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مقدمة
يف اأحـــد الأيام كنـــت اأت�سفح جواز �سفـــر ابني، وا�ستغربـــت اأن كتابة عائلة: 
)القو�سي( باحلروف الالتينية يف جواز �سفره مختلفة عن كتابة ا�سم العائلة 
يف جـــواز �سفري؛ ففي جواز �سفره ا�سم عائلتنـــا مكتوب: )Alqawsi(، ويف 
جـــواز �سفـــري: )Alkousi(، كمـــا اأنهما مختلفان عما هـــو  مكتوب يف جواز 
�سفـــر اأخـــي، ثم اأ�سبحت اأحلـــظ التعدد يف كتابـــة ا�سم العائلـــة لبقية اأفراد 
العائلـــة. ولالإحاطـــة فاإن ا�سم عائلـــة )القو�سي( كتب متعـــددًا على جوازات 
 Alqusi( )Alqousi( )Alkousi( )Alkawsy( :ال�سفر على النحو التايل
Alkosi(..اإلـــخ، وكاأننا عوائل مختلفة ولي�ض ا�سم عائلة واحدة، ويبدو يل اأن 

الو�سع اأكرث مما ذكرت لو تق�سيت الو�سع يف بقية العائلة.
 والو�ســـع يبـــدو اأكرث اإرباكًا يف كتابة الأ�ســـماء العربية؛ حتى امل�ســـهورة منها 
يف الأجهزة احلكومية وغري احلكومية؛ فا�ســـم )محمد( كا�ســـم �سهري يكتب 
 Muhammed( )Muhemmad( )Muhamad(( تهجئـــات:  بعـــدة 
واملتتبـــع  Mohammad( )Mohamad( )Mohammed((..اإلـــخ، 

لالإنرتنـــت يجد اأكرث مما ذكرت، ويف بقية الأ�ســـماء الكثـــري من التعدد غري 
املنطقي.

 ويف ت�سوري اأن هناك اأ�سبابًا كثرية لهذا الختالف، من بينها:
1 - موقـــف املثقفـــن العرب الراف�ض لإيجـــاد اأبجدية لتينيـــة للغة العربية، 

خوفـــًا مـــن تكرار جتربة اللغـــة العثمانية، والتحـــول اإلى كتابـــة اللغة العربية 
باحلروف الالتينية بدًل من العربية. 

2 - هناك ت�ســـور يف عـــدم قدرة الأبجديـــة الالتينية علـــى اإيجاد احلروف 

املنا�سبة لالأ�سوات العربية.
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3 - ل يوجد اأبجدية لتينية خا�سة باللغة العربية.
4 - يت�ســـور الكثري اأن احلروف الالتينية مح�ســـورة يف احلروف والأ�سوات 

املوجودة يف اللغة الإجنليزية، اأو اللغة الفرن�سية.
5 - هناك تداخل يف نطق الأ�سماء بن اللغتن الف�سحى والدارجة. 

 مع مرور الوقت وجدت اأن م�ســـالة توحيد كتابة الأ�ســـماء العربية باحلروف 
الالتينيـــة م�ســـاألة معقدة يف هيئـــة الأمم املتحدة، كما تـــوؤرق بع�ض الأجهزة 

الأمنية يف جميع الدول العربية وخارجها.
 ففـــي يـــوم الثالثـاء 1 /4/ 2003م ن�ســـرت جريدة ال�ســـرق الأو�ســـط العدد 
)8890( مقـــاًل جاء فيه: )الإنرتبول ال�ســـعودي ينظم بالتعاون مع اأكادميية 
نايف العربية للعلوم الأمنية، وم�ســـاركة املنظمـــة الدولية لالإنرتبول؛ الندوة 
العلمية الأولى حول توحيد )معايري النقل الكتابي لأ�سماء الأعالم العربية.. 

الأبعاد الأمنية( خالل املدة من 5 - 7 مايو مبقر الأكادميية يف الريا�ض(.
 وذكرت اجلريـــدة نقاًل عن املدير العام لالإنرتبول ال�ســـعودي: العميد/علي 

العبي�سي:
 )اإن هـــذه النـــدوة �سيح�ســـرها امل�ســـوؤولون يف الأجهـــزة الأمنيـــة العربيـــة، 
خ�سو�سًا املعنية باإ�سدار اجلوازات، والبطاقات ال�سخ�سية، كما �سيح�سرها 
املتخ�س�ســـون يف جمـــالت النـــدوة ومراقبـــون مـــن الهيئات العامليـــة، مثل: 

اليون�سكو والأمم املتحدة والأمانة العامة ملجل�ض وزراء الداخلية العرب(.
 كمـــا ن�ســـرت �ســـحيفة الوطن ال�ســـعودية مقاًل بعنـــوان: )الأ�ســـماء العربية 
تربك اأجهـــزة الأمن الأمريكية: 60 طريقة لتهجئة ا�ســـم )القذايف( ومئات 

الأ�سخا�ض يحملون ا�سمًا واحدًا())(.

))(  - �سحيفة الوطن، العدد 407، ال�سبت 25 �سعبان 1422هـ.
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 كنت كثريًا ما اأ�ســـتغرب تردد العرب يف اإيجاد اأبجدية مالئمة للغة العربية، 
على الرغم من احلاجة القائمة واملا�سة لها.

 علـــى الرغم مـــن اأن الأمم املتقدمة التي ل ت�ســـتخدم الأبجدية الالتينية قد 
تبنت اأبجدية لتينية موحدة ر�سمية للغتها منذ اأكرث من قرن حتى ل يح�سل 

لديها لب�ض يف كتابة الأ�سماء.
 ولهذا قمت يف ال�ســـنوات الأخرية بدرا�سة م�ستفي�ســـة لعدد من اللغات التي 
ت�ســـتخدم الأبجديـــة الالتينية )وبخا�ســـة التـــي حتتوي على كلمـــات عربية 
كثـــرية(، وركزت على اللغـــات املالطيـــة والقبايلية والرتكيـــة والآذربيجانية 
والكرديـــة والإيغوريـــة والأندنو�ســـية والَهْو�ســـا، ومل اأغفـــل درا�ســـة الأبجدية 

الالتينية الدولية )IPA(، وبقية اللغات الأوروبية. 
 ومن خالل معرفتي بالكثري من اللغات ال�سرقية والغربية، ومعرفتي الوا�سعة 
بقواعد النحو والإمالء وال�ســـرف العربي؛ وجدت اأن من املنا�ســـب اأن اأ�سع 
اأبجدية لتينية خا�ســـة تراعي طبيعة اللغة العربية ول تخرج عن ال�ستخدام 
الأوروبـــي للحروف الالتينيـــة والأبجدية الالتينية الدوليـــة، وهذه الأبجدية 
لي�ـــض الهـــدف منها اأن حتل محـــل الأبجديـــة العربية، واإمنا هـــي على غرار 
الأبجديـــات الالتينية اخلا�ســـة املعدة للغـــات اليابانية وال�ســـينية والكورية 

والرو�سية والعربية والهندية.. وغريها من اللغات.
 ففـــي الواقع اأنـــا ملم بعدد كبري من اللغات، ويل جتاربي يف قراءة ع�ســـرات 
اللغـــات؛ لـــذا كنت اأجرب كتابـــة اللغة العربية باحلـــروف الالتينية، وما بن 
فرتة واأخرى اأكت�ســـف عيوبًا واأقوم بتعديلها حتـــى انتهيت اإلى هذه الأبجدية 
التي ا�ستطاعت اأن حتتوي كل جوانب اللغة العربية من �سرف اإلى اإمالء اإلى 
نحو، حتى ا�ســـتطعت كتابة كل �ســـيء باللغة العربية باحلروف الالتينية دون 
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خلل يف نطقها ل يف ال�سعر ول يف كتابة الأعالم العربية.
 اإن الهدف من اإعداد هذه الأبجدية ما يلي: 

 1 - اإيجـــاد اأبجديـــة لتينيـــة خا�ســـة باللغـــة العربيـــة، ل تخـــرج عـــن اإطار 
ال�ســـتخدام الأوروبي والأبجدية الالتينية الدولية )IPA( وفق القواعد التي 

و�سعها علماء اللغة الالتينية.
 2 - اإيجـــاد اأبجديـــة لتينيـــة تراعـــي خ�ســـائ�ض اللغـــة العربيـــة ال�ســـوتية 

وال�سرفية والنحوية.
 3 - اإيجاد اأبجدية لتينية ل�ســـبط كتابة الأ�ســـماء العربية بطريقة علمية ل 

لب�ض فيها مهما كانت غريبة.
 4 - اإيجـــاد اأبجديـــة لتينية قادرة على كتابة الأ�ســـماء واللغة العربية وما له 
�ســـلة بها كاللهجـــات الدارجة والأ�ســـماء العامية لأغرا�ـــض البحث والتوثيق 

العلمي.
 5 - اإيجـــاد اأبجديـــة لتينيـــة ب�ســـيطة لهـــا قواعـــد محـــدودة ي�ســـتطيع غري 
املتخ�س�ض الكتابة بها دون اأخطاء، ت�سهل على موظفي اجلوازات ومن يقوم 
بتدوين الأ�سماء العربية يف البنوك وامل�ست�سفيات، حتى تكون الكتابة موحدة 

وعامة يف جميع البالد. 
 ولهذا اأحببت اأن اأوجز الكتابة يف النقاط التالية: 

متهيد: 
اأهميـــة هذا الكتاب والبعد الأمنـــي والأممي لتوحيد كتابة الأ�ســـماء العربية 

باحلروف الالتينية.
الف�سل الأول: اللغات والأبجديات 
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1 - الأبجدية الالتينية. 

2 - كتابة اللغات الأوروبية باحلروف الالتينية.

3 - كتابة اللغات ال�سرقية باحلروف الالتينية.

الف�سل الثاين: كتابة اللغة العربية باحلروف الالتينية 
1 - املقرتحات ال�سابقة لكتابة اللغة العربية بالأبجدية الالتينية.

2 - منهجي يف كتابة اللغة العربية باحلروف الالتينية.

3 - احلروف الالتينية املقرتحة للغة العربية.

4 - اللغة العربية بن الإمالء العربي والالتيني.

5 - كتابة العربية باحلروف الالتينية بنظام املقاطع ال�سوتية.

6 - كيف ت�ستخرج احلروف الالتينية املعدلة من احلا�سب الآيل؟
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تمهيد
اأول: اأهميـــة هـــذا الكتـــاب والبعـــد الأمني والأممـــي لتوحيد كتابة الأ�ســـماء 

العربية باحلروف الالتينية:
1 - توحيد كتابة الأ�سماء اجلغرافية توؤرق الأمم املتحدة والدول العربية.

2 - البعد الأمني لتوحيد كتابة الأ�سماء العربية.

3 - العامل العربي يتحدث عن م�سكلة توحيد كتابة الأ�سماء العربية باحلروف 

الالتينية.
4 - فو�سى كتابة الأ�سماء العربية يف العامل العربي.
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1 - توحيد كتابة األسماء الجغرافية تؤرق 

األمم المتحدة والدول العربية

أ- األمم المتحدة:
الدعوة لتوحيد كتابة الأ�ســـماء العربية م�ســـاألة قدمية مل حتل، بداأت عندما 
طرحت الأمم املتحدة م�ساألة توحيد كتابة الأ�سماء اجلغرافية ملا ينجم عنها 
من خالفات �سيا�ســـية، ولقد طرحت امل�ســـاألة عن طريق املجل�ض القت�سادي 
والجتماعـــي لـــالأمم املتحـــدة يف اأربعينـــات القرن املا�ســـي، كمـــا نوق�ض يف 
اخلم�ســـينات، ثم تاألف فريق من اخلرباء �ســـم 6 اأع�ساء عام 1960م عماًل 
بقـــرارات اتخذهـــا املجل�ض، ونظـــر الفريق برئا�ســـة د.مرييديـــث ف بوريل 
)من الوليات املتحدة( مو�ســـوع: )توحيد الأ�سماء اجلغرافية على ال�سعيد 
الوطنـــي(، ويف الأ�ســـاليب املعيارية لتحويل هذه ال�ســـيغ املقبولة اإلى اللغات 
اخلـــرى علـــى ال�ســـعيد الـــدويل. وكان الجتماع نقطـــة البداية ملـــا تاله من 
موؤمترات لالأمم املتحدة املعنية بتوحيد كتابة الأ�سماء اجلغرافية )عقدت 8 
موؤمترات حتى عام 2002م(، ودورات انعقاد فريق اخلرباء املعني بالأ�سماء 
اجلغرافيـــة التابـــع لالأمم املتحـــدة )عقـــدت 22 دورة حتى عـــام 2004م(، 
وتقوم املوؤمترات وفريق اخلرباء بدرا�سة امل�ساكل الوطنية والدولية املرتبطة 

بتوحيد الأ�سماء اجلغرافية وبتبادل املعلومات التقنية يف هذا امليدان))(.

ب- جامعة الدول العربية:
 - جامعة الدول العربية / الأمانة العامة / الإدارة الثقافيـــة / حلقة اخلرباء 
العرب تنظم موؤمترًا لـ)توحيد اأ�ســـماء املواقع اجلغرافية يف الوطن العربي( 

)1( - دليل توحيد الأ�سماء اجلغرافية على ال�سعيد الوطني، فريق اخلرباء املعني بالأ�سماء اجلغرافية التابع 

لالأمم املتحدة، �سفحة: ج ، من�سورات الأمم املتحدة، نيويورك 2007م. 
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يف بريوت 23-31 اأغ�سط�ض/اآب 1971م.
 - عقـــد يف بريوت املوؤمتر العربي اخلام�ض خلرباء الأ�ســـماء اجلغرافية، ما 
بن 26-29 مايو 2010م، بدعوة من جامعة الدول العربية، ح�سر املوؤمتر 42 
خبريًا عن 15 دولة عربية و5 �سركات تعمل يف جمال املعلومات اجلغرافية و3 

جامعات و3 نقابات، وطالب وباحثون بلغ جمموعهم 54 مراقبًا))(.

ج - لبنان:
 جملـــة اجلي�ض )اللبنانية( العدد 289، بتاريخ: 1 / 7 / 2009، الأ�ســـتاذة/
نديـــن البلعة تكتب مقاًل بعنوان: )لأنها هوية الأماكن وال�ســـكان.. الأ�ســـماء 

اجلغرافية العربية يف موؤمتر رابع نحو اأطل�ض عربي موّحد(.

د - الكويت:
كتب م.�ســـعد املحيلبي يف �سحيفة النهار الكويتية مقاًل حتت عنوان: )كتابة 
الأ�سماء اجلغرافية بالالتينية متهيدًا لعتمادها باأر�سيف الأمم املتحدة())(.

2 - البعد األمني لتوحيد كتابة األسماء العربية
 اإن عـــدم توحيد كتابة الأ�ســـماء العربية باحلروف الالتينية لـــه اأبعاد اأمنية 

متنوعة تتلخ�ض فيما يلي: 
1 - اأن توحيد كتابة الأ�سماء العربية باحلروف الالتينية مينع حدوث اأخطاء 

اأو اإ�سكالت قد توؤثر على جهود اأجهزة الأمن يف مالحقة املطلوبن.
2 - اأن عـــدم توحيـــد كتابـــة الأ�ســـماء العربية باحلـــروف الالتينية قد يلحق 

ال�سرر بالأبرياء وحرياتهم.

)1( - تقرير ال�سعبة العربية خلرباء الأ�سماء اجلغرافية، اإعداد مهند�ض/اأحمد محمد كامل، �ض 5

)2( - العدد 516 - 2009/02/08
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3 - اأن عدم توحيد كتابة الأ�ســـماء العربية باحلـــروف الالتينية يوقع اللب�ض 

يف احلوالت البنكية، وقد ي�ســـهل انتحال �سخ�ســـية، اأو حرمان �ساحبها من 
الو�سول اإلى حقه يف احلوالة.

4 - اأن عـــدم توحيـــد كتابة الأ�ســـماء العربية باحلروف الالتينية قد ي�ســـمح 

ملطلوبن بالنفاذ من اأيدي الأمن يف الدول الأجنبية لختالف تهجئة ال�ســـم 
يف اجلواز، كما اأنه قد يوقع اأبرياء يف م�ساكل اأمنية ل�ستباه ال�سم.

5 - اأن عـــدم توحيـــد كتابة الأ�ســـماء العربيـــة باحلروف الالتينية قد �ســـهل 

لبع�ـــض املطلوبن العرب الرجوع اإلى بلدان كانوا مطلوبن فيها اأمنيًا، وذلك 
بعد ا�ست�سدار جواز �سفر جديد بتهجئة لتينية مختلفة.

3 - العالم العربي يتحدث عن مشكلة توحيد 

كتابة األسماء العربية بالحروف الالتينية
 يعاين العامل العربي بدون ا�ســـتثناء من تعدد تهجئة كتابة الأ�ســـماء العربية 

باحلروف الالتينية، ويت�سح ذلك من الأخبار التالية:

أ- مصر وتونس:
  جريـــدة )اأحداث اليوم الإلكرتونية( ن�ســـرت يوم اجلمعـــة 22 اأبريل 2011 

مقاًل بعنوان: خدعة )مبارك والقذايف( ت�سع م�سر يف ورطة، جاء فيه: 
 )بعـــد اأيام من اإعالن وزارة العدل ال�سوي�ســـرية رف�ســـها التعاون مع كل من 
م�سر وتون�ض ل�ســـتعادة ممتلكات الرئي�سن ال�ســـابقن ح�سني مبارك وزين 
العابديـــن بـــن علي ب�ســـبب عدم كفاية الأدلة الق�ســـائية، ك�ســـفت �ســـحيفة 
)وول �ســـرتيت جورنـــال( الأمريكية عن �ســـدمة جديدة يف هذا ال�ســـدد األ 
وهي الطرق املتعددة لكتابة الأ�ســـماء العربية باحلـــروف الالتينية؛ ففي 21 
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اأبريل، ن�سرت ال�سحيفة الأمريكية تقريرًا جاء فيه اأن البنوك الدولية تواجه 
�ســـعوبات يف تنفيذ قرارات احلكومات الغربية، بتجميد اأ�سول زعماء ورموز 
النظامن ال�ســـابقن يف كل من تون�ض وم�ســـر، وكذلك نظـــام الزعيم الليبي 
معمـــر القذايف؛ ب�ســـبب الطرق املتعـــددة لكتابة الأ�ســـماء العربية باحلروف 

الالتينية(.
- األفت الأ�ســـتاذة/هامن عبدالرحيم اإبراهيم كتاب: )نظم النقل ال�ســـوتي 

حلروف اللغة العربية(، مركز الإ�سكندرية للكتاب، طبع عام 2005م.

ب- السعودية:
  ن�ســـرت جريدة )ال�ســـرق الأو�ســـط( الثالثـاء 29 محــــرم 1424 هـ 1 اأبريل 
2003 العـــدد 8890، املقـــال التـــايل: )ينظـــم الإنرتبول ال�ســـعودي يف وزارة 

الداخليـــة بالتعـــاون مـــع اأكادميية نايـــف العربية للعلـــوم الأمنية وم�ســـاركة 
املنظمـــة الدولية لالإنرتبول الندوة العلمية الأولى حول توحيد )معايري النقل 
الكتابي لأ�سماء الأعالم العربية.. الأبعاد الأمنية( خالل املدة من 5 ـ 7 مايو 

)اأيار( القادم مبقر الأكادميية يف الريا�ض(.
 - كتـــب الأ�ســـتاذ/محمد بـــن اأحمد الرا�ســـد يف جريدة الريا�ض ال�ســـعودية 
)15789 بتاريـــخ 18 / 10 / 1432هــــ( مقـــاًل حتت عنـــوان: )اأهمية توثيق 

الأ�سماء التاريخية واللغوية لبالدنا(.
 - كتـــب الأ�ســـتاذان/اأحمد بـــن عبـــداهلل البنيـــان )كلية اللغـــات والرتجمة 
بجامعة الإمام محمد بن �ســـعود الإ�ســـالمية(، واإبراهيم بن يو�ســـف البلوي 
)كلية اللغات والرتجمة بجامعة امللك �سعود( بحثًا عن: )تباين كتابة اأ�سماء 

الأعالم العربية باحلروف الالتينية: �سوره واأ�سبابه(.
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ج - الجزائر:
  وزارة الداخليـــة اجلزائريـــة ت�ســـرع يف اإعـــداد املعجـــم الوطنـــي لالأ�ســـماء 
اجلزائريـــة، الأربعاء 13 اأبريل 2011م، الأ�ســـتاذ فريد بن رم�ســـان )عميد 
كلية الآداب والفنون بجامعة م�ســـتغامن( اأكد على )اإن�ســـاء معجم لالأ�ســـماء 
العائليـــة اجلزائريـــة باللغتـــن العربيـــة والأمازيغية واحلـــروف الالتينية(، 

وتوحيد الكتابة ال�سمية باجلزائر )الألقاب واأ�سماء الأ�سخا�ض(.

د - السودان:
 �ســـحيفة �ســـودان اأونالين الإلكرتونية ن�ســـرت حلامد برجو مقـــاًل بعنوان: 
)فو�ســـى الـ Spelling يف الأ�ســـماء ال�ســـودانية(، كتب فيه: )قدرنا اأن نكون 
 spelling غـــري منظمن يف كثري من الأ�ســـياء، لكن اأن يكون لكل واحـــد منا
خا�سًا به ل�سمه اأمر غري مقبول، توحيد Spelling الأ�سماء م�سوؤولية كل من 

وزارات الرتبية والتعليم العايل والداخلية())(.

هـ – اإلمارات:
 نظـــم مركز �ســـلطان بن زايـــد للثقافة والإعالم )الأحـــد 30 اأكتوبر 2011( 
ندوة بعنوان )رومنة الأ�سماء العربية، كيف تبدو اأ�سماوؤنا باللغات الأجنبية( 
يف مقـــره باأبوظبي، قدمها كل من الدكتور عبدالرحمن الها�ســـمي م�ست�ســـار 
التعليم والتطوير املوؤ�س�سي، والدكتور �ستار �سعيد زويني اأ�ستاذ اللغة العربية 
والرتجمة باجلامعة الأمريكية بال�سارقة، واأدارها الإعالمي حامد املع�سني، 
وح�سرها حبيب يو�سف ال�ســـايغ مدير عام املركز و�سعادة امل�ست�سار في�سل 

را�سد بن علوان وجمهور من املخت�سن واملعنين ومحبي اللغة العربية))(.
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=260&msg  -   )1(

=1268237316&rn=1

)2(  - جريدة الحتاد الإماراتية:
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و – ليبيا:
�سحيفة الوطن ال�سعودية تن�سر مقاًل بعنوان: )الأ�سماء العربية تربك اأجهزة 
الأمـــن الأمريكيـــة: 60 طريقة لتهجئة ا�ســـم )القذايف( ومئات الأ�ســـخا�ض 

يحملون ا�سمًا واحدًا())(.

4 - فوضى كتابة األسماء العربية في العالم 

العربي
 يكتب ا�ســـمي يف جواز ال�ســـفر بتهجئة معينة وفق ما يراه موظف اجلوازات، 
وحـــن اأريـــد اأن اأفتح �ســـجاًل جتاريًا فاإن املوظف �ســـيكتب ا�ســـمي باحلروف 
الالتينيـــة بالطريقة التي يراها منا�ســـبة دون تن�ســـيق مع اجلـــوازات، وهذه 
ال�ســـورة تتكرر يف اأي بنك اأو م�ست�سفى اأريد اأن اأفتح فيه ملفًا طبيًا، فعندما 
اأريد اأن اأ�ســـتخرج �ســـريحة هاتف جوال؛ اأو اأريد اأن اأكون عمياًل لأي موؤ�س�سة 
اأو �ســـركة تتلف تهجئة ا�سمي، ولكي تت�سح ال�سورة فاإن ا�سمي تعددت كتابته 

على النحو التايل:
م�سدر اال�سم

Abdurrazzag Suleiman Alkousiاجلوازات )من جوازي(1

Abdulrazaq alqawsiاجلوازات )من جواز ابني(2

Abdulrazaq Sulayman Alqossi مدينة امللك �سعود الطبية3

Abdulrazaq S. Alqousi.م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي4

Abdurazak S. Al-kosai.البنك ال�سعودي لال�ستثمار5

Abdulrzaq Alqosi.البنك ال�سعودي الفرن�سي6

Abdulrazag al gosy.بنك �سامبا7

Abdurrazzak Alkussi.الإنرتفال الدولية8

http://www.alittihad.ae/details.php?id=100382&y=2011

)1(  �سحيفة الوطن، العدد 407، ال�سبت 25 �سعبان 1422هـ.
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والقائمـــة تطـــول، فلو كنـــت مطلوبـــًا اأمنيًا، وهنـــاك بحث عنـــي كيف ميكن 
الو�ســـول ل�ســـمي وهو يكتـــب مبا ل يقل عـــن 20 تهجئة، بل من ال�ســـعب اأن 

تتطابق التهجئات يف ظل هذا الو�سع الفو�سوي. 
 ولهذا يتعزز الراأي القائل ل بد من توحيد كتابة الأ�ســـماء العربية باحلروف 
الالتينية، وفق قواعد تكون معلومة للجميع، حتى ل تكون هناك اأخطاء تتكرر 

يف الكتابة من الأجهزة املعنية بكتابة الأ�سماء العربية باحلروف الالتينية.



الفصل األول 
الحروف الالتينية واستخدامها 

1 - الأبجدية الالتينية.  

2 - اللغات الأوروبية واحلروف الالتينية.  

3 - اللغات ال�شرقية واحلروف الالتينية:  

اأ- لغات �شرقية تكتب باحلروف الالتينية.  

ب- اأبجديات لتينية للغات ل تكتب باحلروف الالتينية.  
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1 - األبجدية الالتينية
 الأبجدية الالتينية اأو الرومانية هي اأ�ســـهر الأبجديات واأكرثها ا�ســـتخدامًا 
علـــى م�ســـتوى العامل، وذلـــك لأن لغات غـــرب وو�ســـط اأوروبـــا )الإجنليزية 
والأ�سبانية والفرن�سية والربتغالية..اإلخ( كانت ت�ستخدم الأبجدية الالتينية، 
ومع ال�ســـتعمار الأوروبي زادت انت�ســـارًا اأكرث واأكرث، ثـــم كتبت غالبية لغات 
العـــامل بها )ول �ســـيما احلديثـــة(، ومع مرور الوقت اأ�ســـبحت الأ�ســـماء يف 
جوازات ال�ســـفر، وعناوين الر�ســـائل الربيديـــة تكتب باحلـــروف الالتينية، 
وتعمـــق ا�ســـتخدام احلـــروف الالتينيـــة مع تطـــور التكنولوجيـــا يف الإنرتنت 

واأجهزة الهاتف املحمول. 
 تطورت الأبجديتان الالتينيـــة والكريلية))( عن الأبجدية اليونانية وتطورت 
الأبجدية اليونانية عن الأبجدية الفينيقية، اأي اأن اأ�سول الأبجديات الأوروبية 

هو ال�سرق الأو�سط.
 كتب الإغريق لغتهم باحلروف الفينيقية، وهي كالكتابات ال�سامية القدمية، 
كانت تكتب من اليمن اإلى الي�ســـار، ومل تكن تكتب حروف العلة، ثم اأ�ســـاف 
الإغريـــق اأحـــرف العلـــة فيمـــا بعد حيـــث غريوا نطـــق 6 حـــروف فينيقية مل 
يكن لها اأ�ســـوات مقابلـــة يف اللغة الإغريقية، واأ�ســـافوا لها 6 اأحرف لتكتمل 
حـــروف العلـــة الـ12، ثم �ســـارت تكتـــب من الي�ســـار اإلى اليمـــن، ومع مرور 
الزمـــن تطـــورت اأبجديـــات اإغريقيـــة ومن بينهـــا اأبجديـــة اإغريقيـــة تدعى 
الكومائيـــة )Cumaean(، حيث ا�ســـتعملت يف غرب اأثينـــا وجنوب اإيطاليا، 

)1(  الأبجدية الكريلية )Кириллица( كرييليت�سا، وت�سمى: اأَزُبكا )азбука(، كما ت�سمى خطاأ بالأبجدية 

الرو�سية، ت�ستخدمها لغات كثرية يف �سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى، اأ�سهر هذه اللغات الرو�سية والأوكرانية 
والبيالرو�ســـية وال�ســـربية والبلغاريـــة والقرغيزيـــة والقازاخيـــة والطاجكية واملنغوليـــة ولغات كثرية يف 

القفقا�ض.
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 Etruscan( ومـــن الأبجديـــة الكومائية مت ا�ســـتقاق الأبجديـــة الأترو�ســـكية
alphabet(، والرومـــان يف نهايـــة املطـــاف اعتمـــدوا 21 مـــن 26 حرفًا من 

الأبجدية الأترو�سكية.
 الأحـــرف الالتينية الأ�سا�ســـية املعربة عن اأ�ســـوات اللغـــة الالتينية هي 21 

حرفًا فقط، ثم اأ�سيفت بقية احلروف.
 )Υυ( ا�ستخدما لتمثيل احلرفن اليونانين اأب�سيلون )Z( و )Y( :احلرفان 

.)Ζ ζ( وزيتا
احلـــروف املركبـــة: )PH( و)TH( و)CH( تقابـــل احلـــروف اليونانيـــة: يف 

.)Χ χ( خي ،)Θ θ( ثيتا ،)Φ φ(
 )Gaius( مثل )k( اإلى جانب رمزه لـ )G( كثريًا ما يرمز لــــ )C( احلـــرف

.)Caius( تكتب
 عمليـــًا ل يوجـــد فرق يف ال�ســـوت بـــن احلرفـــن )C( و )K( لكن احلرف 
الثـــاين كان يظهر يف الالتينية القدميـــة قبل احلرف )A( ثم اختفى تقريبًا 

.)C(يف الالتينية الكال�سيكية بعد اأن ا�ستبدل بـ
 احلرف املركب )QV( يظهر يف بع�ض ال�ســـمائر فقط، والغر�ض منه متييز 
الكاف امل�ســـمة )kw( عن العقدة )kw( التي تظهر يف كلمات اأخرى وتكتب 

.)CV(
.)ks( :هو حرف مركب من حرفن ميثل )X( حرف 

 انت�ســـر يف ع�سر النه�ســـة كتابة احلرف )V( على �ســـكل U(( لتمييزه عن 
 )J( على �سكل )I( احلرف �ســـبه العلة املوافق له، كما انت�سر كتابة ال�سائت

ملد الك�سرة لت�سبح ياء مد.
 اإطالـــة �ســـوت احلركة وتفخيمهـــا ل يظهر يف الن�ض الالتينـــي، ويف الكتابة 



25

احلديثة -وب�ســـبب انت�ســـار كتابة مئات اللغات باحلروف الالتينية- ُو�سعت 
اإ�ســـارات فارقـــة على بع�ـــض الأحرف لتمييز �ســـوتها ولتغيريها عن الأ�ســـل 
الالتينـــي، مثـــل احلرف: )A( –على �ســـبيل املثال- قد جتده و�ســـعت عليه 
Á.Â.Ã.Ä.Å.Æ.Ă.Ą.Ǣ.Ǽ.Ȁ.Ǟ( :عالمة فارقة كما يف احلروف التاليـــة

Ǡ.Ȧ....(.. وكذا بقية احلروف الالتينية.
 مل يعرف الرومان القدماء احلروف ال�سغرية )e.d.c.b.a(، ول امل�سافات 
بـــن الكلمـــات، لكنهـــم قد ي�ســـعون نقاطـــًا اأحيانًا بـــن الكلمات اإذا خ�ســـوا 

اللتبا�ض؛ فالعبارة الالتينية التالية:
تكتـــب:  كانـــت   ،)Lūgēte، Ō Venerēs Cupīdinēsque(

.)LVGETEOVENERESCVPIDINESQVE(
 Dhi FonètikTîcerz’( جمعيـــة  تاأ�س�ســـت  1886م،  عـــام  باري�ـــض  يف   
Asóciécon(، والتـــي تغـــري ا�ســـمها فيمـــا بعـــد اإلـــى: )اجلمعية ال�ســـوتية 

 )IPA( اأو ،)L’Association Phonétique Internationale( )الدولية
بالإجنليزيـــة، واأ�ســـبحت تهدف اإلى ت�ســـنيف ودرا�ســـة الأ�ســـوات يف جميع 
اللغات، وو�ســـع رمز لكل �سوت ب�سكل موحد على اأ�سا�ض الأبجدية الالتينية، 

ويف عام 2008 كانت عدد حروف الأبجدية 107 واأربع عالمات اأوزان.
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األبجدية الالتينية

حرفنطقحرفنطق

EnNAA

OOBeB

PePKeC

kʷuQDeD

ErREE

EsSEfF

TeTGeG

WeVHaH

EksXII

iːˈgraikaYKeK

dzeːtaˈZElL

EmM

2 - اللغات األوروبية والحروف الالتينية
كانـــت احلروف الالتينية محددة الأ�ســـوات كما تنطق باللغة الالتينية، لكن 
ملا انق�ســـمت اللغـــة الالتينية اإلى لهجات وتطورت عـــن تلك اللهجات لهجات 
ولغات اأ�سبح لبع�ض احلروف نطق يختلف من لغة لتينية لأخرى، كما ن�ساأت 
اأ�ســـوات متعددة مل تكن يف الالتينية، ومن ثم اأ�ســـبح لبع�ض احلروف اأكرث 

من نطق مختلف بن اللغات الأوروبية.
 لقـــد ا�ســـتخدمت كل لغـــة اأوروبية الأبجديـــة الالتينية مبا يتفـــق مع نظامها 
ال�ســـوتي، ومبا يحقق كتابتها ب�سكل �سليم؛ فاللغة توجه الأبجدية ل العك�ض، 
ولهذا يختلـــف نطق بع�ض احلروف الالتينية من لغة اأوروبية لأخرى، وبع�ض 
احلـــروف موجودة يف لغـــة اأوروبية وغري موجودة يف لغة اأخرى، وهذا �ســـبب 
اختـــالف اللغـــات الأوروبيـــة يف عدد حروفهـــا الالتينية، وعلى �ســـبيل املثال 



27

اأبجديـــة اللغـــة اجلالكية الأ�ســـكتلندية 18حرفًا لتينيًا، بينمـــا اأبجدية اللغة 
ال�سلوفاكية 46 حرفًا لتينيًا.

