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 الُمَمخَّص
 

 التواصؿ في العربية استعماؿ واقع تستطمع ميدانية حقمية دراسة ىذه
 المغوية السياسات رسـ منطمقيا تنفيذية وتدابير تصورات وضع وتروـ الّشابكّي،
. الّشابكيّ  الفضاء في واستعماالتيا الفصحى العربية لترقية المغوي والتخطيط
 أولها ثالث؛ بوسائؿ الّشابكيّ  الفضاء في العربية واقع الدراسة استطمعت وقد
 رصًدا العربية استعماؿ واقع رصد الثانيةو قمتيا، عمى السابقة؛ الدراسات استطالع

 في يبحروف  ممف ممثمة عينة آراء استطالع الثالثةو متناىية، بدقة أنجزناه مباشًرا
. أنواعو  بمختمؼ الّشابكيّ  الفضاء

 كفيمة نحسبيا وتربوية وفنية وتقنية رسمية تدابير بوضع الدراسة وتنتيي
نزاليا الشابكة، في العربية استعماؿ بترقية .تستحقيا التي المنزلة وا 
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 األول المبحث

 ُكمِّيتان ُمَقدِّمتان
نما  ،االجتماعي والمساني التقني سياقيا في القضية وضع منيما نقصد وا 

:  وهما
 والتقنية  المغة في مقدمة -1

 توطَّف؛ أو فييا تعيش التي البيئة مع تتكيؼ ما سرعاف كالماء؛ المغة ىي
 ذلؾ عمى األدلة وَأْظَيرُ  بمونو، ويتموف فيو، يوضع الذي الوعاء شكؿ يتخذ فالماء
 الوعاء وفؽ عمى مستطيؿ؛ أو مربَّع أو ُمدوَّر جميد عمى حصمتَ  َجمَّْدَتو إذا أنؾ
. فيو كاف الذي

 االجتماعية عناصرىا بكؿ البيئة لظروؼ تستجيب فيي كذلؾ؛ والمغة
 وتجمع لمجميع تستجيب أف تستنكؼ ال وىي والدينية، والسياسية واالقتصادية
 اإلغماض في وأداتو اإلبانة في اإلنساف أداة فيي  مًعا؛ واألضداد المتناقضات

  ىي...االستعباد في أداتو ىي كما التحرر في أداتو وىي والتضميؿ، والتعمية
. األضداد مجمع المغة

 ومعجميا بنيتيا تكوف ما كثيًرا إذ المتأثر؛ موقع في دائًما المغة وليست
 فتخضع عمييا تتغمب أف وعناصرىا لمبيئة يمكف ال قيوًدا الداخمي ونظاميا
. وبنيتيا المغة لسمطاف
 والبيئة؛ المغة بيف التوسط يحاوؿ فإنما ومنتجيا المغة مستعمؿ اإلنساف أما

 المختمفة، وأدواتيا ومنتجاتيا بمعطياتيا البيئة لمتطمبات لتستجيب المغة يطوِّر فيو
 أف دوف المغوي لالستعماؿ البيئة يكيِّؼ أف المغة عميو تفرض نفسو الوقت وفي
. وقوانينيا ونظاميا المغة بنية يمسَّ 
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 العالـ يفيـ أف يحاوؿ وىو واإلدراؾ بالعقؿ اإلنساف عمى اهلل فتح أف ومنذ
 أف فكاف فييا؛ نفسو وجد التي البيئة مع لمتأقمـ سبالً  ويتممس فيو، يعيش الذي

 عمى رأًسا حياتو نظاـ قمبت عظيمة اكتشافات إلى عقمو بفضيمة اإلنساف اىتدى
 الفكر لمنجزات الجامعَ  السجؿَ  و الشاىدَ  ىي المغة كانت ُكمِّو ذلؾ وفي عقب،

 الكتابي التسجيؿ صور أبيى في صارت أف بعد والسيما أسراره، وحافظةَ  اإلنساني
. والمكتوب المنطوؽ تسجيؿ مف ذلؾ بعد إليو انتيت وما

 ما تسجؿ وحضاري عممي مشيد كؿ في حاضرة كانت المغة أف والشؾ
 بفرصة المكتوبة المغة حظيت الطباعة كانت أف فمنذ يخترعو؛ أو اإلنساف يكتشفو
 فيو ُتضاِرُعيا ال رفيًعا منصًبا وتقمدت الخالد، والتسجيؿ والديمومة لمبقاء  تاريخية

 العمـ إلى الجيؿ مف اإلنساف نقؿ عف المسؤوؿَ  الُمَعمِّـَ  صارت فقد أخرى؛ وسيمة أي
. حصًرا بالمكتوب مسطوراف ىما إذ والمعرفة؛

ذا كراىاتيا الطباعة لقوانيف خضعت قد المكتوبة المغة كانت وا   لـ فإنيا أحياًنا وا 
 في والقرار السمطة صاحبة والتدويف الكتابة قوانيف كانت ما فكثيًرا كمًيا؛ ليا تخضع
 قوانينيا أف يجد لغة ألي كتابي رسـ كؿ في فالناظر وترسيمو؛ المكتوب ضبط

نتاجيا الطباعة فنيَّات عمى نفسيا فرضت قد بنيتيا وعناصر خراجيا وا   وطريقة وا 
. ذلؾ عمى ساطع مثاؿ العربية اليمزة كتابة في ولنا تصميميا؛

 الماثؿ الحقيقي التطبيؽ وجوُ  بالمغة الطباعة تعاُلؽ عمى بالضرورة ويترتب
 عمى وفّنيَّاتيا وأغراضيا بأىدافيا الصحافة فرضت فقد المكتوبة؛ الصحافة في

ا المغوية، البنية  والغرض المساحة تفرضيا وفّنيَّةً  تداوليةً  قيوًدا جممة، أو نصَّ
 بأعرافيا الصحافية الكتابة فنوف ظيور إلى التعاُلؽ ىذا انتيى أف فكاف والجميور،

 عمى تفرض وأىدافيـ المستعمميف غايات كانت ثـ. القارَّة والتداولية المغوية



 

 
 

426 

 طوَّرنا ميما إذ تفارقيا؛ تكاد ال واستعمالية بنيوية قيوًدا وطباعًة، شكالً  الصحافة،
. المستقرة ومعاييرىا المغة لسمطة خاضعة تظؿ فإنيا وآدابيا  الصحافة فنوف في

 في جديًدا فتًحا أيًضا التمفزة كانت فقد التمفزة؛ ابتكار مع الحاؿ يختمؼ وال
 في لمغة عظيًما نصًرا كذلؾ وكانت الناس، بيف المعرفة ونقؿ االتصاؿ عموـ

. والصحافة الطباعة قسيـ ىي كأنما المنطوقة؛ صورتيا
 خضعت فقد التواصؿ؛ عممية أطراؼ والبيئة والمغة التمفزة تجاذبت  لقد

 وتفاوت وعامية، فصحى بيف األداء مستويات وتفاوت المغة لضرورات التمفزة
 وفي. المتخاطبيف وعالقات الخطاب عناصر بتفاوت وأسموبو الخطاب مستوى
. التمفزي البث لمقتضيات المغة استجابت نفسو الوقت

 جسَّد فقد واجتماعًيا؛ تقنًيا البشر حياة في تاريخًيا منعطًفا الحاسوب وكاف
 لو أتيح بما لإلنجاز الحقيقي المعنى عف وعّبر البشر، عند الخالؽ الفكر مفيوـ
 لمعقؿ مديف كمو ذلؾ في وىو العمؿ، في المتناىية والدقة الفائقة السرعة مف

 إلى منيا وانتيى وتفيَّيما، وتعمَّقيا، نفسو، أغوار سبر الذي العقؿ ذلؾ البشري؛
 العقوؿ إلى ذلؾ انتيى إذ وذكاءه؛ اإلنساني العقؿ تحاكي أف َتْجتِيدُ  عقوؿ صياغة
. ()االصطناعي والذكاء اآللية

 فكالىما الحاسوب؛ عمى المغة فضؿ عف يقؿ ال المغة عمى الحاسوب وفضؿُ 
 حديثة عمـو نشأت التعاُلؽ وبيذا اآلخر، عف أحدىما يستغني ال متضافراف متعالقاف

.  كميا وجوىيا في اإلنساف حياة تيسير إلى تقصد والمتانة الدقة بالغة
 تتمثؿ إذ وقضاياىا؛ بالمغة تختص عموـ الناشئة العموـ تمؾ إلى وينضاؼ

 اآلدمي العقؿ في مختزف ىو كما البشري المغوي النظاـ فيـ  محاولة في غايتيا

                                                           

 بونيو، آالف ومستقبمو، واقعو. االصطناعي الذكاء: وتطبيقاتو االصطناعي الذكاء مفيـو في انظر- 1
 .الكويت ،1993 ،172العدد المعرفة، عالـ سمسمة فرغمي، صبري عمي ترجمة
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 استقباالً  المغة عمى الحاسوب ليقتدر لمحاسوب؛ وتمثيمو مضاىاتو إلى قصًدا
نتاجاً   الحاسوبية المسانيات إلى أفضى ذلؾ كؿ. عمييا اإلنساف يقتدر كما وا 

 التطبيقات ىذه أف المتخصصيف عمى يخفى وال. المختمفة المغوية وتطبيقاتيا
 الحاسوبية لمتطبيقات عريضة تأسيسية قاعدة ىي إنما الخالصة المغوية
. ()المختمفة
!! كاف ما وكاف اإلنترنت، الشابكة؛ كانت ثـ
 الفكر تاريخ في فارًقا بشرًيا ابتكاًرا تمثؿ الشابكة أف عمى اثناف يختمؼ وال
 يستغني اإلنساف حياة وجوه مف وجو أو مجاؿ يكاد فال التقنية؛ ومنجزاتو البشري

..... حروبو أـ ثقافتو أـ اقتصاده أـ صحتو في ذلؾ أكاف الشابكة؛ فضائؿ عف
 حًقا. الحصر عمى تضيؽ رحبة فضاءات مف عميو تنطوي ما بكؿ الشابكة ىي

. الكونية لمقرية واقعًيا وتجسيًدا البشري التواصؿ في تاريخًيا مفترًقا الشابكة كانت
 (الخموية اليواتؼ حتى.. العاـ بمفيومو )الحاسوب أف لمناس ومعموـ

 المتاحة االتصاؿ وفضاءات  المفتوحة الرحبة اآلفاؽ فضيمة يتقاسماف والشابكة
. الساعة مدار عمى

 أـ لغوية أكانت المختمفةَ  وعموَميا الحوسبة منجزاتِ  فإف ذلؾ عمى وتأسيًسا
 التواصمية الشابكة عمميات عمييا تقوـ التي التأسيسية التحتية البنية تمثؿ سواىا

