للتبليغ بواسطتها أو من خالل ألسن  وتعرّفها اللسانيات بأّ�ا الكفاءة

)Les Langues( وهي جمموعة كّل األلسن أو اللغات اإلنسانية املأخوذة بعني االعتبار يف ،

ذخرية من االنطباعات خمزونة يف دماغ كّل فرد من أفراد : "؛ وهي عند دوسوسري6مزاجهم املشرتك

عجم الذي توزع منه نسخ على كّل فرد؛ فاللغة هلا وجود يف كّل جمتمع معّني؛ ويكون ذلك شبه امل

وهذا ". 7فرد، ومع ذلك فهي موجودة عند ا�موع، وهي ال تتأثّر برغبة األفراد الذين ختّزن عندهم

اللغة نظام من : "يف اعتبارمها اللغة اجتماعية حيث يقول" ستيفن أوملان"التعريف يتفق مع تعريف 

ة يف أذهان أفراد اجلماعة اللغوية؛ فيقوم الكالم بنشاط الرتمجة هلذه الرموز املوجودة رموز صوتية خمزون

  ".   8بالقوة إىل رموز فاعلية حقيقية

نستنتج من هذه التعريفات أّن اللغة هلا وظيفة صوتية، ووظيفة اجتماعية كو�ا أداة للتعبري 

  .واالّتصال، وأّن اللغة ختتلف باختالف ا�تمع

  : مفهوم التواصل: ثانيا 1

أصل واحد : فإن الواو والصاد والالم)  "و ص ل(بالرجوع إىل مادة : التواصل لغة: 1-ثانيا 2

الرسالة ترسل إىل : يدّل على ضّم شيء حىت يعّلق، والتواصل ضّد التصارم، والوصل

الزمه ومجعه، : وصل يصل وصال وصلة، وصل الشيء بالشيء: "ويف املنجد جند ".9صاحبك

ومن هذه التعريفات ". 10بلغ: التأم به وإليه: أمناه إليه، اتصل بالشيء: فالنا إىل كذاوأوصل 

  .جند أن التواصل يف معناه اللغوي يدّل على االقرتان واالتصال واإلبالغ، وكذا اإلعالم

قد يلتقي مصطلح التواصل مع مصطلحات أخرى يبتعد عن بعضها : التواصل اصطالحا: 2-ثانيا

والتواصل . 11ى، كنظرية اإلبداع واإلخبار والنبوغ، واالنتشار أو االتصال اجلماهرييويقرتب من أخر 

؛  أي هو العملية اليت يتفاعل �ا 12عالقة بني فردين على األقل كل منهما ميثل ذات سلطةهو 

املرسل واملستقبل لرسالة معينة يف سياق اجتماعي معني، وعرب وسيط معّني �دف حتقيق غاية أو 

ويعرف أيضا على أنّه عالقة متبادلة بني طرفني تؤّدي إىل التفاعل بينهما، كما تشري . ّددهدف حم

وتتضمن العملية جوابا ضمنيا أو صرحيا عما تتحّدث عنه؛  .13إىل عالقة حّية متبادلة بني الطرفني

  : 14اليت هي عناصر االّتصالويتطلب جناح هذه العملية اشرتاك 
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الذي يرسل الرسالة، سواء أكانت مسعية : ث أو املتكلم الناقلاملرسل امللقي الذي هو البا -  أ

 أم بصرية أم غريها، وميكن أن يكون ذاتا أو آلة، أو عنصرا طبيعيا؛

هو الذي يستقبل الرسالة، وميكن أن يكون شخصا ما منفردا أو مجاعة أو ما : املرسل إليه - ب

كون أحيانا خارجا عن اإلطار يشبه اجلماعة، من مثل النقابة واحلزب وغريمها، وميكن أن ي

 اإلنساين مثل اآللة أو أجهزة االستقبال؛

، وهي احملتوى الذي يريد املرسل توصيله إىل 15وقد مساها اآلخرون إرسالية: الرسالة - ت

 املستقبل؛

وهو ما أمساه اللسانيون بالشفرة، وهو نسق القواعد املرتمجة بني الباث واملتلقي، : النظام  - ث

 كن للرسالة أن تفهم أو ُتؤّول؛ والذي بدونه ال  مي

هو مصطلح تقين يف نظرية التواصل، أتى �ا املهندسون لتعيني الوسيلة اليت تنتقل : القناة  -  ج