 ولهذ ل ي�ســـتطيع اأي اأوروبي قـــراءة ن�ض مكتوب بلغـــة اأوروبية اأخرى قراءة 
�ســـليمة مـــا مل يكن عارفـــًا كيف ينطق اأبنـــاء تلك اللغة احلـــروف الالتينية، 
فعلى �ســـبيل املثال: ل ي�ســـتطيع الإجنليزي قراءة اللغـــة الأملانية اأو الإيطالية 
اأو البولندية.. اإلخ قراءة �ســـليمة اإذا مل يكن يعرف كيف ينطقون اأبجديتهم؛ 
فالكلمـــة )sport( موجـــودة يف معظـــم اللغـــات الأوروبيـــة؛ لكنهـــا تنطـــق 
بالإجنليزية )�ســـبورت(، وبالفرن�سية )�سبوغ(، وبالأملانية )�سبريت(، وهذا 
الختالف اأثر على اللغات التي كتبت باحلروف الالتينية فيما بعد؛ كما ينب 

اجلدول التايل:
احلرفالتعليق على احلرف

1 – )ك( و)�ض( و)�ض( يف الإجنليزية.
2 – )ْت�ض( يف معظم لغات البلقان.

3 – )ج( عربية و�سورية يف اللغتن الرتكية والآذربيجانية.
4 – )ثاء( يف بع�ض املوا�سع يف اللغة الأ�سبانية.

5 – )ت�ض( يف بع�ض املوا�سع يف اللغة الإيطالية واملالطية.

C

Çاللغة الفرن�سية والألبانية

Čينطق )ت�ض( يف اللغات الكرواتية واملقدونية وال�سلوفينية.

ينطـــق كالفتحـــة وكالفتحة املمالـــة يف معظم اللغات، وينطق كال�ســـمة يف اللغة الفرن�ســـية، ويف اآخر 
Eالكلمة ينطق كالهاء يف الرتكية والإيطالية ول ينطق يف اللغة الإجنليزية.

Gينطق كاجليم امل�سرية واأحيانًا كاجليم العربية الف�سيحة.

يف اللغـــة الرتكيـــة والآذربيجانية والتتاريـــة )القازانية( ينطق )غ( واأحيانـــًا ينطق )ي( يف الرتكية، 
Ğواأحيانًا )ع( يف التتارية القرمية.

Ġ)ج( يف اللغة املالطية.
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احلرفالتعليق على احلرف

1 - )هـ( يف معظم اللغات التي ت�ستخدم احلروف الالتينية.
2 - )خ( يف الكرواتية والبو�سنية والبولندية.

3 - )هـ( )ح( )خ( يف اللغة الرتكية.
H

Ħ)ح( يف الأبجدية الدولية واللغة املالطية.

1 - )ج( كاجليم ال�سورية واملغربية يف الفرن�سية والإجنليزية
2 - )ي( يف اللغات البولندية والكرواتية والأملانية.

3 - )خ( يف بع�ض املوا�سع يف الأ�سبانية.
J

1 - )خ( يف الأبجدية الدولية والكردية والآذربيجانية التتارية.
2 - )اإك�ض( يف الإجنليزية.

3 - )�ض( يف اللغة املالطية والكتلونية والبا�سكية.
غري موجود يف الرتكية والبولندية والكرواتية.

X

األبجديات الالتينية للغات األوروبية
 �ســـاأعر�ض ب�ســـكل مخت�ســـر بع�ض الأبجديات الأوروبية يف ال�سطور التالية، 
ويف البدايـــة اأود اأن اأعلـــق علـــى الأبجديتـــن الالتينيتن للغتـــن الإجنليزية 

والبولندية:

اأ – الإجنليزية:

 ت�ســـتخدم الإجنليزية كل احلروف الالتينية دون ا�ستثناء، ومع ذلك ل تكتب 
الإجنليزية كما تنطق، مما يدل اأن هناك خلاًل يف احتواء احلروف الالتينية 

لكامل اأ�سوات اللغة الإجنليزية.
 كما اأنها ل تنطق كل احلروف كالنطق الالتيني؛ فعلى �سبيل املثال: احلرفان 
)ch( ينطقـــان يف الإجنليزيـــة: )ْت�ض( اأو: )ك(، بينما و�ســـعا يف الالتينية 
ليقابـــال حـــرف: خـــي )x( اليوناين، ولذا جنـــد اللغة الأملانيـــة وبع�ض لغات 

اأوروبا الو�سطى وال�سرقية تنطق هذين احلرفن: )ch( خاًء.
 احلرف: )j( يف الالتينية ياء مد، ُو�ســـع ليبننِّ اأنه نف�ض ال�ســـوت: )i( لكن 
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باإطالة الك�ســـرة، بينمـــا هو يف اللغـــة الإجنليزية ينطق كاجليم ال�ســـورية اأو 
املغربية، ولذا جند بع�ض اللغات و�ســـط و�سرق اأوروبا تنطق هذا احلرف ياء 

�سامتًا؛ فاأنت تكتب باللغة الأملانية: )ja( وتنطقها: )يا(.
 يف اللغة الإجنليزية اأ�ســـوات غري موجودة يف الأبجدية الالتينية، مثل: )ذ. 

ث. �ض. ت�ض( ولي�ض لها حروف خا�سة مثل: )Č( للدللة على ال�سن مثاًل.
 كما اأن احلروف )c( )q( )k( عبارة عن ثالثة اأحرف ل�سوت واحد ميكن 
لأحدهـــا اأن ينوب عنها، اأي اأن هناك حرفن زائدين يف الأبجدية الالتينية، 

احلرف )x( مدمج من �سوتن )s( )k( فوجوده لي�ض �سروريًا.
 بع�ض احلروف لها اأكرث من نطق يف الإجنليزية مثل: )C( الذي جنده ينطق 
 economy(( :كما يف الكلمات التالية ،)كاف( و)�ســـن( و)�سن( و)ت�ض(

))center( )spicial( )chair

 ال�ســـوائت يف اللغـــة الإجنليزيـــة 14 �ســـوتًا مقابـــل 5 �ســـوائت يف احلروف 
الالتينية )a e i o u(، وللتعرف على اأ�ســـوات اللغة الإجنليزية كاملة ميكن 

قراءة رموز اأي معجم اإجنليزي اإجنليزي.

 ب – البولندية: 

 Ch. Cz.( :الأبجدية البولندية مكونة من 32 حرفًا، و7 اأحرف مركبة، وهي 
Dz. Dź. Dż. Rz(، وتعتـــرب قـــراءة البولندية مختلفة نوعًا ما؛ فعلى �ســـبيل 

 )J( واحلرف )( ينطـــق )خH( واحلرف ،)( ينطق )وŁ( املثـــال: احلـــرف
ينطق )ي(، واحلرف )w( ينطق )ڤ(..اإلخ، وهذه اأبجديتها))(:

http://www.omniglot.com/writing/polish.htm :1( - موقع أومنيگلوت(
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 Ą، Ch، Cz، Ć، Dz، :الأحرف الإ�ســـافية واملركبة على احلروف الالتينيـــة 
.Dź، Dż، Ę، Ł، Ń، Ó، Rz، Ś، Sz، Ź، Ż

.Q، V :حروف لتينية ل ت�ستعمل

:)kاa30 حر) 
(()

1 - الأبجدية الالتينية للغة الكرواتية

http://www.omniglot.com/writing/croatian.htm :1(  موقع أومنيگلوت(
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 Č ، Ć، Dž، Đ، Lj، Nj، Š، :اأحرف اإ�ســـافية ومركبة على احلروف الالتينية
.Ž

.Q، W :حروف لتينية ل ت�ستعمل

:)kاa36 حر) 
(()

2 - الأبجدية الالتينية للغة الألبانية

http://www.omniglot.com/writing/albanian.htm :1( - موقع أومنيگلوت(



العربية بالحروف الالتينية32

اأحرف اإ�سافية ومركبة على احلروف الالتينية: 
.Dh، Ë، Ç، Gj، Ll، Nj، Rr، Sh، Th، Xh، Zh 

:)kاa44 حر) 
(()

3 - الأبجدية الالتينية للغة املجرية اأو الهنجارية

اأحرف اإ�سافية ومركبة على احلروف الالتينية:
.Á، Cs، Dz، Dzs، É، Gy، Ly، Í، Ny، Ó، Ö، Ő، Sz، Ty، Ú، Ü، Ű، Zs 

:)kاa29 حر) 
(()

4 - الأبجدية الالتينية للغة الإ�شبانية

http://www.omniglot.com/writing/hungarian.htm :1(  موقع أومنيگلوت(

http://www.omniglot.com/writing/spanish.htm :2(  موقع أومنيگلوت(
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.Ñ، CH، LL :اأحرف اإ�سافية ومركبة على احلروف الالتينية

:)kاa18 حر) 
(()

5 - الأبجدية الالتينية للغة ا÷الكية الأ�شكتلندية

اأحرف اإ�سافية ومركبة على احلروف الالتينية: )ل يوجد(.
.J، K، Q، V، W، X ، Y، Z :حروف ل ت�ستخدم

http://www.omniglot.com/writing/gaelic.htm :1( - موقع أومنيگلوت(
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3 - اللغات ال�شرقية واحلروف الالتينية

 لل�ســـعوب ال�ســـرقية تاريخ وح�ســـارة قد تكون اأقدم واأغنى من احل�ســـارات 
الأوروبيـــة، كمـــا اأن اللغـــات ال�ســـرقية لغـــات غنيـــة بالكثـــري مـــن املوروثات 
احل�ســـارية، ويف غالبية مناطق اآ�سيا جند اأن ال�ســـعوب ال�سرقية من اليابان 
حتى جزيرة العرب لديها كتابات واأبجديات خا�سة بها طورتها عرب الزمان، 
ول �ســـك يف اأن القارة الآ�ســـيوية هـــي اأم الأبجديات والكتابـــات العريقة، ولو 
تاأملنا اللغات الآ�سيوية لوجدناها يف جمملها اأبقت على اأبجدياتها دون حتول 
اإلى اأبجديات اأخرى، ويبقى عندنا هنا ا�ستثناءات محدودة، �سنجدها ب�سكل 

جممل حتت فقرتن م�ستقلتن:
اأ- اللغات ال�سرقية التي تكتب باحلروف الالتينية.

ب- اللغات الآ�سيوية التي و�سعت اأبجديات لتينية لأغرا�ض خا�سة.
اأ- لغات �سرقية تكتب باحلروف الالتينية 

ويهمنا منها اللغات الرتكية والأندنو�سية والفلبينية والفيتنامية، وهذه اللغات 
تبنت الأبجدية الالتينية لأ�سباب متعددة بع�سها �سيا�سي وبع�سها ثقايف.

 اللغـــة الرتكيـــة كانت تكتب باحلـــروف العربية قبـــل اأن تلغى اإلـــى الأبجدية 
الالتينيـــة لأ�ســـباب ثقافية واجتماعية ولفتح �ســـفحة جديـــدة للتخل�ض من 

الإرث العثماين.
 اللغة الأندنو�سية اأو لغة املاليو كانت تكتب باحلروف العربية، وبعد ا�ستقالل 
ماليزيا واأندنو�ســـيا تبنـــت كال الدولتن احلروف الالتينيـــة بدعم اإجنليزي 

وهولندي.
 ويف ماليزيا واأندنو�سيا احلروف الالتينية هي الر�سمية اأما احلروف العربية 

ت�ستخدم �سعبيًا، ور�سميا يف �سلطنة بروناي. 
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 اللغة الفيتنامية))( كانت ت�ســـتخدم الكتابة ال�سينية كما هي يف ال�سن على 
الرغـــم من الفـــارق الكبري بن اللغتـــن؛ حيث اأنهما ل ينتميـــان لعائلة لغوية 
واحدة، وبعد ال�ســـتعمار الفرن�سي كتب املب�سرون اللغة الفيتنامية باحلروف 
الالتينية بطريقة �ســـوتية ولي�ســـت حتليلية، م�ســـيفن الكثري من الإ�ســـارات 
الفارقة على الكثري من احلروف الالتينية، ومن ثم اأ�سبحت هي امل�ستخدمة 

حتى هذا اليوم.
ر معظم �سكانها ومن   وهذا الأمر يختلف عن و�سع اللغة الفلبينية التي تن�سّ

ثم كتبوا لغتهم باحلروف الالتينية.
 تبقى جتربة اللغة الرتكية مع احلروف الالتينية مهمة للباحث العربي، حيث 
اأن اللغـــة الرتكية حتتوي على الكثري من املفردات العربية، ووجه الأهمية هو 
كيف اأوجد الأتراك احلروف الالتينية املنا�سبة لالأ�سوات العربية، وبخا�سة 

التي لي�ض لها مقابل يف الأبجدية الالتينية؟
 لكـــن اإذا دققنـــا يف الأبجديـــة الالتينيـــة املعدة للغـــة الرتكية لوجدنـــا اأنها 
اعتمدت على نقطة اأ�سا�ســـية، األ وهي تب�ســـيط كتابة اللغة الرتكية لي�ستطيع 

املواطن العادي غري املتعلم الكتابة بها بكل ي�سر و�سهولة.
 وتب�سيط اللغة الرتكية احلديثة جاء من طريقن، هما:

اأ – تب�سيط اللغة عن طريق جعل لهجة �سكان اإ�سطنبول هي اللغة الف�سحى، 
ممـــا اأدى اإلـــى ا�ســـتبعاد الكثري من الكلمـــات العربية والفار�ســـية التي قد ل 
يفهمهـــا املواطن العادي، واإلى اإعادة تهجئة الكلمات بكتابتها كما تنطق بلغة 

)1(  لغة اأ�سرتو اآ�سيوية، واإلى وقت قريب كانت ل تدخل يف اأي ت�سنيف مع اأي عائلة لغوية، يتحدثها ما يقرب 

من 80 مليون يف فيتنام وخارجها، يوجد فيها كلمات �ســـينية كثرية ب�ســـبب ا�ســـتخدام الكتابة ال�ســـينية 
Yuènán )越 وبال�سينية )tiếng Việt( وبالفتنامية ،)Vietnamese( سابقًا، ت�ســـمى بالإجنليزية�

.)南
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اليوم ل باللغة العثمانية القدمية التي تعود اإلى 500 �سنة.
ب – تب�ســـيط احلروف امل�ستخدمة للغة الرتكية؛ بحيث اأن اختالف ال�سوت 
الـــذي ل يرتتـــب عليه اختالف يف املعنى ل يو�ســـع له اأحـــرف مختلفة، وعلى 
�ســـبيل املثال: احلرف )H( قـــد ينطق هاء وقد ينطق خـــاء وقد ينطق حاء، 
كما اأن احلرف )K( قد ينطق قاف اأو كاف، وكذا احلرف )T( الذي ينطق 

تاء اأو طاء.
 كما اأن النحاة الأتراك طوروا الأبجدية الالتينية لتتنا�سب مع اللغة الرتكية، 
بحيث ميكـــن متييز الكتابة الالتينية الرتكية مـــن اأول نظرة، ففي الأبجدية 

 .)X.W.Q( :ول يوجد فيها حروف ، )Ç. Ğ. Ş. Ö. Ü( :الرتكية حروف
 وهذه اأمثلة على هذه اللغات:

1 - الأبجدية الالتينية للغة املالطية

 اللغة املالطية))( لغة ر�ســـمية يف مالطا والحتاد الأوروبي، تطورت عن لهجة 
اجلي�ض العربي الذي قام بغزو �ســـقلية ومالطا، وبداأت تنف�سل عن اللهجات 
العربية منذ انتهاء احلكم العربي عام 1090م، ومل تتطور املالطية عن اللغة 
العربية الف�ســـحى ب�ســـكل مبا�ســـر، ومع مرور الوقت تطورت بعيدًا عن اللغة 

العربية، ومع ذلك ل تزال 65 % من مفرداتها عربي.
 كتبـــت باحلـــروف الالتينية وفـــق النطق الإيطـــايل للحـــروف الالتينية لأن 
ال�سعب املالطي ثقافته اإيطالية ويتكلم اللغة الإيطالية بطالقة كلغة ثانية))(.

)1(  لغة �سامية ر�سمية يف جزيرة مالطا )بن تون�ض واإيطاليا(، يتحدثها حدود 450 األف.

)2(  لال�ســـتزادة ميكن الرجوع لكتاب )اللغة املالطية واأ�ســـولها العربية( د.اأحمد طلعت �ســـليمان، الريا�ض، 

جامعة امللك �سعود، 1410هـ.
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حروف اللغة املالطيةا�سم احلرفمثال من اللغة املالطيةاملقابل العربي التقريبي

AnġluAA a )مالك(فتحة واألف ممدودة

BalloonBeB b )كورة(ب

ĊavettaĊeĊ ċ)مفتاح(ْت�ض

DardeD d )دار ، بيت(د، ويف الأخري ت

EnveloppeE e )ظرف(اإ

FjuraeffeF f )وردة(ف

ĠelatġeĠ ġ )جالتي، اآي�سكرمي(ج

GallettinageG g )ب�سكويت(جيم م�سرية

għasfurajnGĦ għ )ع�سفور(ع، غ قريبة من العن

HuakkaH h )هو(هـ، اأ

ĦanutħeĦ ħ )حانوت(ح مخففة

IkeliI i )اأكل(ك�سرة

IeqafieIE ie )وقوف(ياء مد

JumjeJ j )يوم(ي

KelbkeK k )كلب(ك

LibsaelleL l )ثوب(ل

MaraemmeM m )امراأة(م

NannaenneN n )جدة(ن

OrsoO o )دب(واو مد

paġnapeP p )�سفحة(پ

QattusqeQ q )قطة(همزة )قاف امل�سرية(
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حروف اللغة املالطيةا�سم احلرفمثال من اللغة املالطيةاملقابل العربي التقريبي

ReerreR r )ملك(ر

SliemesseS s )�سالم(�ض

TieqateT t )نافذة(ت

UvierauU u )كاأ�ض بي�ض(بن ال�سمة والفتحة

VjolaveV v )بنف�سجي(ڤ

WidnaweW w )اأذن(و

XadinaexxeX x )قرد(�ض

ZalzazeZ z )�سل�سة(ْتز

ŻrabenżeŻ ż )اأحذية(ز

.Ċ، Ġ، GĦ، Ħ، IE، Ż :الأحرف املركبة والإ�سافية على احلروف الالتينية
.C، Y :حروف لتينية ل ت�ستعمل

2 - األبجدية الالتينية للغة الكردية
 تكتب اللغة الكردية))( يف الوقت احلا�سر بعدة اأبجديات، هي:

1 - اأبجدية بدرخان )هاوار(: تكتب بها اللهجة الكوروماجنية، وهي اأبجدية 

لتينية طورت على يد َجالَدت علي بدرخان))(عام 1932م، ت�ستعمل غالبًا يف 
تركيا والعراق و�سوريا.

)1(   لغـــة اإيرانيـــة )هندو اأوروبية(، ر�ســـمية يف العراق، ول يعرف عدد الناطقن بها ب�ســـكل دقيق )حدود 30 

35- مليون(، تنت�سر يف تركيا واإيران والعراق و�سوريا. 

)Celadet Alî Bedirxan  )2 ولد يف اإ�سطنبول 1893/04/26م، رائد من رواد ال�سحافة والثقافة الكردية، 

�ساحب جملة هاوار )النجدة(، كان اأول من كتب الكردية باحلروف الالتينية واأول من �سبط قواعدها، 
تويف 15 متوز 1951م.
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2 - الأبجدية ال�ســـورانية: ت�ســـتعمل هذه الكتابة الأبجدية العربية يف العراق 

واإيران، وتفرق عن الكتابة العربية اأن احلركات تكتب كحروف بحيث اأوجدوا 
لكل حركة حرف.

3 - الأبجدية الكريلية: وي�ســـتعملها الأكراد الذين يتحدثون بالكرماجني يف 

الدول التي كانت تتبع الحتاد ال�سوفييتي.
4 - يه کگرتوو: هذه الأبجدية الالتينية هي الأحدث للغة الكردية، وكلمة 

)يـــه کگرتوو( تعني الوحدة؛ هذه الأبجدية عاجلت حروف اللغة الكردية 
جميعهـــا ب�ســـكل اأكرب من ال�ســـوراين، وحاليًا بداأت تنت�ســـر اأكـــرث واأكرث لدى 

الأكراد))(.
واجلدول التايل يو�سح هذه الأبجديات:

الكردية 
ال�سورانية

الكردية 
الكرمنجية

اأبجدية )يه 
کگرتوو(
Yekgirtú

الكرمنجية بالأبجدية 
IPAالكريلية

A,aA,aA,aaːا 

B,bB,bБ,бbب 

C,cC,cЩ,щd͡ʒج 

Ç,çCh,chЧ,чt͡چ  ʃ

D,dD,dД,дdد 

E,eE,eӘ,әɛːه 
Ê,êÉ,é)E,e) Э эeى7

F,fF,fФ,фfف 

G,gG,gГ,гɡگ 

H,hH,hh,hhه  

Ḧ,ḧ›H›,h’h’,hħح

ʕ—‹—ع 

)1(  لال�ســـتزادة ميكـــن الرجوع لكتاب: )الكرد: درا�ســـة �سو�ســـيولوجية وتاريخية( با�ســـيلي نيكيتن، ترجمة 

وتعليق: نوري طالباين، تقدمي: لوي�ض ما�سينيون، دار ال�ساقي، 2001، بريوت.
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------I,iI,iЬ,ьɯ

Î,îÍ,íИ,иiːى 

J,jJ,jЖ,жʒر

K,kK,kK,kkگ 

L,lL,lЛ,лlل 
ll’Л’,лlˤ—ل ، ل 7

M,mM,mM,mmم 

N,nN,nН,нnن 
O,oO,oO,ooو7

P,pP,pП,пpپ 

Q,qQ,qԚ,ԛqق 

R,rR,rP,prر 

rr’Р’, рr—ر  ، ر 7 ، ر 7

S,sS,sC,cs�ض 

Ş,şSh,shШ,шʃ�ض 

T,tT,tT,тtت 

U,uU,uÖ,öœو 

Û,ûOu,ouУ,уuːوو، وُ 
Ù,ù—ʉː—و1

V,vV,vB,вvڤ، و 

W,wW,wԜ,ԝwو 

X,xX,xX,xxخ 

Ẍ,ẍ›X›,xЃ,ѓʁغ 

Y,yY,yЙ,йjى 

Z,zZ,zЗ,зzز 

 )›Ẍ( )X(للحـــاء، و )H›( )Ḧ( ل يتقيـــد الأكـــراد بالرموز :)مالحظـــة( 
للغـــن، فمثاًل كلمات: غزال تكتـــب: )Xezal(، بغـــدا )Bexda( )بغداد(، 
�ِســـِريطا َغـــَزِي: )Şirîta Xezeyê( )�ســـريط غـــزة(، على الرغـــم من اأنه 
يح�سل لب�ض يف نطق الغن واخلاء، وقد ذكر ذلك جالدت بدرخان يف كتابه: 
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 ،14 )Elfabeya kurdî & Bingehên gramera kurdmancî( �ـــض 
حينما عر�ض الكلمتن: )xeyidîn( )ẍeyidîn( واللب�ض احلا�سل من عدم 

.)ẍ(و )x( التفريق بن
الأحرف املركبة والإ�سافية على احلروف الالتينية:

.Ç، Ê، Ḧ، Î، Ş، Û، Ẍ :بالكوروماجنية
 .›Ch، É، H›، Í، LL، RR، Sh، Ou، Ù، X :وبالليه کگرتوور

3 - الأبجدية الالتينية للغة الرتكية

 اللغة الرتكية احلديثة))( )ياين توركـچـه( حلت محل اللغة العثمانية )ل�ساِن 
عثمـــاين(، وكانت تكتـــب باحلروف العربية، فتاأثرت كثـــريًا باللغتن العربية 
والفار�ســـية حتى اأ�ســـبحت اللغة العثمانية ن�ســـخة معدلة عـــن اللغة العربية 
وابتعـــدت كثريًا عن اللغة الدارجة، هذا غري امل�ســـاكل الإمالئية، ومع انهيار 
ال�ســـلطنة العثمانية األغيت احلروف العربية لتحل محلها احلروف الالتينية 

للغة الرتكية اجلديدة املعتمدة على لهجة �سكان اإ�سطنبول كلغة ف�سحى.
املقابل التقريبي بالعربيةاحلرف

Aaاألف ممدودة واأحيانًا فتحة

Bbب

Ccج عربية و�سورية

Çҫْت�ض

Ddد

Eeفتحة وهاء يف اآخر الكلمة

Ffف

Ggقاف مخففة، اأو جيم م�سرية

)1(  لغة األتائية مفهومة للناطقن بالآذربيجانية والأوزبكية والإيغورية والتتارية..اإلخ، ولدت عام 1929م بعد 

اإلغاء اللغة العثمانية، ر�سمية يف تركيا وجمهورية �سمال قرب�ض، يتحدثها حدود 95 مليون.
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Ğğغ، واأحيانًا ي على ح�سب الكلمة مخففة اأو مثقلة

Hhهـ ، ح ، خ

Iı ك�سرة

İi ياء ممدودة

Jjجيم �سورية

Kkك ، ق

Llل

Mmم

Nnن

Oo
و7

Ööاأو7 ممالة ب�سم ال�سفتن

Ppپ

Rrر

Ssض ، �ض�

Şşض�

Ttت ، ط

Uuسمة�

Üüسمة مع �سم ال�سفتن، اأو �سمة ممالة�

Vvڤ

Yyي

Zzز

.Ç، Ğ، I، Ö، Ş، Ü :الأحرف الإ�سافية على احلروف الالتينية
.Q، W، X :حروف لتينية ل ت�ستعمل
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4 - الأبجدية الالتينية للغة القبايلية 

 اللغـــة القبايليـــة))( اإحـــدى لغـــات الرببـــر، واأكرثها تنوعـــًا �ســـوتيًا، وتكتب 
باحلروف الالتينية، يتحدثها اجلزائريون يف ال�سمال الغربي للجزائر، لدى 
الرببر )الأمازيغ( اأبجدية قدمية جدًا ترجع اإلى حدود 3 اآلف �سنة اأو اأقدم، 
تدعى تافيناغ ت�ســـتخدم يف كتابة اللغة الطوارقية وبع�ض اللهجات الرببرية، 
كمـــا اعتمده املعهـــد امللكي للثقافـــة الأمازيغية باملغـــرب )IRCAM( بعد اأن 
اعرتفـــت به منظمة الأي�ســـوا الدوليـــة لكتابة اللغـــات الأمازيغيـــة يف اململكة 
املغربية، كما اأن بع�ض الأمازيغ ي�ســـتخدمون الأبجدية العربية لكتابة لغتهم، 
تتنـــوع لهجات الأمازيغ وتتباين فيما بينها حتـــى اأنه اأحيانًا ل ميكن التفاهم 
بن اأبناء هذه اللهجات))(، واجلدول التايل ي�ســـتعر�ض الأبجديات الالتينية 

والعربية والتافيناغ: 
IPAالأبجدية الالتينيةالأبجدية العربية

æاأ ، اA a

bʷ , b , βبB b

ʃض�C c

t͡ ʃت�ضtcČ č

d , ðد ، ذD d

ðˤض�dtḌ ḍ

ə------E e

)1(   اإحدى اللهجات الأمازيغية، يتحدثها �ســـكان منطقة القبائل ب�ســـمال اجلزائر، ويقدر عددهم بحدود 5 

مالين يف منطقة القبائل.
)2(  لال�ســـتزادة ميكن الرجوع لكتاب: )اإ�ســـكالية الكتابة الأمازيغية( د.محمد ال�سامي، اأعمال الدورة الأولى 

جلمعية اجلامعة ال�سيفية باأگـادير، مطبعة ف�سالة، املحمدية، الطبعة الأولى، 1982م
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fفF f

ɡ)گ(G g

d͡ʒ)دج(djǦ ǧ

ɣ)غ(ghƔ ɣ

hهـH h

ħحḤ ḥ

i ي ، ــI i

ʒجJ j

kكـK k

l , ɫلL l

mمM m

nنN n

ʕعÂ âƐ ɛ

q , qʷقQ q

r, rˤرR r

rˤرṚ ṛ

sض�S s

sˤض�Ṣ ṣ

t , θت ، ثT t

tˤطṬ ṭ

ʊ ، وU u

wَوWw
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χخX x

jَيY y

zزZ z

zˤ)ر(Ẓ ẓ

.Č، Ḍ، Ǧ، Ɣ، Ḥ، Ɛ، Ṛ، Ṣ، Ṭ، Ẓ :الأحرف الإ�سافية على احلروف الالتينية
O، P، V :حروف لتينية ل ت�ستعمل

7 - األبجدية الالتينية للغة الصومالية
 بـــداأت الكتابة باللغة ال�ســـومالية))( باحلروف العربية يف منت�ســـف القرن 
الثالـــث ع�ســـر امليالدي، على يد �ســـيخ يو�ســـف الكوينـــي، ويف بدايـــة القرن 
الع�ســـرين طور �ســـيخ اأوي�ض الربوي )Sheikh Uways al-Barawi( كتابة 
اللغة ال�ســـومالية باحلروف العربية على اأ�سا�ض لهجة ماي )Maay( جنوب 
ال�ســـومال، ويف اخلم�ســـينات طـــور اللغوي مو�ســـى حاجي اإ�ســـماعيل جالل 
)Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal( الأبجديـــة العربية للغة ال�ســـومالية 

وذلك باإ�سافة حروف للحركات.
 بـــداأت تظهر كتابات �ســـومالية باحلـــروف الالتينية منذ عـــام 1887م، ثم 
تطورت الأبجدية الالتينية على يد اللغوي ال�ســـومايل: �ســـريى جاَمع اأحمد 
)Shire Jaamac Axmed(، ومن ثم �ســـار هناك جدل وا�سع حول كتابتها 
باحلروف الالتينية اأو احلروف العربية، ويف عام 1972م اأ�سبحت احلروف 

الالتينية الكتابة الر�سمية للغة ال�سومالية))(.

)1(  لغة كو�سية )اأفرواآ�سيوية(، يتحدثها حدود 16 مليونًا يف ال�سومال وجيبوتي واأثيوبيا وكينيا.