 عمى تقوـ كميا العمميات فيذه والمكتوبة؛  المنطوقة صورتييا في المختمفة
. الحاسوبية والمسانيات المغة معالجة حقؿ في ناجزة برمجيات
 الشبيو االجتماعي التواصؿ صور مف جديدة صورة الشابكة كانت ولما
 في ِفعميا الشابكة َتْفَعؿ أف وبدىًيا متوقًعا كاف فإنو البشري االجتماعي بالتواصؿ

 التعالقات مف شبكة تأسست كمو وبذلؾ المستقرة؛ وتقاليده وأعرافو التواصؿ أشكاؿ
                                                           

 في جديد توصيؼ نحو العربية الموسى، نياد كتاب الحاسوبية المسانيات مفيـو تفصيؿ في انظر- 1
 .الحاسوبية المسانيات ضوء
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 الحقيقية، البشرية المجتمعات في الرئيسية التواصؿ أداة ىي بما المغة بيف
 افتراضية صورة في البشرية لممجتمعات جديد تمثيؿ ىي حيث مف والشابكة
! تكاد أو الواقع تضارع متخيمة

 مف الشابكة أثرت فقد متبادلًة؛ تأثيراتٍ  التعالؽُ  ىذا ُيْنِت َ  أف بدىًيا وكاف
 فكانت التعبيرية؛ أساليبو و وبنيتو التواصؿ أشكاؿ في افتراضي واقع ىي حيث
 المكاني فالحيز الشابكة؛ لمقتضيات ضحية التعالؽ ىذا مف كبير جزء في المغة

 المستعممة المغة تكوف أف إلى أدت كميا االقتصادية التكمفة وعوامؿ والزماني
 الترقيـ كعالمات أعرافيا بعض عف التنازؿ كثيرة أحياًنا عمييا وُفِرَض  مختزلة،

. ()إلخ...مثالً 
 لتتطور لمغة وعظيمة رحبة أفاًقا فتحت اآلخر ُبْعِدىا في الشابكة ولكفَّ 

. بغيرىا والناطقيف بيا الناطقيف مف الناس بيف وتشيع وُتْكَتَسب وتتنقَّؿ
 العموـ تضاىي شابكية عموـ ظيور إلى آَخرَ  وجوٍ  مف التعاُلؽُ  ىذا وانتيى

 عمـ: العموـ ىذه المتنوعة؛ومف البشرية االستعماالت ولَّدتيا عموـ وىي البشرية؛
. إلخ...لمشاِبكة االجتماعية والمسانيات ،()المختمفة بفروعو اآللي االجتماع
 واختياًرا؛ رغبة ال قصًرا اليومية الناس حياة اقتحاـ إلى كمو ذلؾ وانتيى 

َلْتيا التقميدية اإلعالـ وسائؿ داىمت الحديثةَ  التقنيةَ  التطوراتِ  أف ذلؾ  مف َفَحوَّ
خبار إعالـ وسائؿ  إلى (..التمفاز الصحيفة،) الُمْرسؿ مف واحد باتجاه تسير وا 
 انتقاؿ كاف فقد تعقيد؛ أو تأخير دوف اآلنيّ  التواصؿ تنقؿ تواصمية إعالمية وسيمة

 ميَّد جديًدا فتًحا إلكترونية صحافة إلى الورقية التقميدية صورتيا مف الصحافة

                                                           

 أحمد ترجمة واإلنترنت، المغة: كريستاؿ ديفد كتاب في لمشابكة المغوية اآلثار عف وافية تفاصيؿ- 1
 .الخطيب شفيؽ

 .اآللي االجتماع عمـ رحومة، عمي كتاب انظر-  2
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نوف فيـ وآرائيـ؛ وتفاعالتيـ القراء لمساىمات  كتابةً  يقرأوف ما عمى وُيَذيِّموف  يدوِّ
. طويؿ وقت إلى الحاجة دوف

 يتيح صار منيا فكثير المختمفة؛ التمفزة محطات عمى ينطبؽ نفسو والقوؿ
 المنطوقة المساىمة إلى يضاؼ حيزٌ  وأفكارىـ، آرائيـ عف لمتعبير حيًزا لممشاىديف

 مباشرة رأيو عف يعبِّر أف لممشاىد يمكف صار لقد الياتفية؛ االتصاالت صورة في
. التمفزة شاشة عمى

 اليواتؼ ربط وكذا بيا التمفزة وربط بالشابكة الصحافة ربط انتيى وىكذا
 البشري المجتمع عف كثيًرا يفترؽ ال تفاعميّ  عالـ نشوء إلى بيا الخاصة الخموية

. االعتيادي
 تمؾ المختمفة؛ االجتماعي التواصؿ مواقع سابًقا ذكر ما إلى وينضاؼ

 في والتشاور والتفاعؿ التواصؿ لغايات أصالً  ُأنشئت التي والمنتديات المواقع
 التحشيد في" تويتر" و" الفيسبوؾ " إسياـ وليس مختمفة؛ وعالمية محمية قضايا
. ()ببعيد عنا العربي الربيع لثورات

نما واحدة؛ لغة في حصًرا ليس ىنا قيؿ ما وكؿ  التي المغات عمى ينطبؽ وا 
 تفاوًتا واستعماالً  ووجوًدا قدًرا تتفاوت وىي كمِّيا، والتدويف الكتابة حظ أوتيت
نتاَجيا الحضاري أىميا ُمْنَجزَ  يعكس  مشروعات في ناجزٌ  كمو وىذا المعرفي، وا 
. وتداوليا ونشرىا، اآللية، لممعالجة وتييئتيا المغة حوسبة

 والشابكة والعولمة المغة في مقدِّمة- 2

 األولى؛ نشأتيا حدود وتجاوزت طغت قد العولمة أف في يجادؿ مف ثمة ليس
 كميا؛ الحياة جوانب إلى األوؿ مف مرسومة وتجارية اقتصادية غايات مف انتقمت إذ

                                                           

 الرسوؿ عف الدفاع لحمالت والعرب المسمميف تحشيد في المنتديات مف وغيره" فيسبوؾ " دور وكذا- 1
 .والمسمميف اإلسالـ إلى اإلساءة واستنكار الكريـ
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 وعاداتيـ ثقافتيـ، في: المختمفة العالـ أرجاء في الناس حياة نواحي َمسَّت فقد
.  ولغاتيـ وطعاميـ، وتعميميـ، وتقاليدىـ،

 لـ أمرٌ  ولكنو مقصوًدا، أمًرا والمسانيات المغوية لمقضايا العولمة اقتحاـ وليس
 مف العولمة تنتجو ما كؿ أف ذلؾ وبياف. كميا األحواؿ عمى اجتنابو ممكًنا يكف

ف إنما والتقنية المعرفة منتجات  أو الناس يعرفيا التي البشرية بالمغة وُيْحَفظُ  ُيَدوَّ
 ىي المتطورة األخرى والتقنيات النقالة واليواتؼ الشابكة كانت إنو ثـ  أغمبيـ،
 كمو وذلؾ الناس، بيف لتشيع وتُْنشر المعارؼ ىذه بيا تُْنَقؿ التي األساسية الوسائؿ

. المختمفة ومنتجاتيا العولمة لغة اإلنجميزية بالمغة كاف

 عمى اإلنساف ينتجو  لما وتستجيب المجتمعات، تطاوع المغة أف  ومعموـ
 والمعدات التقنيات إنتاج مف بو يرتبط وما التقني المستوى عمى أو الفكري المستوى
. المختمفة
 سرعاف المغة مع االجتماعية البيئة تفاعؿ  بقضايا والمشغوليف المسانييف إف ثـ

 الناتجة المغوية الظواىر بتتبع ينشغموف فتراىـ المتالحقة؛ التطورات ليذه يستجيبوف ما
 وتتبعيا، رصدىا يحاولوف المختمفة، والتقنية االجتماعية والتحوالت التغيرات عف

 الذي المغوي التخطيط مف  بتدابير تنتيي لغوية سياسات رسـ إلى ذلؾ ويتجاوزوف
.  سمبيةً  تأثيراتٍ  كانت إف والسيما ويعالجيا، التحوالت ىذه يضبط

 المغة ىيمنة ىي بما المغوية، العولمة تأثيرات أىـ أف أحد عمى بخاؼ وليس
: ىما عريضيف مظيريف في تتجمى المحمية، المغات عمى اإلنجميزية

 ما وأكثر داخميا؛ مف الوطنية المغة بنية َتْدَىـ داخمية بنيوية لغوية تأثيرات -1
 المغات مف فكثير واإلعالـ؛ والحاسوب التقنية معجـ والسيما معجميا في ذلؾ يكوف

 ىذه تخضع ما وسرعاف والسرعة، الزمف وطأة تحت اإلنجميزية المغة مفردات تقترض
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 تصريؼ يكثر العربية ففي  الوطنية؛ لمغة الحاكمة الصرؼ قوانيف إلى المفردات
 :مثؿ وذلؾ العربية صرؼ وفؽ عمى اإلنجميزية المفردات

. تمسيًجا...َمسَّ   َتشييًكا،...َشيَّؾ َتسييًفا،... َسيَّؼ َفْرَمتًة،... َفْرَمتَ 
 العالـ لغات في ُعرفت شائعة لغوية ظواىر إلى التأثيرات ىذه مثؿ انتيت وقد

  !!!()(األرابيش) أو (العربيزي ) بػِ  العربية في وعرفناىا ،(المغوي اليجيف ) بػِ 

 النظر ُفُيْرِجعوف بالمغة الناطقيف نفوس ُتداِخؿ واجتماعية نفسية تأثيرات -2
 العولمة، لغة باإلنجميزية مضاىاتيا إلى ويعمدوف وحاضرىا، لغتيـ مف موقفيـ في

 واقعيـ كاف إف لغتيـ مف سمبي موقؼ إلى النفسي الصراع ىذا ينتيي ما وكثيًرا
 ولغة االقتصادية، الفرص لغة ىي اإلنجميزية بأف ذلؾ وُيَسوِّغوف متأخًرا، الحضاري

 انطباعية تقييمية أحكاـ إلى ذلؾ يتجاوز منيـ كثيًرا ولعؿ االجتماعي، الرقي
 !!!()تعمميا وسيولة اإلنجميزية سيولة مفادىا

ذا   جذريةً  تحوالتٍ  أحدثت قد فإنيا لمعولمة العامة التأثيرات ىي ىذه كانت وا 
 في البشرية المغة دراسة اعتادت التي الدراسات تمؾ الحديثة؛ المسانية الدراسات في

 اجتماعيةً  دالالتٍ  تحمؿ لغوية بنية ىي بما الواقعي واستعماليا االجتماعية بيئتيا
. مستقرةً  وثقافيةً 

