
 781 

 الأبجديـــّــة الصّوتيّــــــة
 للدكتور قسطندي الشوملي  

 )جامعة بيت لحم(

إن الكتابةةةي ل سةةةص سةةةقر بةةةقألص تتأل ب ةةةي ل بةةةقاص لةةة  ال  ةةةي  ق ةةة    تبةةة   
لتم  ز ا ختاللاص البقت ي الحابة ي بة ن مخت ةل ال ت.ةاصل لةالحألل الةر   بةقأل 

بةقأل  ي مةي بةقت ي  بشكل قاحد ل  عدد كب أل من الك ماص  أخر ل  كل بقألص مةن
مخت فةيل قظرةألال لز.ةز الكتابةي ايمالع ةي عةن تمو ةل لبةقاص ال  ةي  لتةد .تةد الز مةةا  
ل  إ .اد لب.د ي بقت ي لكتابي الحألقل قي متا البقت ي حسب لقضاعتا المخت في 
لةةة  الك مةةةي  كمةةةا لكةةةألقا لةةة  قضةةة  لب.ةةةد اص تتةةةدل إلةةة  ت.ظةةةب ع ةةةقب ا ب.ةةةد اص 

 المستزم يل
ي البةةقت ي الدقل ةةي المزألقلةةي ع ةة  ألمةةقز مةةأخقرص مةةن ا لفباع ةةي قاعتمةةدص ا ب.د ةة

الألقماظ ةةي  بزةةد لن لدخ ةةص ع  تةةا إضةةالاص قتزةةد الص  لأخةةرص ألمةةقزال إ أل ت ةةي قعةةدلتتا 
لتالعم لشكال الألمقز البقت يل كرلك استخدمص ألمقزال ب  ألص لإلشاألص إل  لن بقتال يد 

 ةي قالكب ةألصل قيةد يامةص التة م ابةبب  ب ةقن بةقص ،خةأل  كمةا اسةتخدمص الحةألقل الماع
بةةةقاص قخباعبةةةتا  ل كتةةةب الحةةةألل المزبةةةاص ل حةةةألقل ع ةةة  لسةةةان التم  ةةةز بةةة ن ا 

  لةة  حةة ن تضةةال الزالمةةاص المم ةةزص عظةةدما   فةةر البةةقص عاد ةةال  لةةق كةةان لفرةةال  مظفةةألدال 
ن تموةةل سةةان تسةةتب    ةةر  ا ب.د ةةي البةةقت ي لببةةقألص مخالفةةي ل زةةادصل قع ةة   ةةرا ا 

 لح ي قالم تي ق   عالم يلبقاص ال  اص ال
ق مكةةن ايتةةألاا ظرةةام عألبةة  تقضةة  مةةن خاللةةو ألمةةقز لكةةل الفقظ مةةاص لةة  ال  ةةي 

لةةةل لةةة  ك مةةةي  كتةةةاب  كو ةةةألص قمتظقعةةةيل لحةةةألل ا الزألب ةةةي  لا ختاللةةةاص البةةةقت ي 
بةةقص بق ةةل  لةة  حةة ن لظةةو لةة  ك مةةي  بةةاب  بةةقص يبةة ألل قالةةقاق لةة  الك مةةاص 

عةةن ية م بةةقت ي متسةةاق يل قحةةألل التةةال لةة    قلةةد    تزبةةأل - زةةقد -مقلةةقد –  ةقألد
ك مي  حق    أل التال ل  ك مي  ياض  ل قالالم ل   ب ب    أل الالم لة   والوةي   
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    خت ةل ظبةق بزضةتا مةن خةأل   مةن  ةاب -مةن .ةا    -قالظقن لة   مةن شةا   
قاحةةد لةة  ل ةةاص مخت فةةي  ةةق شةةزقأل ن شةةزقأل السةةام  بةةأن الحةةألل عةةن بزةةمل كمةةا ل

ظ.  ز ةي  ق ظةاك لةألق دي ةق بة ن لة  الزألب ةي تخت ةل عةن التةا  لة  اي: لالتةا  خابئ
ظ.  ز ةي لوةق  ايظبق التا  ل  كل من ال  ت ن  لتق ل  الزألب ي لوق  لسظاظ   قلة  

ظ.  ز ةيل عتبةي لة  ظبةق الزألبة  لإل لتبل ق را الفألق الدي ق ل  ال  ت ن  تةل لح اظةال 
رن إظ.  ز ةيل لك ةل لة  اي (b)ن حألل البا  لة  الزألب ةي  خت ةل عةن بةقص كما ل

 بقاص الزألب ي ل مكن قبل ا 
بةةقاص البةةامتي قألمةةزص لتةةا بألمةةقز خابةةي  قلةةم ن الكتابةةي الزألب ةةي ا تمةةص با إ

  مةة  لظتةةا تتةةألدد لةة  تتةةتم با بةةقاص ال  ظةةي  قخابةةي التبةة ألص مظتةةا  قلةةم تألسةةمتا خبةةال 
ي ع ة  مةا  ةق ن لة  ال  ةي المحك ة  كما  زداد عدد لبقاص ال ة %88بي الظبقص بظس

ب.د ةةةي الزألب ةةةي يةةةادألص بظفسةةةتا ع ةةة  دألاسةةةي ع  ةةةو لةةة  ال  ةةةي الفبةةةح ل قلكةةة  تبةةةب  ا 
لكةل  لبقاص ال  ةي الزألب ةي قلبةقاص ال ت.ةاص الزام ةي ك تةا    بةد مةن لن ظضة  ألمةقزال 

كوةةأل مةةن الحةةألقل  لزةةدد الحةةألقل المق.ةةقدص لةة  بةةقاص لةة  كةةل ل ةةي لن ا إلبةةقاتتال 
قاص ما  فقق بن ل تا من ا بقاص  ر  ال  ي   ل.م   لب.د ي ل ي ل ي    زبأل عن 

 بةقاص المسةتزم ي لة  ل ةي مةا    تزةدر سةت ن بةقتال ألمقز ا الكتاب يل ق.دقل ا  كو ألال 
ظسةةاظ ي لةةم  سةةتظفد كةةل بةةقاص المسةةتخدمي لةة  .م ةة  ال  ةةاص ايعةةادصل كمةةا لن عةةدد ا 
 لي المبقتيلايمكاظاص البقت ي لآل

مةةةا  ظبتةةةةو المةةةةتك م قمةةةا تسةةةة. و الكتابةةةي مةةةةن ظبتةةةةو   لتةةةةر  الفةةةألقق بةةةة ن قظرةةةألال 
كوةةأل مةةن ظبةةل اد ةةي تكةةاد   تةةيد   لةة  ل ةةي ل ةةي  لن الكتابةةي الزلن ظتةةقل إظسةةتب   

ن ال  ةةةةي الزألب ةةةةي تسةةةةت ظ  عةةةةن .ةةةةز  متةةةةم مةةةةن لالقايةةةة  ال  ةةةةق  الم فةةةةقر  خابةةةةي ق 
محاقلةةي .ةةادص لقضةة  ألمةةقز  بةةقاص المظبقيةةي  ق ةةق الحألكةةاصل قظأمةةل لن ت.ةةألرا 

إلة  ب ةان مالمة  البةقص ايضةال ي التة     مكةن بقاص الزألب ي  تتدل ل  عألب ي
 ن ترتأل ل  الحألل القاحدلل

 دكتقأل يسبظد  شقم  
 