، وهي اليت تسمح بقيام التواصل بني املرسل 16فيها إشارات النظام أثناء عملية التواصل

 ى؛ واملرسل إليه، وعربها تصل الرسالة من نقطة معينة إىل نقطة أخر 

يتمثل يف السياق الذي جيري فيه االتصال، وما حيتوي عليه من متغريات مؤثّرة : املرجع  -  ح

  .يف عملية التواصل

  : مفهوم التواصل اللغوي: ثالثا

األصوات املركبة من مقاطع وكلمات ومجل، مبعىن اإلعراب عما يف : ما يدرك بالسمع، أي"هو 

". 17الذي مّيز اهللا به اإلنسان عن بقية أنواع احليوانالنفس من املقاصد واألغراض بواسطة اللسان 

  : ويتحقق هذا التواصل من خالل

وهو فرع من فروع اللغة، يتميز عن غريه من الفروع بأنه يهتم بأدّق : المستوى الصوتي :1-ثالثا

 الوحدات الداللية يف اللغة، واألصوات أصل طبيعة اللغة، والكتابة الحقة عليها، فهي رمز الصوت

حيلل األصوات : يدرس أصوات اللغة من جوانب خمتلفة"؛ وعلم األصوات 18واجلسد املادي له

، وتصنيف )علم األصوات العام(الكالمية ويصنفها مهتما بكيفية إنتاجها وانتقاهلا واستقباهلا 

وقد كان للعرب القدامى جهود ". 19 )...علم األصوات الوظيفي(األصوات من حيث وظيفتها 

الدرس الصويت هلم تنم عن فهمهم الدقيق لطبيعة الصوت، كما تدل على معرفتهم  مشكورة يف

  .التامة باجلهاز النطقي وأعضائه
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العلم املتعلق ببنية الكلمة، كالعلم بأحكام االشتقاق والتثنية "وهو : المستوى الصرفي :2-ثالثا

ما يطرأ على الكلمة من تغيري و ". 20واجلمع والتصغري والنسب، واحلذف والزيادة، واإلبدال واإلعالل

وقد ظّل هذا املستوى يدرس يف كتب النحو الّتصال مسائله بعضها . يف بنيتها من حالة ألخرى

  .ببعض

يتناول البحث اللغوي يف هذا املستوى دراسة نظام بناء اجلملة، ودور  : المستوى النحوي :3-ثالثا

ببعض، وأثر كل جزء يف اآلخر مع العناية كل جزء يف هذا البناء، وعالقة أجزاء العملية بعضها 

، كاملضاف 21بالعالمة اإلعرابية؛ يضاف إىل هذا عناية البحث اللغوي احلديث بالرتاكيب الصغرى

  ...واملضاف إليه، والنعت واملنعوت 

هو نقل األفكار والتجارب، وتبادل اخلربات واملعارف بني : مفهوم التواصل االجتماعي :رابعا

، كّل حسب 22اد واجلامعات بتفاعل اجيايب، وبواسطة رسائل تتم بني مرسل ومتلقيالذوات واألفر 

  . قدرته وطاقته واستطاعته، وهو جوهر العالقات اإلنسانية وحمقق تطورها

الشبكات االجتماعية مصطلح ظهر �اية : مفهوم شبكات التواصل االجتماعي: خامسا

اجتماعية الكرتونية مت صناعتها من قبل أفراد ومجاعات  هي تركيبة"التسعينات وبداية األلفية الثانية؛ 

، تقدم جمموعة من اخلدمات اليت من شأ�ا تدعيم التواصل والتفاعل بني أعضاء "23أو مؤسسات

التعارف، الصداقة، املراسلة، احملادثة : الشبكة االجتماعية من خالل اخلدمات والوسائل املقدمة مثل

  .آلخرين كالصور والفيديوهات والربجمياتالفورية، مشاركة الوسائط مع ا

إّ�ا جمموعة من املواقع على شبكة االنرتنيت العاملية تتيح التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع     

افرتاضي جيمعهم االنضمام أو االنتماء لبلد أو مدرسة أو فئة معينة يف نظام عاملي لنقل 

راد بالتعريف بأنفسهم واملشاركة يف شبكات فهي مواقع الكرتونية تسمح لألف. 24املعلومات