 لسانيات "بػِ  عرفت المسانية الدراسات في جديدةً  اتجاىاتٍ  العولمة أفرزت لقد
 جميع  في العولمة آثار تممس إلى الدراسات ىذه عناية انصرفت وقد ،"العولمة
. األخرى المغات إلى تجاوزتيا ثـ اإلنجميزية، بالمغة بدًءا المغات

                                                           

 .176-152ص الحديث، العصر في العربية المغة الموسى، نياد: مثالً  انظر- 1

 ".التعميـ تعريب " فصؿ التطبيقية، المسانيات في العربية العناتي، وليد: مثالً  انظر- 2
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 منعزلة المغوية البنية عمى تركز ال أنيا العولمة لسانيات يميز ما أىـ ولعؿ
ُّـم  يعد فمـ الخارجية؛ والمؤثرات بيئتيا عف  النحوية القواعد دراسة المسانييف َى

 لسانيات عمى غمب  لقد. العولمة لسانيات تخدـ ضيقة حدود في إال والصرفية
 بالمجتمع المحيطة والسياسية واالجتماعية االقتصادية العوامؿ أثر دراسة العولمة

 الحيوية مواضعو وفي االستعمالي التداولي المستوى عمى المجتمع ذلؾ لغة في
 بصورتيا العولمة لغة ىي اإلنجميزية كانت ولما. واإلعالـ والتعميـ اليومي كالتواصؿ
 دراسات في أساسًيا طرًفا اإلنجميزية تكوف أف طبيعًيا كاف فإنو الصارخة األمريكية
. العولمة لسانيات

: التالية المحاور حول تدور العولمة لسانيات موضوعات أهم ولعل

 .بيا الناطقة غير المجتمعات في اإلنجميزية منزلة  -1

 .الوطنية المغات في اإلنجميزية أثر -2

 .مدِّىا مف الوطنية المغات وحماية اإلنجميزية ىيمنة مقاومة -3

 .وتنميتيا الوطنية المغات تحديث  -4

 .الحديثة االجتماعي التواصؿ وسائؿ في المغة استعماؿ قضايا الشابكة؛ لسانيات -5

تمثل شطًرا مهًما من لسانيات العولمة، " كريستال"ولعل األسئمة التي طرحها 
وهي تساؤالت مشروعة في جدل عالقة المغة بالشابكة، فقد جعل َهمَّه في ذلك 

 ؟()ما اآلثار المتبادلة بيف المغة واإلنترنت:الكتاب أن يجيب عن سؤال عريض هو

: األسئمة ىذه مف الكتاب، ثنايا تتوزع فرعية أسئمة في ينحؿُّم  سؤاؿ وىو
                                                           

 .واإلنترنت المغة- 1
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 ؟ المغة في اإلنترنت أثر ما -

 اإلنترنت؟ في المغة أثر ما -

 ويدفعيا األخرى لمغات نياية اإلنجميزية، عميو تييمف الذي اإلنترنت، يمثؿ ىؿ -
 االنقراض؟  إلى

    خاصًا؟ لغوياً  تنوعاً  اإلنترنت لغة تمثؿ ىؿ -

 باإلنترنت؟ المغوي التواصؿ تميز لغوية خصائص ثمة ىؿ -

 بعد؟ عف والتواصؿ مواجيةً  البشري التواصؿ استراتيجيات بيف فروؽ ثمة ىؿ -

 وشكِميا، َحْجِميا المغوية؛ الرسالة عناصر في اإلنترنت تقنيات تؤثر كيؼ -
 وضوحيا؟ في تؤثر التي والعناصر استقباليا، وكيفيةِ 

 اإلنترنت؟ أحدثتو الذي المغوي التطور ضبط يمكف ىؿ -

 تقميدية؟ ووصفية تقميدية معيارية عف لمحديث مجاؿ ثمة ىؿ -

 لإلنترنت؟ المغوي المستقَبؿُ  ىو ما -

 إذ ؛()"التطبيقي اإلنترنت لغة عمم" بػ التبشير إلى ذلؾ" كريستاؿ "وتجاوز
 التي كتمؾ مختمفة تطبيقات إلى النظري الجانب تقتحـ أف لمشابكة ممكنا سيكوف
 الحقؿ ىذا في عنده التوقؼ يمكف ما أىـ ولعؿ.البشرية التطبيقية المسانيات أنتجتيا
 .واألجنبية األـ المغة تعميـ في الشابكة استثمار

                                                           

 .286 ص واإلنترنت، المغة- 1
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الثاني  المبحث

 الحديثة االجتماعي التواصل وسائل في العربية
 

 تقني مرجعيا كبيرةً  مشكالتٍ  الحاسوب مع أمرىا أوؿ العربية واجيت قد
ـَ  إنما الحاسوب أف ذلؾ خالص؛  المشكمة ولعؿ. ُمْمحقاتو وكذلؾ باإلنجميزية، ُصمِّ
. الحاسوب إلى العربي الحرؼ إدخاؿ صعوبة في كانت المفتاحية

 ىذه تجاوزت الحاسوب وعمماء ميندسييا جيود بفضؿ العربية أف عمى
 عصر دخوؿ سبيؿ في متقدمة نحسبيا مراحؿَ  إلى العربية وانتقمت المحنة،
َـّ  ومف الحوسبة  وىندسية تقنية اآلف العربية مشكالت تعد ولـ. المعرفة مجتمع ث
 العربية انتشرت فقد لمعربية؛ الحاسوب تطويع عف نشأت مشكالت ولكنيا خالصة،

 ممكنا وصار اإللكتروني، االجتماعي التواصؿ نطاؽ ودخمت الشابكة، عمى
.  اإللكتروني/ الشابكي التراسؿ أشكاؿ جميع في استعماليا

 فقد الخطر؛ مف شيء إلى نعمة مف العربية حوسبة نعمة تحولت وىكذا
 المسانييف، مف كثير يرى ما عمى بدأت، حادثة واستعماالت لغوية أساليب انتشرت

 نفوس وفي التداولية، االستعمالية منزلتيا في وتيددىا المغوية، العربية بنية تيدد
. بيا الناطقيف
 االجتماعي التواصؿ وسائؿ في العربية واقع دراسة إلى ىنا نقصد نحف و
 وقد. ليا والتمكيف بيا النيوض سبؿ ونستشرؼ مستقبميا، لنتشوَّؼ  المختمفة
: ثالث طرؽ في يسير الدراسة ىذه في منيجنا جعمنا

 استعماؿ مف واقعيةٍ  نماذجَ  تتبع في تمثمت ميدانية حقمية دراسة: األول
 " عمى والدردشة اإلخبارية، المواقع عمى والتعميؽ اإللكتروني، التراسؿ في العربية
". فيسبوؾ
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 الوسائؿ في العرب الشابكة مستعممي مف واسعة عينة آراء استطالع: الثاني
. السابقة الثالث

. الدراسة ىذه بنتائ  لمضاىاتيا ُنْدَرِتيا، عمى السابقة، الدراسات تتبع: الثالث
 الشابكة لسانيات بحوث في كبيرة ندرة عف واالستقصاء البحث ويكشؼ

 في ثاقبة أنظار مف الموسى نياد عميو وقؼ ما عمى إال نقؼ فمـ العربية؛
 أبو سيد دراسة ىي أخرى ودراسة ،()العربية المغة في الشابكة أثر تشخيص
 ويتناوؿ ؛()"العربية لمغة وتهديداته اإلنترنت " أميدوار وأحمد سجادي الفضؿ
 العربية كتابة: حيث مف الشابكة في لمعربية اإلنجميزية تيديد وجوه فييا الباحثاف
 ىذه لمواجية مقترحات إلى انتياءً  إلخ،..الدردشة ولغة الالتيني، بالحرؼ

 .التيديدات

 قصدت" الشابكة عمى العربية المغة " في باإلنجميزية أنجزت بحوث وثمة
: منيا معينة، بحثية أىداؼ تحقيؽ إلى

 االستعمال... الشابكة و العربية المغة " اهلل عبد رشا دراسة  -1
 المغوية التحديات: منيا القضايا مف عددا فييا الباحثة وتناولت. ()"والمحتوى

 عمى العربية استعماؿ تعيؽ التي واالجتماعية التقنية والعوائؽ الشابكة، عمى
 :في تمثمت فقد دراستيا أسئمة أما. الشابكة

 الشابكة؟ عمى العربي المغوي المحتوى منزلة ما 

 المصريوف؟ يستعمميا التي المغوية األشكاؿ ىي ما 

                                                           

 .176-171ص الحديث، العصر في العربية المغة الموسى، نياد: مثالً  انظر -1

 .70-57ص ،2011-2010 عشر، الحادي العدد السادسة، السنة وآدابيا، العربية المغة مجمة -2

3-Rasha A. Abdulla,(2008) Arabic Language    Use and Content on the Internet,  

in:Bibliotheca Alexandrina,pp124-140 
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 الشابكة؟ عمى العربي المحتوى بناء تواجو التي التحديات ىي ما 

:  التالية المغوية األشكاؿ عند الثاني سؤاليا عف اإلجابة في توقفت وقد
 ولغة واإلنجميزية، العربية بيف والمزي  الالتيني، بالحرؼ مكتوبة العربية الكممات
. الدردشة

 األشكاؿ في حاسمةً  تأثيراتٍ  تؤثر التي التقنية العوائؽ عند كثيًرا وتوقفت
 عمى الشابكة مستعممي يجبر معرَّبة مفاتيح لوحات فغياب المستعممة؛ المغوية
. مثالً  بالالتيني، مكتوب إلى العربي المنطوؽ تحويؿ
 اإلمارات في حالة دراسة...المغة واستعمال الشابكة " ِبؿ رتشارد دراسة  -2
 المغة أثر لتعرُّمؼ اليونسكو مشروع ضمف الدراسة وىذه. ()"المتحدة العربية

 قضايا مف جممة البحث تضمف وقد. الشابكة عمى الوطنية المغات في اإلنجميزية
 الثقافية والييمنة العولمة في الشابكة دور: ومنيا والشابكة، العولمة لسانيات
 والوضع األخرى، المغات في ذلؾ وأثر الشابكة عمى اإلنجميزية وىيمنة والمغوية،
 .اإلمارات في المغوي

 في بموضوعية فييا الباحث ونجح متباينة، نتائ  الدراسة ىذه أظيرت وقد
 يتوقؼ لـ أنو مثالً  ذلؾ ومف الدراسة، عمييا وقفت  التي المغوية الظواىر تفسير
 ولكنو سطحًيا، توقًفا الدراسة عينة لدى العربية عمى اإلنجميزية استعماؿ غمبة عند

 واألفالـ واألغاني واأللعاب التسوؽ مواقع مف كثيًرا بأف  ذلؾ تفسير إلى انتيى
 في الُمْسَتْغَرؽَ  الزمف أف اعتبر ذلؾ ومف باإلنجميزية، ىي والرسـو الصور ومواقع