)2(  لال�ستزادة ميكن الرجوع لكتاب )ال�سومال واللغة ال�سومالية( ملمدوح حقي، معهد البحوث والدرا�سات 

العربية، بغداد، ط 1982م.
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عربيالتينيIPAا�سم

hamzadaʔء›
ba› bbب

ta› t̪tت

ja› tʃjج

xa› ħxح

kha› χkhخ

dad̪dد

ra› rrر

sassض�

shaʃshض�

dha› ɖdhط

caʕcع

gaɡgغ

fa› ffف

qaɢqق

kakkك

lallل

mammم

nannن

ha› hhه

wawwو

ya› jyي

alif la kordabeyæ/ɑaا

aaاآ

e/ɛe

ee

alif la godeyu/ʉUُا

uu

ɞ/ɔo
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oo

alif la hoosdabeyi/ɪiِا

ii

 kh، sh، dh، aa، ، الأحرف املركبة والإ�ســـافية على احلـــروف الالتينية: ء
.ee، oo، uu

.P، V، Z :حروف لتينية ل ت�ستعمل

8 - األبجدية الالتينية للغة الفيتنامية 
 كانـــت اللغة الفيتنامية تكتب بالكتابة ال�ســـينية لقـــرون طويلة، وبعد جميء 
املب�ســـرين يف منت�سف القرن ال�سابع ع�ســـر امليالدي بداأت تظهر كتابة اللغة 
الفيتناميـــة باحلـــروف الالتينيـــة، وكانت تلـــك الكتابة �ســـوتية مل تقم على 
التحليـــل اللغوي للغـــة الفيتنامية، مع مرور الوقت بداأت تنت�ســـر هذه الكتابة 
�سعبيًا ل�ســـهولتها اأمام الكتابة ال�سينية، ويف عام 1910م - اأثناء ال�ستعمار 
الفرن�سي- �سارت الوثائق الر�سمية تدون بهذه الأبجدية، ويف من�سف القرن 

الع�سرين اأ�سبحت كل الكتابات الفيتنامية بهذه الأبجدية))(.
IPAاحلرفاال�سم

a :ينطق يف بع�ض اللهجات :ÆaA a

ɐáĂ ă

əớÂ â

ɓ, ʔbbê, bờB b

Kxê, cờC c

j :وينطق يف اجلنوب z :ينطق يف ال�سمالdê, dờD d

)1(   لال�ستزادة: 

 Thompson، Laurence E. )1991(. A Vietnamese reference grammar. Seattle: University

.of Washington Press. Honolulu: University of Hawaii Press
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ɗ, ʔdđê, đờĐ đ

ɛeE e

EêÊ ê

ɣ , z (igiê, gờG gقبل (

Hhát, hờH h

Ii ngắnI i

KcaK k

Le-lờL l

Mem-mờM m

Nen-nờN n

ɔoO o

OôÔ ô

əːơƠ ơ

PpêP p

w :وينطق يف اجلنوب kw :ينطق يف ال�سمالcu, quyQ q

ʐ، ɹ وينطق يف اجلنوب ، z :ينطق يف ال�سمالe-rờR r

ʂ :وينطق يف لهجات الو�سط واجلنوب Sét-sì, sờS s

Ttê, tờT t

UuU u

ɨưƯ ư

j :ينطق يف لهجات اجلنوب vvê, vờV v

Sích-xìX x

،i :حرف مد ولي�ض �سامتًاi dài, i-cờ-rétY y

.Ă، Â، Đ، Ê، Ô، Ơ، Ư :الأحرف الإ�سافية على احلروف الالتينية
.F، J، W، Z :حروف لتينية ل ت�ستعمل 

ب- أبجديات التينية للغات ال تكتب بالحروف الالتينية
 اللغـــات التي ل ت�ســـتخدم احلرف الالتيني كثرية جـــدًا وغالبيتها قد طورت 
اأبجديـــة لتينية ل�ســـتخدامات محـــدودة، و�ســـاأكتفي باحلديث عـــن اللغات 
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ال�سينية واليابانية والكورية والرو�سية والعربية.
 هذه اللغات ل تكتب اإل باأبجدياتها، لكنها تكتب باأبجديات لتينية لأغرا�ض 
محـــدودة كالبحث العلمي والتوثيق وكتابة الأ�ســـماء.. اإلـــخ، ولهذا تبنت تلك 
احلكومـــات تلك الأبجديـــات ودفعت مبالغ �ســـخمة لتعميمهـــا وتبنيها، كما 
قام العلماء والنخب املثقفة باللتزام بها حتى اأ�ســـبحت مرجعًا يف التوثيق، 

واأ�سبحت واقعًا لعامة النا�ض.

1 - األبجدية الالتينية پن ِين المعدة للغة الصينية 
 تعتـــرب الكتابة ال�ســـينية كتابة فريدة من نوعها فهي كتابـــة رمزية مرتبطة 
بالفكـــرة غري مرتبطة بال�ســـوت، فال�ســـيني الذي يتحـــدث لهجة املاندرين 
قد ل ي�ســـتطيع التفاهم �ســـفهيًا مع من يتحدث باللهجـــة الكانتونية، لكنهما 
ي�ســـتطيعان فهـــم مقالـــة مكتوبـــة بالكتابـــة ال�ســـينية، ومع ذلك ي�ســـتخدم 
ال�ســـينيون تلك الرموز كرموز �سوتية يف بع�ض الأحيان للدللة على الأ�سماء 

�سواء اأكانت �سينية اأو اأجنبية.
 يوجد يف ال�سن ما يقرب من 65 لغة، ومع ذلك يتحدث 90 % من ال�سينين 
لهجـــة املاندرين اأما البقية الباقية فيتحدثون لهجات �ســـينية اأو لغات اأخرى 
بع�ســـها م�سابه للغة ال�سينية وبع�ســـها ل عالقة لها باللغة ال�سينية، وبع�ض 
هذه اللغات اأو اللهجات ت�ســـتخدم اأبجديات خا�ســـة بها وبع�ســـها ت�ســـتخدم 
الرموز ال�ســـينية، ومع ذلك قررت احلكومة ال�ســـينية و�سع اأبجدية لتينية 
خا�ســـة للغة ال�ســـينية تدعـــى )پن يـــن ( )pinyin(، كما و�ســـعت اأبجدية 
لتينية مبنية على اأ�سا�ض پن ين لكل لغة من اللغات املوجودة يف ال�سن حتى 
تلك التي لها اأبجديتها اخلا�ســـة، وكل من لديه اإملام باللغة ال�ســـينية يعرف 
�ســـعوبة اأ�سوات اللغة ال�ســـينية، ومع ذلك ا�ستطاع النحاة ال�سينيون اإيجاد 
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اأبجدية لتينية للغتهم التي تتميز باأنها لغة نغمية يتغري معنى الكلمة بح�سب 
َنْغِمها.

 تاأ�س�ض يف 1958 نظام پن ِين لكتابة اللغة ال�سينية، ويف عام 1979 اأ�سبحت 
هذه الأبجدية ر�سمية))(.

- حروف پن ِين ترتب بطريقة مختلفة، وهي: 
)b p m f d t n l g k )ng( h j q x zh ch sh r z c s(

 الكلمـــة يف اللغة ال�ســـينية مكونة من مقطع �ســـوتي واحد، وهـــي لغة نغمية 
يختلـــف معنـــى الكلمـــة باختالف طريقة نطـــق النغمة، يف اللغة ال�ســـينية 4 
نغمات واخلام�ســـة غري منغومة، وملعرفة م�ستوى نغم الكلمة و�سع ال�سينيون 
على احلركات عالمة تدل على م�ستوى النغم، وهي: ) ، ،  ،  (، ويت�سح ذلك 

:)ma( والكلمة )a( من املثال على حرف
)ā( نغمة عالية،)mā(، )mā( )اأم(. 

 )á( نغمة �ساعدة، )má( )麻 ( )قنب(. 
)ǎ( نغمة هابطة ثم �ساعدة، )mǎ( )麻 ( )ح�سان(. 

)à( - نغمة هابطة، )mà ( )麻 ( )اأنَّب(.
)a( عدم وجود نغمة )ma( اأداة ا�ستفهام.

 نطق ال�ســـينين للحروف الالتينية يختلف نوعًا ما عن النطق ال�ســـائد كما 

)1(  Kimball، R. L. )1988(. Quick reference Chinese: a practical guide to Mandarin 
for beginners and travelers in English، Pinyin romanization، and Chinese 
characters. San Francisco، CA: China Books & Periodicals.

 S nowling، Margaret J.; Hulme، Charles )2005(. The science of reading: a 
handbook. Blackwell handbooks of developmental psychology(. 17. Wiley-
Blackwell. pp. 320–22



51

يت�سح ذلك من اجلدول التايل: 

ال�شينية ِين  پن  اأبجدية  يف  ال�شاكنة  احلروف   -  (
IPAPinyinالنطق الإجنليزي التقريبي

Spitpb

Paypʰp

maymm

fairff

stoptd

taketʰt

naynn

layll

skillkg

kaykʰk

hayxh

hatchtɕj

cheektɕʰq

sheɕx

junktʂzh

churchtʂʰch

shirtʂsh

rayʐ, ɻr

readstsz

hatstsʰc

sayss

wayww

yeaj, ɥy

].[›

]v[v
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ال�شينية  ِين  پن  اأبجدية  يف  واحلركات  املد  حروف   -  (
Form with zero initialIPAPinyin

)n/a(ɨi-

Aɑa

Eɯ̯ʌ, əe

Aiaɪ̯ai

Eieɪ̯ei

Aoɑʊ̯ao

ouɤʊ̯ou

ananan

enənen

angɑŋang

engəŋeng

erɑɻer

yiii

yai̯ɑia

yei̯ɛie

yaoi̯ɑʊ̯iao

youi̯ɤʊ̯iu

yani̯ɛnian

yininin

yangi̯ɑŋiang

yingiŋing

wuuu

wau̯ɑua

wou̯ɔuo, o

waiu̯aɪ̯uai

weiu̯eɪ̯ui

wanu̯anuan

wenu̯ənun
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Form with zero initialIPAPinyin

wangu̯ɑŋuang

wengʊŋ, u̯əŋong

yuyu, ü

yuey̯œue, üe

yuany̯ɛnuan

yunynun

yongi̯ʊŋiong

)n/a(ɛê

)n/a(ɔo

)n/a(i̯ɔio

2 - األبجدية الالتنية للغة اليابانية 
 تعتـــرب الكتابـــة اليابانية))( اأ�ســـعب كتابـــة يف العامل، فاليابانيـــون يف بداية 
ح�سارتهم تاأثروا باحل�سارة ال�سينية، واأخذوا ي�ستخدمون الكتابة ال�سينية 
الرمزيـــة، ومـــع مرور الوقت بـــدا لليابانيـــن اأن يغريوا يف الرموز ال�ســـينية 
لأن اللغة ال�ســـينية لغـــة عازلة، نغمية، لها تركيبة مختلفـــة، ولي�ض لها نظام 
لال�ســـتقاق، فهي بعيـــدة كل البعد عن تركيبـــة اللغة اليابانية، وبخا�ســـة اأن 
اللغـــة اليابانيـــة لغة اإل�ســـاقية م�ســـابهة للغات يف �ســـيبرييا وكوريـــا، ثم بداأ 
اليابانيون با�ستحداث اأبجديات مقطعية متعددة كتبت ال�سهرة لثنتن منها، 
همـــا الـ)َكَتكانـــا( اأو، والـ)ِهَرجانـــا( ، والتـــي تختلط مع الرموز ال�ســـينية؛ 
فاليابانيون ي�ســـتخدمون يف الكتابة )كتب اأو �ســـحف..( اإمـــا الكتاكانا زائد 
الَكْنجـــي )الرمـــوز ال�ســـينية( اأو الهرياجانا زائد الكنجي، ول ي�ســـتخدمون 

)1(  يتحدث اللغة اليابانية حدود 130 مليونًا يرتكزون يف اليابان. لغة ر�سمية يف اليابان وجزيرة بالو، هناك 

خالف حول ن�سب اللغة اليابانية، يرى البع�ض اأنها لغة منعزلة ل تدخل يف الت�سنيف مع اللغات الأخرى، 
.)Japanese( ويرى بع�ض العلماء اأنها لغة تنتمي لعائلة اللغات الألتائية، ت�سمى بالإجنليزية
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الكتاكانا والهرياجانا مع بع�ض يف كتابة واحدة، ومن هنا اأ�ســـبح لزامًا على 
الياباين اأن يتعلم نظامن �ســـوتين مقطعين زائد الرموز ال�سينية التي هي 

اأ�سا�سًا �سعبة وغري مرتبطة بال�سوت. 
 عنـــد هزميـــة اليابان يف نهاية احلـــرب العامليـــة الثانية قرر احللفـــاء اإلغاء 
الكتابات اليابانية وا�ســـتبدالها بالأبجدية الالتينية، لكن اليابانين رف�ســـوا 

ذلك واأبقوا نظامهم الكتابي على ما هو عليه على الرغم من �سعوبته.
 تعـــود كتابة اللغة اليابانية باحلروف الالتينيـــة اإلى عام 1548م، ومع مرور 

الوقت ظهرت اأكرث من اأبجدية لتينية للغة اليابانية، وهي: 
)Hebon-shiki rōmaji( 1 - ِهنُب-�سكي روجَمي

 )Nippon-shiki rōmaji( 2 - ِننُب-�سكي روجَمي

)Kunrei-shiki rōmaji)((( 3 - كرني-�سكي روجمي

)1( -1 لال�ستزادة ميكن مراجعة كتاب: 

 Frellesvig، Bjarke )2010(. A history of the Japanese language. Cambridge: 
Cambridge University Press
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3 - األبجدية الالتينة للغة الكورية
 ا�ستخدم الكوريون الكتابة ال�سينية يف مراحل ح�سارتهم، ويف عام 1446م 
قرر امللك �سيجون )Sejong( اأن ي�سع اأبجدية �سوتية ي�ستطيع بها كتابة كل 
الأ�ســـوات حتى �ســـوت الهواء واملاء، وبالفعل جنح يف و�ســـع اأبجدية �سوتية 
مقطعية �ســـهلة مكونة من 24 حرفًا، وا�ســـتمرت تلك الأبجدية ت�ســـتخدم يف 
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الكتابـــات ال�ســـعبية لفـــرتة طويلـــة مـــن تاريخ كوريـــا، وبعد احلـــرب العاملية 
الثانية قرر الكوريون ا�ســـتخدام تلك الأبجدية ككتابة ر�سمية، لكن الكورين 
منق�ســـمون من ناحية اأن ال�سمالين ل ي�ســـتخدمون الرموز ال�سينية مطلقًا؛ 
بينمـــا اجلنوبيـــون ي�ســـتخدمون الرمـــوز ال�ســـينية اأحيانًا يف امل�ســـطلحات 

العلمية. 
 هـــذا وقـــد تبنت احلكومة اأبجدية لتينية خا�ســـة للغة الكورية ت�ســـتخدم يف 
توثيـــق الأ�ســـماء الكورية على املحـــالت واجلوازات ويف كافة ال�ســـتخدامات 

الر�سمية. 
 كتابـــة اللغـــة الكوريـــة باحلـــروف الالتينيـــة ت�ســـمى )روجَمـــى( اأو: بكتابة 

الهانكول، وبكتابة الَهنجى:
 كانـــت اللغـــة الكورية تكتب باحلـــروف الالتينية بنظام ي�ســـمى )مك كون-

وكانـــت  1937م،  عـــام  منـــذ   ،)(()McCune–Reischauer( ريت�ســـر( 
م�ســـتخدمة على نطاق وا�ســـع يف كوريا، ويف عام 1995م طـــورت الأكادميية 
الوطنيـــة اأبجدية لتينيـــة، دعيت )الأبجدية الالتينيـــة املنقحة( ))(، تبنتها 
ر�ســـميًا حكومة كوريا اجلنوبية عام 2000م))(، اأما ال�ســـمالية فال تزال على 
اأبجدية )مك كون-ريت�سر(، وهذه الأبجدية الالتينية املنقحة للغة الكورية:

اأوًل: احلركات:

 Edwin O.( واإدوين اأو ري�ســـار )George M. McCune( ن�ســـبة اإلـــى اأمريكين، جـــورج م. مك كـــون   )1(

.)Reischauer

.،) gug-eoui lomaja pyogibeob( )2(  )ُكك وؤِو روَمَج ُبِك ُبب(

)3(   لال�ســـتزادة ميكن الرجوع لكتاب )Revised Romanization of Korean(، اإ�ســـدار اأكادميية اللغة 

الكورية ووزارة الثقافة وال�سياحة، �سيوؤول، عام 2000م.
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ثانيا: احلروف )ال�سوامت(

4 - األبجدية الالتينية للغة العبرية 
 ت�سمى كتابة اللغة العربية))( باحلروف الالتينية )ליטון של עברית( )ليتون 
�سل ِعـڤريت(، واأحيانًا ي�ستخدمون كلمة: )لتينيزت�سيا( )לטיניזציה(، اأو: 

)رومنيزت�سيا( )רומניזציה( بدل )ليتون(.
 متت كتابة الأ�ســـماء العربية باحلروف الالتينية اأول مرة مع ترجمة الكتاب 
املقد�ـــض اإلـــى اللغة الالتينيـــة، وتوالت كتابة الأ�ســـماء العربيـــة مع الرتجمة 
للكتاب املقد�ـــض من اللغة العربية للغات الأوروبية النا�ســـئة بعد انتهاء اللغة 

الالتينية.
 يف ع�ســـر التنوير برز ن�ساط اليهود يف اأوروبا، وكان اأغلبية اليهود يتحدثون 
الأملانيـــة اأو الييد�ض، وهناك الكثـــري يتحدثون الهنجاريـــة والبولندية..اإلخ، 
ومن هنا ح�سل ارتباك يف كتابة الأ�سماء اليهودية، لأن ال�سم تتغري تهجئته 

من لغة لأخرى لعدم اتفاق اللغات الأوروبية على نطق موحد. 
 مـــع بدايـــة احلركة ال�ســـهيونية دعا بع�ض اليهـــود اإلى كتابـــة اللغة العربية 
باحلـــروف الالتينية بـــدًل من احلـــروف العربية، وكان مـــن اأبرزهم: اإمتار 
بـــن اأڤي))( الذي األف �ســـرية ذاتية حلياة والده با�ســـم )اأبي( )אבי( عام 
1927م، وكتبها باللغة العربية باحلروف الالتينية، ودعم هذا التوجه زئيف 

)1(  لغة اإ�سرائيل اأو لغة اليهود يف ال�ستات، اللغة الأم حلدود 3.5 مليون، ويتعامل بها ما يقرب من 8 مالين.

)2(  )איתמר בן-אב( ولد 1882/4/8م وتويف 1943/7/31م، اأبوه اإليعازر بن يهودا محيي اللغة العربية 

املعا�سرة، يعترب اإيتمار اأول طفل لغته الأم العربية املعا�سرة. 
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َجبوِتْن�ْسِكي))( اأحد زعماء احلركة ال�سهيونية.
 مل تنجـــح هذه الدعـــوات لكن ظلت العربيـــة تكتب بالعديد مـــن الأبجديات 
الالتينية، اعتمدت احلكومة الإ�سرائيلة عام 2006م اأحدها، وهذه اأهم تلك 

الأبجديات:
 1 - اعتمـــد )جمتمـــع الأدب التوراتـــي( SBL اأبجديـــة لتينيـــة بن -1984 

1994م مب�سطة.

 2 - اعتمدت دار اآرت �سكرول ArtScroll اأبجدية لتينية منذ عام 1975م.
 3 - البيانـــات الببليوغرافيـــة: وهـــذه قامـــت باعتمـــاد اأبجديـــة لتينية عند 
ت�سنيف الكتب العربية وفهر�ستها يف مكتبة الكوجنر�ض والرابطة الأمريكية 
واملو�ســـوعة اليهودية، كما اأ�ســـبحت ذات اإ�ســـراف على قاعدة البيانات على 

الإنرتنت، وذلك اأعوام 1972-1993م.
 4 - اأعـــدت اأكادمييـــة اللغـــة العربية اأبجديـــة لتينية عـــام 1953م، حدثت 
ودجمت مع ن�ســـخة مب�ســـطة عام 2000م، ثم مت ا�ســـتبدالها بتهجئة مختلفة 

عام 2006م))(.
احلرف العربي اال�سم التيني عربي

א alef › اأ

ב vet v ڤ

ּב bet b ب

ּג ג gimel g گ/ج 

ג׳ jimel j ج

)1(  )זאב ז‹בוטינסקי(  1880  -1940م، ولد يف اأوكرانيا، من اأهم موؤ�س�سي )ال�سندوق القومي اليهودي( 

و)الفيلق اليهودي( الذي �سارك يف احلرب العاملية الأولى اإلى جانب بريطانيا.
( اإ�سدار اإكادميية اللغة العربية، اإ�سرائيل،  )2(  ممكن الرجوع لكتاب )

نوفمرب 2006م.
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احلرف العربي اال�سم التيني عربي

ּד ד dalet d د

ד׳ dhalet dh ذ

ּה ה hei h هـ

ּו ו vav )v (w و/ڤ

ּז ז zayin z ز

ז׳ zhayin zh ژ/ جيم �سورية

ח ħet ħ ح

ּט ט tet t ت

ּי י yud y, i ي

ך כ khaf kh خ

ּך ּכ kaf k ك

ּל ל lamed l ل

ּמ ם מ mem m م

ן נ ּנ nun n ن

ס ּס samekh s �ض

ע ayin › ع

ף פ fei f ف

ּף ּפ pei p پ

ץ צ ּצ tzadi tz ت�ض/�ض

ץ׳ צ׳ chadi ch ت�ض

ק ּק kuf k ك/ق

ר ּר reish r ر/راء فرن�سية

ׁש ּׁש shin sh �ض

ׂש ּׂש sin s �ض

ת ּת tav t ت

ת׳ thav th ث
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5 – األبجدية الالتينية للغة الروسية 
 ت�ســـمى كتابة اللغة الرو�سية))( باحلروف الالتينية جو�ست )ГОСТ(، ومنذ 
القرن التا�ســـع ع�ســـر واإلى 2010 ظهر ما يقرب من خم�ض طرق لكتابة اللغة 
الرو�ســـية باحلروف الالتينية، ولعل اأهما واأ�سهرها )�سكولري( اأو: )النقل-

احلريف العلمي(، ن�ســـاأت هذه الكتابة منذ القرن الـ19م، وكانت على اأ�سا�ض 
نطق الت�ســـيك للحـــروف الالتينيـــة نظرًا لكتابـــة اللغة الت�ســـيكية باحلروف 

الالتينية وللتقارب العميق بن اللغتن الرو�سية والت�سيكية.
 ويف عام 1925 يف بداية عهد احتاد اجلمهوريات ال�ســـوفيتية تاأ�س�ســـت وكالة 
حكومية عنيت بالتوحيد الوطني، ومع تفكك الحتاد ال�ســـوفييتي؛ فاإن نظام 
)�ســـكولري( بـــداأ يتغري؛ حيث اأ�ســـبحت الأ�ســـماء يف جوازات ال�ســـفر تاأخذ 

تهجئة تعتمد على النطق الإجنليزي منذ عام 2010م.

احلروف الرو�سية

نظام �سكولري

القائم على اأ�سا�س اللغة 

الت�سيكية

الأ�سماء الرو�سية على 

جوازات ال�سفر منذ عام 

2010

А а a a

Б б b b

В в v v

Г г g g

Д д d d

Е е e e

Ё ё ë e

Ж ж ž zh

З з z z

И и i i

)1(  - لغة ر�ســـمية يف جمهورية رو�سيا الحتادية وبيلرو�ســـيا وقازاخ�ستان، وتتوزع الأقليات الرو�سية يف جميع 

جمهوريات الحتاد ال�ســـوفييتي ال�سابق، بع�ض هذه اجلمهوريات ل تزال تعرتف بر�سمية اللغة الرو�سية، 
يتحدث الرو�سية كلغة اأم حدود 160 مليونًا كلغة اأم، كما يتحدثها ما يقرب من 120 مليونًا كلغة ثانية. 
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Й й j i

К к k k

Л л l l

М м m m

Н н n n

О о o o

П п p p

Р р r r

С с s s

Т т t t

У у u u

Ф ф f f

Х х )x )h kh

Ц ц c tc

Ч ч č ch

Ш ш š sh

Щ щ šč shch

Ъ ъ ʺ –

Ы ы y y

Ь ь ʹ –

Э э è e

Ю ю ju iu

Я я ja ia
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1 - المقترحات السابقة لكتابة اللغة العربية 
بالحروف الالتينية

 يف بداية النه�سة العربية وقبل الإنرتنت كانت هناك اقرتاحات لكتابة اللغة 
العربيـــة باحلروف الالتينيـــة، وكلها تدعو لإحالل احلـــروف الالتينية محل 

احلروف العربية، وهذا بع�سها:
1 - اأبجدية عبدالعزيز فهمي الالتينية:

 قدم الأ�ســـتاذ عبدالعزيز فهمي اقرتاحًا للجل�ســـة التـــي عقدها جممع اللغة 
العربيـــة يف 3 مايـــو �ســـنة 1943م، واأبجديته خليط من احلـــروف الالتينية 
والعربيـــة، فاحلـــروف )ج ح خ �ـــض �ـــض ط ظ ع غ( اأدخلها ب�ســـكلها العربي 
�ســـمن الأبجدية الالتينية، وهـــذه الأبجدية ل ميكن اأن تكـــون مقبولة ل من 
عامل لغة ول من مواطن عادي، ي�ساف لذلك اأنه كتب كتابًا كاماًل كله نقا�ض 
حول ا�ستخدام احلروف الالتينية محل احلروف العربية، ومل يقدم اأبجديته 
اإل ب�ســـكل مخت�ســـر يف اآخر �ســـفحة من كتابه؛ فلم يقدم تطبيقًا على كيفية 
ا�ســـتخدام هذه الأبجدية وكيفية ا�ســـتخدام القواعد الإمالئية وال�ســـرفية، 

وهذه اأبجديته))(:

)1(   عبدالعزيز فهمي، احلروف الالتينية لكتابة اللغة العربية، دار العرب للب�ستاين، القاهرة �ض 148. 
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2 - اأبجدية اإبراهيم حمودي املال مو�سى

 قـــدم الأ�ســـتاذ اإبراهيـــم حمودي املـــال �ســـنة 1956م اإقرتاحـــًا بكتابة اللغة 
العربيـــة باحلـــروف الالتينيـــة، يف كتـــاب �ســـماه: )طباعـــة اللغـــة العربيـــة 
باحلروف الالتينية(، حيث و�ســـف احلروف العربيـــة يف مقدمة كتابه باأنها 
)ناق�ســـة يف حروف طباعتها وطريقة ت�ســـكيلها، واأن رموز حروف الطباعة 
العربية احلالية �سعبة جدًا حتى على ابنها... اإن التفكري يف ا�ستبدال حروف 
الطباعـــة العربية احلالية باحلـــروف الالتينية مل يغب عن بال رجال العرب 
املفكريـــن وقادتهم املحرتمن())(، واأنه بعد ثماين �ســـنوات من الدرا�ســـات 
العلميـــة العميقـــة والإح�ســـاءات الدقيقة اهتـــدى اإلى ابتكار نـــوع جديد من 

)1(   )الدرا�ســـات اللغويـــة يف العراق(، عبد اجلبار جعفر وهيب القزاز، دار الر�ســـيد للن�ســـر، وزارة الثقافة 

والإعالم، العراق، 1981م، �ض 218-216.
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احلروف، وهذا مثال من اأبجديته املقرتحة:
التلفظ باحلروف الالتينية

احلروف املقرتحة
احلروف العربية

 لالأ�ســـف مل اأطلـــع على كتاب اإبراهيـــم حمودي، وما نقلته �ســـورة من كتاب 
)الدرا�ســـات اللغوية يف العراق( بطباعة رديئة غري وا�سحة، لكن من ال�سكل 
املعرو�ض يت�سح اأنها غري دقيقة؛ حيث �سكل الهمزة املك�سورة يف بداية الكلمة 

تاأخذ حرف التعجب، والـ )a( همزة مك�سورة.
 3 - اأبجدية �سعيد عقل))( الالتينية )31 حرفًا(، وهي: 

 اأ�سدر الأ�ستاذ �سعيد عقل كتابًا �سماه: )يارا( عام 1961م ذكر فيه الأحرف 
الالتينية املنا�سبة للغة العربية، وهي))(:

ŦḌṢCSZRŽDKXJĞTB

ءبتثجحخدذرز�ض�ض�ض�ضط

GVPYWHNMLQFGYZ

ظعغفقكلمنهويپڤچ

يالحظ على هذه الأبجدية: 
(، وهما غري معروفن ل  .  1  - اأنها و�ســـعت للهمزة والقـــاف الرمزين )

يف الأبجدية الدولية ول يف اأي لغة اأخرى.
 2 - ا�ســـتخدمت بع�ـــض احلـــروف الالتينيـــة بطريقـــة مختلفـــة عمـــا هو يف 
الأبجدية الدولية اأو ا�ســـتخدام اللغـــات الأخرى، مثل: )Ğ = ث( و)X = ح( 

و)= Ž ذ( )Y=ع(.
)1(   ولد عام 1912، عمل يف التعليم وال�سحافة، لقب بال�ساعر ال�سغري ن�سبة اإلى كونه �ساعرًا منذ طفولته، 

األف العديد من الكتب والدواوين.
)2(   كتاب )كتابة العربية باحلروف الالتينية الأبعاد الرتبوية وال�سيا�سية( ملحمد ال�ساوي �ض20.
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4 - اأبجدية عثمان �سربي )37 حرفًا(، وهي:

 كتب عثمان �سربي عام 1964م درا�سة عامة لتاريخ الكتابة وعيوبها، انتهي 
باقـــرتاح اأبجديتن �ســـوتيتن مثاليتن اإحداهما لتينيـــة والأخرى رموز من 
اخرتاعه، على القارئ اأن يختار اإحداهما لت�ستعمل بدًل من الأبجدية العربية 
احلالية التي �ســـاعدت على تف�ســـي الأمية، وتعوق �ســـري العلم واحل�سارة يف 

العامل العربي، واأبجديته الالتينية هي))(: 
SZDTA

اأتدط�ضز�ض

WMBẐCÇŜ

�ضثذظبمو

JŞYLNRF

فرنلي�ضج

HĤΣGXQK

كقخغعحهـ

ٌُˋŦÂUI

اإاأُالهمزة ال�ساكنةتاء مربوطةاملدالتنوينالو�سل

OE

ال�سمة 
املمالة

الك�سرة 
املمالة

)1(   عثمان �سربي، نحو اأبجدية جديدة، مكتبة الأجنلو امل�سرية، القاهرة، 1964م.
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املالحظ على هذه الأبجدية:
) - اإدخال حركتي التنوين والو�سل العربيتن على احلروف الالتينية، وهذا 

غري مقبول ويو�سح اأن هذه الأبجدية ناق�سة وغري دقيقة من اأول وهلة.
2 - اأدخـــل احلرف اليوناين �ســـيجما )Σ( وجعله مقابل �ســـوت العن، بينما 

ينطق باليونانية �سن.
5 - اأبجدية فرانكواآراب، اأو: اآرابي�ض، عربيزي: 
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 وهي اأبجدية تختلط فيها احلروف مع الأرقام، وهي لي�ست علمية وت�ستخدم 
فقط يف الإنرتنت للدرد�ســـة، واأحيانًا يف ر�سائل اجلوال، وهي لغة خليط من 
الف�ســـيح والعاميات بدون قواعد اأو حتى تهجئة خا�سة، ا�ستخدمها ال�سباب 
العربي على نطاق وا�سع يف بدايات الإنرتنت واجلوال، وهي نتاج عدم اإيجاد 
اأبجدية لتينية موحدة، ونتاج �ســـوء التعليم وقلة الوعي بقواعد اللغة العربية 
واجلهـــل مبخاطر ا�ســـتبدال الأبجدية العربيـــة باحلـــروف الالتينية، وهذه 

اأحرفها: 
حروف الفرانكواأرب )عربيزي( احلروف العربية

a اأ
b ب
t ت

4 t› th ث
J ج
7 ح

 5 7› kh خ
d د

 d› dh ذ
r ر
z ز
s �ض

^s sh ch �ض
 9 S )كبير( �ض
 9› D )كبير( �ض

6 ط
Z )كبير( ‹6  ظ

3 ع
8› gh غ

f ف
 8 9 q ق

k ك
l ل

m م
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حروف الفرانكواأرب )عربيزي( احلروف العربية

h ه
u o w و
i e y ي

  - املالحـــظ على جميع هـــذه الأبجديات اأن وا�ســـعيها مل يكونوا على دراية 
بالأبجديـــة الدوليـــة )IPA(، ول علـــى اللغات املكتوبة باحلـــروف الالتينية، 
ول كيف ت�ســـتخدم احلروف الالتينية، لذا مل ي�ســـتطيعوا كتابة م�سائل النحو 
والإمـــالء العربي بالأبجدية الالتينيـــة، فظهر التخبط يف احلروف والتنوين 
والتاء املربوطـــة، والهمزة.. اإلخ، مما تعذر معه تقـــدمي اأبجدية مقبولة للغة 

العربية.
 ومـــن هنا كانت معيبة وغـــري مقبولة حتى ممن يتحم�ض لكتابة اللغة العربية 

باحلروف الالتينية؛ لذا بداأ مع الوقت يتال�سى ا�ستخدامها.