اجتماعية من خالهلا يقومون بإنشاء عالقات اجتماعية؛ وتتكون هذه الشبكات من جمموعة من 

صداقات، أعمال مشرتكة : الفاعلني الذين يتواصلون مع بعضهم البعض ضمن عالقات حمددة مثل

الشبكات من خالل استمرار تفاعل أو تبادل معلومات وغريها، وتتم احملافظة على وجود هذه 

منظومة من املواقع االلكرتونية اليت تسمح للمشرتك "هي : ويف تعريف آخر. 25األعضاء فيما بينهم

فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن مث ربطه عن طريق نظام اجتماعي الكرتوين مع أعضاء آخرين 
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جدا يف تسهيل احلياة االجتماعية ومن ّمث فهي شبكات فعالة " 26لديهم االهتمام واهلويات نفسها

وتسهيل التواصل املرئي والصويت والنصي بني الناس، انتشرت بشكل كبري يف أحناء العامل مما أدى إىل 

تطورت هذه املواقع . بعضبه يبدو كقرية صغرية تربط الناس بعضهم كسر احلدود اجلغرافية له، وجعل

يت، ومع التطور الذي يشهده العامل يف جمال التقنية شيئا فشيئا لتصبح األشهر استخداما يف االنرتن

  .واالتصاالت ذاع صيت هذه املواقع من ا�تمعات والشباب يف مجيع بلدان العامل

  : أنواع التواصل على مواقع التواصل االجتماعي

يت وتستخدم فيه اللغة الشفهية واألصوات املعربة عن األفكار واملعارف ال: التواصل الشفهي :أوال  

، أو احلاسوب واللوحات 27يراد نقلها إىل املستقِبل باستخدام آليات كاهلاتف ومكرب الصوت

الذكية؛ وتكون صوتية فقط أو صوتية ومرئية، وهذه األخرية تلعب فيها اإلمياءات وحركات الوجه 

  . واجلسم دورا فعاال ال تتوافر يف التواصل الكتايب

يه الكتابة، ويكون أكثر رمسية من التواصل بالكالم الشفهي، وتستخدم ف: التواصل الكتابي :ثانيا  

حيث إّن الكتابة تعتمد على استخدام اللغة واملهارة يف عرض املكتوب، لذلك جيب أن تكون 

ولدراسة هذا املوضوع املعنون أعاله . الرسالة املكتوبة كاملة يف ذا�ا لكي تتجنب الفهم اخلاطئ هلا

لغة املكتوبة يف هذه املواقع، فوجدنا أّن اللغة العربية املكتوبة يف هذه املواقع فقد قمنا بدراسة وتتبع ال

  أشكال ومستويات؟

  : اللغة العربية المكتوبة في وسائل التواصل االجتماعي

ظهرت يف السنوات األخرية أمناط جديدة من االستعمال اللغوي، وهي أمناط مرتبطة بوسائل    

وتتميز هذه األمناط بتنوع الكتاب ما بني متعلمني ومثقفني وطالب  االتصال االجتماعي احلديثة،

وعامة، ومن مث نشأت طريقة جديدة للتعبري، وألفاظ جديدة ومصطلحات جديدة ختتلف يف 

ومن . طريقتها عن الطريقة السائدة املستعملة املعروفة لدى أهل اللغة العربية واملتخصصني فيها

لغة املكتوبة يف وسائل التواصل االجتماعي، فقد وجدنا اللغة اليت خالل ترصدنا وتتبعنا اليومي ل

يكتب �ا املرتاسلون قد تنوعت طبقا للمستوى الثقايف والعلمي للمتواصلني وهي ما بني فصحى 

يف (مبفردها وعامية مبفردها وخلط بني املستويني، واملستويني معا مع لغة أجنبية فرنسية أو اجنليزية 
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لغة هجني، مع اختصارات كثرية للكلمات واجلمل، واستعمال األرقام بدل : أي ،)أغلب األحيان

  ...احلروف

فهي منط من الكتابة والنطق بالعربية الفصحى كما وضع قواعدها النحاة، ويتميز  :أّما الفصحى-1

من هذا النمط باللغة العالية النموذجية من الناحية الصوتية والصرفية والرتكيبية، ويستعمله قلة 

املتخصصني يف الدراسات العربية، وأساتذة التعليم العايل خاصة بني األساتذة الذين ينتمون إىل 