                                                           
1-RICHARD PEEL,The Internet and Language Use: A Case Study in the 

United Arab Emirates,International Journal on Multicultural Societies 

(IJMS), Vol. 6, No. 1, 2004: 146 – 158. 

www.unesco.org/shs/ijms/vol6/issue1/art5 © UNESCo 
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 مدى  عمى لمداللة حاسًما أو مناسًبا معياًرا ليس الشابكة عمى اإلنجميزية استعماؿ
 إلييا ورجعوا الطمبة استعمميا التي العربية المواقع أف ذلؾ لمعربية؛ اإلنجميزية تيديد
 . باإلنجميزية المنشورة  تمؾ مف ولغةً  ومضموًنا محتوى أغنى

 اإللكتروني البريد في العربية
 مف التراسؿ نقؿ إذ الشابكة؛ ابتكار نتائ  أىـ مف واحد اإللكتروني البريد

. والثواني الدقائؽ إلى واألياـ األسابيع زمف
 التراسؿ أشكاؿ أكثر ىو اإللكتروني البريد إف باطمئناف القوؿ ويمكننا

 إلى يحتفظ يزاؿ ما إذ األصيمة؛ وتقاليدىا المغوية القواعد عمى محاَفظةً  الشابكي
ذا. الفصيحة الرسمية المغة بسمات بعيد حد  لمرسائؿ المتاح المكاني الحيز كاف وا 

 قد لو المتاحة الخيارات أف إال المستعممة المغة بنية في نسبًيا أثر قد اإللكترونية
 سيتجاوز رسالتو حجـ أف الُمْرِسؿ شعر ما فإذا الرسمي؛ المغة َسْمت عمى حافظت
. المكتوبة الفصيحة بالمغة مدونة ممفات وىي الممفات، إرفاؽ إلى فاءَ  المتاح الحيز

 المحمية المغات ومزاحمتيا اإلنجميزية المغة استعماؿ إف: بالقوؿ قدَّمنا وقد
 مف فإنو ولذلؾ الشابكة؛ ولسانيات العولمة لسانيات في الرئيس الموضوع ىو

. اإللكتروني التراسؿ في اإلنجميزية المغة العرب استعماؿ عف التحدث المعتاد
 إف القوؿ يمكف أنو إال الموضوع في المتخصصة الدراسات ضآلة ورغـ
نما أنفسيـ، العرب بيف قميؿ اإللكتروني البريد في اإلنجميزية استعماؿ  يكثر وا 
 أخرى، بمغة ناطًقا أو باإلنجميزية ناطًقا التراسؿ في اآلخر الطرؼ يكوف حينما
 اإلنجميزية استعماؿ أف يعني وىذا. بينيما مشتركة لغة ذاؾ حيف اإلنجميزية فتكوف
 شركة مدير بيف يكوف كأف اعتيادية؛ وليست رسمية سياقات في يكوف أف يغمب
. ىكذا....أمريكي وآخر أردني

 في اإللكتروني لمبريد البنيويةَ  التأثيراتِ  نستعرض أف ىنا ىمنا وليس
نما كريستاؿ، فعؿ كما العربية،  الفصيحة العربية استعماؿ واقع تبيف إلى نقصد وا 
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 البريد في المغويةَ  االستعماالتِ  رصدنا لذلؾ وتحقيًقا الشابكّي، التراسؿ ىذا في
 لقد. وسواىـ الدراسة، ىذه في الباحثوف منيـ الناس، مجموعة لدى اإللكتروني

: األوؿ الجدوؿ إلى الرصد انتيى

 الرسائل عدد

 المغوية المستويات

 اإلنجميزية وعامية فصحى  العامية الفصحى

9848 9830 1 7 10 

6455 64
38 

3 5 9 

100 66 22 12 1 

223 21
1 

5 7 0 

16626 16545 31 31 20 

 التراسؿ في الفصحى العربية الستعماؿ واضحة غمبة السابؽ الجدوؿ يظير
 ،% 99,5 الفصحى العربية استعممت التي الرسائؿ نسبة بمغت فقد اإللكتروني؛

ذا جًدا، عالية نسبة وىي  ضئيمة وجدناىا األخرى المغوية المستويات إلى نظرنا وا 
.  التعييف عمى اإلنجميزية استعماؿ ونخص ُتْذَكر، تكاد ال نسبة إال تمثؿ وال

 إلى سيفضي وتنوعيا العينة حجـ وزيادة البحث رقعة امتداد أف ُنَقدِّر ونحفُ 
 الفصحى العربية غمبة أف نرى  أننا عمى النتيجة، ىذه عف حسابًيا تختمؼ نتائ 
. نكرانو يمكف ال واقع أمر عموًما
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ذا  الطمبة استعماؿ غمبة إلى انتيت قد السابقة" ِبؿ رتشارد " دراسة كانت وا 
 إال المستيمؾ الوقت حيث مف اإللكتروني البريد في اإلنجميزية المغة  اإلماراتييف

 استعماؿ نحو نزوعيـ الطمبةُ  أْرَجع فقد التوجو؛ ليذا ميـ تفسير عند توقؼ أنو
 إضافة عربية، مفاتيح لوحات توافر عدـ إلى تراسميـ في العربية بدؿ اإلنجميزية

 التي المغة يستخدـ فيو العربية؛ الطابعة استخداـ في الطالب ميارة مستوى إلى
 !()بطباعتيا يمير

 أف وجدنا الغاية ليذه المصممة االستبانة في البحث عينة آراء  تأممنا فإذا
 في المغوي االستعماؿ واقع حوؿ الميداني فحصنا نتائ  مف نسبًيا تقترب النتائ 
 غرض عف تجيب االستبانة أسئمة مف مجموعة اخترنا وقد. اإللكتروني البريد

. مايأتي في بيانيا الدراسة
 الذيف أف (الثاني الجدوؿ )البحث عينة الستجابات اإلحصائي التحميؿ أظير
 ) نسب مجموع وىي 81,9 نسبتيـ تجاوزت المختمفة بتنوعاتيا العربية يستعمموف

 نسبتيـ بمغت فقد نادًرا إال العربية يستعمموف ال الذيف أما ،(أحياًنا غالًبا، دائما،
. الدراسة عينة مف 19,9

                                                           

1-RICHARD PEEL,The Internet and Language Use: A Case Study in 

the United Arab Emirates: p 155. 
 

 %النسبة التكرار القيمة الفقرة
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 أما الفقرة
 الثانية أستخدم)

 المغة اإلنجميزية
 البريد في

 كثيًرا تفوؽ نسبة وىي 32,2 دائًما  يستعممونيا مف نسبة بمغت فقد (اإللكترونيّ 
 نسب مف وتقترب أجريناىا، التي الواقعية اإللكترونية لمرسائؿ فحصنا  نتائ 

 مف بعدد النسبة ىذه ارتفاع تفسير لنا ويمكف. (الثالث الجدوؿ) أخرى دراسات
: االحتماالت

 رؤيتيـ حسب عامة انطباعية أحكاًما قدموا البحث عينة أفراد أف  -1
 دقيًقا إحصاء ويقدموا اإللكتروني بريدىـ إلى مثالً  يرجعوا لـ فيـ الخاصة؛
 .بيا يتراسموف التي والمغة لرسائميـ

 العربية المغة أستخدـ
 .اإللكترونيّ  البريد في

دا
 ئًما

4
3 

 
20,4 
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أ
 حياًنا
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1
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  يصدروف البحث عينة مف كبيًرا عدًدا أف ميـ؛ اجتماعي سبب ثمة -2
 ثقافة " ممارسة عمى واالقتدار والرقي بالحداثة اإلنجميزية اقتراف مفادىا رؤية عف

. متأفٍ  تفكير دوف" غالًبا دائًما، " يتخيروف فإنيـ ولذلؾ ،"الحاسوب

 في الفصحى العربية المغة أستخدم "فكانت االستبانة مف الثالثة الفقرة  أما
  الفصحى الستعماؿ متدنية نسبة اإلحصائي التحميؿ أظير وقد ؛"اإللكترونيّ  البريد
 حد إلى تُناِقُض  نسبة وىي ،(الرابع الجدوؿ ) % 8,5 بمغت اإللكتروني البريد في
 المستطمعة لمعينة الشخصي والبريد الرسمي الداخمي البريد في الفصحى غمبة بعيد
: إلى النسبة ىذه ضآلة مرجع ولعؿ. الباحثيف قبؿ مف

 واستغناؤىـ الدراسة عينة أفراد يتبادليا التي اإللكترونية الرسائؿ قمة  -1
 .اإللكتروني لمتراسؿ حاجة ثمة َتُعدْ  لـ إذ الدردشة؛ غرؼ في المباشر بالتفاعؿ

 %النسبة التكرار القيمة  الفقرة

 المغة أستخدـ
 البريد في اإلنجميزية
 .اإللكترونيّ 

 32,2 68 دائًما

 31,8 67 غالًبا

 24,2 51 أحياًنا

 11,8 25 نادًرا

 100,0 211 المجموع
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 المدرسيف مع األكاديمي  لمتواصؿ وسيمة اإللكتروني البريد إىماؿ  -2
 . إلخ....والصحؼ والموظفيف

  الفقرة 
 القيمة

ا
 لتكرار

الن
 %سبة

 العربية المغة أستخدـ
 البريد في الفصحى

 .اإللكترونيّ 

دا
 ئًما

1
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 وانتيت ،اإللكتروني البريد في العامية استعمال حوؿ الرابعة الفقرة ودارت
 البحث عينة استعماؿ نسبة بمغت وقد. الخامس الجدوؿ يتضمنيا التي النتائ  إلى

 النسب إلى أضفناىا ما إذا بالقميمة ليست نسبة وىي % 29,9 (دائًما ) لمعامية
ح التي األخرى  مع بعيد حد إلى يتقاطع ذلؾ مرجع ولعؿ. العامية استعماؿ ُتَرجِّ
 مف وىـ) البحث عينة غالبية أف ذلؾ وبياف الفصحى؛ استعماؿ لضآلة تفسيرنا
 باستعماؿ ُيْمِزـ رسمًيا استعماالً  اإللكتروني البريد تستعمؿ ال (الجامعييف الطمبة

 نتيجة اإللكتروني بالبريد كثيًرا يتواصموف ال إنيـ ثـ لمتواصؿ، لغة الفصحى
". فيسبوؾ " عمى المباشر لمتفاعؿ

  الفقرة
 القيمة

ا
 لتكرار

الن
 %سبة

 في العامية الميجة أستخدـ
 .اإللكترونيّ  البريد
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 (فيسبوك) الدردشة مواقع في العربية