2 - منهجي في كتابة اللغة العربية 

بالحروف الالتينية
 يف بدايـــة الأمر كنـــت اأتوقع اأن كتابة اللغة العربيـــة بالأبجدية الالتينية اأمر 
ي�سري، خ�سو�سًا اأن للغة العربية اأبجديتها واأ�سواتها املحددة التي من املمكن 
اأن اأ�ســـع حرفًا لتينيًا مقابل كل حرف عربي وتنتهي امل�ساألة، وعندما عملت 
بهذا الأمر بداأت تت�سح يل اأمور كثرية، وبخا�سة اأنني كنت اأهدف اإلى كتابة 
اللغة العربية ب�ســـكل علمي يتناول كل خ�سائ�ض اللغة العربية، حتى تو�سلت 

اإلى هذه الأبجدية.
 وجــــود نظام اإمالئــــي مهم جدًا لأنه هو الذي ي�ســــبط كتابــــة الكلمات واللغة 
ب�سكل �سليم، وعند اإعداد هذه الأبجدية وو�سع نظام اإمالئي تبن يل اأن اللغة 
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العربية اأُثقلت بقواعد اإمالئية كان من املمكن ال�ســــتغناء عنها، ويبدو يل اأن 
امل�سكلة كانت يف كتابة اللغة العربية قبل ظهور علم الإمالء بقرون طويلة.

 اأنـــا ل اأدعو اإلى تغيري قواعد الإمالء العربية؛ فقد اأ�ســـبحت جزءًا ل يتجزاأ 
مـــن اللغة العربيـــة؛ لكنني لن اأكون م�ســـطرًا اإلى تطبيق هـــذه القواعد عند 

كتابة اللغة العربية باحلروف الالتينية.
 كان الهدف من هذا الكتاب و�سع نظام )اأو: قواعد( لتوحيد كتابة الأ�سماء 
العربية؛ لكن طبيعة الأ�ســـماء العربية مبا حتتويه من قواعد نحوية واإمالئية 
فر�ســـت و�ســـع نظام �ســـامل لكل كلمات اللغة العربية؛ فالأ�سماء العربية قد 
تلحقها العالمات الإعرابية، وقد تلحقها القواعد الإمالئية كالالم ال�سم�سية 
والتـــاء املربوطة والتنويـــن واأحكام الألف والهمزة..اإلخ؛ لـــذا وجدت اأنه من 

الالزم و�سع قواعد اإمالئية لكل كلمات اللغة العربية.
 هذا وقد راعيت ما يلي:

1 – اأن للغة العربية اأ�ســـواتها اخلا�ســـة التي ل يوجد لها مقابل يف الأبجدية 
الالتينية، كما اأن للغة العربية خ�سائ�ســـها ال�ســـرفية والنحوية؛ لذا عملت 

على مراعاة طبيعة اللغة العربية يف كتابتها باحلروف الالتينية.
2 - مل اأكتـــب اللغة العربية باحلـــروف الالتينية وفق القواعد الإمالئية التي 

ر�ســـمها علماء الإمالء العرب، بل اعتمدت الكتابة وفق النطق، كما يف كتابة 
الهمزة ب�ســـكل موحد، وكالألف يف اآخر الكلمة..اإلخ، وذلك ب�ســـبب اختالف 
طبيعة الأبجديتن، كما �سريد ذلك مف�ساًل، ولأن هذه القواعد الإمالئية مل 

تو�سع بطريقة علمية، اأو وفق حجة عقلية. 
3 - حر�ســـت علـــى اأن يكتب القـــارئ العربي العادي بطريقة �ســـهلة تتفق مع 

الف�ساحة العربية مع اإمكانية كتابة الأ�سماء والكلمات الدارجة عند احلاجة 
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اإليهـــا؛ مبعنـــى اأنني جنبت القـــارئ كتابة اأحرف ل تنطق اأو نطق اأ�ســـوات ل 
تكتب.

4 - حر�ســـت علـــى كتابة العالمات الإعرابية لأنها جـــزء من الكلمة ومتممة 

للمعنى.
5 - جعلت لكل حرف لتيني �ســـوتًا عربيًا محددًا ل يتغري نطقه بتغري موقعه 

مـــن الكلمـــة اأو بتغري احلروف التي قبله اأو بعده كمـــا يف اللغة الإجنليزية مع 
احلرف: )C(؛ حيث ميكن نطقه: )ك ، �ض ، �ض(. 

6 – ا�ستخدمت احلروف املعدلة )ħ ، ẑ ، đ.. اإلخ( اأ�سوة بالكثري من اللغات 
الأوروبيـــة لتكـــون خا�ســـة لبع�ض الأ�ســـوات العربية التي لي�ـــض لها مقابل يف 
الأبجديـــة الالتينية، وفق املعايري والأ�ســـوات املعتمدة لـــدى علماء احلروف 

الالتينية.
7 - ا�ســـتخدمت احلـــروف املركبـــة يف اأ�ســـيق احلـــدود حتى ل تطـــول كتابة 

.)ch( الكلمة؛ كما يف كتابة �سوت ال�سن باحلرفن املركبن
8 - مل اأقـــم بتغيري نطـــق احلروف الالتينية التي ل يقابلها اأ�ســـوات عربية، 

بل حافظت عليها لي�ســـهل ا�ســـتخدامها عند كتابتها كما تنطق فيما لو احتاج 
الكاتـــب لذلـــك، وهذه احلروف هي: )g.j.p.o.v(، و�ســـياأتي تف�ســـيل ذلك 

لحقًا.
9 - الأ�ســـوات التـــي ل تقابلهـــا حـــروف لتينيـــة، رجعت اإلى الأحـــرف التي 

و�ســـعتها اجلمعية ال�ســـوتية الدوليـــة )IPA(، والتي حـــددت حروفًا لتينية 
ورموزًا لكل اأ�ســـوات لغات العامل، كما عملت مقارنة للغات التي يوجد لديها 
اأ�سوات تطابق الأ�سوات العربية، والنظر يف الأحرف التي و�سعوها، لكي يتم 

ا�ستخدام ما ينا�سب طبيعة الأبجدية الالتينية للغة العربية.
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3 - الحروف الالتينية المقترحة للغة العربية
متهيد: 

يف البداية ل بد من تو�سيح بع�ض الأمور:
 1 - الهـــدف من و�ســـع اأبجديـــة للغة ما اأن متثل اأ�ســـوات تلـــك اللغة بحيث 
ل يكـــون هنـــاك لب�ض ل يف النطـــق ول يف القواعـــد ول يف ال�ســـرف، كما اأن 
الأبجدية متثل اأ�ســـوات اللغة لوحدها دون غريها، ولهذا ل ي�ستطيع العارف 
للغـــة الإجنليزية )على �ســـبيل املثـــال( اأن يقراأ اللغة الإ�ســـبانية اأو الأملانية.. 
اإلخ ب�ســـكل �ســـليم ما مل يكن عارفًا كيف ينطق هوؤلء تلك احلروف، فاللغات 
تتفـــاوت فيما بينها يف طريقة نطق احلروف فبع�ســـها قـــد يفخم احلرف اأو 

يرققه اأو حتى ينطقه نطقًا مغايرًا كما مر معنا �سابقًا.
 وهـــذا ينطبـــق علـــى الأبجديـــة العربيـــة؛ فالعربي ل ي�ســـتطيع قـــراءة اللغة 
الفار�ســـية اأو الب�ســـتو..اإلخ قراءة �ســـحيحة ما مل يكن عارفـــًا كيف ينطقون 
احلروف يف لغتهم، ولعل ال�سورة تت�سح اأكرث مع اجلدول التايل الذي يقارن 

نطق بع�ض احلروف العربية بن اللغتن العربية والفار�سية: 
النطق الفار�سيالنطق العربياحلرف العربي

واا 
�ضثث
هاءحح
ڤوو
جيم �سورية اأو مغربيةل يوجدر

 2 - لكل لغة نظام �ســـوتي تطبقه على احلروف التي يراد الكتابة بها، �سواء 
اأكانت اأبجدية لتينية اأم كريلية اأو عربية..اإلخ.

 مبعنـــى اأنه لن يتغري نطق اللغة العربية اأو نظامها ال�ســـوتي بتغري الأبجدية 

7
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التـــي تكتب بهـــا، فلو اأعددنا اأبجدية عربية لكتابة اللغة الإجنليزية ف�ســـنجد 
اأنف�ســـنا قـــد طورنا احلروف العربية لتتنا�ســـب مع اللغـــة الإجنليزية دون اأن 
نقوم بتغيري النظام ال�ســـوتي للغـــة الإجنليزية، فاللغـــة الآذربيجانية تكتب 
بالأبجديتـــن العربية والالتينية ومل يتغري نطقهـــا، ونف�ض الأمر ينطبق على 
اللغتـــن املقدونيـــة واللغـــة ال�ســـربكرواتية املكتوبتن بالأبجديتـــن الكريلية 

والالتينية.
 3 - ل يت�ســـور اأحـــد اأننـــي �ساأ�ســـع اأبجديـــة لتينيـــة للغة العربية ي�ســـتطيع 
الأمريكي اأو الأوروبي نطق الأ�سماء اأو اللغة العربية فيها نطقًا عربيًا ف�سيحًا 
منـــذ اأول وهلة، فنطق الأ�ســـماء اأو اللغـــة العربية نطقًا �ســـحيحًا يعتمد على 
نطقهـــا كما حددت لها من اأ�ســـوات لكل حـــرف))(، مبعنى اأنه ل بد اأن يتعلم 
كيـــف ننطق احلـــروف الالتينية كما يتعلم كيف ينطق الفرن�ســـيون اأو الأملان 

احلروف الالتينية. 
 4 - �ســـيجد الكثري اأن ا�ســـمه الذي تعود على كتابته باحلروف الالتينية قد 
اختلفـــت تهجئته عما يف الأبجدية التي و�ســـعتها للغة العربية، وهذا طبيعي؛ 
لأن الأ�ســـماء كانت تكتب وتنطق بطريقة ع�سوائية دون قواعد، اأما اأبجديتي 
فمعـــدة وفـــق نظام اإمالئي محـــدد، ووفق نطق العرب للغتهم، ولذلك �ســـيء 

طبيعي اأن يكون بيننا اختالف يف الر�سم الإمالئي.
 ولـــو كان النطـــق الإجنليزي مالئمًا لأي لغة ملا ا�ســـطرت اللغات ال�ســـينية 
والرو�ســـية والعربية والأرمينيـــة والهندية..اإلخ اإلى اإيجـــاد اأبجديات لتينية 

تنا�سب اأ�سماءها، وملا كان لكل لغة اأبجدية لتينية مختلفة عن الأخرى.
)1(  اأي عارف بالأبجدية الالتينية ل ي�ســـتطيع نطق اأي لغة مكتوبة باحلروف الالتينية نطقًا �ســـحيحًا، وهذا 

ينطبـــق علـــى الأبجديتن الكريليـــة والعربية، واإن كانتا اأح�ســـن حظـــًا من الالتينية، حيـــث التفاوت بن 
 Cemşid( :اللغات امل�ســـتخدمة لهاتن الأبجديتن اأقل اختالفًا من الالتينية، على �ســـبيل املثال، كلمات
ü Hurşid( يف الرتكية تنطق )جم�سيد وخور�سيد(، و )Lech Wałęsa( بالبولندية )لخ َڤِوْن�سا(..اإلخ
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 5 - عند كتابة اللغة العربية باحلروف الالتينية قد تظهر اأ�سوات ت�ستخدم 
يف اللغة العربية املعا�ســـرة كاجليم امل�ســـرية، لأن هذه الأ�سوات م�ستخدمة 
يف نطق الأ�ســـماء الأجنبية، وبع�ســـها موجود يف اللهجات العربية الف�سحى 
القدمية، واأي�سًا لوجود حروف لتينية دالة عليها، وهذه الأ�سوات هي: )پ. 
 P. J.( :والتـــي يقابلها على التـــوايل احلروف التالية ،)(() ژ. گ. ڤ. و. يــــ
G. V. O. EI(، علمًا باأن هذه احلروف ل ت�ست�ســـخدم يف الأبجدية الالتينية 

للغة العربية. 
 6 - الأبجديـــة الالتينية اأعدت اأ�سا�ســـًا للغة الالتينية وهي لغة هندواأوروبية 
تختلـــف يف اأ�ســـواتها عن اللغات ال�ســـامية كثـــريًا، ولذا جند اأ�ســـوات بع�ض 
احلروف يطابق اأو ي�ســـابه حروف اللغة العربية وبع�سها يختلف، والكثري من 

الأ�سوات العربية ل يوجد لها مقابل يف الأبجدية الالتينية.
 7 - من يريد اأن ينطق اأبجديتي بطريقة علمية عليه اأن يلفظ احلروف وفق 

النطق العربي ل الإجنليزي اأو الفرن�سي.

تقسيم الحروف العربية
 تنق�سم احلروف الأ�سا�سية للغة العربية اإلى ق�سمن، هما:

 اأ - احلروف ال�ساكنة، وهي: )ء))(. ب. ت. ث. ج. ح. خ. د. ذ. ر. ز. �ض. �ض. 
�ض. �ض. ط. ظ. ع. غ. ف. ق. ك. ل. م. ن. هـ. و. ي(.

 ب – احلـــروف املتحركـــة، وهـــي: حروف املـــد: ) ا. و. ي (، زائد احلركات 
الثالث الفتحة وال�ســـمة والك�سرة، وهذه الأ�ســـوات لي�ض لها حروف م�ستقلة 

يف الأبجدية العربية.

)1(  هذه احلروف ت�ستخدمها اللغات التي تكتب باحلروف العربية، ومعتمدة يف جممع اللغة العراقي. 

)2(  ياأخذ هذا ال�سوت عدة اأ�سكال يف الأبجدية العربية )ء اآ اأَ اأُ اإ وؤ ئ ـئـ(.

7 7
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)تنبيـــه( احلـــروف الزائـــدة: هنـــاك اأ�ســـوات ت�ســـتخدم يف اللغـــة العربية 
املعا�ســـرة))( ب�ســـكل محدود، قد يحتـــاج العربي لكتابتها، وقد و�ســـع جممع 
اللغـــة العربيـــة العراقي لها حروفـــًا بناء على ما اأُحدث مـــن حروف يف اللغة 
الفار�ســـية ومـــا تبعها من لغات معربة كالكردية، وهـــي: پ )P(، چ )Ch(، ژ 

)J(، ڤ )V(، گ )G(، و )O(... و�سرتد تفا�سيلها لحقًا.
احلروف الالتينية للغة العربية

اأ- اأ�سوات عربية �ساكنة لها مقابل باحلروف الالتينية، وهي:
الأبجدية الالتينيةالأبجدية العربية

B bب1

T tت2

D dد3

R rر4

Z zز5

S s�ض6

F fف7

K kك8

L lل9

M mم10

N nن11

H hهـ12

W wو13

Y yي14

ب- اأ�سوات عربية �ساكنة لي�ض لها مقابل يف الأبجدية الالتينية:
 الأ�ســـوات العربيـــة ال�ســـاكنة التي لي�ض لهـــا مقابل يف الأبجديـــة الالتينية، 
عددها 14 حرفًا وهي: )ء. ث. ج. ح. خ. ذ. �ض. �ض. �ض. ط. ظ. ع. غ. ق(، 

)1(   بع�ض هذه الأ�سوات موثقة لبع�ض اللهجات العربية القدمية يف القرنن الأول قبل وبعد الهجرة.

7
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وتف�سيلها كما يلي:
1 - )ع(: 

 هذا احلرف )جمهور رخو، ومخرجه من و�ســـط احللـــق ويعّده القدماء من 
احلـــروف املتو�ســـطة. وهذا احلـــرف قدمه جماعـــة من اللغويـــن يف كتبهم 
وابتدوؤوا به يف م�ســـنفاتهم، كاخلليـــل بن اأحمد يف كتاب العن. وتبدل العن 

.)(() من احلاء؛ قالوا: عتَّى يف حتَّى وتبدل من الهمزة قالوا: عنَّ يف اأنَّ
 هذا ال�سوت يوجد يف اللغات القفقا�سية واللغات الآفرواآ�سيوية))( )�سامية. 
بربرية كو�ســـية..اإلخ(، ول وجود له يف اللغـــات الهندواأوروبية، واإن وجد فهو 
حالة نادرة ورمبا كلمات محدودة، واملثل املذكور من اللغة الأو�ســـيتانية حالة 

قليلة جدًا يف اللغة.
 a. â. ɛ. c.( ويكتب يف بع�ض اللغات ،)ʕ( يرمـــز له يف الأبجدية الدولية بــــ 

ğ. l. ‘. għ(، كما يف اجلدول التايل))(:

املعنىIPAنطق تقريبيالكلمةاللغة

الرتكية
Arapça

âdet

عربت�سه
عادت

العربية
عادة

عادةَعَدتadətالأذربيجانية

القبايلية
ɛemmi

lâafya

عمي
عافية

ʕəmːiعمي
عافية

عاديʕaːdiعاديcaadiال�سومالية
التتارية 

القرمية
Ğabdullaعبداهللعبدوالال

)1(   املعجم الو�سيط �ض 579.

)2(  لغـــة اأوِجبوى )Ojibwe( اإحدى لغـــات الهنود احلمر يف كندا )50 األف( والوليات املتحدة )10 اآلف(، 

 )ogaa( ،عاكوزه )aakozi( ،عاِنـــن )aaniin( ،معجع )maajaa( يوجـــد فيها العن كمـــا يف كلمات
اأوجـع ، راجـــع موقـــع: http://ar.forvo.com/languages-pronunciations/oj، اأكرب قامو�ض 

ناطق على النت.
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_pharyngeal_fricative :3(  لال�ستزادة(
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املعنىIPAنطق تقريبيالكلمةاللغة

الأو�سيتانية 

لهجة 

)اأوفرجانت(

palaپاعاpaʕaˈجمرفة

�سحابةʕɑwrَعْور’ewrالكردية

معلمونَعلنِّيماgħalliemaاملالطية

 حرف العن هو �سوت مفخم لألف املد، وملا و�سعت )A( حرف مد، كان من 
املنا�سب و�سع احلرف )Â( ل�سوت العن.

2 - )ء( الهمزة:

 )�سوت �سديد، مخرجه من احلنجرة، ول يو�سف باملجهور اأو الهم�ض())(.
 الهمزة �ســـوت حنجري انفجاري، لي�ض باملهمو�ض ول باملجهور، وعند نطقه 
ُت�ســـد الفتحة املوجودة بن احلبلن ال�ســـوتين فال ُي�ســـمح للهواء باملرور من 
ـــع  احلنجرة. ثم ينفرج الوتران فيخرج الهواء محِدثًا �ســـوتًا انفجاريًا. وو�سْ
الأحبال ال�سوتية اأثناء النطق ب�سوت الهمزة بن النغالق والنفتاح فيجعل 

ال�سوت الناجت بن املجهور واملهمو�ض))(.
 يرمـــز لـــه يف الأبجدية الدولية بـ )?(، وجود هذا ال�ســـوت يف بداية الكلملة 
ونطقة همزة كالعربية موجود يف كل اللغات )على ح�ســـب علمي(، لكن قليل 
جـــدًا يف اللغات نطـــق الهمزة مثل النطـــق العربي ملا تكون يف و�ســـط اأو اآخر 

الكلمة.
 )e( للعن نا�ســـب جدًا و�ســـع )â(لألف املد، و )a( عندمـــا و�ســـعت حرف 
للفتحـــة و)ê( للهمـــزة، لأن )a( اأطول واأفخم مـــن )e( يف النطق، وهذا ما 
�سينطبق على )â( )ê(، كما اأن األف املد )ا( اأطول من الفتحة والعن اأفخم 

)1(  املعجم الو�سيط، �ض: 1.

)2(   املو�سوعة العربية العاملية حرف الألف.
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من الهمزة.
 3 - )ث(: 

 )وهو مهمو�ض رخو، ومخرجه طرف الل�سان مع اأطراف الثنايا العليا())(.
 يرمـــز له يف الأبجدية الدولية واللغة الإجنليزيـــة القدمية بـ)θ(، ويكتب يف 

بع�ض اللغات: )ð. c. z. ṯ.th (، كما يف اجلدول التايل))(:
املعنىIPAالنطق التقريبيالكلمةاللغة

امل�ساءkʰvœltiθْكـِڤيْلِتثkvöldiðالآي�سلندية

�سفرθeɾoثريوceroاجلالي�سية

�سفرθeɾuثريوceruالليونية1

الأ�سبانية
gracias

cercanos
cazar

ْجراْثَي�ض)جرا�سي�ض(
ِثْرَكنو�ض

كاثار

-----
-----

kaˈθar

�سكرا قريب
ي�سطاد

يقطعfaθَفاثfaṯالقبايلية

نحيلθɪnِثنthinالإجنليزية

�سبعةsaiθ�سايثsaithالويلزية

حلمpɛθaپـيثاpethaال�سردينية2

يقولθɔtəُثـوَتthotëالألبانية

ثمنθɑminiثمينيthaminiال�سواحلية

 اأنا اأميل اإلى ا�ســـتخدام )C( لكن مع و�سع عالمة فارقة، في�سبح )Ċ( حتى 
ل يحـــدث لب�ض عند كتابة كلمات اأجنبية فيها حـــرف )C(، وللدللة على اأن 

هذا احلرف ينطق بطريقة مختلفة.
4 - )ج(: 

 )وهـــو جمهور مـــزدوج، ومخرجه من اأول الل�ســـان مع احلنـــك الأعلى، وقد 
ف عن مو�ســـعه اإلى اأق�ســـى الفم فيقرب من الكاف اأو القاف، وي�سبح  ُيحرَّ

)1(  املعجم الو�سيط، �ض: 92.

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_dental_fricative :2(   لال�ستزادة(
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ف اإلى و�ســـط الفم فيقرب من ال�سن اأو  �ســـديدًا كاجليم القاهرية، وقد يحرَّ
الزاي، وي�سبح رخوًا كاجليم ال�سامية())(.

 يرمز له يف الأبجدية الدولية ) d͡ʒ (، ومعظم اللغات الأوروبية ل تفرق بينه 
وبن اجليم امل�ســـرية وت�ستخدم لهما احلرف )g(، ويكتب يف بع�ض اللغات: 

)ġ. ĝ. c. č. j. d. dj. xh. dzj. dzs.dsch(، كما يف اجلدول التايل))(:
املعنىIPAالنطقالكلمةاللغة

جوهرةˈd͡ʒɛmmaجيّمىgemmaالإيطالية

�سقيعd͡ʒerجريgerالرومانية3

�سيوفˈd͡ʒɛstɪɹجي�ستىgestirالفاروية4

جناح-----َجْوَنحġewnaħاملالطية

غذاءmand͡ʒaʒoَمْنَجـژوmanĝaĵoالإ�سپرانتو5

جْمهyatırımcıالرتكية م�ستثمرjät̪ɯɾɯmd͡ʒɯَيرِتِ

بىléčbaالت�سيكية معاملةlɛːd͡ʒbaجَلْ

�سغريˈd͡ʒuveجوڤـىjoveالربوفن�سالية

اهلل]d͡ʒia[جيىDiaاجلاليكية

اجلنd͡ʒinِجنdjinnالفرن�سية

كاأ�ضd͡ʒamجامxhamالألبانية

يبذرʃɪd͡ʒǝ�سيجىsiedzjeالفريزية الغربية

رمحlaːnd͡ʒɒلجناlándzsaالهنجارية

غابةd͡ʒʊŋəlجونَكيلdschungelالأملانية

 من وجهة نظري اأن احلرف )G( ل يدل مبا�ســـرة على )ج(، بل الغالب هو 
نطقه مثل اجليم امل�ســـرية، لذا �ساأ�ستخدم احلرف )Ġ( للدللة على �سوت 

اجليم كاملالطية. 
5 - )ح(: 

)1(  املعجم الو�سيط، �ض: 103.

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_postalveolar_affricate :2(  - لال�ستزادة(
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 )وهو مهمو�ض رخو، ومخرجه من و�سط احللق())(. 
 يرمز له يف الأبجدية الدولية ويف اللغة املالطية بـ )Ħ(، هذا ال�ســـوت يوجد 
يف اللغات ال�سرك�سية والآفرواآ�سيوية )ال�ســـامية. الكو�سية. الرببرية..اإلخ(، 
ول وجـــود له يف اللغـــات الآرية اإل كلمات محـــدودة، ويف الغالب ل ينطق كما 
يف العربية، حتى املثال الذي �ســـريد للغة اجلالي�ســـية هو حالة نادرة، ونطقه 

خفيف قريب من الهاء.
 احلـــروف امل�ســـتخدمة لهذا ال�ســـوت هـــي: ) ḥ. h. ḧ. ħ. x. gh(، كما يف 

اجلدول التايل))(:
املعنىIPAالنطقالكلمةاللغة

مرحبا----مرحباmerhabaالرتكية والآذربيجانية
�سباح----�سباحsabahالآذربيجانية والرتكية

حالقaħəffafاحفافaḥeffafالقبايلية
البيئةħolحولḧolالكردية
واحدwiħːedويحدwieħedاملالطية

ق�سب ال�سكرħoːdحودxoodال�سومالية
قطةˈħatoحاتوghatoاجلالي�سية

 يف البداية كنت و�سعت احلرف: )Ĥ( للدللة على تفخيم �سوت الهاء ليدل 
على �ســـوت احلاء، لكن يف الأخري راأيت اأن الأن�سب هو: )Ħ( لأنه رمز دويل 

على ال�سوت. 
6 - )خ(:

 )مخرجه اأدنى احللق اإلى الفم، وهو مهمو�ض رخو())(.

)1(  - املعجم الو�سيط، �ض: 150.

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_pharyngeal_fricative :2(  - لال�ستزادة(

)3(   املعجم الو�سيط، �ض:213.
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 يرمـــز لـــه يف الأبجديـــات الدوليـــة )X(، وكـــذا يف الأبجديتـــن الكريليـــة 
)الرو�ســـية( واليونانية، وكـــذا يف اللغات الآذربيجانيـــة والكردية والإيغورية 
والتتارية والرببرية، هذا ال�سوت موجود يف معظم اللغات الأوروبية باأحرف 

مختلفة )g. h. ĥ. j. x. ch. c›hi. gh(، كما يف اجلدول التايل))(:
املعنىIPAالنطقالكلمةاللغة

جيدxuˑtخود )جود(goedالأفريكانية
طاب يومكخودن داخgoedendagالهولندية
رمادtuxkɑتوخكىtuhkaالفنلندية
لخريhayırالرتكية

مع ال�ساهʃɒxːɒl�َسَخلsahhalالهنجارية
راهبmonaxoموناخوmonaĥoالإ�سربانتو
عنo̞xo̞̍اأوخوojoالإ�سبانية

جيدxoʃخو�ضxoşالآذربيجانية
كيكةkuːxənكوخنKuchenالأملانية

ثمانيةˈɑxtاأختachtهولندية بلجيكا
خبزxlɛpخلبchlebالبولندية

�سخ�ضxlapْخالبchlapال�سلوفاكية
�سخ�ضxlapْخالبchlapالت�سيكية

�سربdʲɔ̝̈xدوخdeochالإيرلندية
اجلوقةxorasخورا�ضchorasاللتوانية

ج�سرˈt̪ɾɔxɪtʲْترويختdrochaidاجلاليكية
�سجنkaɾxaɾكارخرcarcharالويلزية

رمادtyxتيخtúchالفريزية الغربية
كلبناor xiːاأور خيhor c’hiالربيتونية6
�سهلˈɛːʒaxاآ�ساخaashaghاملانك�سية7

 يف الأبجديتـــن اليونانيـــة والكريليـــة يرمز له بــــ)X(، والأبجديـــة الكريلية 
م�ســـتخدمة علـــى نطـــاق وا�ســـع )اأكرث مـــن 40 لغة( يف �ســـرق اأوروبا واآ�ســـيا 

.)X( الو�سطى والقفقا�ض، وكلها ترمز ل�سوت اخلاء باحلرف

 https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_uvular_fricative :1(  - لال�ستزادة(
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 اللغـــات القدميـــة التـــي كتبت باحلـــروف الالتينيـــة )قبل �ســـدور الأبجدية 
ال�ســـوتية الدوليـــة( ل ت�ســـتخدم حرف الإك�ض )X( ل�ســـوت الــــ)خ(، بينما 
اللغات احلديثة )بعد �ســـدور الأبجدية ال�ســـوتية الدولية( ت�ســـتخدم حرف 
)X( ل�سوت اخلاء؛ لذا يكون من املنا�سب و�سع احلرف )X( لل�سوت )خ(، 
لكـــن اعتـــاد العرب على و�ســـع احلرفن )kh( مقابل حرف اخلـــاء، كما اأن 
اللغة الإجنليزية ب�سكل عام ت�ستخدم هذين احلرفن ل�سوت اخلاء يف كتابة 
الأ�ســـماء العربية، لذا �ساأ�ســـاخدم احلرفـــن )kh( ولي�ـــض )x(؛ علما باأنه 
�سيكون هناك لب�ض يف كتابة اأ�سماء عربية محدودة جدًا؛ مثل: كلمة )َنْكَهة(، 
 )X( :بينما و�ســـع حرف )( وكاأنها: )نخةnekhè( :حيث �ســـتكون كتابتهـــا
مقابل اخلاء فلن يكون هناك اأي لب�ض؛ لذا الكلمات امللب�سة ن�سع فيها �سرطة 

.)nek-hè( :تكتب )لتاأكيد اأنها كاف ولي�ض خاء، فكلمة: )نكهة
7 - )ذ(: 

)مخرجه من بن طرف الل�سان واأطراف الثنايا العليا، وهو جمهور رخو())(.
 يرمـــز لـــه يف الأبجديـــة الدوليـــة والآي�ســـلندية بــــ)ð(، ويف بع�ـــض اللغات: 

)d. dd. dh. th(، كما يف اجلدول التايل))(: 
املعنىIPAالنطق الكلمةاللغة

اأخproːðirبروذرbróðirالآي�سلندية
ل �سيءˈnaðɐناذىnadaالربتغالية
بوقaðarاأذارadarالبا�سكية8
م�ستنفذðuβُذبḏuḇالقبايلية

ي )جنية(ˈfaðəفاذىfadaالكتالونية9 ِجننِّ
اأبي�ضˈʋið̞ˀِفذhvidالدمنركية10
ع�ضˈniðuِنُذniduوال�سردينية

�ساعرbɑrðبارذbarddالويلزية

)1(  - املعجم الو�سيط، �ض: 307.