بلدان عربية متباينة، وبينهم وبني متخّصصني من أهل الغرب والعجم الذين تعّلموا العربية وأجادوها 

وقد . كل جّيدمن أجل أن حيصل الفهم اجلّيد بينهم حملتوى الرسائل، وتتم عملية التواصل بش

حاولوا احملافظة عليها بكتابتها كتابة سليمة صحيحة؛ ومع هذا احلرص ال ختلوا هذه التعبريات 

والصفحات من بعض األخطاء اإلمالئية اليت تنال من أربا�ا، لكن لو روعيت لكان أفضل 

ة وإسعافها وأكمل، وهي أخطاء ناشئة يف الغالب من سرعة الكتابة أو عدم مساعدة األجهزة احلديث

أحيانا للمتعامل معها، أو عدم األخذ ببعض األمور اليت تبدو مهمة يف اللغة العربية، كاهلمزة 

وعالمات التعجب واالستفهام، أو النقاط والفواصل واألقواس، وعالمات التخصيص، مع العلم أّن 

ى كل املتواصلني إّال أّن هذه املالحظات ال ميكن تعميمها عل. هؤالء ال يكتبون ملتخصصني فقط

مع هذه الوسيلة من أهل العربية وآدا�ا، فجّلهم قّلما تصدر منه هذه املالحظات أو نالحظها يف 

  .لغته وأسلوبه الذي يتعامل معه

وبه بعض املالحظات النحوية واإلمالئية كذلك اليت تدل على : الخلط بين الفصحى والعامية -2

ّن أكثرهم من املتعلمني الذين تلقوا تعليما باللغة العربية، أّن هؤالء املستخدمني غري متخصصني، وأ

وتأثّروا بعد ذلك بالبيئة االجتماعية هلم، وهي فصحى خمتلطة بأنواع من العاميات، كّل حسب 

  .العامية اليت نشأ عليها أو تأثّر �ا

هو مستوى أدىن من املستويني السابقني، ولكّنه أكثر استعماال منه على وسائل  :العامية-3

التواصل االجتماعي خاصة أّن كثريا من مستخدمي هذه املواقع ال يقعون يف دائرة املتخصصني، وقد 

زاد هذا املستوى استعماال على صفحات التواصل االجتماعي، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام 

ويعمل على شيوعها وانتشارها بكثرة، واالبتعاد عن الفصحى كثريا؛ ومستخدمي هذه اللغة  العامية،

: 28ينتمون إىل فئات اجتماعية وثقافية متنوعة، وهي عامية تقع يف إطارها عدد من العاميات منها
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وى من ، ويذكر أنّه لكل مست...عامية الشباب، وعامية األمّيني، عامية الطبقة االجتماعية الدنيا  و

  .هذه العاميات ميزات وسيمات لغوية ختتلف من مستوى آلخر

وهو النمط أو املستوى اللغوي األكثر خطورة على اللغة العربية، ويطلق عليه يف : اللغة الهجين-4

؛ ال )ARAB-EZ( "العربيزي"العصر احلاضر عند جمموعة من الباحثني واللسانيني مصطلح 

فهي ظاهرة جديدة جتتاح اللغة العربية يف نظام   الظاهرة حلداثتها،توجد دراسات كثرية تتناول هذه 

كتابتها؛ تكتب باللغة العامية مع الفصحى أحيانا لكن باحلروف الالتينية واألرقام مع اخللط بينها 

الفرانكو، والفرانكو آراب، والعربيزي، (اشتهرت بأمساء كثرية منها "وبني اللغات األجنبية، وقد 

، انتشرت مع التوسع يف استعمال اهلواتف الذكية ومواقع التواصل "29...)، واألرابيش واإلجنلو عريب

االجتماعي خاصة عند فئة الشباب من اجلنسني، مما حدا بكثري من املتخصصني يف الدراسات 

اللغوية إىل انتقاد هذه الظاهرة؛ وما برحوا حيذرون من خطور�ا على اهلوية اللغوية لدى الفئات 

وقد ". 30دمة هلا، ويرون أ�ا باتت �دد حروف اللغة العربية باالنقراض ومتحوا خصوصيتهااملستخ

تطورت هذه الظاهرة بشكل سريع جدا يف وقتنا احلايل مع دخول التقنية واالنرتنيت، واهلواتف 