 اقتراب مظاىر أقرب يمثؿ االجتماعي والتواصؿ الدردشة مواقع ظيور لعؿ
 بيف كبيًرا تشابًيا  ثمة أف ذلؾ البشري؛ المجتمع مف الشابكي االفتراضي المجتمع
 وأساليبيا وعناصرىا التواصؿ عممية بنية حيث مف والدردشة الِوجاىي التواصؿ
 سيرتو في المنطوؽ الخطاب تضاىي  الدردشة لغة خصائص مف فكثير المغوية؛
ف البشرية، . التقنية شروط حَكَمْتوُ  وا 
 عمى المجتمعات حياة في المواقع ىذه أىمية عمى اثناف يختمؼ وال
 ظيرت وقد. والمغوية والسياسية واالقتصادية االجتماعية: المختمفة مستوياتيا
 الثورة في المماراة يقبؿ ال نحو عمى االفتراضية المجتمعات ىذه أىمية  لمجميع
 سماىا حتى ؛"تويتر" و" فيسبوؾ " موقعي والسيما المصرية، والثورة التونسية
 .الفيسبوؾ ثورة الناس بعض

 المنتديات ىذه في الناس بيف لمتواصؿ أداةً  المستعممة المغة شغمت وقد
 ما عمى والتخطيط، والبحث الدراسة ومؤسسات والباحثيف الميتميف  والمجتمعات

ؿ لـ ذلؾ ورغـ الحًقا، الدراسة ىذه في سيجيء  بحث أي الدراسة ىذه باحثو ُيحصِّ
". فيسبوؾ " عمى ومنزلتيا واستعماليا العربية يتناوؿ بالعربية عممي

 اعتنائنا بقدر المواقع ىذه في لمعربية المغوية البنية تحميؿ ىنا يعنينا وليس
 آرائيـ عف التعبير في المواقع ىذه مستعممي لدى  تعييًنا الفصحى العربية بمنزلة

. وتعميقاتيـ

 7,1 6 ًرا

الـ
 جموع

2
10 

9
9,5 



 

 
 

445 

 في المستعممة المغوية المستويات مف عشوائية نماذج السادس الجدوؿ يظير
: مختمفة تعميقات في" فيسبوؾ" 

 التعميقات عدد الرقم

 المغوية المستويات          

 صحىف العامية الفصحى
 وعامية

 اإلنجميزية
 

1 100 32 46 22 0 

2 50 23 17 10 0 

3 50 16 26 8 0 

4 97 63 22 10 2 

5 49 26 10 13 0 

6 27 12 27 8 0 

7 1090 645 212 324 0 

 2 395 360 817 1463 المجموع

  العربية بيف موزعة التعميقاتِ   أف إلى السابؽ الجدوؿ بنا وينتيي
 ومزي  والعامية الفصحى: ىي ثالثة مستويات في ظيرت العربية وأف واإلنجميزية،

 حساب عمى لمعربية ىائمة غمبةً  الجدوؿ ُيْظِير كما والفصحى، العامية مف
 مستوياتُ  وتوزعت! فحسب تعميقيف في إال اإلنجميزيةُ  تظير لـ إذ اإلنجميزية؛
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 ومزي  ، %24,60والعامية ،%55,84الفصيحة: التالي النحو عمى العربية
 %. 26,99  والعامية الفصحى
ذا  " عمى الناس يتداولو ما حجـ إلى نسبة ضئيمة الدراسة عينة كانت وا 
 مع الجدوؿ ىذا نتائ  تقارب ُتْظِيرُ  موثًَّقة إحصائيةً  أسانيد نجد فإننا" فيسبوؾ
: الرسمية واإلحصاءات الحقائؽ مف مجموعة
 أكثر ىي العربية أف إلى تشير متعددة حديثة إحصاءات ُنشرت فقد  -1
 ".فيسبوؾ " موقع عمى المتداولة المغات

 تأثير.....المدني والحراك العربي االجتماعي اإلعالم تقرير "أظير وقد  -2
 المغات توزيع  أظير الحكومية، لإلدارة دبي كمية أعدتو الذي" وتويتر فيسبوك

 لمغات  توزيًعا نشر كما وتونس، مصر في لمثورة الناس الستنياض المستعممة
 :()فيو جاء ومما العربية، البالد في" فيسبوؾ "عمى المتداولة

  العربية بيف تونس في لمثورة والمحتشديف المتظاىريف تواصؿ لغة انقساـ 
 واستخدـ العربية، المغة المصرييف مف% 75 استخدـ فقد مصر في أما. والفرنسية

 . ()اإلنجميزية منيـ% 25

 والفرنسية العربية بيف العربية البمداف في المستعممة المغات َتَوزُّمع 
 بنسبة واإلمارات ،%91بنسبة اإلنجميزية ُتْسَتْعمؿ لبناف ففي واإلنجميزية؛

 وعماف ،%68والبحريف ،%70 ،والكويت%79 وقطر ،%84 ،والصوماؿ85%
 ،%67 وفمسطيف ،%75بنسبة اليمف في العربية واستعممت%. 62

                                                           

 .التاسع الشكؿ ،7ص- 1

 ينعكس ما مصر في المغات ومدارس األجنبية المدارس انتشار إلى مرجعو النسبة ىذه ارتفاع ولعؿ- 2
 .اإلنجميزية بالمغة الثائر الشباب كفايات عمى
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 العربيةُ  الدوؿُ  واإلنجميزية العربية بيف االستعماؿَ  وتقاسمت%. 60والسعودية
 وجزر تونس استعماؿ عمى الفرنسيةُ  وغمبت. والعراؽ وليبيا واألردف مصر: التاليةُ 
 .وموريتانيا والمغرب القمر

 ،السعودية إال العربي، الخمي  دوؿ في اإلنجميزية غمبة التقرير أْرَجعَ  وقد
 الفرنسية غمبة فإف إفريقيا شماؿ في وأما. العرب غير والمقيميف الوافدة العمالة إلى

 تقنًيا سبًبا ذلؾ إلى نضيؼ ولعمنا. اليومية الحياة في الفرنسية شيوع عمى محمولة
. الفرنسية المفاتيح لوحات بتعريب يتعمؽ

 مقارنة بكثير أقؿ العربية البالد في استخدامو نسبة فإف" تويتر" موقع أما 
.  ()لتويتر عربية واجية إطالؽ عدـ إلى ذلؾ التقريرُ  وأرجع بفيسبوؾ،

 لتعرؼ المصممة االستبانة أسئمة مف عدًدا تخيرنا الدراسة مني  عمى وجرًيا
. آتٍ  ذلؾ وبياف ،"فيسبوؾ " عمى والدردشة التواصؿ في العربية حضور مدى

 فيها أشترك التي التفاعمية المواقع"في االستبانة مف األولى الفقرة تمثمت  
 في دائما يشتركوف  مف نسبة أف اإلحصائي التحميؿ وأظير ،"اإلنجميزية بالمغة
 إلى عالية نسبة وىي (السابع الجدوؿ ) % 38,9 بمغت اإلنجميزية بالمغة مواقع
 ىذه وتناقض. عمييا وقفنا التي الدراسات في نظيرتيا عف تقؿ وىي ما، حدٍ 

 (اإلمارات  طمبة ) بحثو عينة أف أظيرت التي ِبؿ رتشارد دراسة نتائ  النتيجة
 " والسيما المختمفة االجتماعي التواصؿ مواقع في بكثرة العربية يستعمموف
 التناقضات؟ ىذه تفسير يمكف فكيؼ ؛"فيسبوؾ

                                                           

 .23ص- 1

النا  الفقرة
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 أف أحسب
 النسبي االرتفاع

 االختيار ليذا
 إلى مرجعو
 اجتماعية أسباب

 فالذي خالصة؛
 ىؤالء عمى يغمب
 انطباع الطمبة
 اإلنجميزية بأف
 الرقي لغة ىي

 ومما! والتحضر
  أف ذلؾ يعزز

 العاـ المستوى
 المغوية لمكفايات

! جًدا ضعيؼ مستوى باإلنجميزية
 ىذا قضايا مف ىي العربي المجتمع في عادة تُناَقش  التي الموضوعات إف ثـ
 وبالمغة العرب مف يطرحونيا مف يكوف أف ويغمب الخاصة، وشؤونو المجتمع
 التي المواقع أسماء عف البحث عينة ُتسائؿُ  فقرة ثمة لو أفْ  ونحسب ، العربية

. مقنعة إجابة ثمة كاف لما وموضوعاتيا معيا يتواصموف

 %سبة لتكرار القيمة

 التي التفاعمية المواقع
 بالمغة فييا أشترؾ

 .اإلنجميزية

دا
 ئًما
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 %النسبة التكرار القيمة  الفقرة



 

 
 

449 

 فيها أشترك التي التفاعمية المواقع "فكانت االستبانة مف الثانية الفقرة أما
 العربية يستعمموف ممف جيدة نسبة إلى اإلحصائي التحميؿ وانتيى ،"العربية بالمغة
 في ظير ما عمى  ( %38,9)اإلنجميزية استعماؿ مف أقؿ وىي ،(%30,3) دائما
ذا. (الثامف الجدوؿ) السابقة الفقرة  وىي (غالًبا) االستعماؿ نسبة إلييا أضفنا وا 

. عالية نسبة وىي%. 55,4  جماعيما يكوف (25,1%)

 التي التفاعمية المواقع
 بالمغة فييا أشترؾ
. العربية

 

 30,3  64 دائًما

 25,1 53 غالًبا

 23,2 49 أحياًنا

 20,9 44 نادًرا

 99,5 210 المجموع

 %النسبة التكرار القيمة  الفقرة

 العربية المغة أستخدـ
 غرؼ في الفصحى
 .الدردشة

 7,6  16 دائًما

 14,7 31 غالًبا

 18,0 38 أحياًنا

 59,7 126 نادًرا

 100,0 211 المجموع
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 فقد الدردشة في والعامية الفصحى العربية استعماؿ بيف المفاضمة في أما
 استعماؿ نسبة بمغت إذ الفصحى؛ عمى العامية تفوؽ اإلحصاءات أظيرت

 العامية استعماؿ بنسبة مقارنة جًدا ضئيمة نسبة وىي (%7,6) دائًما الفصحى
 أسباب إلى الفصحى استعماؿ في الكبير التدني ىذا مرجع ولعؿ. (47,4%)

: أىميا مف متعددة

 إلى يفتقروف الذيف الجامعييف الطمبة مف الدراسة عينة أفراد معظـ أف  -1
 .الفصحى بالعربية المغوية الكفاية مف مناسب مستوى

 دردشاتيـ في يتناولونيا التي الموضوعات طبيعة السابقة بالنقطة ويتصؿ  -2
 بالعامية يتناولوه أف اعتادوا مما رسمية وغير شخصية موضوعات غالًبا ىي إذ ؛

 . البشري التخاطب في
 وما المتقدـ  رصدنا  في الفصحى استعماؿ مدى بيف المقارنة بعيف النظر إف 
 نسبة إف إذ بينيما؛ كبيًرا فارًقا يظير الميداني البحث عينة رأي استطالع أفرزه

