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تحقيقات

اللغة الهجينة تنتشر بين رواد مواقع التواصل العرب (معتصم الناصر)

تضع ثورة التواصل االجتماعي المعاصرة اللغة العربية أمام اختبار صعب ،في ظل التراجع الحضاري للمتحدثين بها ،ما
المعجميّة» ،في مقابل ما تصكه الثقافات األخرى على هذه المواقع من مصطلحات
أدى إلى ما يسمى بـ«الفجوة ُ

مواقع التواصل
الفجوة المعجميّة
تهدد مستقبل العربيّة

القاهرة ـ ياسر غريب

يـ ـشـ ـع ــر خ ـ ــال ـ ــد ف ـ ـه ـ ـمـ ــي ،أس ـ ـتـ ــاذ
عـلــم الـلـغــة ف ــي جــامـعــة املـنــوفـيــة،
ب ــالـ ـخـ ـط ــر ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ـق ـب ــل ل ـغــة
ال ـ ـض ـ ــاد ،ك ـل ـم ــا رص ـ ــد االن ـ ـت ـ ـشـ ــار املـ ـت ــزاي ــد
لـلـمـصـطـلـحــات األعـجـمـيــة وال ـعــام ـيــة وســط
األلـ ـ ـف ـ ــاظ املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة ب ـ ــن رواد م ــواق ــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ال ـع ــرب ،إذ ال تــوجــد
تاريخية يمكن من خاللها مقارنة،
سوابق
ً
ً
كثافة وســرعــة ،ما أحدثته مواقع التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي بـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـشـ ــر مـ ـ ــن ت ـغ ـي ـي ــرات
متسارعة في مختلف نواحي الحياة ،وعلى
رأسها التأثير العميق على اللغة العربية.
وت ـع ــود أس ـب ــاب ال ـخ ـطــر ،ف ــي رأي الــدك ـتــور
فهمي ،إلى املوارد املحدودة للعربية (خاصة
األل ـ ـفـ ــاظ) ،ف ــي م ـقــابــل م ــا ت ـقــذفــه ال ـث ـقــافــات
ومعان
األخرى بغزارة في كل ثانية من أفكار
ٍ
وتصورات عبر مواقع التواصل االجتماعي،
أضــف إلــى ذل ــك ،الـتــراجــع الـحـضــاري ألبناء
الـلـســان الـعــربــي ،مــا جعل لغتهم مستهلكة
ُ
ومستقبلة ،وهو ما أنشأ حالة لغوية ّ
تسمى
بـ«الفجوة املعجمية».
مسارات العربية على مواقع التواصل

اتـ ـ ـخ ـ ــذت ردود األف ـ ـ ـعـ ـ ــال ت ـ ـجـ ــاه «الـ ـفـ ـج ــوة
املعجمية» مسارات ثالثة؛ والحديث ألستاذ
عـلــم الـلـغــة ،أول ـهــا هـجــر املـسـتـخــدم الـعــربــي
لغته واستخدام اللغة األجنبية التي أنتجت
ال ـف ـك ــرة وامل ـع ـلــومــة وال ـت ـص ــور وق ــذف ــت بها
أمــامــه على شــاشــة الـحــاســوب ،وهــو سلوك
يفقد الـلـســان الـعــربــي قــدرتــه على املواجهة
والـتـحــدي عبر تطوير آلـيــات اللغة وتوليد
معجمها ،ويتسم املسار الثاني بالخطورة؛
إذ إن م ــن ق ــام ــوا عـلـيــه ،كـلـمــا قــاب ـلــوا فـجــوة
م ـع ـج ـم ـي ــة لـ ـ ـج ـ ــأوا إل ـ ـ ــى سـ ــدهـ ــا م ـ ــن ال ـل ـغ ــة
األجنبية بطريقة فردية عشوائية محدودة
الـفـهــم ،وهــو أمــر يصيب الـلـغــات على املــدى
الـبـعـيــد بــالـتــرهــل وال ـع ـجــز ،وه ــو م ــا تمثله
اللغة العربية املهجنة املعروفة بـ «الفرانكو
آراب» .أمـ ــا املـ ـس ــار ال ـث ــال ــث ف ـي ـم ـث ـلــه فــريــق
مقاوم حريص على اللسان العربي بألفاظه
وتراكيبه ،وهو الذي يصارع من أجل إيجاد