  .الذكية، فأضيفت إليها األرقام لتعّرب عن بعض احلروف، وأصبح هلا عّدة أشكال وأمساء

ومصطلح  )العربيزي(ق الدكتور سعد بن طفلة العجمي بني هذا املصطلح الشائع وقد فرّ    

العربتيني وهناك فرق بني : "، حيث قال)ARABATIN) (العربتيني(

)ARABATIN( ، والعربيزي)ARAB-EZ(،  وتكتب باإلجنليزية أحيانا

)ARABIZI  3أوARABIZI(ديث اخللط يف الكالم أثناء احل: ؛ فظاهرة العربيزي تعين

  :بني العربية واالجنليزية حتديدا كأن يقول أحدهم

 ؛)SEE YOO" (سي يو.. أنا رايح هناك، "

 ؛OK" أوكي .. وبعدين جلسنا يف بيتهم "

  ؛)MY FRIENDS" (وكنت أنا وماي فريندز"

  . وهكذا) .. TAKE CARE" (تيك كري"، و)BYE" (باي"وعبارات 

تينية بدال من العربية يف الوسائل الرقمية، ويف مصطلح يستعمل األحرف الال العربتينيولكن 

 -العربتيني (احلوارات أو الدردشة االلكرتونية؛ أي كتابة العربية باألحرف الالتينية، والكلمة 
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ARABATIN(   منحوتة من كلميت)وهي ظاهرة ميارسها يف الغالب )الالتيين(و) العريب ،

   ".31اجليل الرقمي اجلديد

نصوص عربية من حيث احملتوى ظاهرة تسمى العربتيين اليت هي كتابة هذه ال وسواء أكانت

اخللط يف الكالم أثناء والنطق، ولكن باستخدام حروف التينية، أم تسمى العربيزي اليت هي 

الكتابة واحلديث بني العربية واالجنليزية مع استخدام بعض األرقام عوض احلروف فإن الظاهرة 

ين سابقة يف عصرها تنذر خبطر يهّدد نظام كتابة العربية ونطقها هجني لغوي عصري رقمي إلكرتو 

على السواء، وللتعّرف أكثر على هذه الظاهرة فقد اقتبسنا بعض هذه الكتابات من موقع التواصل 

  ):الفيسبوك(االجتماعي 

  ):العربيزي(أمثلة من ظاهرة الهجين اللغوي الرقمي   

اب خاّصة، واملتواصلني يف الفيسبوك نوعني من رصدنا من خالل حتليلنا لرسائل الشب    

  :الكتابة

  : كتابة العربية باحلروف الالتينية واألرقام حنو الكلمات والرتاكيب اآلتية_ 1

 - )Na3am (نعم؛  

 -  )Aham shay (أهم شيء؛ 

 -  )Inshallah (؛إن شاء اهللا 

 -  )3eidek mebarek (؛عيدك مبارك  

 -  )Amine (آمني؛ 

 - (A7lleme sa3ida)  ؛سعيدةأحالم 

 - (Nalta9i gadan) نلتقي غدا؛ 

 - (Ramazan mubarak) رمضان مبارك...  

  :املختصرة وسط نصوص عربية حنو - يف أغلب األحيان–كتابة الفرنسية أو االجنليزية _ 2

  ).أوكي(أو . OKنلتقي يف سوق السيارات   - 

 - NP سآيت غدا).NP= No problem (ال مشكل سآيت غدا: يعين. 
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 - OMG  ي؟ كيف صرا هاذ الش)OMG= Oh my GOD = (يا إهلي. 

 =LOL= الضحك حىت البكاء ). LOL(تلك الصورة وال أروع لول، أو  - 

Laughing out loud  

 - B8 غدا إن شاء اهللا .(B8= Bonne nuit)  وتعين ليلة سعيدة....  