 كممة التعميقات مراجعة عمى يقـو دقيؽ رصد وىو رصدنا، في الفصحى استعماؿ
 مف أقؿ وىي % 24,60فبمغت العامية استعماؿ نسبة  أما  ،%55,4بمغت كممة،
 .(التاسع الجدوؿ ) الدراسة عينة أفراد عند االستعماؿ نسبة نصؼ

 %النسبة التكرار القيمة  الفقرة

 في العامية الميجة أستخدـ
 .الدردشة غرؼ

 47,4  100 دائًما

 28,4 60 غالًبا

 14,7 31 أحياًنا

 9,9 20 نادًرا

 100,0 211 المجموع



 

 
 

451 

 اإلخبارية المواقع تعميقات في العربية
 فرصة ليـ أتاحت أنيا كمو العالـ في الناس عمى الشابكة فضائؿ أىـ مف لعؿ
عادة وتحميميا المنشورة المواد عمى التعميؽ في المباشر اإلسياـ . مرة غير قراءتيا وا 

. والتمكيف والتوسع لالنتشار عظيمة فرصة ليا أتاحت فقد المغات عمى فضائميا وأما
. المغات مف كغيرىا كذلؾ الناس،والعربية مف كغيرىـ ذلؾ في والعرب

 لغويةً  تأثيراتٍ  أحدث قد المتعدد العالـ لغات عمى الشابكة انفتاح أف ذكرنا وقد
 المغة تقاليد إلى تنتمي ال جديدة وتعبيرية لغوية أساليب شيوع أىميا ظاىرًة،

 لسانيات "مف عمييا ترتب وما" المغوية العولمة " إلى كمو ذلؾ ومرجع األصيمة،
". العولمة

 في اإلنجميزية بأثر الشابكة ولسانيات العولمة لسانيات انشغاؿ أكثر إف
. العربية في ذلؾ كاف وقد وتداواًل، ومعجًما أسموًبا القومية/ الوطنية المغات

 لسانييف القومية، ومنزلتيا العربية بقضايا المنشغميف مف كثيًرا أف ومعموـ
 ويغالي خطر، في أنيا عمى العربية إلى ينظروف وسياسييف، ومفكريف وصحافييف

!! باالنقراض الميددة المغات ضمف بتصنيفيا بعضيـ
 التعميقات في استعماليا ومستويات العربية واقع فحص إلى قصدف ىنا ونحف
 لما تعييًنا؛" ِنت الجزيرة "موقع اخترنا وقد اإلخبارية، المواقع عمى والتذييالت

 وثقافًة، انتماءً  ُكتَّابو تنوع إلى إضافة كبيرة، وثقة واسع انتشار مف بو يحظى
. وديًنا وانتماءً  وثقافةً  عمًما مرتاديو وتنوع

  واحًدا، وخبًرا مقاالت تسع موضوعات، ةعشر عشوائًيا اختياًرا اخترنا وقد
 والعامية، الفصحى،: ىي أنواع أربعة إلى المغوي االستعماؿ مستويات وصنفنا
. واإلنجميزية والفصحى، العامية ومزي 

: العاشر الجدوؿ معطيات إلى العشوائية العينة رصد  انتيى وقد
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 يظيره ما عمى العربية استعماؿ واقع لتبيُّمف طويالً  وقًتا القارئ يحتاج وال
 فبمغ المرصودة؛ التعميقات عمى الفصحى العربية استعماؿ سيطر فقد الجدوؿ؛
 استعماؿ وجاء ،%97,65 نسبتو ما أي تعميًقا؛ وعشريف وأربعة ستمائةٍ  عددىا
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 وجاء ،%1,25 مقدارىا بنسبة فحسب؛ تعميقات بثمانية الفصحى بعد العامية
 مقدارىا بنسبة و تعميقات بسبعة الثالثة المرتبة في والعامية الفصحى مزي  استعماؿ
. الدراسة عينة مف تعميؽ أي يستعمميا فمـ اإلنجميزية أما % . 1,095

 ولكننا الشابكة، عمى ُيْنَشرُ  ما إلى بالنسبة ضئيمة الدراسة عينة أف وُنَسمِّـ
 بعض ولعؿ.  التعميقات في العربية استعماؿ واقع عمى كافية داللةً  دالةٌ  أنيا ُنَقدِّر
 مثؿ يقرأ فمف النتائ ؛ ىذه إلى أفضى قد المتغيرات تحييد إف بالقوؿ ُيَصرِّح الناس
 ىذا وفي. الناس عامة وليس والعمماء والمثقفوف النخب ىـ المقاالت مف النوع ىذا
 إسياـ عف َيْكِشؼ وسطحيتو التعميقات مف كثيرٍ  مضموف بساطة  ولكف كبير، حؽٌّق 
. التعميقات ىذه مثؿ في الناس عامة

 كثيًرا أف ذلؾ األداء؛ ذلؾ عمى مالحظات إلى ُكمِّو ذلؾ بعد نتوقؼ أننا عمى
 الرسـ وأخطاء األسموبية، واألخطاء النحوية، األخطاء مف َتْخؿُ  لـ التعميقات ىذه مف

 لعالمات الكامؿ شبو إىماليا التعميقات ىذه في الفارقة العالمات مف إف ثـ. واليجاء
 المغوي الضعؼ ظاىرة عف تنفصؿ ال فيي واألسموبية النحوية األخطاء أما! الترقيـ
 المستخدـ؛ تَُقيِّد التي السرعة إلى فمرجعو اإلمالئي التحرير سوء وأما بالعربية، العاـ
 الحيز شروط إلى فمرجعو الترقيـ عالمات تجاوز وأما. غالًبا بالتكمفة مرتبطة ىي إذ

 الترقيـ وعالمات كممة، خمسمائة يتجاوز ال فيو التعميؽ؛ في بو المسموح المكاني
 عمى المكتوبة المغة عمى يغمب بما أيًضا يتعمؽ ذلؾ ولعؿ. الحساب ضمف معدودة
. وخصائصو المنطوؽ مقاربة إلى تميؿ إذ الشابكة؛

 في اآلراء استطالع وىي البحث، تدابير مف الثاني الشطر إلى انتقمنا فإذا
 التعميؽ نسبة في كبيًرا تفاوًتا وجدنا تعييًنا الدراسة ليذه أعددناىا التي االستبانة
 %97,65الخاص استطالعنا في فيي ؛(عشر الحادي الجدوؿ )الفصحى بالعربية
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 فإف دائما؛ الفصحى العربية يستعمموف لمف%  24,2البحث عينة لدى ىي بينما
 ظمت (%26,1) الفصحى العربية يستعمموف ما غالًبا إنيـ قالوا مف إلييا أضفنا
 الكبير؟ التفاوت ىذا تفسير لنا يمكف فكيؼ لدينا؛ ىي مما بكثير أقؿ النسبة

 إذ  البحث؛ عينة عندىا تتوقؼ التي الموضوعات طبيعة إلى ذلؾ مرجع لعؿ
 والتقنية الرياضة قضايا ىي البحث عينة أفراد عنده يتوقؼ مما كثيًرا إف القوؿ يمكف
 التعميؽ إال منيـ يكوف فال اإلناث؛ عند والرشاقة واألزياء والطعاـ الذكور، عند

 في عمييا وقعنا التي الموضوعات أف: سمًفا توقعناه قد فيما ذلؾ مرجع ولعؿ بالعامية،
! األياـ ىذه الشباب جيؿ تستوقؼ ال نخبوية موضوعات" نت الجزيرة" 

 

 االجتماعي التواصل وسائل في العربية استعمال عمى َذْيلٌ 

 %النسبة التكرار القيمة الفقرة

 المقاالت عمى ُأَعمِّؽُ 
 العربية بالمغة واألخبار
 .الفصحى

 

 24,2 51 دائًما

 26,1 55 غالًبا

 24,4 51 أحياًنا

 25,1 53 نادًرا

 99,5 210 المجموع
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 في العربية منزلة َتّعرُّمؼ إلى االستطالعية الدراسة ىذه في ىمتنا صرفنا  قد
 وحضورىا العربية لواقع صورة رسـ إلى  انتياءً  وجوىو؛ اختالؼ عمى الشابكي التداوؿ
 ميمة نراىا إجرائية لتدابير وتحضيًرا الحديثة، االجتماعي التواصؿ وسائؿ في اليومي
. الشابكي الفضاء ىذا في باستعماليا والنيوض  العربية منزلة لترقية

 لمعربية المغوية البنية عمى الدراسة ىذه تركز لـ ذلؾ عمى وتأسيًسا
 عمى والتعميقات اإللكتروني والتراسؿ الدردشة غرؼ في تتجسد كما وخصائصيا

 ىذه بعض عند التوقؼ مف يمنعنا ال كمَّو ذلؾ ولكف المختمفة؛ والمقاالت األخبار
نما المغوية؛ والمظاىر الخصائص  تشخيصيا بأف يقيف عمى ألننا ذلؾ نفعؿ وا 

 ما أىـ ولعمو. واستعماليا بالعربية النيوض مف ميـ شطر ىو إنما عندىا والتوقؼ
 تجمياتيا؛ بكؿ المغوي الضعؼ ظاىرة الشابكة في العربية استعماالت تعكسو

 االختيارات سوء وتعاني والصرفية، والنحوية اإلمالئية باألخطاء تطفح فالتعميقات
 ومف المتينة، الفصيحة األساليب عمى والركيكة العامية األساليب وغمبة المعجمية،

. تاًما يكوف يكاد إىماالً  الترقيـ عالمات إىماؿ أيًضا ذلؾ
 جعميـ الذي ىو المغوي الضعؼ ليذا البحث عينة أفراد استشعار ولعؿ
 يظيره كما المختمفة، األخطاء تجنبيـ جاىزة لغوي تدقيؽ برام  وجود يفضموف
: عشر الثاني الجدوؿ

 

 

 

 

لما
بح
 ث

 %النسبة التكرار القيمة الفقرة

ؿُ أ  ىناؾ يكوف أف َفضِّ
 آلي تصحيح
 .لمتعميقات

 57,8 122 دائًما

 16,1 34 غالًبا

 15,6 33 أحياًنا

 10,0 21 نادًرا

 99,5  210 المجموع
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 الثالث

 بالعربية النهوض سبيل في

 اختالًفا إال المغات في المتعددة االجتماعي التواصؿ وسائؿ أثر يفترؽ ال
 جميع في متطابقة تكوف وتكاد متشابية فإنيا التأثيرات ىذه وجوه أما َكّمًيا،
 اإلنجميزية، المغة تيديد وبالضرورة الشابكة، بتيديد الشعور أف ويظير. المغات
  وقومية شعًبا تجد فمست لغاتيـ؛ اختالؼ عمى الناس مف كثير لدى مقيـ ىاجس
 إلى والداعيف اإلنجميزية ىيمنة وجو في القومية المغة عف  المدافعيف مف يخمواف
 عف واالبتعاد لغتيـ الستعماؿ لمشباب النصح وتقديـ لمغاتيـ، الحاسوب تطويع

