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Qمن القضا Tيتناول هذا البحث يف شقه أالول ُمج 

ويطرح   مجموعة من  ،،اليت تتصل بعاملية اللغة العربية
واملعضالت اليت ، واملآزق، أالفاكر املتصl TلتحدQت

كام يُقدم بعض الرؤى املتعلقة ، حتيط بلغتنا العربية
ويُنبه ٕاىل املاكنة املرموقة ، ومواكبة العرص، والبقاء، lلكونية

ومدى قدرهتا ، املاليت حتظى هبا اللغة العربية بني لغات الع
  . عىل استيعاب العلوم احلديثة

ٔاما يف شقه الثاين فيدعو ٕاىل رضورة إالفادة من 
ُجيمع اBارسون عىل ٔان مسـتقبل ٕاذ  ، التقنيات احلديثة

اليت تنضوي ، اللغة العربية مرهون مبواكبة حتدQت العرص
وقوا�ا ، حتت لواء امتالك سلطة املعرفة مبفهو�ا احلديث

    .واالتصاالت، وثورة املعلوماتية، ت احلديثةالتقنيا
، وقد خمتنا البحث بتقدمي مجموعة من النتاجئ  

بعد ، اليت توصلنا ٕالهيا يف دراستنا، والتوصيات املقرتحة
والتّحاليل اليت ، اجلو� العلمية مع ثT من أالطروحات هذه

ورضورة إالفادة من التقنيات ، تتّصل بعاملية اللغة العربية
  .ديثةاحل

، البقاء، عاملية، العربية، اللغة: اللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحية
 .العرص، الرمقي، احملتوى

 

 

Abstract:    
This paper deals with a number of issues 

relating to the universality of the Arabic 

language. It presents a set of ideas related 

to the challenges, dilemmas and dilemmas 

that surround our Arabic language. It also 

presents some insights on the universe, 

survival and modernity, and draws 

attention to the prestigious position it 

enjoys. Arabic is among the languages of 

the world, and its ability to absorb modern 

science. 

 The second part calls for the need to 

benefit from modern technologies. The 

scholars agree that the future of the Arabic 

language depends on keeping up with the 

challenges of the times, which fall under 

the banner of possessing the power of 

knowledge in its modern concept. 

We concluded the research by 

presenting a set of results and the 

suggested recommendations that we have 

reached in our study after this scientific 

tour with a number of theses, analyzes 

related to the universality of the Arabic 

language and the need to benefit from 

modern technologies. 
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Age.
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        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
والعامل lللغة العربية من خالل اليوم ا¦ي حددته اليونيسكو يف ، ٕان احتفال أالمة العربية

من لك سـنة يومًا عامليًا للغة ) ديسمرب 18(للمجلس التنفيذي  190 م عند انعقاد اBورة2012:ٔاكتوبر
و ، ومعانيه املتعددة، ودالالته العميقة، وخلفياته، فهو احتفاء ³ ٔابعاده، العربية مل يأت بشلك اعتباطي

و أ ، وبناًء عليه فلك مؤسسة ثقافية، ال ريب يف ٔانه يؤكد املاكنة العاملية اليت حتظى هبا اللغة العربية
و يُنبه ٕاىل رضورة المتسك ، هيئة علمية معنية lالحتفاء هبذا اليوم ا¦ي يُذكر lالعزتاز lللغة العربية

 ، واملآزق، كام يدفعنا هذا اليوم ٕاىل التفكري يف التحدQت، عىل ٔاوسع نطاق ونرشها ، واسـتعاملها، هبا
محافظة عىل مسو ماكنة اللغة العربية يف وجيعلنا نكثف اجلهود لل، واملعضالت اليت حتيط بلغتنا العربية

واحلفاظ علهيا الحتواء ، واليت جيب مواÀهتا lلعمل عىل تطويرها، مواÀة الهجامت الرامية للنيل مهنا
وما ، فسؤال اللغة العربية ليس ٔامرًا مرصودًا يف ٔاساس التارخي، والتقنيات احلديثة ، علوم العرص

، والتأمل، والبحث، وم ليشلك قضية مركزية تسـتحق اBراسةبل ينربي الي ، يفرضه من مقتضيات
، واجلامعات، ¦Ç حتث اجلامعة العربية يف كثري من توصياهتا عىل  ه�م lللغة العربية يف املدارس