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_dental_fricative :2(  - لال�ستزادة(
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وثنiðuɫاإذولidhullالألبانية
ذنبðɑmbiذامبيdhambiال�سواحلية
هذاðɪsِذ�ضthisالإجنليزية

 اأغلبية اللغات الأوروبية تدور حول احلرف )D( لذا �ساأ�ستخدم هذا احلرف 
للدللـــة على هذا ال�ســـوت مع و�ســـع عالمـــة فارقـــة كاللغة الآي�ســـلندية مع 
 )Ð( فيكون �سكل احلرف كبري ،)ð( ا�ســـتبعاد احلرف ال�سغري الآي�ســـلندي

.)đ( و�سكله ال�سغري
8 - )�ض(:

 )وهـــو مهمو�ـــض رخو مخرجه من و�ســـط الل�ســـان، بينه وبن و�ســـط احلنك 
الأعلى، وهو من احلروف التي ت�سمى بال�سجرية())(.

 c. s. ŝ. š. ş. x.( :ويف بع�ـــض اللغات ،)ʃ( يرمـــز لـــه يف الأبجدية الدولية بـ 
ch. sc. si. sh. sj. sk. sch. st. sp(، كما يف اجلدول التايل))(:

املعنىIPAالنطق الكلمةاللغة

يت�ساورʃiwər�ِسَورciwerالقبايلية
يغنيʃeiɲ�َسنseinnاجلاليكية

هيʃiː�سيsíالإيرلندية11

ʃɛɡiːt͡�ِسِجْت�سيجsegítségالهنجارية ʃːeːɡم�ساعدة

رباط اجلوربʃelko�سلكوŝelkoالإ�سربانتو
هري�ضkaʃɛكا�سهkašeالت�سيكية

و�ساحˈʃalle�سالالšalleالالتفية12

قذيفةˈʃarvas�سارڤـا�ضšarvasاللتوانية13
فناءˈdʋɔriʃtɛدڤـور�ستهdvorišteالكرواتية

مدر�سةʃola�سولšólaال�سلوفينية
�سم�ضɟyˈneʃجوني�ضgüneşالرتكية

)1(   - املعجم الو�سيط، �ض:469.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_postalveolar_fricative :2(  - لال�ستزادة(
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املعنىIPAالنطق الكلمةاللغة

روؤ�ساءʃefʲ[�سيفيşefiالرومانية
ما ا�سمك؟ʃismek�ِس�ْسمكx›ismek?املالطية

�سبكة‹ʃaɾʃə�سار�سىxarxaالكاتلونية
مرحباkaiʃoكاي�سوkaixoالبا�سكية

طريقbjaʃeبيا�سهviaxeاجلالي�سية
غالية]ʃɛʁ�سيغcherالفرن�سية
ي�سمʃeiˈɾaɾ�سريارcheirarالربتغالية
�سل�سلةˈʃa.dɛñ�سادنchadennالربيتونية
ع�ساباتˈfaʃʃeفا�ّسهfasce الإيطالية
يتحدثˈʃɑrad�سارادsiaradالويلزية

خروفʃiːp�سيبsheepالإجنليزية
بيتʃtəpi�ْسِتبshtëpiالألبانية

قالبʃɐˈbloːn�سابلونsjabloonالهولندية14

م�ست�سفىʃʉukrahʉus�سوكراهو�ضsjúkrahúsالفاروية15
الرنويجية16 

م�ست�سفىˈʃʉːkeˈhʉːs�سوكيهو�ضsjukehus)نينورز(
الرنويجية )بوك 

�سحابةʃyː�ِسيskyمال(

الأملانية
schön
stadt
sport

�سن
�ستات
�ْسـَپرت

ʃøːn
----
----

جميل
مدينة
ريا�سة

 معظـــم اللغـــات الأوروبيـــة فيها �ســـوت ال�ســـن لكنهـــا مل تتفـــق على حرف 
خا�ـــض به، لكنها تدور حول احلرف )S(، من وجهة نظري اأن الأن�ســـب هما 
احلرفان )Ch( كما يف اللغتن الفرن�سية والربتغالية، كما اأن العرب املغاربة 

ي�ستخدمونهما لهذا ال�سوت. 
9 - )�ض(:

 )ومخرجـــه من بن طرف الل�ســـان وُفَوْيق الثنايا العليـــا، وهو مهمو�ض رخو، 
من حروف ال�ســـفري، وهو اأي�ســـًا مطبق، وهذا الإطباق هو الذي يفرق بينه 

وبن ال�سن())(.
)1( - املعجم الو�سيط �ض: 504.
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 يرمز له يف الأبجدية الدولية بـ )؟s(، ولي�ض لهذا ال�ســـوت حرف يف اللغات 
الأوروبية لأن وجوده فيها يقت�ســـر علـــى كلمات محدودة يف تلك اللغات، كما 
جنـــد ذلـــك يف الإجنليزية، لكنه ي�ســـمع بكـــرثة يف اللغـــات الأورالية )تركية 

مغولية اأوزبكية...اإلخ( والأفرواآ�سيوية، كما يف اجلدول التايل:
املعنىالنطق التقريبيالكلمةاللغة

نsonالإجنليزية ابن�سَ

اأ�سداأ�سالنaslanالرتكية

�سباح�سباحsabahالآذربيجانية

�سح�سحsaxالولوف17

بṣubbالقبايلية نزول�سُ

 نالحظ اأن هذه اللغات ا�ستخدمت احلرف )S( للدللة على �سوت ال�ساد.
 مخرج �ســـوت ال�ســـاد قريب من مخرج �ســـوت ال�ســـن، لذا ملا كان احلرف 
املو�ســـوع لل�ســـن )S( نا�سب و�سع و�ســـع احلرف )Ŝ( بعد و�ســـع اإ�سارة مد 

ال�سوت. 
10 - )ظ(:

 )مخرجه من طرف الل�ســـان واأطـــراف الثنايا العليا، وهو جمهور رخو، وهو 
اأي�سًا مطبق، وهذا الإطباق هو الذي يفرق بينه وبن الذال())(.

 يرمز له يف الأبجدية الدولية بـ ) ؟ð ، ؟z  (، ول وجود له يف اللغات الأوروبية، 
وهـــو مفخم حلرف الزاء، وي�ســـبه احلرف )�ض( يف العربية املعا�ســـرة، لذا 

)1(  - املعجم الو�سيط، �ض: 575، ي�سفه ابن اجلزري باأنه: )من اأول حافة الل�سان وما يليه من الأ�سرا�ض من 

اجلانب الأي�ســـر عند الأكرث ومن الأمين عند الأقل( )الن�ســـر يف القراءات الع�سر ج1 �ض 200(، وي�سفه 
كمال ب�ســـر من العلماء املعا�ســـرين يف كتابه )علم الأ�ســـوات �ض253(: )هي النظري املجهور للطاء فال 
فرق بينهما اإل اأن الطاء �ســـوت مهمو�ض وال�ســـاد مطبق والدال ل اإطباق فيها(، كما و�ســـفه يف �ســـفحة 

)183(: )باأنه )اأ�سناية - لثوية( وهي ت�سرتك مع التاء والدال والطاء والالم والنون(.
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نا�ســـب اأن يكون احلرفان )ظ( و)�ض( مت�ســـابهن يف احلـــروف الالتينية، 
وقائمن على تفخيم حرف الـ )Z(، فاحلرف املنا�ســـب للظاء هو )Ż( الذي 

.)Ẑ( واأقل تفخيمًا من احلرف )Z( يبدو من �سكله اأنه �سبيهًا بالـ
 يف اللغـــة الرتكيـــة قد يفخـــم نطق )Z( في�ســـبح قريبًا من الــــ)ظ( كما يف 
كلمات )aza( اآظا )تقليل(، )azat( اآظات )حترر(، )Zazaca( ظاظاجه 

)اللغة الزازاكية(.
 يف اللغـــة القبايليـــة ينطـــق الظـــاء ويرمـــز له باحلـــرف )ḍ( كمـــا يف كلمة: 
)Aḍad( )اإ�ســـبع( وتنطق: )اظاد(، ويف اللغة املالطية ي�سمع هذا ال�سوت 
ب�سكل وا�ســـح يف الكثري من الكلمات، مثل: كلمة )aħdar( )َاْحَظر( وتعني 

ر(. )اأَْح�سَ
11 - )�ض(: 

 )وهـــو جمهور مزدوج وقـــد تكتمل �ســـدته يف بع�ض البالد العربية في�ســـبح 
كالـــدال املفخمـــة، كمـــا قد تكتمـــل رخاوته يف نطـــق البع�ض الآخر في�ســـبح 
كالـــزاي املفخمة، ومخرج ال�ســـاد القدمية عند �ســـيبويه من بـــن اأول حافة 

الل�سان وما يليه من الأ�سرا�ض())(.
 يرمـــز له يف الأبجدية الدولية بـ )dˁ(، وهذا ال�ســـوت من خ�ســـائ�ض اللغة 

العربية، ومن الطبيعي األ جند له مقاباًل يف اللغات الأوروبية.
 يف اللغـــة الرتكيـــة تنطق مدينـــة )اأ�ســـنة( الرتكية كالنطـــق العربي وتكتب 
)Adana(، بينما مدينة )اأر�سروم( ينطق �سادها كالزاء، حيث ينطقونها: 

.)Erzurum( )اأْرزروم(
ْحكه فالت�سا( وتعني )ابت�سامة   يف اللغة املالطية جملة )daħka falza( )�سَ

)1(  - املعجم الو�سيط، �ض: 532.
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زائفـــة( تنطق الـ)d( قريبة جدًا من ال�ســـاد العربي، هي اأقرب لل�ســـاد من 
الظاء، بخالف كلمة )difer( وتعني )ظفر( والتي تكاد تنطق )ذيفى(.

 يف اللغـــة الكرديـــة كلمة )�ســـابط( العربيـــة تلفظ كالنطـــق العربي، وتكتب 
.)(()zabit(

 حرف ال�ســـاد - يف العربية املعا�ســـرة- ي�ســـبه يف نطقه الظاء، وطاملا اأنني 
و�ســـعت )z( حلـــرف الزاء، و)ż( حلـــرف الظاء فاإن مد احلـــرف )z( اإلى 

)ẑ( يكون منا�سبًا حلرف ال�ساد.
 اأنـــا مل اأنظر لو�ســـف علماء اللغة العربية ل�ســـوت الـ)�ـــض( واختالفهم يف 
حتديـــده، واإمنـــا نظرت اإلـــى النطق العربي املعا�ســـر الذي كثـــريًا ما يخلط 
النا�ـــض فيه بن )�ـــض( اأو )ظ( يف النطق والكتابة، لـــذا جعلت لهما حرفن 

.)z( مت�سابهن قائمن على حرف
12 - )ط(:

 )مخرجه من طرف الل�سان واأطراف الثنايا العليا، وهو �سوت �سديد مطبق، 
وو�ســـفه القدماء باأنه �سوت جمهور، ون�ســـمعه الآن يف معظم البالد العربية 

مهمو�سًا())(.
يرمـــز لـــه يف الأبجديـــة الدولية بــــ)tˁ(، ول وجـــود لهذا ال�ســـوت يف اللغات 
الأوروبيـــة، وموجـــود يف اللغـــات الأوراليـــة )مغوليـــة اإيغورية تركيـــة.. اإلخ( 
والأفرواآ�سيوية )كاللغات ال�سامية والرببرية(، ويكتب )t. ṭ( كما يف اجلدول 

التايل:

 Celadet Alî Bedirxan، Elfabeya kurdî & Bingehên gramera kurdmancî، nefel،  - )1(

.Stockholm، 2002، P:13

)2(  املعجم الو�سيط، �ض: 549. 
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املعنىالنطق التقريبي الكلمة  اللغة

َرْمياآطماقatmakالرتكية

طاوو�ضطڤوزtovuzالآذربيجانية

جدولطبلىṭablaالقبايلية

 حرف )ط( مفخم حلرف التاء، لذا نا�سبه احلرف القريب من )T(، ليدل 
على �سوت الطاء، فيكون احلرف املنا�سب: )Ť( كبري و)ť( �سغري.

13 - )غ(:

 )مخرجه من بن اأدنى احللق اإلى الفم قرب اللهاة وهو جمهور رخو())(.
 يرمـــز لـــه يف الأبجديـــة الدوليـــة ويف اللغـــة القبائلية بـ )ɣ(. هذا ال�ســـوت 
نـــادر يف اللغـــات الأوروبيـــة، وموجود بكـــرثة يف اللغات الرتكية وال�سرك�ســـية 
والأفرواآ�ســـيوية، ويرمـــز له يف هذه اللغـــات، )g. ɣ. ẍ. gu. ğ. ġ. dh(، كما 

يف اجلدول التايل))(:
املعنىIPAالنطق التقريبيالكلمةاللغة

اأ�سرع----ِغِولγiwelالقبايلية

ẍarالكردية

Bexda

غار
ɣarَبْغدا

رك�ض
بغداد

جناحheɣoهيغوhegoالبا�سكية

يحملdraːɣəدراغهdrageالفريزية الغربية

اآغاaɣaاآغاağaالرتكية

)1(  - املعجم الو�سيط، �ض: 642.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_fricative :2(  - لال�ستزادة(
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املعنىIPAالنطق التقريبيالكلمةاللغة

�سجرةaɣadʒاغاجağacالآذربيجانية

الفهدaɣilasاغيال�ضaġilasالرببرية

كر�سيɣe˧ˀ˥غيهghếالفيتنامية

غايلɣaliغايلghaliال�سواحلية

�سجرة التنfiˈɣeɾəفيغرياfigueraالكاتالونية

قب�سةɣoːɾˠn̪ˠغورنdhornالإيرلندية

 معظم اللغات اختارت )g( اإما بو�ســـع اإ�ســـارة عليه اأو اأ�ســـافت معه حرفًا، 
لذا يكون منا�ســـب ل�ســـوت الغن مع و�ســـع اإ�ســـارة عليه فارقة )ğ(، كما اأن 
العـــرب قدميًا كانت تكتب �ســـوت الـ)g( يف الأ�ســـماء الأجنبية غينًا لتقارب 
مخارج الأ�ســـوات، كما �سمى العرب �سعب اليونان با�سم )الإغريق( حتريفا 

.)Greek( عن گريك
14 - )ق(:

 )وهو يف الأ�ســـل جمهور اأ�سابه التهمي�ض يف معظم الأل�سنة الآن، وهو اأي�سًا 
�سديد مفخم، ومخرجه من اللهاة مع اأق�سى احلنك الأعلى())(.

 يرمـــز لـــه يف الأبجديـــة الدولية ويف عدد مـــن اللغات بــــ )q(، وهو احلرف 
ال�سائع ل�سوت القاف لدى امل�ستخدمن العرب والأكراد والآذربيجانين، ويف 
اللغة الرتكية ي�ســـتخدم احلرف: )k( للدللة على ال�ســـوت: )ق(، يف املثقل 

و�سوت: )ك( يف املخفف، واجلدول التايل يو�سح ذلك))(:

)1(  - املعجم الو�سيط، �ض: 709.

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_uvular_stop :2(  - لال�ستزادة(
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املعنىIPAالنطقالكلمةاللغة

اللغة القبايلية ]taqβæjliθ[ َتْقبايلثtaqbaylitالقبايلية

�سكل]qaːb[قابqaabال�سومالية

لديه بيت]iɬːoqɑʁpɔq[اإلوقَغْـپوقilloqarpoqاجلرينالندية

قازاخ�ستان]qɑzɑqˈstɑn[َقزاق�ستانQazaqstanالقازاخية

ل�سان]qaʎu[َقلوqalluالكويت�سوا18

ذراع]q̟oɫ[قولqo’lالأوزبكية

خال�سة الأ�سطر ال�سابقة اجلدول التايل:
الأبجدية الالتينية الأبجدية العربية

Ê ê ء )همزة(1

Ċ ċث2

Ġ ġج3

Ħ ħح4

KH khخ5

Đ đذ6

Ch ch�ض7

Ŝ ŝ�ض8

Ẑ ẑ�ض9

Ť ťط10

Ż żظ11

Â âع12

Ğ ğغ13

Q qق14
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ج-: حروف املد واحلركات وما يقابلها من حروف لتينية، وهي 6 حركات:
الأبجدية الالتينيةالأبجدية الالتينيةالأبجدية العربية

Aaا

UOuoو

IEieي

Eeالفتحة

Uuال�سمة

Iiالك�سرة

د- حروف لتينية لأ�سوات قد ت�ستخدم يف اللغة العربية املعا�سرة ولي�ض لها 
اأحرف يف الأبجدية العربية، وهي:

مالحظاتالأبجدية العربيةالأبجدية الالتينية

P pپ

J jجيم �سورية، اأو مغربيةژ

G gقاف مخففة، اأو جيم م�سريةگ

V vڤ

O oكالواو يف كلمة )عبدوه(و

È èحركة بن الفتحة والك�سرة يف فتحة ممالة
و�سط الكلمة

Ei eiمثل الياء يف كلمة )كيف؟( بالعاميةى ، اأو ياء مد ممالة

خال�سة الأبجدية الالتينية املقرتحة للغة العربية
اأ – احلرف العربي وما يقابله بالالتيني:

7

7
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مثالاحلرف الالتينياحلرف العربي

êsêilè = اأ�سئلة Ê êء )همزة(
buêesaê = بوؤ�ساء

bab = باب B bب

tuot = توتT tت
ćimar =  ثمار Ċ ċث
ġemel جمل  Ġ ġج

ħar = حارĦ ħح

bekkhakh = بخاخKH khخ
debduob = دبدوب D dد
ذهب = Đ đđehebذ
radar = رادارR rر

zaêid = زائدZ zز

esas =اأ�سا�ض S s�ض
chems = �سم�ض CH ch�ض
ŝuoŝ = �سو�ضŜ ŝ�ض
ẑewê = �سوءẐ ẑ�ض
ťebl = َطْبلŤ ťط
żill = ِظلŻ żظ
chuâaâ = �ُسعاعÂ âع
ğedier = غديرĞ ğغ

fete  =فتىF fف
qeleq = قلقQ qق
kelb = كلبK kك
leyl = ليلL lل
mismar = م�سمارM mم
rennan = رنانN nن
himmè = همةH hهـ
mewluod = مولودW wو
Yezied = يزيدY yي

Adem = اآدمA aحرف املد: ا
kitab = كتاب

Yuosif = يو�سفUO uoحرف املد: و
siem= �سيم IE ieحرف املد: ي

nefe =نفىE eالفتحة
durr = ُدرU uال�سمة
min = ِمنI iالك�سرة
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ب – احلروف الالتينية وما يقابلها بالعربية:
مثالال�سوت العربياحلرف الالتيني

A a)اآدم  األف ممدودة )ا = Adem

kitab = كتاب

Â âُسعاع  ع� = chuâaâ

B bبابب = bab

Ch chسم�ض �ض� = chems

Ċ ċثلث ث = ċuluċ

D dدبدوب د = debduob

Đ đذهب ذ = đeheb

E eنفى فتحة، واألف مق�سورة = nefe

Ê ê)بئر همزة )اأ = biêr

buêesaê = بوؤ�ساء

F fفتى ف = fete

Ġ ġجمل ج = ġemel

Ğ ğغديرغ = ğedier

H hهّرة  هـ = hirrè

Ħ ħلوحح = Lewħ

I iِمن  ك�سرة = min

Ie ie)سيم حرف املد الياء )ي� = Siem

K kكلب  ك = kelb

KH khخليلخ = Kheliel

L lليل ل = leyl

M mمرمي م = Meryem

N nرنان  ن = rennan

Q qقلقق = qeleq

R rرادار ر = radar

S sاأ�سا�ض �ض = esas

Ŝ ŝسو�ض�ض� = ŝuoŝ

T tتوتت = tuot

Ť ťطبلط = ťebl
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U uُدر�سمة = durr

Uo uo)يو�سفواو املد )و = Yuosif

W wمولودو = mewluod

Y yيزيدي = Yezied

Z zزائدز = zaêid

Ż żظلظ = żill

Ẑ ẑسوء�ض� = ẑewê

 )تنبيه( احلروف الالتينية املقابلة لالأ�سوات العربية الزائدة:
مثالال�سوت العربياحلرف الالتيني

È èبن الفتحة والك�سرةĦèŝŝè = 19ح�سة

Ei ei نف�ض ال�سوت ال�سابق لكن مبد اإلى الياء، اأو: ياء
كيف؟)عامي( =keif ?ممالة

G g)گ، قاف مخففة )جيم م�سريةEngoole = اأجنول

J jجيم �سورية اأو مغربية، ژrèjiem = رژمي

O oعبدوه( و( = Âebdoh 

P pپاري�ض پ = Paries

V vڤ
 vitamien = ڤيتامن 

 Mirvet = مرڤت 

.)Tch( يكتب )مالحظة(: ال�سوت )ْت�ض( *
* )مالحظة(: احلرفان )C( )X( لي�ض لهما �سوت خا�ض بهما. 

4 - اللغة العربية بين اإلمالء العربي 
والالتيني

متهيد: 
 اللغـــة �ســـابقة على الكتابة، وكتابـــة اأي لغة باأي اأبجدية هـــي محاولة لتدوين 

اللغة بطريقة �سحيحة يتماثل يف احلرف مع ال�سوت.

7
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 لكل اأبجدية خا�ســـية قد تتطلب اإمالء اأو ر�سمًا معينًا للكلمة، لكن يظل نطق 
الكلمـــة كما هو دون تغيـــري، فاللغة هي التي متلي نظامها اللغوي وال�ســـوتي 

على الأبجدية وال�سحيح اأن لكل اأبجدية ب�سمة على اللغة.
 ومن هنا اأ�ســـبح من الطبيعي اأن يتغري الر�سم الإمالئي لبع�ض اللغات نظرًا 
لتغري الأبجدية املكتوبة بها ول �سيما عندما يكون هناك فارق زمني بن كتابة 
الأبجديتـــن، اأما اإذا كتبت لغة مـــا باأبجديتن يف زمن واحد فالغالب ل فارق 

يذكر للر�سم الإمالئي بن الأبجديتن. 
 فاللغة الأردية حتررت من الكثري من القواعد الإمالئية بعد كتابتها باحلروف 
العربية واأ�سبحت اأ�سهل بكثري من الهندية، وذلك لفارق النظامن يف الكتابة 

وللبعد الزماين بن النظام القدمي الهندي والنظام اجلديد العربي.
 اللغة ال�ســـربية والكرواتيـــة تكتبان بنف�ض التهجئـــة يف الأبجديتن الكريلية 
)الرو�ســـية( والالتينية، وذلك لتقارب الأبجديتن ولكتابتهما يف فرتة زمنية 

واحدة.
 اللغة الرتكية حتررت من الكثري من القواعد والر�ســـم الإمالئي واأ�ســـبحت 
اأ�سهل من ذي قبل، نظرًا للبعد الزمني )500 �سنة( بن الأبجديتن العربية 

والالتينية.
 والأمثلـــة كثـــرية للغات تكتب باأبجديتن يف زمن واحـــد كالكردية التي تكتب 

بالعربية والالتينية، والإيغورية والقازاخية...اإلخ.
 بالن�ســـبة للغـــة العربية �ســـيكون هناك فارق ب�ســـيط يف طريقة ر�ســـم بع�ض 
الكلمات بن الأبجديتن العربية والالتينية، دون اأن يوؤثر على �سالمة النطق 
العربي للكلمة فاملهم اأن تنطق الكلمة ب�سكل ف�سيح كما حدده علماء العربية. 
 �ســـتتحرر العربية باحلروف الالتينية من بع�ض القواعد غري املهمة والتي ل 
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توؤثر على النطق، كما يتبن من الفقرات التالية:
 1 - احلرف امل�سدد:

 يف الأبجدية العربية هناك عالمة للحرف امل�سدد ) ّ (، وتدعى ال�سدة، ويف 
الأبجدية الالتينية يكرر احلرف لت�ســـديد احلرف دون و�ســـع عالمة خا�سة 

بذلك، كما يبن ذلك اجلدول التايل:
اأ – احلروف غري املركبة:

 احلرف امل�سدد

بالأبجدية العربية

احلرف امل�سدد

بالأبجدية الالتينية

kullُكّل

dewiyyدوّي

semmaâè�سّماعة

dewweدّوى

د reddidَردنِّ

zebbalزّبال

اب leââabلعَّ

:)Kh(و )Ch( :ب - احلرفان املركبان 
 )Ch( )Kh( :يكتفـــى بتكـــرار كتابـــة احلـــرف الأول من احلـــرف املركـــب 

لالخت�سار لتكون: )cch( )kkh(، كما يبن ذلك اجلدول التايل:
 )Ch( احلرف امل�سدد

بالأبجدية العربية

)Kh(و )Ch( احلرف امل�سدد

مطول )غري م�ستح�سن(

 )Kh(و )Ch( احلرف امل�سدد

خمت�سر )م�ستح�سن(

ğechchachğecchachغ�ّسا�ض

م teâechchemteâecchemتع�سًّ

meħechchmeħecchَمَح�ّض

mukhkhmukkhُمخ
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bekhkhakhbekkhakhبخاخ

 ج- احلرف امل�سدد يف اآخر الكلمة يكتب مكررًا كما يف اجلدول التايل: 
احلرف امل�سدد بالأبجدية الالتينيةاحلرف امل�سدد بالأبجدية العربية

ummاأّم

hebb )hebbe(هبَّ

dell )delle(دلَّ

2 - حذف احلرف )Ê( اإذا كان اأول الكلمة:

 لالخت�ســـار فاإننا ل نكتب الهمزة )Ê( يف بداية الكلمة، لأن احلركات التي 
بعدها )a. e. ei.i. ie. o. u. uo( تدل عليها مبا�ســـرة، مثال ذلك الكلمات 

التالية: 

الكلمات العربية

الكلمة بهمزة

)بدون اخت�سار(

)غري م�ستح�سن(

الكلمة بدون همزة لالخت�سار 

)م�ستح�سن(

êesasesasاأ�سا�ض

ÊelmanyeElmanyeاأملانيا

êininاإْن

êietaêietaêاإيتاء

êuġbireuġbireاأُْجرب

ÊademAdemاآدم

ÊoğendeOğendeاأوغندا

3 – اأداة التعريف )ال(:
 اأداة التعريـــف يف الأبجديـــة العربيـــة )ال(، وتكتـــب ملت�ســـقة بالكلمة التي 

بعدها، يف الأبجدية الالتينية �ستكتب لوحدها.
 تنق�سم اأداة التعريف يف اللغة العربية اإلى ق�سمن، هما:

 1 - الـــالم القمرية: تكتب وتنطق لمهـــا، ول لب�ض يف كتابتها ل يف الأبجدية 
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العربية ول يف الأبجدية الالتينية، كما يف: )الرب. اجلد. العلم(.
 الالم يف )ال( التعريف تكون لم قمرية اإذا كان بعدها اأحد احلروف: )اأ ب 

ج ح خ ع غ ف ق ك م هـ و ي( )14 حرفًا(.
الالم القمرية باحلروف الالتينية الالم القمرية باحلروف العربية 

el âedlالعدل

el birrالرب

el babالباب

el kelimèالكلمة

el ħilmاحِللم

 2 – الالم ال�سم�سية: تكتب لمها ول تنطق وي�سدد احلرف الذي بعدها، كما 
يف: )النقل. ال�سعر. ال�سمر(.

 الـــالم يف )ال( التعريـــف تكون لمًا �سم�ســـية اإذا كان بعدها اأحد احلروف: 
)ت ث د ذ ر ز �ض �ض �ض �ض ط ظ ل ن( )14 حرفًا(.

 يف الأبجدية الالتينية �ستختلف كتابتها؛ �سنكتب )e( زائد احلرف الأول من 
الكلمة التي بعدها ب�سكل م�ستقل، كما يف اجلدول التايل: 

الالم ال�سم�سية باحلروف الالتينيةالالم ال�سم�سية باحلروف العربية

er reħmèالرحمة

es seyyarèال�سيارة

en narالنار

et temrالتمر

ech chemsال�سم�ض

et tewaẑuâالتوا�سع

eŝ ŝeqrال�سقر

4 - كتابة الأعالم املحالة بـ )ال( و)اآل(:

 1 - تكتب )ال( التعريف ملت�سقة بالعلم فقط؛ لأنها جزء من العلم ولي�ست 
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منف�ســـلة عنـــه، بعك�ض ما لو كانـــت اأداة تعريـــف لكلمة عامة فاإنها �ســـتكون 
م�ســـتقلة يف الكتابة، ولعل اجلدول التايل يبن كيفية كتابة الأعالم والأ�سماء 

املحالة بـ ال:
بالأبجدية الالتينيةبالأبجدية العربية

حمد القا�سي )علم(
جاء القا�سي )لي�ض علم(

Ħemed Elqaẑie

ġaêe el qaẑie

�سارل احللو20 )علم(
احللو محبوب )لي�ض علم(

Charl Elħuluw

el ħuluw meħbuob

نورة الفايز21 )علم(
الفايز فرح )لي�ض علم(

Nuorè Elfayiz

el fayiz feriħ

جهري الـْم�ساعد22 )علم(
املُ�ساعد اأمن )لي�ض علم(

Ġheyyir Elmsaâèd

el musaâid emien

ح احلربي )علم( ْمَفرنِّ
الطريان احلربي )لي�ض علم(

Mferriħ Elħerbiy

eť ťeyeranu el ħerbiy

2 – الأعالم التي تبداأ بالم �سم�سية �ستكتب ملت�سقة بالعلم بنف�ض الطريقة 
التي اأو�سحت فيها كيفية كتابة الالم ال�سم�سية ، كما يف اجلدول التايل:

ِخيلال�سعيدالنا�سربالعربية الزياتالدَّ

EnnaŝirEsseâiedEddekhielEzzeyyatبالالتينية

بـاأداة التعريف )ech(: �ســـتكتب مخت�سرة كما عملنا   3– الأعالم املحالة 
يف الـ)ch( امل�سددة، كما يف اجلدول التايل:

ال�سلهوبال�سوكاينال�سعراويال�سافعيبالعربية

EcchafiâiyEccheârawiyEcchewkaniyEcchulhuobبالالتينية

 4 – الأعالم املحالة بـ )اآل(: 
 تتميز منطقة اخلليج باإ�ســـافة )اآل( على بع�ض الأ�ســـماء، مثل: )اآل �سعود، 
اآل نهيان، اآل �ســـباح، اآل ثاين، اآل خليفة...اإلـــخ(، وتكتب بالأبجدية العربية 
منف�ســـلة عن بقية ال�سم، لكننا نعرف اأنهما واحد كاأداة التعريف، و�ستكتب 
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بالأبجدية الالتينية ملت�سقة بالعلم، على النحو التايل:
بالأبجدية الالتينيةبالأبجدية العربية

Alsuâuodاآل �ُسعود

Alneheyyanاآل َنهيان

Alŝebaħاآل �سباح

Alċaniyاآل ثاين

Alkheliefèاآل خليفة

 لحـــظ اختالف كتابة )ال( التعريف مـــع العلم ومع الكلمات العامة، وكتابة 
)اآل( يف اجلدول التايل:

بالأبجدية الالتينيةبالأبجدية العربية

Alkheliefèاآل خليفة )علم(

Elkheliefèاخلليفة )علم(

el kheliefèاخلليفة العبا�سي )لي�ض علم(

Alŝebaħاآل �سباح )علم(

Eŝŝebaħال�سباح )علم(

eŝ ŝebaħال�سباح اأول النهار )لي�ض علم(

5 - كتابة الأعالم املركبة:

 تكتـــب الأعـــالم املركبـــة يف الأبجدية العربية منف�ســـلة عن بع�ـــض كل كلمة 
غري ملت�ســـقة مبا بعدها، مثل: )�سم�ض الدين، جاراهلل، عبدالرحمن، راأ�ض 
اخليمة، اأم درمان...اإلخ( لكنني يف الأبجدية الالتينية �ســـاأفرق بن اأ�ســـماء 

النا�ض واأ�سماء املدن، على النحو التايل:
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اأ - اأ�سماء النا�ض: �ستكتب ملت�سقة ببع�ض وكاأنها كلمة واحدة حتى ل يح�سل 
لب�ض)1(، كما يف اجلدول التايل: 
العلم املركب بالأبجدية الالتينيةالعلم املركب بالأبجدية العربية

Êbderreħman عبدالرحمن

Chihabeddien�سهاب الدين

Ummkelċuomاأم كلثوم )علم مركب(

Umm Kelċuomاأم كلثوم )كنية ولي�ض علم مركب(

Muħemmedchemselħeqqمحمد �سم�ض احلق )علم واحد مركب(

Machaêellah chemselwaâiżienما �ساء اهلل �سم�ض الواعظن))

Neġiebellahجنيب اهلل )علم مركب(

Ebuhureyrèاأبو هريرة )علم مركب(

Ebu Hureyrèاأبو هريرة )كنية ولي�ض مركب(

Ebu Rakanاأبو راكان )كنية ولي�ض مركب(

Ibnmaġèابن ماجة )علم مركب(

Đebieħellah Muġeddidieذبيح اهلل جمددي

)مالحظة( الأعالم: )�ســـهاب الديـــن، وعبدالرحمن، وعبداملجيد، وجنيب 
اهلل...اإلـــخ عبارة عن: )�ســـهاب ال دين، و عبـــد ال رحمن، و عبد ال جميد، 
و جِنيب الاله...اإلخ( فلذلك نكتبها باحلروف الالتينية على النحو التايل: 

العلم بعد

تقطيعه 
�سرفياً

العلم بالأبجدية 

العربية

وبالأبجدية الالتينية بعد 

تقطيعه

العلم بالأبجدية 

الالتينية

Chihab ed dienChihabeddien�سهاب الدين�سهاب ال دين

Êbd er reħmanÊbderreħmanعبدالرحمنعبد ال رحمن

)1(  اللغة الأملانية تل�ســـق امل�ســـاف بامل�ســـاف اإليه وكاأنهما كلمة واحدة )وفق قواعد(، مثـــل الكلمة الأملانية: 

وكلمـــة:   ،)führer( )Revolutions( مـــن:  مكونـــة  الثـــورة(  )زعيـــم   )Revolutionsführer(
 .)Umlaut( )buch( )staben( مكونة من )عالمات ت�سكيل احلروف( )Umlautbuchstaben(
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يب ال له Neġieb El lahNeġiebellahجنيب اهللجَنِ

ب- اأ�ســـماء املـــدن وغريها املركبة: اأ�ســـماء املدن وغريهـــا املركبة لن تكتب 
ككلمة واحدة لأن اللب�ض فيها نادر ولي�ست كالأعالم، كما يف اجلدول التايل:

اأ�سماء املدن املركبة اأ�سماء املدن املركبة 

Ħefr elbaťinحفر الباطن

Ebu żebieاأبو ظبي

Umm dermanاأم درمان

Wadie eddewasirوادي الدوا�سر

Ram Ellahرام اهلل

Reês tennuorèراأ�ض تنورة

Meġdil chemsجمدل �سم�ض

6 - الأعالم املنتهية بتاء مربوطة:

 الأعالم املنتهية بتاء مربوطة )èt( تكتب مخت�ســـرة )è( يف جميع احلالت 
اإل اأن يكون العلم يف جملة تتطلب ظهور احلركة الإعرابية، مثل:

لطيفةالدوحةخديجة�سميةمكة

 MekkèSumeyyèKhedieġè EddewħèLeťiefè

ġaêet Sumeyyètu emsجاءت �سمية اأم�ض

inne Ħeliemète muġtehidèاإن حليمة جمتهدة

7 – كتابة احلركات الإعرابية مع الأعالم:
 ل تنطق احلركة الإعرابية عندما تكون يف اآخر الكلمة، ويف الأبجدية العربية 
ل تكتـــب احلركات ب�ســـكل عام اإل لالإي�ســـاح، ويف الأبجديـــة الالتينية نكتب 
احلركات الإعرابية، لكن يف الأعالم قد ن�سطر اإلى عدم كتابة احلركة على 

النحو التايل: 
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اأ – تكتب العالمة الإعرابية عندما يكون العلم يف جملة.
ب- ل تكتب العالمة الإعرابية عندما يكون العلم لوحده حتى ل يحدث لب�ض، 

كما يف اجلدول التايل:
العلم بالأبجدية الالتينيةالعلم بالأبجدية العربية

Eħmedu el bariħè gaêeجاء اأحمُد البارحة

Eħmedاأحمد

bderreħmanÊعبدالرحمن

bdeerreħmanÊreêeytuراأيت عبَدالرحمن

đehebtu ile Neġiebiellahذهبت اإلى جنيِب اهلل

8 – الهمزة:
 �ســـتكتب الهمزة ب�ســـكل موحد دون تغيري بغ�ض النظر عن موقعها يف الكلمة 

وبغ�ض النظر عن حركتها اأو حركة ما قبلها))( ، كما يف اجلدول التايل: 
الهمزة بالأبجدية الالتينيةالهمزة بالأبجدية العربية

istisqaêا�ست�سقاء

qereêeقراأ

meêalماآل

suêded�سوؤدد

mewbuoêموبوء

Fuêadفوؤاد )علم(

baêidبائد

abaêاآباء

buêesaêبوؤ�ساء

qurêanقراآن

heyêèهيئة

)1(   ناق�ست توحيد �سكل الهمزة يف مقال )م�سكلة اإمالء اللغة العربية( من كتابي )املقالت( �ض 81 - 102. 