ت ـع ـب ـيــرات صـحـيـحــة وس ـل ـي ـمــة ي ــواج ــه بها
الفجوات ،وهو وإن كان يشقى ويتعب فإنه
سيحقق انتصارًا حقيقيًا ،ولكن بعد فترة
كما يرى خالد فهمي.
«الفرانكو آراب»

يــرفــض األديـ ــب أح ـمــد فـضــل شـبـلــول ،نائب
َّ
رئيس اتحاد كتاب اإلنترنت العرب ،التعامل
مـ ــع مـ ــا ي ـص ـف ــه ب ــال ـل ـغ ــة ال ـه ـج ـي ـن ــة امل ـك ــون ــة
م ــن األرقـ ـ ــام واملـ ـح ــارف ال ـعــرب ـيــة (ال ـح ــروف
وعالمات الترقيم معًا) ،والتي أحالت اللغة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ــرص ـي ـن ــة إل ـ ــى رمـ ـ ــوز وإشـ ـ ـ ــارات
سريعة ومصطلحات ال يجيد فهمها سوى
فئة الشباب واألطـفــال ،من أبناء البلد التي
تـكـتــب ف ـيــه ،إذ ص ــار لـكــل أب ـن ــاء قـطــر عــربــي
لغتهم الخاصة التي ال يفهمها سواهم.
وي ـف ـس ــر م ـح ـم ــد ثـ ــابـ ــت ،الـ ـب ــاح ــث ال ـل ـغ ــوي
وامل ـ ـتـ ــرجـ ــم ،مـ ــا ق ـ ـصـ ــده شـ ـبـ ـل ــول ب ــ«ال ـل ـغ ــة
الهجينة» على أنها لغة «الفرانكو آراب» التي
ص ــارت م ـســارا لـغــويــا مستقال بــذاتــه يشبه
الـشـيـفــرة ،تستخدم فـيــه أرق ــام للتعبير عن
أصــوات عربية ال وجــود لها في اإلنكليزية.
مثل (=7ح) و(=3ع) و(=2الـهـمــزة) وغيرها.
وك ــان ال ـنــاط ـقــون بــاإلنـكـلـيــزيــة ق ــد اعـتـمــدوا
بعض التغييرات لالختصار ،ونقلها عنهم
ً
امل ـس ـت ـخ ــدم ــون ال ـ ـعـ ــرب ،م ـث ــل ( )OMGب ــدال
م ــن  Oh my godبـمـعـنــى :ي ــا إل ـه ــي ،و(See
 ،you (CUواألغ ـ ــرب هــو مــا تــم تـعــريـبــه من
ُاالخـ ـتـ ـص ــارات األج ـن ـب ـي ــة ،م ـثــل االخ ـت ـصــار
املعرب (برب) وأصله ( )BRBوهو اختصار
لـعـبــارة ( )Be Right Backبمعنى :ســأعــود
الحقًا .واالختصار املعرب (لول) وأصله ()lol
وهو اختصار لعبارة ()Laughing Out Loud
ـال .كذلك أضيفت
بمعنى الضحك بصوت عـ ٍ
مــؤخـرًا الـعــديــد مــن األش ـكــال التعبيرية عن
املشاعر .لكن ثابت يستدرك بــأن هــذه اللغة
املستحدثة رغــم خطورتها فإنها آخــذة في
الـتــاشــي لـعــامـلــن؛ األول صـعــوبــة تعلمها
عـ ـل ــى الـ ـط ــائـ ـف ــة األك ـ ـبـ ــر مـ ــن امل ـس ـت ـخ ــدم ــن،
وال ـث ــان ـي ــة ه ــي ال ـت ـس ـه ـيــات ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـتــي
تتنافس فيها شركات البرمجيات مثل خيار
للمستخدم
«الكلمات املتوقعة» َالتي توفر
ً
بمجرد كتابته الـحــرف األول مجموعة من