وتعميق  عزتاز ، وتويص lلتأكيد عىل اخلصوصية الثقافية، والبيت، ويف الشارع، ووسائل إالعالم
، نظرًا لقدرهتا عىل استيعاب العلوم احلديثة، ويف طليعهتا اللغة العربية الفريدة من نوعها، lلهوية العربية

فضًال عن دمع اجلهود ، وتلبية ٔاغراض االتصال يف احلياة دون جعلها حكرًا عىل ٔاغراض حمددة
، بيةوال شك يف ٔان احلديث عن مسـتقبل اللغة العر ، والهادفة السـتخدام التقنيات احلديثة، املبذو�

ويُفهم من جوانب ، ورحبة جداً ، ومدى مواكبهتا للعرص من خمتلف اجلوانب ³ دالالت متعددة
وتطورها من حيث ، فاملسـتقبل عند بعض اخلرباء ال يتجاوز مسـتوى اللغة أالدبية الرفيعة، متنوعة
بتعزيز   ومرتبط  ، وهو عند ٔاهل السـياسة شديد الصT، وأالنساق التعبريية، والرتاكيب، املعامج

ومن بني مدلوالته عند ٔاهل الفكر العلمي مدى قدرة ، والسـيايس، والواقع اجلغرايف، الهوية احلضارية
، وتمنية اجلوانب  ج�عية، وتطوير إالبداع الفكري، اللغة العربية عىل الهنوض lلواقع الثقايف

د lت من البديه ٔان اللغة مبا يه ولق، وإالسهام يف الثقافة العاملية، و رتقاء lملعرفة إالنسانية
ٔان نتساءل ، وحتدد مالمح الهوية الثقافية، وتعزز ا¦ات إالنسانية، والتواصل، مؤسسة حتقق التأقمل

وتواجه ما يطرحه علهيا راهن احلضارة ، كيف يُمكن للغة العربية ٔان تنتفع من التقنيات احلديثة
والصعاب الكثرية اليت متر ، بناهئا جماوزة املعضالتوكيف يتيرس الٔ ، ومسـتقبلها من حتدQت، إالنسانية

  .)1( ؤاثناء انفتاÝا عىل اللغات العاملية ، وتفاعلها مع الوظائف التواصلية، هبا حياة اللغة ٕاlن تعاملها
  ::::ماكنهتاماكنهتاماكنهتاماكنهتا    وووو، ، ، ، دورهادورهادورهادورها    عاملية اللغة العربية وعاملية اللغة العربية وعاملية اللغة العربية وعاملية اللغة العربية و    ::::ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً 

فهـي حتتل ، لعربية بني لغات العاملال خيتلف اثنان يف املاكنة املرموقة اليت حتظى هبا اللغة ا
ويه من بني ، مليون نسمة 422:يتحدث هبا ٔاكرث من، ماكنة مرشقة بني خمتلف اللغات العاملية
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ويه اللغة املقدسة لٔالمة إالسالمية املوزعة يف ، ) نرتنت(اللغات  االٔكرث اسـتخدامًا يف الشابكة
واللغة الثانية يف خمتلف ٔاقطار ، العامل العريبفهـي اللغة أالم لسائر ساكن ، وأالصقاع، شـىت الكور

وتشري كثري من اBراسات ٕاىل ٔاهنا çلث لغات العامل من حيث اتساع نطاق ، العامل إالساليم
ويه ٕاحدى اللغات الست املعمتدة بشلك رمسي يف ، وتوسع مساحة املناطق  املوجودة هبا، انتشارها

، ولغة ختاطب، نظمة أالمم املتحدة lللغة العربية لكغة عامليةوقد اعرتفت م ، كتابة وçئق أالمم املتحدة
، وهيئهتا، وعدهتا لغة رمسية للجمعية العامة، م1973)ديسمرب(اكنون أالول  18: يف ٔاروقهتا منذ

مبشاركة ، من لك عام) ديسمرب(اكنون أالول  18وقررت منظمة اليونسكو  حتفال lللغة العربية يف 
و lلرمغ من ، فهـي، واللغة العربية من ٔاكرث  اللغات انتشارا يف العامل. .سالميةاBول العربية واالٕ 

بشهادة املنصفني من ، واBميومة، فٕاهنا متتï ثوابت البقاء، وإالسالمية، أالخطار احملدقة lٔالمة العربية
درهتا الفائقة عىل ٕاذ تمتزي بق، ؤالن فهيا ماكمن القوة اليت ال جندها يف اللغات أالخرى، والعجم، العرب