مطبعة ال�سفري 1417هـ.



العربية بالحروف الالتينية106

mesêuolم�ْسُئول ، م�ْسوؤُول

وا qereêuoقَرُءوا ، قَراأُوا ، قَروؤُ

9 – همزة القطع والو�سل:
 همـــزة القطع: هي همزة تنطق يف بدء الكالم ويف و�ســـله ، وتكتب على األف 
)اأُ. اأَ. اإِ(،وهمزة الو�ســـل: هي همزة تنطق يف بدء الكالم ول تنطق يف و�سله 

مبا قبله، وتكون األفها دون همزة )ا(.
 ولهما قواعد كثرية عند كتابتها بالقطع اأو الو�ســـل، واملجمع العلمي العراقي 
اخت�سر الطريق ويكتب الهمزة يف كل الأحوال))(؛ �سواء اأكانت قطع اأو و�سل.
 ومما تقدم اأجد نف�ســـي اأمام اجتاهن، اأحدهما يدعو للتفريق ما بن همزة 

القطع وهمزة الو�سل واآخر ل يرى ذلك.
 اإن خطوة املجمع العلمي العراقي بتوحيد كتابة همزة القطع والو�ســـل تعترب 
هي ال�سحيح اإذ فيه تي�سري على عامة النا�ض، وجتعل هناك فارقًا حقيقيًا بن 
الهمزة واألف املد، وخا�ســـة اأن القلة من النا�ض هي التي تعرف قواعد همزة 
الو�ســـل والقطع، حتى املتخ�س�سن يف اللغة فاإن القلة منهم هي التي تطبق 
تلك القواعد، ونظرًا لت�سعب قواعد التفريق بن همزة القطع والو�سل التي ل 

)1(  موجـــز مـــا اأقره جمل�ض املجمـــع العلمي العراقي يف جل�ســـته املنعقدة يف 1972/4/11 حـــول كتابة همزة 

الو�سل:
)يف�ســـل املجمع العلمي العراقي اأن تعامل همزة الو�ســـل حن ترد يف اأول الكالم معاملة همزة القطع يف   

الر�سم؛ اأخذًا براأي اأكرثية علماء ر�سم احلروف، وجتنبًا للوهم يف النطق، فهي:
اأ- تنطـــق وتكتـــب حتت الألف ومن حتتها الك�ســـرة يف حالة الك�ســـر، وذلـــك مثل: اإِبتداأ العمـــل يوم كذا،   

اإِ�ستغفر اهلل، اإِعلم زيد.
ب- تنطق وتكتب فوق الألف وفوقها فتحة يف حالة الفتح، وذلك مثل: اأَل، واأَمين.  

ج- تنطق وتكتب فوق الألف وفوقها �ســـمة يف حالة ال�ســـم، وذلك يف الأمر امل�سموم العن، مثل: اأُكتب يا   
زيـــد، ويف املا�ســـي املبني للمجهول، نحو: اأُْنطلـــق به(، كتاب معجم الأغالط اللغوية املعا�ســـرة - محمد 

العدناين – �ض 500.



107

يرتتب على عدم التفريق بينهما اأي تبعات لغوية، فاإنني �سوف اأجتاهل كتابة 
همزة القطع والو�سل ولعل اجلدول التايل يو�سح ذلك:

كلمات بهمزة قطع 

وو�سل

الهمزة ح�سب 

جممع اللغة 

العراقي

همزة القطع

دون الو�سل

)غري م�ستح�سن(

عدم التفريق بني 

القطع والو�سل 

)م�ستح�سن(

ÊeħmedEħmedاأحمداأحمد

el muderrisel muderrisاأملدر�ضاملدر�ض

istifhamistifhamاإ�ستفهاما�ستفهام

êekeltuekeltuاأكلتاأكلت

êulaêikeulaêikeاأولئكاأولئك

êustuċmireustuċmireاأُ�ْسُتْثِمراأُ�ْسُتْثِمر

10 - كتابة )ابن وابنة(:

 تكتب األف )ابن وابنة( يف بداية ال�سطر، اأو اإذا مل يكن قبلها علم، وما عدا 
ذلك تنطق ول تكتب، اأما )ابنة( فاإنها تكتب )بنت( عند حذف األفها. 

 ويف الأبجدية الالتينية �ستكتب الألف كما تنطق، كما يف اجلدول التايل:
كلمة )ابن وابنة( باحلروف الالتينيةكلمة )ابن وابنة( بالأبجدية العربية

Keâb ibnu Zuheyrكعب بن زهري

ibnu Ġubeyrابن جبري

Esmaê bintu ebie Bekrاأ�سماء بنت اأبي بكر

ibnètu Eħmedابنة اأحمد

11 – الأ�سماء الأعجمية املنتهية باألف:

 هنـــاك قاعدة اإمالئيـــة تقول: اإن كل ا�ســـم اأعجمي ينتهي باألـــف تكتب األفه 
ممدودة )ا(، مثل: )كوريا، �سوي�سرا، تنزانيا(، با�ستثناء خم�سة اأعالم هي: 

بخارى وعي�سى ومو�سى ومتَّى وك�سرى فتكتب األفها مق�سورة.
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 هذه القاعدة لي�ســـت راجعة لعلة لغوية اأو �ســـبب مقنع؛ ولهذا �ســـتكتب جميع 
الأعـــالم الأجنبيـــة يف احلروف الالتينية باألف مق�ســـورة )e( على ح�ســـب 

النطق، با�ستثناء ما كان نطقه األفًا ممدودة، كما يف اجلدول التايل:
الأ�سماء الأجنبية املنتهية 

باألف

الأبجدية الالتينية

)بالإمالء العربي(

الأبجدية الالتينية

)بالإمالء الالتيني املقرتح(

ÂieseÂieseعي�سى

FerensaFerenseفرن�سا

MuoseMuoseمو�سى

RuosyaRuosyeرو�سيا

KisreKisreك�سرى

SweisraSweisre�سوي�سرا

BukhareBukhareبخارى

BoormaBoormeبورما

12 - الألف املق�سورة:

 الألف املق�ســـورة اأو الألف اللينة املتطرفة، هي األف �ساكنة مفتوح ما قبلها، 
تكتـــب يف اآخـــر الكلمـــة )ا( اأو )ى(، ولـــكل منهمـــا قواعد وا�ســـتثناءات))(، 

)1(   راجـــع كتـــاب )الإمالء والرتقيم يف الكتابة العربية(، عبد العليم اإبراهيم، مكتبة غريب، طبعة 1975م، 

�ض -70 74.
ملخ�ض تلك القواعد:   

1 - احلروف وال�سمائر: جميع احلروف وال�سمائر املنتهية باألف تكون الألف فيها ممدودة، مثل: )خال،   

حا�سا، اإل، كال...اإلخ( اإل اأربعة حروف تكتب األفًا مق�سورة، وهي: )على، بلى، اإلى، حتى(
2 - الأفعال:   

اأ - الفعل املا�ســـي الثالثي: اإذا كان اأ�ســـل الألف ياء تكتب األفًا مق�ســـورة واإذا كان اأ�سلها واوًا تكون األفًا   
ممدودة، مثل: )�َسَعى: �َسَعيُت، َرَعى: َرَعيُت، َدَعا: َدَعوُت، َعَدا: َعَدوُت(.

ب - الفعـــل امل�ســـارع واملا�ســـي الزائد عن ثالثة اأحرف: اإذا �ســـبق الألف ياء كتبت األفـــًا ممدودة، مثل:   
)اأحيا، اأعيا، يحيا، ُي�ســـتحيا(، واإن مل ي�ســـبقها ياء كتبت األفًا مق�سورة مثل: )ا�ستولى، اعتدى، ا�سرتى، 

يهوى، ي�سعى، يتخطى( 
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و�ســـاأوجز تلك القواعد بقاعدة واحـــدة، وهي: )اأننا �ســـنكتبها جميعًا كاألف 
مق�ســـورة )e( طاملا اأننا ننطقها بالق�سر، و�سنكتبها باملد )a( اإذا كنا مند 

يف النطق(، كما يف اجلداول التالية:
اأ- جدول الألف يف نهاية احلروف:

الألف يف نهاية احلروف بالأبجدية العربية
الألف يف نهاية احلروف بالأبجدية 

الالتينية

kheleخال

ħacheحا�سا

illeاإل

kelleكال

âeleعلى

beleبلى

3 - الأ�سماء:  

اأ - ال�ســـم الثالثـــي: نكتـــب الألف ممدودة اإذا كانت منقلبـــة عن واو اأما اإذا كانت منقلبـــة عن ياء فاإننا   
نكتبها األفًا مق�سورة. 

وملعرفة اأ�ســـل الألف نقوم بتـثـنـية ال�ســـم اأو جمعه اأو اإعادته للمفرد اإن كان جمعًا، مثل )ع�سا /ع�سوان   
/ ع�ســـوات( الألف هنا منقلبة عن واو فنكتبها ممـــدودة، )فتى /َفَتيان/ِفْتيــان( الألف هنا منقلبة عن 
ياء فنكتبها مق�سورة، )ُخــطا: مفردها خطوة ( األف منقلبة عن واو، )ُدمى: مفردها دمية( األف منقلبة 

عن ياء.
ب - ال�ســـم الزائد على ثالثة اأحرف: قاعدته كقاعدة الفعل امل�سارع يف النظر اإلى احلرف الذي ي�سبق   
الألف؛ فاإن كانت ياء كتبت الألف ممدودة واإن مل ي�سبقها ياء كتبت مق�سورة. مثل )منايا، هدايا، دنيا( 
�ســـبقت الألف بحرف الياء لذلك كتبت األفًا ممدودة، ومثل: )مرمى، جنوى، م�سطفى( مل ُت�سبق الألف 

بحرف الياء لذلك كتبت األفًا مق�سورة. 
وهذه القاعدة مل يخالفها اإل ا�ســـم )يحيى( فبالرغم من اأن الألف قد �ســـبقها حرف الياء اإل اأنها كتبت   

األفًا مق�سورة وذلك لتمييزها عن الفعل )يحيا(.
ج - الأ�ســـماء الأعجميـــة: جميعها تكتب األفًا ممـــدودة مثل )اأملانيا، كينيا، بوليفيـــا( ومل يخرج من هذه   

القاعدة اإل )عي�سى، مو�سى، بخارى، َمتـّى، ِك�سرى(.
د - الأ�سماء املبنية: تكتب األفًا ممدودة مثل )هنا، هذا، اأنا، اإذا( ومل يخرج من هذه القاعدة اإل )لدى،   

اأنـّى، متى، اأُولى، الأُلى(.
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ileاإلى

ħetteحتى

ب- جدول الألف يف نهاية الأفعال:
الألف يف نهاية الأفعال بالأبجدية الالتينيةالألف يف نهاية الأفعال بالأبجدية العربية

seâe�َسَعى

reâeَرَعى

deâeَدَعا

âedeَعَدا

eħyeاأحيا

eâyeاأعيا

yeħyeيحيا

istewleا�ستولى

iâtedeاعتدى

ichtereا�سرتى

yehweيهوى

yesâeي�سعى

yetekheťťeيتخطى

ج- جدول الألف يف نهاية الأ�سماء:
الألف يف نهاية الأ�سماء بالأبجدية الالتينيةالألف يف نهاية الأ�سماء بالأبجدية العربية

âeŝeع�سا

feteفتى

khuťeُخــطا

dumeُدمى

menayeمنايا
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hedayeهدايا

dunyeدنيا

mermeمرمى

neġweجنوى

Muŝťefeم�سطفى

Yeħyeيحيى )علم(

yeħyeيحيا )فعل(

Turkyeتركيا

Maliezyeماليزيا

Ruosyeرو�سيا

Âieseعي�سى

Muoseمو�سى

Bukhareبخارى

Metteَمتـّى

Kisreِك�سرى

huneهنا

hađeهذا

iđeاإذا

ledeلدى

Ene )ena(اأنا

enneاأنـّى

meteمتى

uleاأُولى

el uleالأُلى
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13 – األف اجلماعة:

 وهي األف تاأتي تعوي�ســـًا عن النون املحذوفـــة مثاًل )يكتبون( عندما حتذف 
نونها تكون )يكتبوا(، وكذا )ي�سربون( عندما حتذف نونها تكون )ي�سربوا( 
هـــذه الألف تكتب ول تنطق، وهذه الألف لن تكتب يف الأبجدية الالتينية لأنه 

لي�ض لها اأثر يف اللغة، وبيان ذلك يف الأمثلة التالية:
الأبجدية الالتينيةالأبجدية العربية

qaluoقالوا

lem yequomuoمل يقوموا

samuo�ساموا

len yeêbehuoلن ياأبهوا

14 - األف )ما( ال�ستفهامية:

 هناك قاعدة اإمالئية تقول اإن األف )ما( )ma( ال�ستفهامية حتذف عندما 
يدخـــل عليها اأحـــد حروف اجلر، مثل: )مـــن + ما ت�ســـبح: مم؟(، )لـ + ما 

ت�سبح: مل؟(.
 ويف الأبجدية الالتينية �ســـتكتب األف )ma( بالق�سر اأو املد، لكن ي�ستح�سن 

الق�سر مع حروف اجلر )me( كما تنطق، كما يف اجلدول التايل:
الأبجدية الالتينيةالأبجدية العربية

?maما؟

?ma âunwanukeما عنوانك ؟

?bi me tektubمب تكتب؟

?mimme isteqeyte meâluomatikeمم ا�ستقيت معلوماتك ؟

?min me isteqeyte meâluomatike :أو
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âemme tesêel?.عم ت�ساأل ؟

?âen me tesêel :أو

li me teteẑaħek?مل تت�ساحك ؟.

)تنبيـــه(: ي�ستح�ســـن كتابة )m( بدًل مـــن )n( يف )min( و)âen(؛ لأنها 
تقلب يف النطق ميمًا.
15 - الهاء املربوطة:

تنطـــق الهـــاء يف الكلمات املنتهية بهاء مربوطة )ـه ، ه( يف الوقف والو�ســـل، 
و�ستكتب كما تنطق بدون تغيري عن الأبجدية العربية، كما يف اجلدول التايل:

باحلروف الالتينية باحلروف العربية

ilahاإله 

miyahمياه

tenbiehتنبيه

weġhوجه

fiqhفقه

16 - التاء املفتوحة:

 تنطق التاء يف الكلمات املنتهية بتاء مفتوحة )ـت ، ت( يف الوقف والو�ســـل، 
و�ستكتب كما تنطق بدون تغيري عن الأبجدية العربية، كما يف اجلدول التايل: 

التاء املفتوحة باحلروف الالتينيةالتاء املفتوحة باحلروف العربية

beytبيت

qaletقالت

ebġediyyatاأبجديات

nebatنبات
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17 - التاء املربوطة:

 تاأتي التاء املربوطة يف اآخر الأ�ســـماء )ـة ، ة( وتنطق هاء عند الوقف، وتاء 
 )t( عند و�ســـل الكلمة بالتي بعدها، ويف الأبجدية الالتينية �سن�سع احلرف
مقابل التاء املربوطة لأن الأ�سل اأنها تاء مع و�سع رمز يدل على اأنها هاء عند 
الوقف، و�ســـيكون �ســـكل التاء املربوطة امل�ســـبوقة بالفتحة )ـَة( )èt(، و�سكل 

التاء املربوطة امل�سبوقة باألف مد )ـاة( )àt(، كما يف اجلداول التالية:
اأ- الكلمة املنتهية بتاء مربوطة بحركة مد طويلة:

التاء املربوطة )ـاة(

 باحلروف العربية

التاء املربوطة )ـاة(

 باحلروف الالتينية

ħeyàtحياة

ruâàtرعاة

ŝelàt�سالة

Ħemàt)مدينة( حماة

ب- الكلمة املنتهية بتاء مربوطة بحركة مد ق�سرية:

التاء املربوطة باحلروف الالتينية التاء املربوطة باحلروف العربية

nuzhètنزهة

miêètمائة )مئة(

meqalètمقالة

âumlètعملة

werdètوردة
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)مالحظات(: 
 )èt( 1 - مـــن امل�ستح�ســـن اخت�ســـار كتابـــة الكلمـــة املنتهية بتـــاء مربوطة 
بحـــذف التـــاء والإبقاء فقط علـــى )è())( عندما تكون يف �ســـياق تنطق فيه 
التـــاء املربوطة هاء، )كاأن تكـــون اآخر اجلملة، اأو جمـــردة لوحدها( كما يف 

اجلدول التايل: 
التاء املربوطة 

التاء املربوطة

 )بدون اخت�سار(

التاء املربوطة بعد 

الخت�سار )م�ستح�سن(

nuzhètnuzhèنزهة

miêètmiêèمائة )مئة(

meqalètmeqalèمقالة

âumlètâumlèعملة

werdètwerdèوردة

 2 - مييـــل العـــرب اإلـــى نطق التاء املربوطـــة املنتهية باألف مد )ــــاة( تاًء يف 
الو�ســـل والوقـــف، فكلمات )حياة، حمـــاة، رعاة، �ســـالة...اإلخ( تنطق التاء 
املربوطة عند الو�ســـل والوقـــف وكاأنها تاء مفتوحة، لذا ل ي�ستح�ســـن حذف 

)t( لأن الغالب هو نطق التاء.
 3 - تكتب احلركة الإعرابية بعد التاء املربوطة، على النحو التايل:

الأبجدية الالتينيةالأبجدية العربية

qumtu bi nuzhètin ġemielèقمُت بنزهٍة جميلٍة
qumtu bi nuzhètin ġemielètin أو:

inne el musabeqète âammèاإن امل�سابقَة عامٌة
inne el musabeqète âammètun أو:

đehebtu ile ħedieqèti el khalèذهبُت اإلى حديقِة اخلالِة
đehebtu ile ħedieqèti el khalèti أو:

)1(  هـــذا الرمـــز موجود يف اللغة الفرن�ســـية وغريهـــا، وينطق يف اآخـــر الكلمة كنطق الهـــاء املنقلبة عن التاء 

املربوطة، لذا نا�ســـب اختياره عو�ســـًا عن )h( اأو: الرمز القدمي الذي كنت و�ســـعته )Ћ( للتاء املربوطة 
من الأبجدية الكريلية.
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)تنبيـــه(: ملا تاأتي التاء املربوطة يف كلمة، والكلمة لوحدها لي�ســـت يف جملة، 
اأو يف نهاية جملة، فمن املمكن كتابة التاء املربوطة باحلركة الإعرابية )واإن 
mekte- )  يلزم نطقهـــا(، مثل كلمة: )مكتبة(، لوحدها تكتـــب )مكتبٌة( 

bètun( اأو )مكتبة( )mektebè( و�ســـتنطق بدون حركـــة اإعرابية؛ اأي اأن 

اآخر �سوت للكلمة هو الهاء، فما بعد احلرف )è( ل ينطق، ونف�ض ال�سيء ملا 
 el mektebètu el( :تكتب )تكـــون يف نهاية اجلملة، مثل: )املكتبـــة العلمية

 .)el mektebètu el âilmiyyè( :اأو ،)âilmiyyètu

18 – التنوين:

 التنويـــن هو: نون �ســـاكنة تلحق اآخـــر الكلمة، تنطق ول تكتـــب، وهو 3 اأنواع: 
ـٍ(، يدخل التنوين على  تنوين الفتح )ــً(، تنوين ال�ســـم )ــٌ(، تنوين الك�ســـر )ـ
معظم الأ�ســـماء النكـــرة يف الأبجدية العربية، ويرتتـــب على ذلك وجود األف 
زائدة تكتب ول تنطق يف حالة الن�سب، لن تكتب يف الأبجدية الالتينية، لكن 

تظل تاأخذ اأحكام النطق دون تغيري، كما يبن اجلدول التايل:

التنوين يف الأبجدية الالتينيةالتنوين يف الأبجدية العربية

kitabenكتاًبا

kitabunكتٌب

kitabinكتاٍب

Âemrenعمًرا

Âemrunعمٌرو

Âemrinعمٍرو

werdètenوردًة

werdètunوردٌة

werdètinوردٍة
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19 - ياء الن�سب:

 ياء الن�ســـب هي: ياء م�ســـددة تلحق اآخر ال�ســـم تدل على اأن �ســـيئًا من�سوبًا 
لذلك ال�سم، وتكتب كما يف اجلدول التايل:

ياء الن�سب بالأبجدية الالتينيةياء الن�سب بالأبجدية العربية

Âeliyyعلّي

Elbukhariyyالبخارّي

Elfasiyyالفا�سّي

Enneġefiyyالنجفّي

)تنبيه(: هذه الأ�ســـماء تنتهي بنطق �ساكن، ولهذا اأرى اأن تكتب بياء واحدة 
اخت�ســـارًا عندمـــا تكـــون جمـــردة، اأو يف مو�ســـع ل يتطلـــب ظهـــور احلركة 

الإعرابية، كما يف اجلدول التايل: 
احلرف امل�سدد بالأبجدية الالتينيةاحلرف امل�سدد بالأبجدية العربية

Âeliyعلّي

Elbukhariyالبخارّي

Elfasiyالفا�سّي

Enneġefiyالنجفّي
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وعندمـــا تكون يف جملة فاإنها ل تخت�ســـر لوجود احلركـــة الإعرابية، كما يف 
املثال التايل: 

احلرف امل�سدد بالأبجدية الالتينيةاحلرف امل�سدد بالأبجدية العربية

reêeytu Âeliyyen waqifenراأيت عليًّا واقـًفا

20 - اإ�سافة املثنى واجلمع:

 عند اإ�سافة املثنى اأو اجلمع يف اللغة العربية ل بد من حذف النون، وهذا ما 
�سيتم العمل به يف الأبجدية الالتينية، مثال ذلك:

الأبجدية الالتينية
الأبجدية 

العربية
الأبجدية الالتينية

qedema Âadil قدما عادل طويلتانqedemanقدمان
ťewieletan

qedemeynقدمن
اإن قدمي عادل 

طويلتان
 inne qedemey
Âadilin ťewieletan

muhendisuonمهند�سون
مهند�سو البيت 

بارعون
 muhendisuo el beyti
bariâuon

musewwiqienم�سوقن
مل�سوقي ال�سركة 

طرق فذة
 li musewwiqie ech
 cherikèti ťuruqun
feđđè

21 – ال�سمائر:

 تنق�سم ال�سمائر اإلى �سمائر مت�سلة ومنف�سلة.
 اأ – ال�سمائر املنف�سلة هي: )اأنا، نحن، هو، هي...اإلخ(، وهذه �ستكتب كما 
تنطق، والتغيري يف الر�ســـم الالتيني ب�ســـيط يعتمد علـــى الألف ملا تكون اآخر 
الكلمة، حيث نكتب مبد )a( ملا مند ال�ســـوت ونكتب بق�ســـر )e( ملا نق�ســـر 

ال�سوت، كما يف اجلدول التايل: 
ال�سمائر املنف�سلة

يف الأبجدية العربية

ال�سمائر املنف�سلة

يف الأبجدية الالتينية

ene )ena(اأنا

neħnuنحن

enteاأنَت
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ال�سمائر املنف�سلة

يف الأبجدية العربية

ال�سمائر املنف�سلة

يف الأبجدية الالتينية

entiاأنِت

entume )entuma(اأنتما

entumاأنتم

huweهو

hiyeهي

hume )huma(هما

humهم

hunneهنَّ

 ،)e(والق�ســـر ،)a( تكتب باملد ،)تنبيـــه( ال�ســـمائر: )اأنت، اأنتما، همـــا(
والغالب هو الق�سر.