فكما نالحظ من خالل هذه األمثلة القليلة فإّن األحرف العربية قد استبدلت باألرقام، فحرف 

يستعمل نيابة عن ) 9(وكذلك الرقم ) ح(يقابله حرف ) 7(، والرقم )3(يقابله الرقم ) ع(ني الع

ويبدو أن اعتمادها قد جاء مقاربة لشكل احلرف مع شكل الرقم، من جهة أخرى ) .. ق(احلرف 

وتتفاوت ). لول، وأوكي وغريها(نالحظ كتابة املختصرات من اللغة اإلجنليزية باحلروف العربية مثل 

  . كما وكيفا) العربتيين(أو ) العربيزي(البالد العربية يف حجم انتشار هذه الظاهرة 

  : تاريخ نشأة هذه الظاهرة اللغوية، وسبب انتشارها

إّن ظاهرة التأثر باللغات األجنبية ظاهرة قدمية يف احلضارة العربية، تعود جذورها إىل زمن    

اللغة العربية يف ترتيل القرآن الكرمي خاّصة، وقد بدأت  الفتوحات اإلسالمية وبداية دخول اللحن إىل

يف االنتشار منذ ذلك الوقت، ولكن بصفة متباطئة جدا، حيث ) ظاهرة اللحن واخلطأ(الظاهرة 

) حلن العوام(حاول اللغويون والنحاة التعّرض هلذه املشكلة يف بدايا�ا األوىل، كتأليف الكتب مثل 

عملية (لتأليف يف غريب القرآن واحلديث، إخل، ولكن هذه العملية ومجع الوحشي من األلفاظ، وا

أخذت بعد ذلك أشكاال متعّددة، كتوسيع انتشار العاميات، والتأثّر باللغات األجنبية يف ) اللحن

الكالم، ليمتد ذلك إىل الكتابة، مع سرعة انتشارها يف الوقت املعاصر نتيجة توفري الوسائل التقنية 

ملرّوجة هلا، واليت تأثّر �ا عنصر الشباب خاّصة من مثقفني وأمّيني، بل امتدت الظاهرة واإللكرتونية ا

وقد يصعب هنا على الباحث وضع تاريخ حمدد  ! حىت إىل الطلبة، وأحيانا أصحاب االختصاص

إّ�ا بدأت مع بدايات "النطالق هذه الظاهرة يف الكتابة، وبداية ظهورها حتديدا، ولكن ميكن القول 

ذا القرن، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا باالتصال عرب اهلواتف اجلوالة والذكية، وعرب غرف ومواقع ه

على شبكة االنرتنيت اليت ُتستخدم يف احلواسيب ) CHATTING ROOMS(الدردشة 

، وقد تكون سرعة انتشار هذه اللغة الرقمية اهلجني  بسبب ظهور هذه "32واهلواتف الذكية املتنقلة

اللكرتونية وخدمة اهلواتف الذكية احملمولة يف البلدان العربية اليت مل تكن شاشا�ا وأحرفها األجهزة ا
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معربة يف بداية انطالقها، إذ إّن صناعتها بالدول الغربية اليت تكتب باألحرف الالتينية، وعلى رأسها 

لكتابة باحلروف الالتينية، الواليات املتحدة األمريكية، مما دفع ببعض الذين ال يتقنون اإلجنليزية إىل ا

ولكن بصيغة عربية، فاللغة ممارسة اجتماعية يستعملها اإلنسان ليقضي من خالهلا حوائجه وحيقق 

أهدافه، ويتواصل مع اآلخرين �دف التفاعل اإلنساين، والفرد إن مل تسعفه أدواته اللغوية إىل قضاء 

دى توافق هذه األدوات مع حوائجه سوف يبحث عن أدوات لغوية أخرى بغض النظر عن م

هؤالء مل يستعملوا هذه "األعراف اللغوية االجتماعية، ومن هنا يرى صاحل بن ناصر الشويرخ أّن 

الظاهرة رغبة منهم فيها أو إعجابا �ا، بل احلاجة هي اليت دفعتهم إىل ذلك، رغم أّن هناك توّسعا 

زادت اّتساعا وانتشارا حىت مع تعريب  بل". 33يف استعماهلا يف الوقت احلاضر من قبل بعض الفئات

أزرار شاشا�ا ألّن مستعملوها رّمبا يشعرون باالرتياح باستخدامهم األحرف الالتينية بدال من 

العربية، خاّصة أّن استعماهلا ال خيضع للرقابة اإلمالئية وال خيضع للصواب واخلطأ، على العكس من 

  . مالئهااللغة العربية اليت تتطلب مراعاة حنوها وإ

  :مخاطر انتشار هذه الظاهرة  

على الرغم من أّن بعض الباحثني واللغويني ممن يرى أّن استعمال هذه الظاهرة اللغوية اهلجينة يف 