اتحاد المجامع اللغوية العلمية
العربية بالقاهرة (العربي الجديد)

مزج العربية بعبارات
تنتمي للنظام
النحوي اإلنكليزي
يهدد مستقبلها
ّ
شباب اللغويين
يدافعون عن
إيجابيات مواقع
التواصل االجتماعي

االح ـت ـم ــاالت يـخـتــار م ــن بـيـنـهــا م ــا يقصده
بــال ـض ـغــط ع ـل ـيــه دون عـ ـن ــاء ك ـت ــاب ــة جـمـيــع
حروف الكلمة.
إيجابيات مواقع التواصل

باملقابل يرى عبد اللطيف عبد القادر ،أستاذ
امل ـن ــاه ــج وط ــرائ ــق ت ــدري ــس ال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة
ب ـجــام ـعــة ق ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس ،أن اإلي ـج ــاب ـي ــات
اللغوية ملواقع التواصل االجتماعي كثيرة
كما هــي سلبياتها فــي الــوقــت ذات ــه ،ضاربا
امل ـث ــل ب ــامل ـج ــال ال ـل ـغ ــوي ،إذ دف ـع ـت ـنــا مــواقــع
ال ـت ــواص ــل إل ــى ن ـمــط م ــن ال ـك ـتـ َـابــة يـسـتــدعــي
َ
التكثيف واإلي ـج ــاز ،وهــو مــا فـ ِـطــن لــه موقع
«تويتر» فأراد أن يضع لهذا التكثيف قانونًا
خ ــاص ــا ،ح ــن فـ ــرض ع ـل ــى م ـس ـت ـخــدم ـيــه أال
تزيد كلماتهم في التدوينة الواحدة عن 140
حرفًا».
وي ــداف ــع ع ــن دور تـلــك امل ـن ـصــات ف ــي تطوير
اللغة وخدمة األدب ،عدد من شباب اللغويني،
من بينهم رجب إبراهيم أستاذ األدب والنقد
بــالـجــامـعــة اإلســام ـيــة ف ــي مــال ـيــزيــا ،وال ــذي
يرى أن عملية الكتابة التقليدية كانت دائمًا
ب ـم ـثــابــة ن ـش ــاط ف ـ ــردي ي ـت ـســم بــاالن ـعــزال ـيــة،
بعكس الكالم الشفاهي املباشر ،ولكنها اآلن
بفضل ال ـثــورة االتـصــالـيــة تـحـ ّـولــت إلــى أداة
للتواصل االجتماعي ،قائال «قبل اإلنترنت
كان آحاد الناس يكتبون ألمثالهم إذا أرادوا
التواصل ،أما اآلن نكتب وتصل كتاباتنا إلى
املئات واآلالف من الناس بمنشور واحد».
ّ
ووف ــرت مــواقــع الـتــواصــل مـســاحــات ضخمة
لنشر الكتب واألب ـحــاث اللغوية مجانًا ،مع
إمـكــانـيــة الـتـفــاعــل مــع الـكــاتــب عـبــر التعليق
وال ـت ــوج ـي ــه ،ك ـم ــا أت ــاح ــت ال ـف ــرص ــة لـظـهــور
حـ ـس ــاب ــات م ـت ـخ ـص ـصــة ت ـش ـج ــع ع ـل ــى نـشــر
األع ـم ــال اإلبــداع ـيــة أك ـثــر ع ـشــرات املـ ــرات من
ال ـص ـح ــاف ــة واإلعـ ـ ـ ــام ال ـت ـق ـل ـي ــدي .ويـضـيــف
ّ
املـخـتــص إبــراه ـيــم أن «ال ـن ـظــر إل ــى الـجــانــب
ال ـس ـل ـب ــي والـ ـت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى الـ ـلـ ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
وتضخيمه دون النظر إلــى الـفــوائــد ال يعد
مــوضــوعـيــا ،إضــافــة إل ــى أن مـقــاومــة طــوفــان
ً
الثورة االتصالية يكاد يكون مستحيال ،فإما
أن نتأقلم معها ونستفيد منها بقدر اإلمكان،
دون التنازل عن هويتنا الثقافية والقومية،
وإما الخروج عن مسار التاريخ بأكمله!».
ويؤيد أحمد فضل شبلول ما طرحه أستاذ
األدب والـنـقــد بالجامعة اإلســام ـيــة ،فــي أن
مــواقــع ال ـتــواصــل الـتــي تخصصت فــي نشر
األدب العربي بلغة راقـيــة ،ساهمت في دعم
املبدعني العرب الذين ارتبط بعضهم بالعالم
االف ـتــراضــي ،ضــاربــا أمـثـلــة بــأعـمــال الكاتبة
املـصــريــة وف ـيــة خ ـيــري فــي قصتها «والـلـيــل
إذا ج ــاء» ،والـكــاتـبــة الـســوريــة نــدا الــدانــا في
مجموعتها القصصية «أحاديث اإلنترنت»،
وال ـكــاتــب عـبــد الـحـمـيــد بـسـيــونــي فــي كتابه
«سندباد اإلنترنت».
تهميش اللغة العربية