. ()الشابكة ولدتيا التي اليجيف والمغات اإلنجميزية
  مسألة إلى النظر في غيرنا عف أساسيةً  اختالفاتٍ  مختمًفا يبدو موقفنا ولعؿ
 ونتائجيا التأثيرات بيذه نسمِّـ فنحف العربية؛ تواجو التي والمخاطر التيديدات
 والتأثيرات، التيديدات ىذه شأف في نبالغ ال أننا عمى العربية، المغة عمى المحتممة

نما انقراضيا، أو العربية بزواؿ ُيْنِذرُ  َمفْ  َمْنِزَلةَ  َنْبُمغُ  فال  الواقع ذلؾ عمى يحممنا وا 
: أف ذلؾ وبياف وغيرىا، العربية في الماضية المغات وسنف نشيده، الذي المغوي
 آنية تأثيرات ىي إنما المغات مف وغيرىا العربية في الشابكة تأثيرات أكثر -1
 التي العابرة واألحاديث والتعميقات بالحوارات تتصؿ ما أكثر فيي دائمة؛ غير

 أف تشبو فيي نفسيا؛ الشابكة عف تزوؿ ما سرعاف بؿ قيمتيا، تفقد ما سرعاف
. الباقية الفصحى ال اليومية العامية تكوف

                                                           

 الوطنية اليويات في تأثيرىا ومدى الوطنية المغات في اإلنجميزية أثر لمعرفة اليونسكو مسح "انظر- 1
 اإلنجميزية استعماؿ إلى الفرنسي الشباب نزوع في وانظر. الدراسة مراجع في" الشابكة خالؿ مف

 ".المغات حوار " سراج نادر كتاب في المغوي واليجيف
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 المستحدثة المغوية أساليبيـ يستعمموف ال الشباب مف الشابكة مرتادي أف  -2
 رسمية سياقات في فيـ يفارقونيا؛ ال محدودة سياقات في إال اليجيف ومعجميـ

 .الفصحى يستعمموف أخرى

 المكتوب سيدة تزاؿ ما الفصحى العربية أف السابقة بالنقطة ويتصؿ  -3
ف  أف يظير الشابكة عمى المنشور العربي المحتوى في النظر فإف رسمًيا؛ والمدوَّ
 شاسعة مسافات الشابكي واليجيف التقميدية العاميات أماـ وأنو لمفصحى، الغمبة
 ىذه أنياستبمغ عمى يؤشِّر ما ثمة وليس والمعرفة، والعمـ التدويف لغة لتكوف

 .ما يوًما المرحمة

 الشباب يستعمميا رطانات تكوف أف تعدو ال الشابكية التنوعات ىذه إف ثـ  -4
 الكتابة أو لالمتحاف جمسوا فإف أىالييـ؛ عف التميز أو اليوية مف شيء عف بحثًا

 .الفصيحة العربية إلى بالوعي فاؤوا الرسمية

 واإلعالـ التعميـ لغة فيي الرسمي؛ االستعماؿ لغة ىي الفصحى تزاؿ وما  -5
 .اإللكترونية صوره في الممتـز الصحافي والنشر العممي والبحث

 ما عمى وحيواتيا المغات سنف ويقارب المغوي الواقع يعايف ذكرناه ما إف
ف. المغوي التطور أعراؼ بو استقرت  لغة"  إلى النظر ىنا نقصده ما غاية وا 
 يعفينا ال كمو ذلؾ و. متكاسمة أو متحيزة وال مغالية غير موضوعية نظرة "الشابكة

 عمى تقمقوا ال: " قاؿ كمف قدمناه ما إلى الركوف إلى َيْدَفعُ  وال المسؤولية، مف
". محفوظة فإنيا العربية

عادة بيا، والنيوض العربية، منزلة حفظ إف بالقوؿ البدء منذ وُنَسمِّـ  وا 
 التخطيط رؤى مف َىْدي عمى تسير مؤسسية جيود بو تنيض إنما إلييا االعتبار
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 السياسي بالقرار شرعيتو يكتسب إنما كمو وذلؾ المغوية، السياسات ورسـ المغوي
، الحاسـ . المخمصة الخالصة والنوايا الرشيدة، اإلجرائية والتدابير والصاـر

 ووسائؿ الشابكة في الفصحى بالعربية النيوض أف ُنّقدِّر فإننا ذلؾ وعمى
ميا متضافرةً  جيوًدا يقتضي  المختمفة االجتماعي التواصؿ  :اآلتي النحو عمى ُنَفصِّ

  (الدولة) الرسمية الجهود -1

 في الرسمية الدولة مسؤولية  وتتوزع. األخرى الجيود في األساس وىي 
: مجاليف
 وتعظميا العربية، منزلة تعمي وفاعمة جادة قوانيف تجسِّدىا تشريعية جيود -أ
.  الحياة مجاالت مختمؼ في بيا، الناطقيف نفوس في

لزاـ تشريعاتيا، بتنفيذ تعتني أف الرسمية المؤسسة فعمى تنفيذية؛ جيود  -ب  وا 
 .تقدير أقؿ عمى الرسمية االستعماالت في بيا الناس

 وسائؿ ىي ىنا المطموبة الفصيحة العربية الحتراـ الضامنة الدولة وأدوات
. المختمفة االجتماعي التواصؿ وسائؿ و الشابكيّ  اإلعالـ
 نحو السعي في واألخالقية القانونية الدولة مسؤولية ذلؾ إلى وينضاؼ – ج
نما المعرفة، مجتمع نحو بو والسير وترقيتو مجتمعيا تطوير  بتحديث  ذلؾ يكوف وا 
: الدولة مسؤوليات فمف المختمفة، ووسائمو المجتمع أدوات
  بإدخاؿ الكفيمة والتقنيات المختبرات بتوفير بيا؛ والنيوض الجامعات ترقية 
 .المعرفة مجتمع البالد

  العربي المعرفة مجتمع لغة لتكوف تييئتيا عمى والعمؿ العربية المغة ترقية 
 إلى العربية المجتمعات نقؿ عمى القادرة الوحيدة المغة أنيا ثبت فقد المنشود؛
 .عارفةٍ  مجتمعات
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 بمشروعات يتعمؽ ما والسيما والتطوير العممي البحث عمى اإلنفاؽ زيادة 
 وسائؿ في العناية أكثر تنصرؼ أف وينبغي. المغوية الذخائر وبناء اآللية الترجمة
 الوسائؿ، ىذه في المغوي والتحرير التدقيؽ برمجيات دم  إلى االجتماعي التواصؿ

ف المكتوب إلى التسرب مف واليجيف لمعاميات ومنًعا لممكتوب تنقيةً   .والمدوَّ

 التواصؿ وسائؿ باستثمار تسمح المدارس في تحتية بنية تأسيس 
 دراسات أجريت فقد المغة؛ تعميـ في والسيما التعميـ في اإللكترونية االجتماعي

 في فيسبوؾ والسيما االجتماعي التواصؿ شبكات استثمار  إلى قصدت متعددة
 استثمرت لقد. بغيرىا ولمناطقيف ألبنائيا مياراتيا وتطوير اإلنجميزية المغة تعميـ
 بيا يتصؿ وما التعبير ميارات تنمية في اإللكتروني الوسيط ىذا الدراسات بعض
 موقع عمى لمنقاش موضوعا المعمـ يعرض أف ذلؾ وبياف المغوية؛ الميارات مف

 عمى منيـ واحد كؿ يعمؽ الصؼ لطمبة متاح موقع وىو المغة، لتعميـ مخصص
 الطمبة َيْكُتبُ  التالي اليوـ وفي اآلخريف، زمالئو تعميقات وعمى المطروح الموضوع
 البحثية والتجارب الدراسات ىذه أف والشؾ. النقاش موضوع في متكامالً  موضوًعا

 بؿ ظاىر، نحو عمى المغة استعماؿ وُتَرّقي المعارؼ، وتبادؿ المشترؾ العمؿ تعزز
نما والكتابة؛ الفصحى بيف الربط الطمبة الوعي في يربي إنو  واحد مثاؿ ىذا وا 

 .فحسب

 سيتيح التدريس مف النوع ىذا واتباع المناسبة التحتية البنية وجود أف وظاىر
 ميًما رافًدا يكوف ولعمو وترقيتيا، الفصحى العربية الستعماؿ عظيمة فرصة
. المصطمحات وتعميـ التعميـ لتعريب

 مؤسسية جهود -2
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 مساندة فتجيء ومؤسساتيا؛ الدولة جيد مع تتضافر المؤسسية الجيود وىذه
جراءاتيا لتدابيرىا وداعمة وتشريعاتيا، لقوانينيا  ىذه إف القوؿ ويمكف. التنفيذية وا 
: أىميا كثيرةً  مجاالتٍ  تغطي المؤسسية الجيود
 نما والتطوير؛ البحث  الحوسبة شركات الدقة وجو عمى بذلؾ نقصد وا 

 إلى والمستخدميف الشباب لجوء أسباب مف فكثير العربية؛ الحاسوبية والمسانيات
 " وجد فقد خالصة؛ تقنية أسباب بالالتينية العربية كتابة أو الدردشة لغة استعماؿ
 استعماؿ جعمت التي العوامؿ أىـ مف أف السابقة  دراستو في" ِبؿ رتشارد

 وجدت وكذا! عربية مفاتيح لوحات توافر قمة ىو إنما العربية عمى يغمب اإلنجميزية
 .أيًضا المتقدمة دراستيا في اهلل عبد رشا

  التواصؿ شبكات  في ودمجيا المغوي والتصحيح التدقيؽ برمجيات إنتاج 
 ىذا ولعؿ. وجوىيا تعدد عمى اإللكترونية والصحافة اإللكتروني والبريد االجتماعي

 شطًرا تمثؿ صارت اآلف المغوي التحرير برمجيات أف فمعموـ صعًبا؛ ليس األمر
 عمى ُيَسيِّؿ، ىذا ولعؿ منيا، حاسوب أي يخمو فال الصمبة، الحاسوب بنية مف
 ) الداخمية اإللكتروني البريد شبكة في ودمجيا البرمجيات ىذه استثمار ما، نحو
 اإللكترونية الصحافة مواقع في وكذلؾ المختمفة، المؤسسات في (لوؾ آوت

 خالية اإللكترونية والرسائؿ التعميقات جميع ُتْخَرجَ  أف إلى األمر فينتيي المختمفة،
 فيقوـ الخاطئة، عوَض  الصحيحة البدائؿ إتاحة ىنا يمكف و. لغوية أخطاء أي مف