مواقع التواصل االجتماعي من قبل املستعملني هلا وخاّصة الشباب منهم ليس متّردا، وهي ال تشّكل 

الكبار احرتام لغتهم اجلديدة، وعدم االستهزاء �ا طاملا أ�ا خطرا على أمن اللغة العربية، وأنّه على 

، إّال أّن أغلبية املختصني واللسانيني يرون أّن هذه الظاهرة 34ال تتعارض مع اآلداب العامة للمجتمع

ال تقتصر على كو�ا كتابة باحلروف الالتينية، بقدر ما تدل على مدى اخلطر الذي يهدد هويتنا اليت 

أهّم أسسها؛ وإّن أخوف ما خياف عليه أن يؤدي التوسع يف استعماهلا يف الحق من تأيت اللغة 

الزمان إىل إنكار ونكران املوروث احلضاري القّيم لألمة العربية، سواء من حيث اللغة أو اإلرث 

  .الثقايف

  :بعض المقترحات لمعالجة هذه الظاهرة اللغوية 

اسعة بني العربية وأبنائها مع قوة تأثري اللغات األجنبية لقد جاءت هذه الظاهرة نتيجة للفجوة الو    

بثقافا�ا املرافقة النتشارها، ولذا فال بّد من املسارعة يف تدارك الوضع وإجياد احللول املناسبة هلذه 
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الظاهرة اليت  اجتاحت ا�تمعات العربية، ومنه نقرتح هذه احللول اليت ميكن أن تتخذ يف املستقبل 

  : هذه األزمة اللغوية القريب حللّ 

    عقد املؤمترات احمللية والدولّية اليت �دف إىل بناء جسور الثقة بني املتخصِّصني يف اللغة العربية

والتقنيات، لتبادل اآلراء، واحلوار واملناقشة؛ ووضع احللول املناسبة، من خالل التعاون البنَّاء الذي 

، 35م اللغة العربية السليب يف أساليب التواصل احلديثةيَهدف إىل إزالة األخطار اليت �دد استخدا

 على أالّ تكون جهودا متفرقة، بل مبنية على خطط مدروسة لكي تثمر يف معاجلتها؛ 

    تكوين جلان ومجعيات على مواقع التواصل االجتماعي، للدفاع عن اللغة العربيَّة، ومحايتها من

 .على اجليل الرقمي اجلديد هذا الغزو الذي ميثِّل خطرا حقيقيّا، خاّصة

    تشجيع البحث العلمّي باجلامعات وخمتلف املؤّسسات العلمّية واألكادميّية والبحثّية، وإقامة

ورش عمل مجاعية للمتخصِّصني لتبادل اآلراء حول املشكالت اليت حتول دون استخدام حروف 

وضع احللول املناسبة اليت تساعد على اللغة العربية يف أساليب التواصل احلديثة بلغة سليمة معّربة؛ ل

، شرط أن ال تقف هذه األبحاث والحلول نشر اللغة العربية، وتزيل كلَّ ما يواجهها من أخطار

وأال نكتفي باحلديث عن "وذلك بضرورة املبادرة بالفعل،  المقترحة عند حدود التنظير فقط،

؛ وذلك "36صغريا سيكون له نفع وأثرالظاهرة، والبدء بأي مشروع يعاجل هذه الظواهر مهما كان 

النظر يف األساليب اجلديدة اليت يستخدمها الطلبة يف التواصل عرب املواقع االجتماعية، وحماولة حنو 

توفري  تشخيص أسبا�ا؛ من أجل فهم الظاهرة جيًدا، واقرتاح حلول أكثر جناعة ملعاجلتها، وكذا

وكذا حتفيزهم على ضرورة االستعمال السليم للغة خمتصني يف اجلامعات لتوجيه الطلبة وتأطريهم، 

ولكون هذه الظواهر اللغوية تتطور وتزداد انتشارا تصبح العربية يف مواقع التواصل االجتماعي؛ 

 .املبادرة والعالج واجبة أكثر إحلاحا

    ،إقامة محالت لتوعية الشباب بأمهية احلفاظ على اللغة العربية وخطورة مثل هذه الظواهر

ون هذه احلمالت أكثر تأثريا كّلما كانت إعالمية وعرب وسائل التواصل االجتماعي واملواقع وتك

 . االلكرتونية، لشّدة تأثري هذه الوسائل يف املستخدمني هلا
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