يختلف الروائي الشاب أحمد أمني مع الرؤى
ال ـســاب ـقــة ،وال ـت ــي يـصـفـهــا ب ــ«امل ـت ـفــائ ـلــة» ،إذ
يعتقد بــأن اآلثــار اللغوية السلبية الناشئة
عــن مــواقــع الـتــواصــل أكـثــر مــن فــوائــدهــا ،في
ظل تزايد أعضاء تلك املواقع من كافة الفئات
العمرية والثقافية ،والعديد منهم ال يمتلكون
الخلفية الثقافية الــازمــة الستعمال اللغة

ب ـص ــورة صـحـيـحــة ،ولـ ــذا فــإن ـهــم ال ي ـجــدون
غضاضة في الكتابة باللغة الدارجة ،ويبرر
املستخدمون ذلــك السلوك بــأن التعاطي مع
مواقع التواصل صــار من األمــور الروتينية
ال ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم فـيـهــا ال ـل ـغــة بـشـكــل ع ـفــوي،
ّ
وأنها ال تحتاج تكلفًا في الكتابة .ويرى أمني
أن العربية تعاني من خطر استخدام اللهجة
ال ـعــام ـيــة ذات الـطـبـيـعــة الـشـفــاهـيــة ب ـصــورة
مكتوبة .وإذا أضفنا إلى ذلك األلفاظ الغربية
الدخيلة ،ثــم استخدام لغة «الفرانكو آراب»
فــي الـكـتــابــة؛ فــإن النتيجة ستكون تهميشًا
واضحًا للغة العربية.
ويتفق الــدكـتــور عبد ال ـقــادر مــع أحـمــد أمني
فــي الـجــزئـيــة الـســابـقــة ،إذ رص ــد الـعــديــد من
املـ ــدونـ ــن والـ ـكـ ـت ــاب واألدب ـ ـ ـ ــاء م ــن أص ـح ــاب
األساليب اللغوية املستقيمة ممن انضموا
إلـ ـ ــى األسـ ــال ـ ـيـ ــب ال ـل ـغ ــوي ــة امل ـس ـت ـح ــدث ــة فــي
تلك املــواقــع؛ عبر إسـقــاط اإلع ــراب والكتابة
بــال ـعــام ـيــة ،ح ــن ي ــدخ ـل ــون إل ــى حـســابــاتـهــم
اإللـكـتــرونـيــة وي ـبــدأون فــي النقر على لوحة
امل ـف ــات ـي ــح ،وهـ ــو م ــا ي ـعــد مـ ـب ــررًا مل ــن دون ـهــم
ثقافيًا كــي يسيروا قدمًا فــي طريق التخلي
ً
ً
عــن الـلـســان الـعــربــي الـفـصـيــح ،ق ــائ ــا« :ب ــدال
م ــن أن ي ـق ـ ّـوم ــوا أص ــدق ــاء ه ــم االف ـتــراض ـيــن
األقل ثقافة -لغويًا؛ نراهم قد سقطوا معهمفــي تهميش الـلـغــة الـثـقــافـيــة الـقــومـيــة» ،كما
أن ال ـل ـغــة امل ـك ـث ـفــة امل ـس ـت ـخــدمــة ع ـلــى مــواقــع
الـتــواصــل والتقاليد الـجــديــدة التي ينجرف
لها بعضهم باستخدام الـحــروف الالتينية
ً
بديال عن الحرف العربي ،وتـجــاوز القواعد
اللغوية الصحيحة ،واستخدام اللغة الدارجة
وأحيانًا السوقية ،بال رقيب وال مصحح أو
مراجع ،خطر حقيقي» ،كما يقول عبدالقادر.
المستقبل ومواجهة المخاطر