 صحيحة ببدائؿ وتعويضيا المنحرفة واألساليب األخطاء بحذؼ الحاسوب
 .ومناسبة
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  نتاج تطوير ممكنا يبدو ولعمو  في العامية األساليب تتعرؼ برمجيات وا 
 عمى أسيؿ كاف ممكنا ذلؾ يكف لـ فإف النشر؛ عف وتحجبيا فتمنعيا الكتابة
 حذؼ عند يحدث كما والمشاركات؛ التعميقات ىذه حذؼ ومحررييا المواقع مراقبي

. المسيئة أو البذيئة التعميقات
  المؤسسات تعمؿ أف بذلؾ والمقصود وتعزيزه؛ العربي المحتوى تنمية 

 بالعربية محتوى مف تنجزه ما نشر عمى.... واإلعالمية والبحثية والعممية التعميمية
 عف ينأى والمتعمـ الباحث تجعؿ عربية وبيانات معمومات ألوعية توفيًرا الفصحى؛

 في ِبؿ رتشارد وجد لقد. اإلنجميزية والمعارؼ المعمومات مصادر إلى المجوء
ـِ  دراستو  عمى اإلماراتييف الطمبة مف دراستو عينة إقباؿ أسباب أىـ أف ذكُرىا المتقدِّ
 في المطموبة البحثية مشروعاتيـ استكماؿ في الرغبة ىو اإلنجميزية المغة مواقع

 .الجامعة

 الصحافة والسيما المختمفة اإلعالمية المؤسسات جيود تفوتنا وال 
 ترقية في ومحوري عظيـ فدورىا التمفزة؛ ومحطات والفضائيات اإللكترونية
 سياساِتيا ترسـ أف اإلعالمية المؤسسات ليذه فيمكف ليا؛ والتمكيف الفصحى
 في بحقيا تحتفظ وأف الفصحى، بغير المداخمة أو التعميؽ تحظر التي الخاصةَ 
. عربية غير بحروؼ أو اليجيف أو بالعامية مكتوبة  مادة أي حذؼ

 بمحاور نفسيا فتخصَّ  الناس نفوس في منزلتيا تستثمر أف يمكف إنيا ثـ
 بالفصحى ويعمقوف ويناقشوف يكتبوف وقضاياىا؛ بالعربية يشتغموف لمف خاصة
. وحدىا

 العربية البالد في الناس بيف وأشيع أرقى الفصيح اإلعالـ منزلة أف ومعموـ
 الذي المشترؾ القدر عمى بيا الناطقوف يمتقي التي الجامعة المغة فيي واإلسالمية؛

 مف فيو مثااًل؛ إال"نت الجزيرة "موقع وليس والتواصؿ؛ والتحاور بالتفاىـ يسمح
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 بالعربية ذلؾ وكؿ واستطالًعا، واستشارة زيارةً   العربية اإللكترونية المواقع أكثر
. وحدىا الفصحى

 الفردية الجهود -3

 نتائ  إلى يفضي وتكامميا تضامنيا أف ذلؾ الفردية؛ بالجيود نستييف وال
 ولعؿ متفاوتة، أنحاء عمى تتوزع الفردية والمسؤولية الجيود ىذه ولعؿ جًدا، مفيدة
 عمى ينشرونو وما العربية المغة في المتخصصوف ينتجو ما في تجمياتيا أبرز

 العربية تكوف أف يغمب إذ الناس؛ مف  غيرىـ مع بو يتفاعموف وما الشابكة،
ذا والمستعممة، المتداولة ىي المكتوبة الفصحى  مالييف ىؤالء إلى أَضْفتَ  وا 

 والمثقفيف واألدباء والشعراء والمدرسيف والمعاىد الجامعات وأساتذة األكاديمييف
. ليا والتمكيف الفصحى نشر في فارقةً  عالمةً  ذلؾ كاف

 عائالتيـ فتسيـ فييا، يؤثروف عائالتٍ  االجتماعية الفئات ليذه أف والشؾ
 بيف العربية دعـ جسور مد في كثيًرا األمر يختمؼ وال. المبارؾ الجيد ىذا في

. والعممية العممية ومجاالتيـ تخصصاتيـ اختالؼ عمى األصدقاء
نات المتآزرة والمجموعات المنتديات إنشاء ويبدو  عمالً  الخاصة والمدوَّ

 مف فكثير ونشرىا؛ الفصحى لمعربية التمكيف في فاعمية وذا منظًما منيجًيا
نة يمتمؾ العربية بعموـ المشتغميف والعمماء واألدباء والشعراء المسانييف  أو مدوَّ

 كثير ويتيح العربية، شؤوف في والبحثي العممي إنتاجو فيو ينشر شخصًيا موقًعا
 المحاورة في واإلسياـ التعميؽ باب ويجعؿ وزمالئو، ألصدقائو مواد نشر منيـ

. مصراعيو عمى مفتوًحا والمناظرة
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نات ليذه جًدا مناسًبا ويبدو  وعموميا بالعربية المنشغمة والمنتديات والمواقع المدوَّ
نة إغناء في لإلسياـ الخاصةَ  اشتراطاِتيا ترسـ أف ثرائيا، المدوَّ  اشتراط فيكوف وا 

 تمؾ عمى ُيْنَشرُ  ما في التحكـ في سديًدا تدبيًرا غير ال بالفصحى والتعميؽ الكتابة
نات . والمنتديات المدوَّ

 إجراءً  واليجاء الرسـ وأخطاء المغوية األخطاء مف تحريرىا عمى العمؿ ويكوف
 غير صحيًحا انتشاًرا لمعربية تكفؿ التي المغوية والصحة الدقة تعميـ سبيؿ في رشيًدا
. ممحوف

 لمنيوض مشجعةً  مبادراتٍ  يمثالف فردييف بجيديف خاًصا احتفاءً  ىنا ونحتفي
: وىما المختمفة، االجتماعي التواصؿ وسائؿ في استعماليا وترقية بالعربية

 لمحد الرياض في سعودية مدرسة نظمتيا حممة وىي ،القرآن لغة حممة-  
. ()الشابكة عمى (اإلنجموعربية ) طريقة استخداـ مف

 وفييا ،"فيسبوك عمى العربية لمغة يوم " عنوانيا أردنية شابة مبادرة- 
 لمتداوؿ يوًما 2012 تموز مف والعشريف الرابع يوـ اعتبار إلى المباِدَرةُ  دعت
 بالمساىمة، ألًفا عشروف ووعد ألؼ مائة نظر المبادرة لفتت وقد العربية، بالمغة

 .()يومذاؾ

ذا  مع تتضافر أنيا ظاىر فإنو تعميًما بالفردية الجيود ىذه وسمنا قد كنا وا 
 .والخاصة الرسمية المؤسسية الجيود مف غيرىا

                                                           
  /www.al-jazerah.com.2011:انظر- 1

  www.khabarjo.net/Jordan-news/1198.hml:انظر-  2
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: الَقـْول آِخرُ 

 لغوية قضية ليست المختمفة بجوانبيا المغة استعماؿ قضية بأف نؤمف
نما خالصة؛  ولعؿ والتقني؛ واالجتماعي والمعرفي بالثقافي المساني فييا يتداخؿ وا 
 الوقت في لمعربية إلحاًحا الجوانب أكثر ىو  اليندسي/ الفني التقني الجانب

 يتعمؽ ما والسيما وممحقاتو الحاسوب تعريب في المضي أف ذلؾ الحاضر؛
. كميا المغمقة األبواب مفتاح يبدو بالشابكة

 دعـ دوف تنجح لف العربية حوسبة وعمماء الميندسيف جيود أف ونحسب
 الطيبة فالنوايا ليا؛ الحاسوب وتطويع العربية منزلة عالًيا ُيَقدِّر رسمي مؤسسي
.  وأدواتٍ  ومعرفةً  عمًما تُْنِجزُ  ما بمقدار إال تتقدَّـ ال والشعوب معرفة، تُْنِت ُ  ال وحدىا

 التمكيف في األساس حجر والخاصة العامة ومؤسساتيا الدولة مسؤولية وتظؿُّم 
 والثقافي المغوي ألمنيا حمايةً  استعماليا؛ وتنمية وترقيتيا الفصحى لمعربية

 أبوابو، أوسع مف الشابكي والفضاء المعرفة عصر دخوؿ مف واقتراًبا واالقتصادي،
 المتساوية حقوقيـ وتأكيد جميًعا المواطنيف بيف االجتماعية والمساواة لمعدالة وتحقيًقا

. غيرىا ال بالعربية ثمارىا؛ وقطؼ واستثمارىا المعرفة بموغ في
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التعليقات والمناقشات 

إبراهيم الزقرطي  - 
تحدث عف مصطمح الحروؼ الالتينية الذي ورد في األبحاث، ومف واقع عممو 

ظاىرة "ىذه الحروؼ وفؽ ىيئة األمـ المتحدة تسمى : في األسماء الجغرافية يقوؿ
أو الحروؼ الرومانية وليست الالتينية، كما أف ىناؾ نظامًا عربيًا مثبتًا بيذه " الرومنة

، ويستخدـ منذ السبعينيات وحتى اآلف في كتابة "نظاـ بيروت"الحروؼ يسمى بػ
الحروؼ العربية بالحروؼ الرومانية، وقد حاوؿ أحد رؤوساء ديواف الخدمة المدنية 
استصدار قانوف لتوحيد كتابة أسماء األشخاص والعائالت بالحروؼ الرومانية كما 

وّحدت أسماء وبمداف الوالدة عمى مستوى األردف بالتعاوف مع المجنة الوطنية لألسماء 
. الجغرافية والمركز الجغرافي

لذا أمؿ أف ُينشر ىذا النظاـ الموحد المستخدـ عمى مستوى البمداف العربية 
. األخرى
أحد الحاضرين - 
إف المشكمة تكمف في مناى  المغة العربية وأساليب تدريسيا، ويتحدث عف : قاؿ

تجربة سيئة ألساتذة أتراؾ درسوا المغة العربية في مركز تعميـ المغات في الجامعة 
األردنية؛ إذ ال تتوفر لدينا أساليب تدريس وال مناى  تراعي المستويات؛ لذا رأى أننا 

الفيرست "بحاجة إلى دراسة تجربتنا التاريخية في نشر المغة العربية كدراسة كتاب 
الذي يروي في طياتو قصة رجؿ صيني جاء إلى البصرة فتعمـ العربية " البف النديـ

في ستة أشير ورجع إلى بالده وعمَّـ العربية وألؼ فييا، ونحف حتى اآلف عاجزوف 
. عف تعميـ أبنائنا العربية

كما رأى أىمية تفعيؿ دور المكتبات المدرسية المعطمة لعدـ وجود حصة مكتبية 
 .لمطمبة
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