 ب - ال�ســـمائر املت�ســـلة: وهي ما تكون مت�ســـلة بالكلمة، وتكتب مت�سلة بها 
يف الإمالء العربي، وهذا ما �ســـيحدث يف الر�ســـم الالتيني، كما يف اجلدول 

التايل:
ال�سمائر املت�سلة

يف الأبجدية العربية

ال�سمائر املت�سلة

يف الأبجدية الالتينية

reêeytukeراأيتك

semiânakum�سمعناكم

afeħuohŝ�سافحوه

weġedethumeَوَجَدْتُهما

weġedtuhumeَوَجْدُتُهما

tedâemuhaتدعمها

iyyaye we iyyaneاإّياَي واإّيانا
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22 - العالمات الإعرابية:

 اللغة العربية لغة اإعراب؛ فال بد من ظهور العالمات الإعرابية على كل كلمة 
لها عالمة اإعرابية، با�ستثناء الكلمة عندما تكون لوحدها اأو يف اآخر اجلملة، 

لأن العرب تقف على �ساكن.
 كتابة العالمة الإعرابية على احلرف الأخري من الكلمة الأخرية هو الأف�سل 

وعدم كتابتها اأي�سًا �سحيح، واأمثلة ذلك تقدمت يف جدول التاء املربوطة.
 العالمـــات الإعرابيـــة يف الأبجديـــة العربيـــة تنق�ســـم اإلى ق�ســـمن: حركات 

وحروف.
1 - احلركات كعالمات اإعرابية:

 العالمات الأ�سلية لالإعراب يف الأبجدية العربية هي: الفتحة )ـَ( و�سيقابلها 
 ،)u( و�سيقابلها بالأبجدية الالتينية )ُ(، ال�ســـمة )ـe( بالأبجدية الالتينية

.)i( و�سيقابلها بالأبجدية الالتينية ،)ِالك�سرة )ـ
 هـــذه العالمات )e.u.i( الإعرابية ت�ســـاف اإلى اآخـــر الكلمة، وعندما تكون 

اآخر اجلملة فاإن عدم كتابتها جائز، وهذه اأمثلة:
الإعراب يف الأبجدية الالتينيةالإعراب يف الأبجدية العربية

hađe weledun đekiyyun.هذا ولٌد ذكيٌّ

hađe weledun đekiy أو:

kane ed dersu mufieden.كاَن الدر�ُض مفيًدا

kane ed dersu mufied أو:

safertu meâe ekhin keriemin.�سافرُت مَع اأٍخ كرمٍي

safertu meâe ekhin keriem أو:

inne ez zehrète ġemielètun.اإنَّ الزهرَة جميلٌة

inne ez zehrète ġemielè. أو:
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2 - احلـــروف كعالمات اإعرابية: وهذه تكتب كمـــا يف الأبجدية العربية دون 

تغيري، كما يف اجلداول التالية:
اأ- اإعراب املثنى:

الأبجدية الالتينيةالأبجدية العربية

kane er reġulani waqifeynكان الرجالن واقفن

�َسْن جمتهدان inne el muderriseyni muġtehidanاإن املدرنِّ

iŝťedtu ťaêireynا�سطدت طائرين

ب- اإعراب اجلمع:
الأبجدية الالتينيةالأبجدية العربية

kane el muġtemiâuone međhuolienكان املجتمعون مذهولن

inne el musafiriene muteħemmisuonاإن امل�سافرين متحم�سون

ج- اإعراب الأ�سماء اخلم�سة:
الأبجدية الالتينيةالأبجدية العربية

kane ebuohu đa feẑlكان اأبوه ذا ف�سل

inne ħemake đuo edebin refieâاإن حماك ذو اأدب رفيع

fuo ekhieke la yenťiqu ille bi el kheyrفو اأخيك ل ينطق اإل باخلري

23 – حروف اجلر:

 تكتب بع�ض حروف اجلر يف الأبجدية العربية لوحدها غري ملت�سقة بالكلمة 
التي بعدها، وبع�سها يكون ملت�سقًا بالكلمة التي بعدها، وبالن�سبة لالأبجدية 
الالتينية فاإنها �ســـتكون مت�ســـلة بال�سمائر، منف�ســـلة عن الكلمات، كما يف 

اجلدول التايل: 
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 حرف اجلر
حرف اجلر يف جملة 

بالأبجدية العربية

حرف اجلر 

بالالتينية

حرف اجلر يف 

جملة بالأبجدية 

الالتينية

min min el beyti ile elمن البيت اإلى العملمن
âemel

ile min fewzin ileمن فوز اإلى ن�سراإلى
neŝr

ên âenke wela âenعنك ول عن غريكعن
ğeyrike

êle âeleyye we âeleعليَّ وعلى اأعدائيعلى
eâdaêie

fiefi ed dari reġulيف الدار رجليف

fiefi el beyti esedيف البيت اأ�سديف

fie fie ħeyyinaيف حّينا حديقةيف
ħedieqè

rubbe rubbe ẑarrètinرب �سارة نافعةرب
nafiâè

bi ketebtu bi elكتبت بالقلمب
qelem

biبالروح نفديك يا وطنب
 bi er ruoħi
 nefdieke ya
weťen

keente ke ekhiekاأنت كاأخيكك

)مالحظة(: يكتب حرف اجلر )يف( بالالتينية )Fie(، ومع ذلك من املمكن 
 )fie( من )e( لالخت�سار، وغالبًا حتذف )Fi( اأن يكتب على ح�سب النطق
اإذا كان احلرف الأول من الكلمة التي بعدها )e(، كما يف الكلمات التالية: 

الكلمة )يف( باحلروف 

العربية
)يف( باحلروف الالتينية

)يف( باحلروف الالتينية 

)خمت�سر(

fie el beytfi el beytيف البيت

Fie beytikumFie beytikumيف بيتكم

fie es semaêfi es semaêيف ال�سماء

Fie semaêineFie semaêineيف �سمائنا

Fie inchiraħFi inchiraħيف ان�سراح

fie iġazèfie iġazèيف اإجازة

fie eknafihimfie eknafihimيف اأكنافهم
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24 - حروف الو�سل:

 حروف الو�ســـل بع�ســـها يكتب بالم وبع�ســـها بالمن، وقـــد ل يكون الكاتب 
بالأبجدية الالتينية م�سطرًا لتقليد ذلك، على ح�سب اجلدول التايل:

حروف الو�سل
حروف الو�سل

بالالتينية

حروف الو�سل يف 

جملة بالأبجدية 

العربية

حروف الو�سل يف 

جملة

بالأبجدية الالتينية

ġaêe el weledu جاء الولد الذي فازellađieالذي
elleđie faz

ġaêe el weledani جاء الولدان اللذان فازاellađanاللذان
elleđani faza

ġaêeti el bintu جاءت البنت التي فازتelletieالتي
elletie fazet

elletanاللتان
اللتـــان  البنتـــان  جـــاءت 

فازتا
 ġaêeti el bintani
elletani fazeta

elleđieneالذين
ذهـــب  الذيـــن يعا�ـــض يف 

اأكنافهم
 đehebe elleđiene
 yuâachu fie
eknafihim

ellatieالالتي
الالتـــي  الن�ســـوة  جـــاءت 

فزن
 ġaêeti en niswètu
ellatie fizne

25 – حروف العطف:

 حروف العطف يف اللغة العربية هي: )و، ف، ثم، حتى، اأم، اأو، ل، بل، لكن(، 
احلرفان )و، ف( فقط يكتبان ملت�سقن بالكلمة التي بعدهما، البقية تكتب 
منف�ســـلة، ويف الأبجدية الالتينية تكتب جميع حروف العطف منف�ســـلة كما 

يف اجلدول التايل:
لكنحتىبللاأماأوثمفو

wefeċummeewemLabelħettelakin
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حروف العطف يف جمل مفيدة:
حروف العطف بالأبجدية الالتينيةحروف العطف بالأبجدية العربية

qerêtu qiŝŝèten we kitabenقراأت ق�سة وكتابًا

qerêtu qiŝŝèten we kitabأو:

ichtereytu eť ťeâame fe ekeltuhuا�سرتيت الطعام فاأكلته

safere Adem ċumme ekhieh�سافر اآدم ثم اأخوه

ichter ġeriedèten ew meġellèا�سرت جريدة اأو جملة

ġaêe Ŝaliħ em ekhuoh?جاء �سالح اأم اأخوه؟

iđheb bi el qiťar la bi es seyyarèاذهب بالقطار ل بال�سيارة

ħeẑere el mudieru bel el muâellimح�سر املدير بل املعلم

ekeltu es semekète ħette reêsehaاأكلت ال�سمكة حتى راأ�سها

ma đehebtu lakin nimtuما ذهبت لكن منت

26 - كتابة حريف: )�سوف( )�سـ( قبل الأفعال:

 تكتبت )�ســـوف( قبل الأفعال م�ســـتقلة، وتكتب )�سـ( م�ســـبوكة بالفعل الذي 
بعدها، هكذا يف الإمالء العربي، يف الإمالء الالتيني، �ســـتكتبان م�ستقلتن، 

كما يف اجلدول التايل:
حريف )�سوف( )�سـ( بالأبجدية الالتينيةحريف )�سوف( )�سـ( بالأبجدية العربية

sewfe ektubu qiŝŝè�سوف اأكتب ق�سة

sewfe enam�سوف اأنام

sewfe teťieru eť ťuyuor�سوف تطري الطيور

se ektubu kitaben�ساأكتب كتابًا

se erħel�ساأرحل

se yekuon�سيكون
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27 - الكلمات املبتدئة ب�ساكن:

 ل تبتـــدئ العربية القدمية ب�ســـاكن، ورمبا طبيعـــة الأبجدية العربية مل تربز 
ظاهرة كتابة الأعالم )ول �ســـيما الأجنبية( ب�ساكن، واأحيانًا يتم ا�ستحداث 

حرف الألف ليتنا�سب النطق مع اللغة العربية.
 يف اللغة العربية املعا�ســـرة اأثرت اللهجات الدارجة التي تبتدئ اأحيانًا باأكرث 
من �ســـاكن، واأ�ســـبح من ال�سهل جدًا نطق الأعالم )خا�ســـة الأجنبية( التي 
تبتدئ ب�ســـاكن، وكتابة الأعالم بال�ســـاكن يف الأبجدية الالتينية ل ي�سكل اأي 
�ســـعوبة؛ حيث يتم كتابة احلرف ال�ســـاكن غري متبوع بـــاأي حركة، كما يبن 

اجلدول التايل:
الأبجدية الالتينيةالأبجدية العربية

Sluvienye�ْسلوڤينيا

Kyeifْكييف

Tchiekyeْت�سيكيا

kwaleْكوال24

Chtotgart�ْسُتوجتارت25

Bgeigْبقيق26

Ġheyyirْجَهري27

nâeimieْنعيمي28

Rweibiẑْرويب�ض29

Mcharieْم�ساري
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28 - الكلمات التي ل تكتب كما تنطق:

 هنـــاك كلمـــات يف اللغة العربية ل تكتب كما تنطـــق، ويف الأبجدية الالتينية 
�ستكتب كما تنطق، ومن تلك الكلمات:

الأبجدية الالتينيةالأبجدية العربية

Âemrعمرو )النطق: َعمـْر(

Dawuodداود )النطق: داوود(

đalikeذلك )النطق: ذالك(

haêulaêهوؤلء )النطق: هاوؤلء(

lakinلكن )النطق: لكن(

ilahاإله )النطق: اإله(

Ellahاهلل )النطق: الاله(

miêèمائة )النطق: مئة(

Yasienي�ض )تكتب اأي�سًا يا�سن(

Ťaheطه )النطق: طاهى(

29 - حذف الواو:

حتذف الواو يف الإمالء العربي يف 3 موا�سع، وهي:
1 - الفعل امل�سارع املعتل الآخر يف حالة اجلزم، كما يف الكلمات التالية:

الكلمة يف جملة مفيدةم�سارع معتل الآخر

ل تدُن من اخلطرتدنو← تدن
ل تدُع بحمق تدعو← تدع
ل ترُج منهم خريًاترجو← ترج
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وكتابة هذه القاعدة كما يلي: 
الفعل امل�سارع املعتل الآخر يف حالة اجلزم 

بالأبجدية العربية

الفعل امل�سارع املعتل الآخر يف حالة اجلزم 

بالأبجدية الالتينية

yednuo – la tednuتدنو - ل تدُن

yedâuo – la tedâuتدعو - ل تدُع

Yerġuo – la terġuترجو - ل ترُج

2 - فعل الأمر املعتل الآخر بالواو، كما يف اجلدول التايل:

الكلمة يف جملة مفيدةمثال على احلذف 

ادُن من اأهل العلميدنو ← ادن
ادُع النا�ض بحكمةيدعو ← ادع
ارُج منهم اأماًليرجو ← ارج

وكتابة هذه القاعدة كما يلي:
فعل الأمر املعتل الآخر بالواو بالأبجدية 

العربية

فعل الأمر املعتل الآخر بالواو بالأبجدية 

الالتينية

yednuo – idnu minhumيدنو – ادُن منهم
yedâuo – idâu en nasيدعو – ادُع النا�ض

Yerġuo –irġu يرجو – ارُج 

3 - الواو يف كلمتي )داود( و)طاو�ض(، مثل:

الكلمة بعد حذف الواوالأ�سل يف الكلمة 

داودداوود

طاو�ضطاوو�ض

 الـــواو يف كلمتي )داود( و)طاو�ض( �ســـتكتب يف الأبجديـــة الالتينية، كما يف 
اجلدول التايل: 

الكلمات املحذوفة الواو بالأبجدية الالتينيةالكلمات املحذوفة الواو بالأبجدية العربية

Dawuodداود

ťawuosطاو�ض
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30 - حذف الياء:

 حتذف الياء يف الإمالء العربي يف عدة موا�سع، وهي:
1 - ياء الأمر املعتل الآخر بالياء كما يف الكلمات التالية:

الكلمة يف جملة مفيدةمثال على احلذف

اتق املخاطرتتقي ← اتق

ا�سِق الزرعي�سقي ← ا�سِق

ارو الق�سة كاملةيروي ← ارو

 2 - ياء امل�سارع املجزوم املعتل الآخر بالياء، كما يف الكلمات التالية:
الكلمة يف جملة مفيدةمثال على احلذف

اأنت مل تتق املخاطرتتقي ← تتق

مل ي�سِق الزرعي�سقي ← ي�سِق

مل يرو الق�سة كاملةيروي ← يرو

 3 - ياء ال�سم املنقو�ض اإذا جرد من )ال( ومل يكن م�سافًا يف حالتي الرفع 
واجلر، كما يف الكلمات التالية: 

الكلمة يف جملة مفيدةمثال على احلذف 

مررت بقا�ٍض عادلقا�سي – قا�ض

ِلُكلنِّ َقْوٍم َهاٍدهادي – هاد

�سبحت مباء جاٍرجاري - جار

و�ستكتب هذه القواعد كما يلي:
الكلمات املحذوفة الياء بالأبجدية العربية 

الكلمات املحذوفة الياء 

بالأبجدية الالتينية 

yenbeğie en tetteqi el mekhaťirتتقي - تتق

isqi ez zerâي�سقي - ا�سِق

lem yerwi el qiŝŝè kamilèيروي - يرو
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merertu bi qaẑin âadilقا�سي – قا�ض

li kulli qewmin hadهادي – هاد

sebiħtu bi maêin ġarجاري - جار

4 - يجوز حذف ياء املتكلم اإذا اأ�ســـيفت اإلـــى منادى غري معتل الآخر، مثل: 

.)ya rebb( و�ستكتب ،)ياربي( ← )يارب(
31 - كتابة الأعداد:

 تكتب الأرقام باحلروف الالتينية كما يف العربية، وي�ستح�سن كتابة )املئات( 
كل كلمة م�ستقلة لوحدها كما يبن ذلك اجلدول التايل: 

الأرقام باحلروف الالتينيةالأرقام العربية

waħidواحد

waħidèواحدة

iċnanاثنان

iċneynاثنن

iċnetanاثنتان

iċneteynاثنتن

ċelaċèثالثة

ċelaċثالث

âecherèع�سرة

âechrع�سر

eħed êcherاأحد ع�سر

iħde êcherèاإحدى ع�سرة

iċna êcherاثنا ع�سر

iċneta êcherèاثنتا ع�سرة

khemsètu êcherخم�سة ع�سر

âichruonع�سرون

âichrienع�سرين

ċelaćuonثالثون
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ċemanienثمانن

khemsuonخم�سون

khemsun we sebâuonخم�ض و�سبعون

sebâun we sittien�سبع و�ستن

tisâètun we sittuonت�سعة و�ستون

miêèمائة )مئة(

miêè we waħidمائة وواحد

miêetanمائتان

ċelaċu miêèثالثمائة )ثالثمئة(
ċelaċumiêè أو:

ċelaću miêè we khemsun we âuchruonثالثمائة وخم�ض وع�سرون

erbeâu miêèاأربعمائة )اأربعمئة(
erbeâumiêè :أو

erbeâu miêè we ićna êcherاأربعمائة واثنا ع�سر

khemsu miêèخم�سمائة )خم�سمئة(
khemsumiêè :اأو

elfاألف

elfanاألفان

ċelaċètu alafثالثة اآلف

miêètu elfمائة األف

niŝfu milyuonن�سف مليون

milyarمليار

âichruone milyarع�سرون مليار

trilyuonترليون

rubâu trilyuonربع ترليون



131

5 - كتابة اللغة العربية بالحروف الالتينية
 بال�ستعانة بنظام املقاطع ال�سوتية 

 الكلمـــة يف معظـــم اللغـــات مكونة من مقطـــع واحد فاأكـــرث))(، بع�ض اللغات 
تكتـــب بنظام مقطعي كاللغة الكورية، الكتابتان العربية والالتينية ل تعرفان 
النظام املقطعي، ولهذا معظم النا�ض ل تعرف نظام املقاطع يف الكتابة؛ على 
الرغـــم من كونه ي�ســـاعد بدرجة كبرية على الكتابة ال�ســـحيحة اخلالية من 

الأخطاء الإمالئية.
1 - الكلمة يف اللغة العربية قد تتكون من مقطع �سوتي واحد اأو اأكرث:

2 - الكلمات: )َكْم؟( )ِهْنْد( )�َسْم�ْض( مكونة من مقطع واحد.

3 - الكلمـــات: )َمْعُمـــوْل( )َمْلَعْب( )حنان( مكونة مـــن مقطعن، هما: )َمْع 

ُمول( )َمْل َعْب( )َح نان(.
4 - الكلمات: )اْبِتكار( )ِا�ْسِتْقالل( )َكَتَب(، مكونة من 3 مقاطع، هي: )اإْب 

ِت كار( )ِا�ْض ِتْق لل( )َك َت َب(.
5 - الكلمة: )متحدة( 4 مقاطع، هي: )ُمْت َت ِح دة(.

6 - الكلمة: )متعاونون( 5 مقاطع، هي: )ُم َت عا ِو نون(.

7 - الكلمة: )ي�ست�ســـعبونهما( 7 مقاطع )َي�ْض َت�ْض ِع ُبو َن ُهـ ما(...اإلخ من 

مقاطع.
 مـــن امل�ستح�ســـن عند بدايـــة الكتابة باحلـــروف الالتينيـــة اأن تتخيل تقطيع 
الكلمة اإلى مقاطعها ال�ســـوتية وتكتب على اأ�سا�ض التقطيع، وهذا ما �سيدعم 
الكتابة ال�سحيحة، كما يف اجلدول التايل الذي يعتمد على اأ�سماء ع�سوائية:

)1(   الكلمة يف اللغات ال�سينوتبتية مكونة من مقطع واحد.
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1 - الأ�سماء:

االسم بالالتينيةتقطيع االسمتقطيع ال�سمال�سم بالعربي

Mu ħem medMuħemmedُم َحْم َمدمحمد

Is ma âielIsmaâielاإ�ض ما عيلاإ�سماعيل

El qeħ ťa niyElqeħťaniyال قح طا ينالقحطاين

El âtei biyElâteibiyاْل ْعتي بيالعتيبي )بالعامية(

El âu tey biyElâuteybiyال ُع تي بيالعتيبي )بالف�سحى(

Ech cheh ra niyEcchehraniyا�ض �سه را ينال�سهراين

El âeġ miyElâeġmiyال َعْج ِميالعجمي

و�سري )بالعامية( Ed do sè riyEddosèriyاد دو �ض ريالدُّ

و�َسري )بالف�سحى( Ed dew se riyEddewseriyاد َدو �َض ريالدَّ

Mna wirMnawirْمنا ِورمناور )بالعامية(

Mu na wirMunawirُم نا ورمناور )بالف�سحى(

Er ra ġi ħiyErraġiħiyار را ج حيالراجحي

Hiđ luolHiđluolِهْذ لولهذلول

El qu re chiyElqurechiyال ُق َر �سيالقر�سي

Ħiŝ ŝèĦiŝŝèِح�ْض �سةح�سة )ف�سيح(

Luo lwèLuolwèلو لوةلولوة )عامي(

El ġo hè rèElġohèrèال جو هـ رةاجلوهرة )بالعامية(

El ġew he rèElġewherèال جو هـ رةاجلوهرة )بالف�سحى(

Es maêEsmaêاأ�ض ماءاأ�سماء

NoofNoofنوفنوف

ة )بالعامية( Rgey yèRgeyyèْرَقي يةْرَقـينِّ

Ru qey yèRuqeyyèُر َقي يةُرقية )بالف�سحى(

Âa êi chèÂaêichèعا ِئ �سةعائ�سة

Âa chèÂachèعا �سةعا�سة )عامي(



133

Fei ħanFeiħanيف حانفيحان

Flei ħanFleiħanْفلي حانفليحان )بالعامية(

Fu ley ħanFuleyħanُف يَل حانفليحان )بالف�سحى(

Siħ miySiħmiy�سح مي�سحمي

Ġhey yirĠheyyirْجَهْي ِيرْجَهري

Ne walNewalَن والنوال

Mer yemMeryemمر ميمرمي

2 - كلمات: 

الكلمة 

بالعربية
الكلمة بالالتينيةتقطيع الكلمةتقطيع الكلمة

mu êes se sèmuêessesèُم اأَ�ْض �َض �سةموؤ�س�سة

che ri kècherikè�َض ِر كة�سركة

mut te ħi dèmutteħidèُمت َت ِح دةمتحدة

te ẑa mu niy yèteẑamuniyyèَت �سا ُم يِن يةت�سامنية

eâ maleâmalاأع مالاأعمال

sey yi dèseyyidè�َسْي ِي دة�سيدة

me ġel lèmeġellèَم َجْل لةجملة

ġe rie dèġeriedèَج ِري دةجريدة

we za rèwezarèَو زا رةوزارة

ed da khi liy yèed dakhiliyyèاأَل دا ِخ يِلْ يةالداخلية
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el kha ri ġiy yèel khariġiyyèاأَل خا ِر ِجْي يةاخلارجية

et teâ liemet teâliemاأَْت َتْع ِليمالتعليم

mu sel selmuselselُم �َسل �َسلم�سل�سل

iġ ti ma âieiġtimaâieاإْج ِت ما عياجتماعي

i đa âèiđaâèاإِ ذا عةاإذاعة

6 - كيف ت�ستخرج احلروف املعدلة )â ť ğ ġ ħ...( من احلا�سب الآيل؟

...â ť ğ ġ ẑ ż( :قـــد ل يجد من يريد ا�ســـتخدام اأبجديتي احلـــروف املعدلة 
اإلخ( على لوحة املفاتيح.

 هذه احلـــروف موجودة يف اأنظمة برنامج الوورد )word(، على احلا�ســـب 
الآيل؛ لأن هنـــاك لغـــات كثـــرية ت�ســـتخدمها، وهذه خطوات ا�ســـتخراج هذه 

احلروف املعدلة من وورد:
1 - تفتح برنامج وورد.

2 - جتـــد يف اأعلى الربنامـــج مكتوب: )ملف - حترير - عر�ـــض - اإدراج...

اإلخ(، ا�سغط على )اإدراج(.
3 - بعد ال�ســـغط على )اإدراج( �ســـتظهر لك �ســـفحة �ســـغرية مكتوب فيها 

)فا�ســـل - اأرقام ال�سفحات - رمز..اإلخ(، ا�سغط على )رمز(... و�ستظهر 
لـــك احلروف املعدلـــة بالأبجديات الالتينيـــة والعربية والكريليـــة واليونانية 
والعربية، بع�ض ن�ســـخ الوورد يظهر مربع حوار )بعد ال�ســـغط على رمز( يف 

اأ�سفله مكتوب املزيد من الرموز، تقوم بال�سغط عليه.
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هناك طريقة حلفظ احلروف املعدلة على لوحة املفاتيح فال تكون م�ســـطرًا 
لفتح �سفحة الرموز كل مرة عند كل حرف، وذلك باخلطوات التالية:

1 - اتبع نف�ض اخلطوات ال�سابقة لفتح �سفحة الرموز.

2 - ا�ســـغط ملـــرة واحدة على احلرف الذي تريد حفظـــه على لوحة املفاتيح 

.)â ولنفرت�ض اأنه(
3 - �ســـتجد يف اأ�سفل �سفحة الرموز مفتاحن )ت�ســـحيح تلقائي( و)مفتاح 

الخت�سار(، ا�سغط على مفتاح الخت�سار.
4 - بعد ال�سغط على )مفتاح اخت�سار( �ستظهر لك �سا�سة فيها اأربع خانات، 

و�ستجد موؤ�سر الكتابة على خانة: )ا�سغط مفتاح الخت�سار اجلديد(. 
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5 - من امل�ستح�ســـن اأن ت�سغط على املفتاحن )F10( و)a( يف نف�ض الوقت، 

.)F10 a( اأ�سبح فيها )ستجد اأن خانة: )ا�سغط مفتاح الخت�سار اجلديد�
6 - ا�ســـغط بعدهـــا على )تعيـــن(، ثم اخرج من هذه ال�ســـفحة و�ســـفحة 

الرموز.
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 وهذا يعني اأنك عندما ت�ســـغط على احلرف )a( يف لوحة املفاتيح �ســـيكتب 
على ال�سا�ســـة )a(، وعندما ت�ســـغط على املفتاحن: )F10( و)a( يف نف�ض 

.)â( :الوقت، �ستكتب على امل�ستند احلرف
7 - قم بنف�ض اخلطوات على احلروف: )ê è ż ẑ ŝ ğ ġ ħ đ...اإلخ(.

 بعد ذلك �ستجد اأن جميع احلروف املعدلة على لوحة مفاتيح حا�سبك الآيل.
 يف حالـــة اأن هنـــاك خطاأ ما يف احلرف )كاأن تريد الرمز ẑ ، واأنت و�ســـعت 
مفاتيح الخت�ســـار للرمز ž( وتريد تعديل احلرف اأو حذفه، قم باخلطوات 

التالية:
1 - قم بنف�ض اخلطوات ال�سابقة 1و2و3.

2 - �ســـتظهر لـــك �سا�ســـة فيها اأربـــع خانات، اخلانـــة الثالثة مكتـــوب عليها 

)املفاتيح احلالية( ا�ســـغط موؤ�ســـر الفاأرة عليها، �ستربز يف اأ�سفل ال�سفحة 
الزر )اإزالة(.

3 - قم بال�سغط على )اإزالة(، �سيختفي رمز الخت�سار.

)تنبيه(: اأحيانًا ل يربز زر )اإزالة( اإل بال�سغط بالفاأرة على اخلانة الرابعة 
- ولو مل تكتب �سيئًا- ثم اخلانة الثالثة.





الفصل الثالث 
تطبيقات كتابة اللغة العربية بالحروف 

الالتينية 
) - كتابة اأ�شماء عربية بالأبجدية املقرتحة  

) - كتابة اأ�شماء دول ومدن عربية بالأبجدية املقرتحة  

) - كتابة ن�شو�ص عربية باحلروف الالتينية املقرتحة  
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1 - كتابة اأ�سماء عربية بالأبجدية املقرتحة 

-اأ-

ال�سم العربي 

باحلروف العربية

ال�سم العربي 

باحلروف الالتينية

Ibrahiemاإبراهيم
Eħmedاأحمد

Ademاآدم
Edhemاأدهم
Erweاأروى
Erieġاأريج

Usamèاأ�سامة
Isħaqاإ�سحاق

Esâedاأ�سعد
Ismaâielاإ�سماعيل

Efnanاأفنان
Ekremاأكرم
Ulfetاألفت
Ilhamاإلهام
Amalاآمال

Emġedاأجمد
Emelاأمل

Umeymèاأميمة
Emienاأمن

Emienèاأمينة
Intiŝarانت�سار

Enesاأن�ض
Iyadاإياد

Ielafاإيالف
Iemanاإميان
Eymenاأمين
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Elġazieاجلازي
Elħariċاحلارث
Elħesenاحل�سن
Elħuseynاحل�سن

Elkhensaêاخلن�ساء
Eddanèالدانة
Elâenuodالعنود
Elluoluoاللولو

Elhenuofالهنوف
Elweliedالوليد

- ب -

Badieبادي
Basilبا�سل
Basimبا�سم

Basimèبا�ِسمة
Betuolبتول
Buċeynèبثينة
Bedrَبْدر 

Bedrieبدري
Bedriyyèبدرية
Buduorبدور
Bessamب�سام
besmèب�سمة
Baccharب�سار

Buchreب�سرى
Bekrَبْكر

Bilalبالل
Bellamبالم

Belqeysبلقي�ض
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Belieğبليغ 
Benderبندر
Behaêبهاء

Behierèبهرية

- ت -

Turkiyتركي
Teğriedتغريد

Temaẑirمتا�سر
Temmamمتام

Tèmbakمتباك
Tehanieتهاين
Tewfieqتوفيق
Teysierتي�سري

- ث -

Ċabitثابت
Ċamirثامر 
Ċureyyeثريا

Ċneyyanْثنيان
Ċweiniyْثويني

- ج -

Ġabirجابر
Ġasimجا�سم

Ġebrجرب
Ġibrielجربيل
Ġibrienجربين
Ġeħlanَجْحالن

Ġħeilanْجحيالن
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Ġurhumُجرهم
Ġeâferجعفر

Ġâeiċinجعيثن
Ġelielèجليلة

Ġleimiedجليميد
Ġemalجمال
Ġumanèجمانة
Ġemielجميل
Ġemielèجميلة
Ġinanجنان
Ġihadجهاد
Ġheyyirْجهري

Ġheiriyyèْجهريّية
Ġheimanْجهيمان

Ġewadجواد
Ġewherجوهر

Ġuweyriyyèُجوْيِرّية

- ح -

Ħatimحامت
Ħariċحارث
Ħazimحازم

Ħafiżحافظ
Ħamidحامد
Ħusamح�سام
Ħesenح�سن

Ħessuonَح�ّسون
Ħuseynح�سن
ة Ħiŝŝèِح�سًّ

Ħèŝŝèح�سة )عامي( 
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Ħefŝèحف�سة
Ħikmetحكمت
Ħeliemèحليمة

Ħemadèحمادة )عامي م�سري(
Ħemedحمد

Ħemdanحمدان
Ħemdieحمدي )عامي م�سري(

Ħmuodْحمود
Ħmeidْحميد )عامي(

Ħemiedَحِميد )ف�سيح(
Ħmeidanْحميدان

Ħmeidèْحميدة )عامي م�سري(
Ħemiedèَحِميدة

Ħenan حنان
Ħewwaêحواء
Ħeyàtحياة

- خ -

Khalidخالد
Khedieġèخديجة

Kheliefèخليفة
Khelielخليل

Khemiesخمي�ض
Khoġèخوجه
Khuorieخوري
Khewlèخولة

Kheyrieخريي
Kheyriyyèخريية
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- د -

Danèدانة 
Dawuodداود
Duġeدجى
Dureydُدَريد

Diğrierieدغريري
Diemeدميا
Diemèدمية

- ذ -

Đakirذاكر
Đekieذكي

- ر-

Raġiħراجح
Raġieراجي
Razanرازان
Rachidرا�سد
Rakanراكان
Ramieرامي
Ranieراين
Ranyèرانية
Rawiyèراوية
Raêidرائد
Rubeربى

Reġebرجب
Riħabرحاب
Rezanرزان
Recheر�سا

Rechiedَر�سيد
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Rcheidْر�سيد
Riẑeر�سا

Reẑwanر�سوان
Reâedرعد
Reğedرغد

Remeẑanرم�سان
Rmeizanْرميزان

Reneرنا
Rihamرهام
Rehefرهف
Rewanروان

Ruweydeرويدا
Reyyanريان
Riemرمي

- ز -

Zahirزاهر
Zahieزاهي
Zahiyèزاهية

Zayidزايد
Zâeirزعري

Zeğluolزغلول )عامي م�سري(
Zekiyزكي

Zuleykheزليخا
Zumurrudèزمردة
Zehraêزهراء
Zehrèزهرة
Zuheyrزهري

د )عامي( Zweyyidْزوينِّ
Ziyadزياد
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Zeydَزيد
Zeidزيد )عامي(

Zeidanزيدان )عامي(
Zeydan َزْيدان
Zeynebزينب
Zeynèَزينة

Zeinèزينة )عامي(

- �ص -

Saġdè�ساجدة
Salim�سامل

Samiħ�سامح
Samir�سامر
Samie�سامي
Seħer�سحر
Siraġ�سراج
Seťťam�سطام
Suâad�سعاد
Seâed�سعد

Suâuod�ُسعود
Sâuod�ْسعود )عامي(

Seâied�سعيد
Sâeidan�ْسعيدان )عامي(

Sufyan�سفيان
Selamè�سالمة
Selman�سلمان
Selme�سلمى
Selluom�سلوم
Seliem�َسِليم

Sleyyim�ْسَلينِّم )عامي ت�سغري �سليمان(
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Suleyman�سليمان
Seliemè�سليمة

Semer�سمر
Semieħ�سميح
Sumeyyè�سمية
Semier�سمري

Semierè�سمرية
Sene�سنا

Senaê�سناء
Suhe�سهى

Sozan�سوزان
Sewsen�سو�سن

Sweilim�سويلم )عامي(
Seyyid�سيد

Seif�سيف )عامي(
Seyf�َسيف )ف�سيح(

- �ص -

Chadie�سادي 
Chadiyè�سادية
Chahir�ساهر
Chebieb�َسِبيب

Chèbieb�سبيب )عامي(
Chuġaâ�سجاع

Cherief�سريف
Cheriefè�َسريفة

Chirihan�سريهان
Cheâban�سعبان
Chuâeyb�سعيب
Chukrie�سكري
Chekierè�سكرية
Chliewieħ�سليويح
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Chihab�سهاب
Chehierè�سهرية
Chweirix�سويرخ
Chweiâir�سويعر

Chweikar�ْسويكار
Cheiban�سيبان
Chierien�سريين

Cheime�سيما )عامي(
Cheymaê�سيماء

- �ص -

Ŝabir�سابر
Ŝaliħ�سالح

Ŝalħè�ساحلة
Ŝebaħ�سباح

Ŝebrie�سربي
Ŝebriyyè�سربية

Ŝefe�سفا
Ŝefaê�سفاء

Ŝefwan�سفوان
فوق )عامي( Ŝfuog�سْ

ِفيَّة Ŝefiyyè�سَ
Ŝuheyb�سهيب

- �ص -

Ẑaħie�ساحي
Ẑawie�ساوي
Ẑuħe�سحى

Ẑerğam�سرغام
Ẑiyaê�سياء

Ẑeidan�سيدان
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- ط -

Ťariqطارق
Ťamieطامي
Ťahirطاهر

Ťradْطراد )عامي(
Ťurfèطرفة

Ťreifطريف
Ťreifèطريفة
Ťfeilطفيل
Ťelalطالل
Ťelħèطلحة

- ظ -

Żafirظافر
Żahirظاهر

- ع -

Âabidعابد
Âadilعادل

Âarifعارف
Âaŝimعا�سم
Âaťifعاطف

Âamirعامر
Âaydèعايدة
Âaêichèعائ�سة
Âebadieعبادي
Âebbasعبا�ض

Âebdelêilahعبدالإله
Âebdelbariêعبدالبارئ
Âebdelġebbarعبداجلبار
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Âebdelħekiemعبداحلكيم
Âebderreħmanعبدالرحمن
Âebderreħiemعبدالرحيم
Âebderrezzaqعبدالرزاق

Âebderreêuofعبدالروؤوف
Âebdesselamعبدال�سالم
Âebdessemieâعبدال�سميع
Âebdelâeziezعبدالعزيز
Âebdelâeliemعبدالعليم
Âebdelqehharعبدالقهار

Âebdelleťiefعبداللطيف
Âebdellahعبداهلل

Âebdelmelikعبدامللك
Âebdelweduodعبدالودود

Âebdelwehhabعبدالوهاب
Âebdohعبدوه
Âebťeعبطا

Âeblanعبالن
Âubeydُعبيد
Âebierعبري

Âućman عثمان
Âeġebعجب

Âeġiebعجيب
Âednanعدنان
Âudeyعدي 
Âeđiebعذيب
Âurwèعروة
Âezzamعزام
Âezzèَعزة

Âezmieعزمي
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Âiŝamع�سام
Âeťwanعطوان
Âefafعفاف
Âefreعفرا