ف ــي ظ ــل ت ـب ــاي ــن الـ ـ ـ ــرؤى ،ك ـي ــف ي ـم ـكــن تــوقــع
مستقبل لغة الضاد في ظل املخاطر املحدقة
ً
بها؟ يجيب الدكتور خالد فهمي قائال« :يتفق
علماء اللسانيات على أن أي لسان يظل في
ح ــال ــة أمـ ــان م ــا ل ــم ي ـتــأثــر ن ـظــامــه الـتــركـيـبــي
النحوي ،والذي يعد بمثابة الجني األساسي
ال ــذي تـتـخـلــق مـنــه ال ـل ـغــة ،مـهـمــا دخـلـهــا من
األلفاظ األعجمية .وإذا تم العبث بهذا النظام
الـتــركـيـبــي ف ــإن الـعــربـيــة ت ـكــون حـيـنـئـ ٍـذ على
منحدر املــوت .وتاريخيا فــإن اللغة العربية
لم يتأثر نظامها النحوي بأي عبث ،بالرغم
من تعرضها لتحديات استعمارية كبرى».
وحــذر فهمي من أن ما يحدث في (الفرانكو
آراب) يمكن أن يهدد النظام النحوي ،إذ بدأ
مزج العربية بعبارات كاملة تنتمي للنظام
النحوي اإلنكليزي.
ويتفق املختصون الذين استطلعت «العربي
ال ـج ــدي ــد» آراء هـ ـ ــم ع ـلــى م ـســاريــن ض ــروري ــن
ملواجهة املخاطر التي تهدد العربية؛ األول
فــردي ،ينبغي أن يقوم على ترشيد التعامل
مع منصات التواصل ،والثاني رسمي تقوم
ع ـل ـيــه ال ـح ـك ــوم ــات ال ـت ــي تـسـتـشـعــر مـخــاطــر
تـلــك املــواقــع عـلــى لغاتها الـقــومـيــة ،ويسمى
«التخطيط اللساني ،الــذي يقوم على رصد
امل ـش ـك ـل ــة ووض ـ ـ ــع اآلل ـ ـيـ ــات مل ــواج ـه ـت ـه ــا فــي
صورة منجز مادي لغوي صحيح ،كاملعاجم
اإللكترونية املساعدة واملوضحات البصرية
وغيرهما ،ثم العمل على تنفيذ تلك اآلليات
عبر التشريعات الحاسمة».