Âefraêعفراء
Âelamèعالمة

Âeliyعلي
Âelyeعليا

Âelyaêعلياء
Âimadعماد
Âemmarعمار
Âumerُعَمر

Âimranعمران
Âemrعمرو
Âumeyrُعَمري

Âewaťifعواطف
Âoodèعوده )عامي(

Âuweyyidعويد
Âuweisعوي�ض

Âuweyyiẑُعَوينِّ�ض )ف�سيح(
Âieseعي�سى

- غ -

Ğadèغادة
Ğazieغازي
Ğalibغالب
Ğeriebغريب
Ğessanغ�سان
Ğellabغالب
Ğulamغالم
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Ğunduorغندور
Ğuneymُغنيم
Ğneimْغنيم

Ğeniemèغنيمة
Ğeyċغيث

Ğeydaêغيداء
Ğeylanَغيالن

- ف -

Fatinفاتن
Fadieفادي
Fadyèفادية
Farisفار�ض
Faẑilفا�سل

Faliħفالح
Fayizفايز

Fayzèفايزة
Faêizèفائزة
Feġrفجر

Furatفرات
Ferraġفراج

Firasفرا�ض
Fereġفرج

Ferdanفردان
Feriedفريد

Feriedèفريدة
Freidieْفريدي )عامي(

Feťienفطن
Fehd َفْهد

Fehedَفَهد )عامي(
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Fewwazفواز
Fozanفوزان )عامي(

Fewzieفوزي
Fewziyyèَفْوِزية

Foziyyèُفوزية )عامي(
Fuêadفوؤاد

Feyyaẑفيا�ض
Feyŝelفي�سل

- ق -

Qasim قا�سم
Qabuosقابو�ض

Qetadèقتادة
Quteybèقتيبة

Qeħťanقحطان
Quŝeyق�سي
Qeysقي�ض

- ك -

Karimكارم
Każimكاظم

Każimèكاظمة
Kamilكامل
Keriemكرمي

Keriemèكرمية
Kifaħكفاح
Kelċuomكلثوم
Kemalكمال

Kenâanكنعان
Kewċerكوثر
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- ل -

Lafieليف
Lamieلمي
Lubneلبنى
Lebiedلبيد

Luġeynجلن
Leťiefلطيف
leťiefèَلطيفة

Lemarملار
Lumeملى

Lemyaêملياء
Lemiesملي�ض

Luosieلو�سي
Luoť لوط

Luolwèلولوة )عامي(
Luêluêèلوؤلوؤة
Luêeyلوؤي
Leyċليث
Leyleليلى

- م -

Maġidماجد
Maġdèماجدة

Mariyyeماريا
Mariyyèمارية
Mazinمازن
Mahir ماهر
Mayaمايا

Meêmuonماأمون
Meġiedèجميدة
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Muħerremمحرم
Muħsinُمح�سن

Mèħsinمح�سن )عامي(
Muħemmedمحمد

Meħmuodمحمود
Muħeysinُمَحْي�ِسن

Mħeisinْمحي�سن )عامي(
Midliġمدلج

Medieħèمديحة
Muradمراد
Meramمرام

Mursieمر�سي
Mirvet مرڤت
Merwèمروة
Meryemمرمي

Muznèُمْزَنة )ف�سيح(
Mèznèمزنة )عامي(

Msaâidْم�ساِعد )عامي(
Musaâidُم�ساِعد

Mesâedَم�ْسعد
Musâedُم�سعد

Mesâuodم�سعود
Michâelم�سعل

Mèẑawieم�ساوي
Miâġibِمعجب )عامي(

Meâŝuomèمع�سومة
ر Muâemmerُمعمَّ

ر)القذايف( Mâemmerْمَعمَّ
ح Muferriħُمَفرنِّ

Mferriħْمَفرح )عامي(
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Memduoħممدوح
Muneمنى

Menalمنال
Minnèمنة

Menŝuorمن�سور 
Munierمنري

Munierèمنرية
Mnierèْمنرية )عامي(

Meheمها
Muhgèمهجة )عامي م�سري(

Mhenneمهنا
Muhennedُمهند
Mhennedْمهند

Muoseمو�سى
Meyمي

Meyyadèميادة
Meiċeميثا )عامي(

Meyċaêميثاء
Miralمريال )مرال(

Meysaêمي�ساء
Meysuonمي�سون

- ن -

Nadirنادر
Narimanنارميان

Nazikنازك
Naŝirنا�سر
Nayifنايف
Nebielنبيل

Neġaħجناح
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Neġleجنال
Neġlaêجنالء
Nġuodجنود
Neġweجنوى
Neġiebجنيب

Nediemندمي
Neđierنذير

Nerġisنرج�ض
Nermienنرمن

Nizarنزار
Nisrienن�سرين
Nechêetن�ساأت
Nechweن�سوى

Neŝiefن�سيف
Nŝeyyifْن�سينِّف
Neżmieنظمي
Nuâmanنعمان

Neâiemَنِعيم
Nuâeymُنَعيم

Neâiemèنعيمة
Nuheنهى

Newwafنواف
Newalنوال
Nuoħنوح
Nuorنور

Nuoreنورا
Nuorèنورة )عامي(

Nuorieنوري
Nuoriyyèنورية
Noofنوف
Newfelنوفل

Nweihiẑنويه�ض
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- ه� -

Haġerهاجر
Hachimها�سم

Halèهالة
Hibèهبة

Hedielهديل
Huđluolهذلول

Heriedieهريدي
Hichamه�سام
Hemmamهمام

Hneidiyْهنيدي )عامي م�سري(
Huodهود

Huweydeهويدا
Huweydaêهويداء

Heyeهيا
Hiyamهيام
Heyćemهيثم

Heyfaêهيفاء
Heykelهيكل
Heilèهيلة

- و-

Waŝilوا�سل

Wakidواكد

Wayilوايل )عامي(

Waêilوائل

Wiġdanوجدان

Weġdieوجدي

Weħiedوحيد

Widadوداد
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Wisamو�سام 

Wesiemو�سيم

Weťbanوطبان

Weâedوعد

Weliedوليد

Wehbوهب

Wehdanوهدان

- ي-

Yareيارا
Yasmienيا�سمن

Yaminيامن
Yeħyeيحيى
Yeziedيزيد
Yusreي�سرا

Yusrieي�سري
Yuosifيو�سف
Yuonisيون�ض

2 - كتابة اأ�سماء دول ومدن عربية بالأبجدية الالتينية املقرتحة

الدول واملدن

باحلروف العربية

الدول واملدن

باحلروف الالتينية

Ebu żebieاأبو ظبي
Elêeħmedie الأحمدي

Elêeħwazالأحواز
Elêurdunالأردن

Israêielاإ�سرائيل
Elêiskenderiyyèالإ�سكندرية
Elêismaâieliyyèالإ�سماعيلية

Eswan اأ�سوان
Esyuoťاأ�سيوط
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Eğadierاأغادير
Egadierاأغادير )عامي(

Umm Elquweynاأم القوين )النطق(
Umm Elqieweynاأم القيوين )الكتابة الر�سمية(

Umm dermanاأم درمان
Elêimaratالإمارات
Elbeħreynالَبْحَرين

Breidèْبريدة )النطق العامي(
Bureydèُبريدة )مدينة �سعودية(

Elbeŝrèالب�سرة
Beğdadبغداد

Benzirtبنزرت
Benğazieبنغازي
Bubyanبوبيان
Beyruotبريوت
Tebuokتبوك

Tel Ebiebتل اأبيب
Tuonisتون�ض

Tizie Uozuتيزي اأوزو
Ġazanجازان

Elġbeilاجلبيل )عامي(
Elġubeylاجُلَبيل )مدينة �سعودية(

ة Ġeddèَجدَّ
Ġèddèجدة )النطق ال�سائد(

Ġerechجر�ض
Elġezaêirاجلزائر

Ġuzur Elqumurجزر الُقُمر
Ġubeجوبا

Elġoofاجلوف )عامي(
Elġewfاجلوف )يف ال�سعودية واليمن(
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Ġiebuotieجيبوتي
Ġeyzanَجْيزان

Ġeizanجيزان )عامي(
Ħaêilحائل

Ħayilحايل )النطق ال�سائد(
Ħefr Elbaťinحفر الباطن

Ħelebحلب
Ħemàtحماة

Elħemmamatاحلمامات
Ħimŝحم�ض

Elħuweyzèاحلويزة )يف الأحواز(
Ħeyfeحيفا

Elkhuberاخلرب
Elkhurťuomاخلرطوم

Dubeyُدبي
Dbeyْدبي )عامي(

Eddemmamالدمام
Dimechqدم�سق
Dhuokدهوك

Dhookدهـوك )كما تنطق بالكردية(
Eddewħèالدوحة

Eddooħèالدوحة )عامي(
Reês Elkheymèراأ�ض اخليمة

Ram Ellehرام اهلل
Erribaťالرباط

Erriyaẑالريا�ض
Sebhe�سبها

Essuâuodiyyèال�سعودية
Selťenèt Âuman�سلطنة عمان

Essuodanال�سودان
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Suorye�سوريا
Soohaġ�سوهاج

Siedie Busâied�سيدي بو�ْسعيد
Eccharġèال�سارجة )عامي(

Ecchariqèال�سارقة
Ecchargèال�سارقة )عامي(

Ŝefed�سفد
Ŝenâaê�سنعاء

Ŝuor�سور
Eŝŝuomalال�سومال

Ŝeyde�سيدا
Eťťaêifالطائف

Eťťayifالطايف )عامي(
Ťerablusطرابل�ض

Żifarظفار
Eżżehranالظهران

Âebadanعبدان )الأحواز(
Âibrieعربي )ُعمان(

Âeġmanعجمان
Âedenعدن

Elâiraqالعراق
Âerâerعرعر )مدينة �سعودية(

Âekkeعكا
Âemmanعمان

Âuneyzèُعَنْيزة )مدينة �سعودية(
Elâuyuonالعيون

Ğezzèغزة
Fasفا�ض

Elfuġeyrèالفجرية
Filisťienفل�سطن
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Elqahirèالقاهرة
Elqudsالقد�ض

Elqeŝiemالق�سيم
Elgèŝiemالق�سيم )عامي(

Qeťerقطر
Kurkuokكركوك
Elkuofèالكوفة

Elkuweytالكويت
Elkweitالكويت )عامي(

Ellađiqiyyèالالذقية
Lubnanلبنان
Liebyeليبيا

Elmuħerreqاملحرق
Elmuħemmrèاملحمرة )الأحواز(

Elmedienè Elmunewwerèاملدينة املنورة
Merrakichمراك�ض
Mesqeťم�سقط

ر Miŝrِم�سْ
Elmeğribاملغرب

Mekkè Elmukerrmèمكة املكرمة
Miknasمكنا�ض
Elmenamèاملنامة
Elmewŝilاملو�سل
Nablisنابل�ض

Neġranجنران
Nezweنزوى

Nuwakchuťنواك�سوط
Wehranوهران

Yafeيافا
Elyemenاليمن

Yenbuâينبع
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3 - ن�سو�ض عربية باحلروف الالتينية

1 - من ق�سيدة زهري بن اأبي �سلمى، تعود اإلى فرتة ما قبل الإ�سالم:

     

َثـَماِنـــَن َحـــْوًل ل اأََبــــا َلـــَك َيـ�ْســـاأَِم�َســـِئْمُت َتَكاِليَف الـَحياِة َوَمْن َيِع�ْض
ْم�ِض َقْبَلُه َولـِكّننـــي َعــــْن ِعْلـــِم َما يِف َغـــٍد َعِمواأَْعـَلـــُم َما يِف اْلَيـــْوِم َوالأَ
ْب ـــْر َفَيْهَرِمَراأَْيُت امَلَناَيا َخْبَط َع�ْسَواَء َمْن ُت�سِ ُتـِمْتـــُه َوَمـــْن ُتـْخِطىْء ُيَعمَّ
ُمـــوٍر َكِثريٍة ـــاِنْع يف اأُ ْن�ِســـِمَوَمـــْن َلـْم ُيـ�سَ ْنَيـــاٍب َوُيـْوَطـــاأْ مِبَ �ْض ِباأَ ـــرَّ ُيـ�سَ
ِه ـــْتَم ُي�ْســـَتِمَوَمْن َيْجَعِل امَلْعُروَف ِمْن ُدوِن ِعْر�سِ ـــِق الـ�سَّ َيِفـــْرُه َوَمـــْن ل َيتَّ
ِلِه ـــٍل َفَيْبَخْل ِبَف�سْ َعَلـــى َقـْوِمـــِه ُي�ْســــَتْغَن َعْنـــُه َوُيْذمَمَِوَمْن َيـُك َذا َفـ�سْ
َيَتَجْمَجـــِمَوَمْن ُيــــْوِف ل ُيْذمَمْ َوَمْن ُيْهَد َقْلُبُه ل  اْلــــرِبنِّ  ُمـْطَمِئـــننِّ  اإِلـــى 
ـــَماِء ِبـ�ُســـلَِّمَوَمـــْن َهـاَب اأَ�ْســــَباَب الـَمَناَيا َيَنْلَنُه �ْســــَباَب ال�سَّ َواإِْن َيـــْرَق اأَ
َوَيـْنـــَدِمَوَمْن َيْجَعِل امَلْعـــُروَف يِف َغرْيِ اأَْهِلِه َعـَلْيـــِه  َذمـــًا  َحـْمـــُدُه  َيُكـــْن    

Seèimtu tekalife el ħeyàti we men yeâich
 ċemaniene ħewlen la eba leke yesêemi
we eâlemu ma fi el yewme we el emsi qeblehu
 we lakinnenie âen âilmi ma fie ğedin âemi
reêytu el menaye khebťe âechwaêe men tuŝib 
 tumithu we men tukhťiê yuâemmer fe yehremi
we men lem yuŝaniâ fie umuorin kećierètin 
 yuẑerres bi enyabin we yuoťeê bi mensimi 
we men yaġâel el meâruofe min duoni âirẑihi
 yefirhuwe men la yetteqi ach chetme yuchtemi 
we men yeku đa feẑlin fe yabkhel bi feẑlihi
 âele qewmihi yusteğne âenhu we yuđmemi 
we men yuofi la yđmem we men yuhde qelbuhu 
 ile muťmeêinni el birri la yeteġemġemi
we men habe esbabe el menaye yenelnehu 
 we in yerqe esbab es semaêi bi sullemi 
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we men yaġâei el meâruofe fie ğeyri ehlihi
 yekun ħemdehu đemmen âeleyhi we yendemi 

2 - خطبة تن�سب لق�ض بن �ساعدة الإيادي، من خطب ما قبل الإ�سالم:

ُه َمْن َعا�َض َمات، َوَمْن َماَت َفات، َوُكلُّ َما ُهَو اآٍت  ا�ُض، ا�ْسَمُعوا َوُعوا، اإنَّ  اأَيَُّها النَّ
وٌم َتْزَهر، َوِبَحاٌر َتْزَخر. اإِنَّ  اآت، َلْيٌل َداج، َوَنَهاٌر �َسْاج، َو�َسماٌء َذاُت اأْبَراٍج، َوجُنُ
ا�ِض َيْذهُبوَن َوَل َيْرِجُعون؟،   رَبا، واإِنَّ يِف الأر�ِض َلِعرَبا، َما َبْاُل النَّ َماِء خَلَ يِف ال�سَّ
َقاُموا، اأْم ُتِرُكوا ُهَناك َفَناُموا؟، َيا َمْع�َســـَر اإَياد: اأْيَن الآَباُء  ـــوا ِباملَُقاِم َفاأَ اأَر�سُ
ـــَداُد؟، اأَمَلْ َيُكْوُنوا اأْكرَثَ ِمْنُكـــم َماًل واأطوَل  والأْجـــَداُد؟، واأْيـــَن الَفَراِعَنـــُة ال�سنِّ

َقهم بتطاُوِله. اآجاًل؟، َطَحَنُهم الدْهُر ِبَكْلَكِلِه، ومزَّ
Eyyuhe en nas, ismeâuo we âuo men âache mat, we men 
mate fat, we kullu ma huwe atin at, leylun daġ, we neharun 
saġ, we semaêun đatu ebraġ, we nuġuomun tezher, we 
biħarun tezkher, inne fi es semaêi le khebere, we inne fi el 
erẑi le âibere, ma balu en nas yađhebuone we la yerġiâuon?, 
ereẑuo bi el muqami fe eqamuo, em turikuo hunake fe 
namu?, ya meâchere Iyad… eyne el abaêu we el eġdad?, we 
eyne el feraâinètu ech chidad?, elem yekuonu ekćere min-
kum malen we eťwele aġalen?, ťeħenehumu ed dehru bi kel-
kelihi, we mezzeqehum bi teťawulih.

3 - ن�ض من مقال لكاتب هذا الكتاب:

 دائما نن�ســـح اأبناءنا بعبـــارة: )ذاكر كي تنجح(، مل نقـــل لهم يومًا ذاكروا 
واذهبوا للمدر�ســـة كـــي تتعلموا، وبالفعل جنحـــوا لكن مل يتعلمـــوا اإل القليل 
والذي �سرعان ما ين�سونه يف العطلة، واأ�سبح الكثري يحمل اأعلى ال�سهادات.

 تنفـــق احلكومات العربية اأمـــواًل طائلة على التعليم، وقـــد نفتخر باأن لدينا 
اأكرب جامعة م�ســـاحة واأقـــدم جامعة عرفها التاريخ، وال�ســـوؤال الذي اأطرحه 
ماذا قدمت هذه اجلامعات للعامل من ابتكارات؟، وماذا قدمت من نظريات؟
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Daêmen ma nenŝeħ ebnaêene bi âibarèti: (đakir key tenġeħ), 
lem nequl lehum yewmen đakir ew iđheb li el medresèti key 
teteâellem, we bi el fiâli neġeħuo, lakin lem yateâellemuo 
ille el qeliel, we elleđie surâane ma yensewnehu fi el âuťlè, 
we eŝbeħe el kećieru minhum yeħmulu eâle ech chehadat.
Tunfiqu el ħukuomat el âerebiyyètu emwalen ťaêilèten 
âele et teâliem, we qed neftekhiru bi enne ledeyne ekberu 
ġamiâètin mesaħeten we eqdemu ġamiâètin âerefeha et ta-
reikh, we es suêal elleđie eťreħuhu: mađe qeddemet hađihi 
el ġamiâat li el âalem min ibtikarat?, we mađe qeddemet 
min neżeriyyat?. 
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خالصة كتابة اللغة العربية بالحروف الالتينية
 هـــذه اأبجديـــة و�ســـعت للغـــة العربيـــة فيجب اأن تنطـــق احلـــروف الالتينية 
وفـــق النطق العربي لـــكل حرف، كما يفعل الفرن�ســـي والإجنليـــزي والأملاين 
والأ�ســـباين...اإلخ، الذيـــن ينطقـــون احلـــروف الالتينية وفـــق لغتهم ل وفق 

النطق الالتيني القدمي.
 اعتمـــدت كتابـــة اللغـــة العربيـــة باحلـــروف الالتينيـــة على قواعـــد اإمالئية 

محدودة جدًا، وهذه قواعدها: 
1 - احلروف الالتينية للغة العربية 34 حرفًا، هي:

مثالاحلرف الالتينياحلرف العربي

Ê êء )همزة(1
biêr = بئر

buêesaê = بوؤ�ساء

bab = بابB bب2

tuot = توتT tت3

ċuluċ = ثلثĊ ċث4

ħuġġaġ = حجاجĠ ġج5

ħar = حارĦ ħح6

bekkhakh = بخاخKH khخ7

debduob = دبدوبD dد8

đeheb = ذهبĐ đذ9

resm = َر�ْسمR rر10

zaêid = زائدZ zز11

esas = اأ�سا�ضS s�ض12

chems = �سم�ض CH ch�ض13

ŝuoŝ = �سو�ضŜ ŝ�ض14

ẑewê = �سوءẐ ẑ�ض15
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ťebl = َطْبلŤ ťط16

żill = ِظلŻ żظ17

baâ = باع  Â âع18

ğedier = غديرĞ ğغ19

fete = فتى F fف20

qeleq = قلقQ qق21

kelb = كلب K kك22

lew = لو L lل23

Mismar = م�سمار M mم24

rennan = رنان  N nن25

himmè = همة H hهـ26

mewluod = مولودW wو27

Yezied = يزيدY yي28

A aحرف املد: ا29
Adem = اآدم

kitab = كتاب

Yuosif = يو�سفUO uoحرف املد: و30

siem = �سيم IE ieحرف املد: ي31

nefe = نفى E eالفتحة32

durr = ُدرU uال�سمة33

min = ِمن  I iالك�سرة34

2 - هناك حروف اإ�ســـافية ت�ســـتخدم يف اللهجات العربية املعا�ســـرة، قد ل 

.) È è ، Ei ei ، G g ، J j ، O o ، P p ،V v( :يحتاجها العربي الف�سيح، وهي
ـــاز( )quffaz(، احلرفان املركبان  3 - احلـــرف امل�ســـدد يكتب مرتـــن )ُقفَّ

 )ğecchach( )ا�ض )Ch( )Kh( اإذا �ســـددا يكتبان )cch( )kkh(: )غ�سَّ
 .)bekkhakh( )و)بخاخ
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4 - الهمزة: تكتب ب�ســـكل موحد يف و�ســـط اأو اآخر الكلمة؛ اأما يف البداية فال 

تكتب لأن حركتها تنوب عنها، كما يف:
اأ�سئلةاآباءاأحمداأولئك

ê قبل احلذف 
êulaêikeÊeħmedêabaêêesêilè)الأ�سل(

احلذف  بعد   ê
ulaêikeEħmedabaêesêilè)الالزم(

5 - ل يوجد همزة قطع اأو و�سل.
 ،)e( تكتب )6 - الألف املتطرفة �ســـواء اأكانت مق�سورة )ى( اأو ممدودة )ا

لأن هـــذا هو الغالب يف النطق، لكننا نكتبها مبـــد )a( ملا ننطق مبد، كما يف 
كلمات: 

يحيا )فعل(يحيى )ا�سم(ك�سرى�سوي�سرااإلىكال

kelleileSweisreKisreYeħyeyeħye

7 - التـــاء املربوطـــة )ــــة ة( تكتـــب )èt(، وتاأتي العالمـــة الإعرابية بعدها؛ 

 durrèt(( ،)(، كــــ)ُدرة( )قلة( )�ِســـَمةè( وتخت�ســـر التاء املربوطـــة اإلى
.)durrè( )qillè( )simè( :تخت�سر اإلى ،))qillèt( )simèt

 - بالن�سبة لالأعالم فاإن التاء املربوطة تكتب مخت�سرة يف جميع احلالت اإل 
اأن يكون العلم يف جملة تتطلب ظهور احلركة الإعرابية، مثل:

لطيفةالدوحةخديجة�سميةمكة

 MekkèSumeyyèKhedieġè EddewħèLeťiefè

8 - اأداة التعريف القمرية )ال( تكتب )el(، وتكتب )e( زائد احلرف الأول 

من الكلمة التي بعدها يف حالة الالم ال�سم�سية، كما يف الكلمات التالية:
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اخلروفاللغةالناديال�سالمالبالد

el bilades selamen nadiel luğèel kheruof

9 - اأداة التعريف تكتب لوحدها ملا تكون تعريفًا لكلمة عامة، كما يف الكلمات 

ال�سابقة، وتكتب ملت�سقة بالعلم. 
 Alsuâuod(، :تكتـــب )اآل ثاين...اإلـــخ َنهيـــان،  اآل  �ُســـعود،  الأعـــالم )اآل 
Alċanie، )Alneheyyan((، اجلدول التايل يبن ا�ستخدام اأداة التعريف 

ب�سكل وا�سح:
بالأبجدية الالتينيةبالأبجدية العربية

Alkheliefèاآل خليفة )علم(

Elkheliefèاخلليفة )علم(

el kheliefèاخلليفة العبا�سي )لي�ض علم(

Alŝebaħاآل �سباح )علم(

Eŝŝebaħال�سباح )علم(

eŝ ŝebaħال�سباح اأول النهار )لي�ض علم(

)عبدالرحمـــن(  مثـــل:  واحـــدة،  ككلمـــة  تكتـــب  املركبـــة  الأعـــالم   -  10

اهلل(  )نعمـــة   ،)Ġadelħeqq( )جاداحلـــق(   )Âebderreħman(
.)Niâmètellah(

11 - احلـــركات الإعرابيـــة ل تظهر على العلم اإل عندما يكون يف جملة حتى 

ل يكون هناك لب�ض: 
Âebdelħemiedعبُداحلميد

ġaêe Âebduelħemiedجاء عبُداحلميد
Ġarellahجاُراهلل

đehbtu ile ġariellahذهبت اإلى جاِراهلل
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12 - ياء الن�ســـبة )ّي( تكتب )iyy(، كما يف: )علوي( )مكي( )�ســـمري(، 

وتكتب: )Âelewiyy( )Mekkiyy( )Chemmiriyy(، وتخت�ســـر عندما 
تكون لوحدها اإلى )Âelewiy(، )Mekkiy( )Chemmiriy( اإل اإذا كانت 

يف جملة تتطلب ظهور العالمة الإعرابية؛ كما يف:
inne Elmekkiyye emienunاإن املكي اأمن

qeŝiedètu Chemmiriyyin akherق�سيدُة �سمريٍّ اآخر

 )13( احلروف )جر، عطف، و�ســـل، ت�ســـويف( تكتب لوحدها م�ستقلة عن 
الكلمة التي بعدها، وتت�سل بال�سمائر، مثل:

bi el yedباليد

fiehفيه

ke el esedكالأ�سد

ekeltu fe qumtu اأكلت فقمت 

elleđie namالذي نام

elleđani kesibaاللذان ك�سبا

minkum we ileykumمنكم واإليكم

sewfe ektub�سوف اأكتب

se ektub�ساأكتب

)14( عندمـــا تريـــد اأن تكتـــب بالالتيني تخيـــل تقطيع الكلمـــة اإلى وحدات 
�سوتية، مثل: )مكتبة( تقطع اإلى )َمْك َت َبة( فتتخيل )mek te bè( فتكتب 

)mektebè( وهكذا بقية الكلمات.
Book Summary
 This book is Romanization of Arabic language in a simple 
scientific and new dictation, Arabian states did not depends 
on corrects or scientific Latin Alphabet, so I decided to do it.
This is Latin alphabet for Arabic:
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examplesArabic soundLatin letters

Adem = اآدم ،
kitab = كتاب

A aاألف ممدودة )ا(

Â âعchuâaâ  = �ُسعاع
B bبbab = باب

Ch ch�ضchems  = �سم�ض
Ċ ċثċuluċ = ثلث

D dدdebduob  = دبدوب
Đ đذđeheb = ذهب

E eفتحة/األف مق�سورةnefe  = نفى
esêilè  = اأ�سئلة

buêesaê = بوؤ�ساء
Ê êهمزة )ء(

F fفfete  = فتى
Ġ ġجġemel  = جمل
Ğ ğغğedier = غدير

H hهـhirrè  = هّرة
Ħ ħحħar = حار
I iك�سرةmin  = ِمن

Ie ieحرف املد الياء )ي(siem  = �سيم
K kكkelb  = كلب

KH khخKheliel = خليل
L lلleyl = ليل

M mمMeryem  = مرمي
N nنrennan  = رنان

Q qقqeleq = قلق
R rرradar  = رادار
S s�ضesas  = اأ�سا�ض
Ŝ ŝ�ضŝuoŝ = �سو�ض

T tتtuot = توت
Ť ťطťemaťim = طماطم

U u�سمةdurr = ُدر
Uo uoواو املد )و(Yuosif = يو�سف

W wوmewluod = مولود
Y yيYezied = يزيد
Z zزzaêid = زائد

Ż żظżill = ظل
Ẑ ẑ�ضẑewê = �سوء
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Some letters used in foreign names، or Slang words:
examplesLatin letters

Ħèŝŝè = ح�سةÈ è

? keif = )كيف؟)عاميEi ei

Engoole = اأجنولG g

rèjiem = رژميJ j

Âebdoh O o  = )عبدوه(

PariesP p = پاري�ض

 vitamien  = ڤيتامن
 Mirvet = مرڤت

V v

Two letters: )X( )C( not used in this Alphabet.
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الخاتمة
 اأمتنـــى اأن اأكون قد قدمت كل قواعد كتابة اللغة العربية باحلروف الالتينية 
ب�سكل مب�سط و�سهل، كما اأمتنى األ يفهم اأن كتابي دعوة اإلى اإحالل احلروف 
الالتينيـــة محل احلـــروف العربية، كل ما هنالك هو دعوة �ســـريحة لتوحيد 

تهجئة كتابة الأ�سماء باحلروف الالتينية.
 اإن اإعـــداد نظـــام اإمالئـــي للغة العربيـــة باحلروف الالتينيـــة مل يكن بالأمر 
الي�ســـري؛ وخا�ســـة اأن اللغـــة العربية مل تكن حتتاج اإلى هـــذا الكم الكبري من 
القواعـــد الإمالئيـــة، لـــذا كان من ال�ســـواب التخل�ض من هـــذه القواعد يف 
النظـــام الالتينـــي، كما اأنني ل اأدعو اإلـــى تغيري قواعد الإمـــالء العربية؛ بل 

املحافظة عليها لأنها اأ�سبحت جزءًا من قواعد اللغة العربية.
 هناك محاولت من بع�ض الدول العربية لكتابة الأ�ســـماء العربية باحلروف 
الالتينية ب�ســـكل �سحيح على الوثائق الر�سمية، لكن هذه املحاولت لن تنجح 
لأنها ل تتبع قواعد محددة ول على نظام اإمالئي �سحيح، فالدول التي �سبقت 
الدول العربية انتهت اإلى اأنه لبد من تطوير احلروف الالتينية لتتنا�سب مع 

لغتها، لكي تكتب الأ�سماء ب�سكل �سحيح، وهذا ما فعلته يف هذا الكتاب. 

 ويف اخلتام تقبلوا خال�ص حتياتي.

عبدالرزاق ال�ق�و�شي
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 ∂dP ™e É¡æµd IÒ¨°U hóÑJ ó```b π«°UÉØJ ∑Éæg
 ,IOó©àe äÓµ```°ûe Éæd ÖÑ```°ùJh ,ÉæJÉ«M ∂```HôJ
 ∞bƒàf ¿CG ¿hO IÉ«◊G ÉæH ôªà°ùJh É¡©e ¢ûjÉ©àf

 .ÉgQGôµJ ΩóY øª°†J k’ƒ∏M É¡d óLƒæd
 ,π«°UÉØàdG ∂∏J øe IóMGh ¢ûbÉæj ÜÉàµdG Gò```g
 ∂JÓeÉ©e ‘ ∑É```HQEG ø```e √óŒ É```ª«a π```ãªàJh
 ∫ƒÑb ΩóY óæY ≈àM hCG ôØ°ùdG AÉæKCG hCG á«JÉ«◊G
 ∂ª°SG á```Äé¡J ±ÓàN’ á```«fÉªàF’G ∂```àbÉ£H

..∑ôØ°S RGƒL ÚHh É¡æ«H
 ∂∏J º¡àµHQCG ø```Ÿ ¢```ü°ü≤dG äGô```°ûY ∑É```æg
 äGóæà°ùe ‘ áÄé¡àdG ±ÓàNG ÖÑ°ùH π«°UÉØàdG
.á«æ«JÓdG ±hôë∏d øæ≤e ÒZ ΩGóîà°SÉH áª¡e

 √òg OÉ©HCG ó```°UQ ∫ÓN ø```e ÜÉàµdG ∞```dDƒe ¿EG
 »```àdG äÉ```¨∏dG á```aÉc ™```e á```fQÉ≤ŸÉHh ,á```∏µ°ûŸG
 ÉæjójCG ÚH ™°†j ;á«æ«JÓdG ±hô◊G âeóîà°SG
 ÉæFÉª°SC’ IóMƒe á```«æ«J’ OÉªàYG π¡°ùJ ó```YGƒb
 ’ å«ëH ,AÉª°SC’G øe ÉgÒZh ..¿óŸG AÉ```ª°SCGh
 hCG kÉ«FGƒ°ûY á«æ«JÓdG ±hô```◊G ΩGóîà°SG ¿ƒµj

.Ωƒ«dG ó©H kÉµHôe

عبدالرزاق القوسي
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