و حسب اBراسات العلمية ، واستيعاب أاللفاظ من اللغات أالخرى برشوط دقيقة، التعريب
وهذا هو ، و تنقرض، ولن تسـمتر ٔاكرث من ٔاربعة قرون، فٕان مجيع اللغات يف العامل مل تسـمتر، احلديثة

ٔان اللغة العربية ،  بال شكولكن املتتبع للمسرية البرشية عرب التارخي يتأكد ³، احلد أالقىص للغات
، و ستسـمتر يف احلياة ما بقي القرآن الكرمي جامعا لها، عاشت االٓن زهاء تسعة عرش قرö، وحدها

، ورصف وحنو، وتراكيب، من ٔالفاظ، ويه ٔاقدم اللغات اليت مازالت تمتتع خبصائصها، وحمافظا عليه
وٕاذا ٔاراد الباحث ٔان   ينظر االٓن ، اüتلفةمع قدرة جعيبة يف التعبري عن مدارك العلوم ، ؤادب وخيال

فٕانه يُلفي ٔان حركهتا عرب التارخي مل تشذ عن قوانني التطور اليت حتتمك ٕالهيا ، يف مسار حياة اللغة العربية
وٕامنا خصوصيهتا تمكن يف ٔاهنا تطورت حىت بلغت وضعيهتا الراهنة lمتثالها ٕاىل ، أاللسـنة البرشية

ويه يف املنظور اللساين الرشط ا¦ي ٔاّمن للعربية بقاءها ، صائص أالساسـيةواخل، مجموعة من السامت
ويُمكن مجع ، والتجدد من öحية çنية، والتطور، و سـمترار من جانب، عىل حنو وسط بني احلياة

ذÇ ٔان للنصوص قمية ، والتعلق lلنص،  رتباط:  من بيهنا، هذه اخلصائص يف عدة معطيات
فٕاذا اختلف الناس حول ، وحتوالت الشعوب من حمطة ٕاىل ٔاخرى،  �رخي اللغاتومركزية يف، مرجعية

والثاين هو ، عادوا ٕاىل النصوص املكتوبة للفصل ف� اختلفوا فيه، ٔاو املكتوب، ٔامر من املنطوق
والتطور اBاخيل للغة هام عامالن يضمهام يف ، حيث ٕان ارتباط اللغة العربية lلنص، التطور اBاخيل

، واللغة، وهو ما يسميه بعض العلامء lحتوائية اBين، بية ٔامر يكتيس درجة عالية من أالمهيةالعر 
واBين إالساليم يؤول ٕاىل ٔان املسمل يتعامل مع القرآن الكرمي lعتباره نصًا ، فالرتابط بني اللغة العربية

وتوصف بأهنا ، وترا	ا الزاخر، العريقتمتزي بتارخيها   ٕان اللغة العربية    .)2( متعاليًا عىل اخلصوصية العربية
ويه ، واحلضارة إالنسانية، والفكر، وقد ظلت عىل مر العصور وأالزمنة لغة العمل، ٔاغىن لغات العامل

، والثقافية، و العلمية، دخلت خمتلف جماالت احلياة إالنسانية، واحدة من ٔاشهر اللغات السامية
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، وازدهرت منذ القدم نتيجة اه�م العلامء ، ةوحتوالت كبري ، وقد عرفت تطورات، واحلضارية
فأساس ، واسـتخدا�ا يف خمتلف العلوم، وتوظيفها، ومعرفة ٔارسارها، وحماوالهتم املسـمترة يف معاجلهتا

وقد لعبت دورًا �امً يف سلسT التطور ، والتمنية، و سـتعامل املتواصل، بقاء اللغة  سـتخدام
ومعلومات ٔاصيT ٔادت ٕاىل تقدم ، ا اüلصني ٕاضافات مضيئةوقدمت عن طريق ٔابناهئ، احلضاري

نزل ، كيف ال ويه لغة رشيفة مقدسة، العلوم يف شـىت منا� احلياة البرشية لغة القرآن الكرمي ا¦ي ا�
، و  تمتزي اللغة العربية بأهنا غنية مبفرداهتا، عىل ٔانبل بين البرش سـيدö محمد صىل هللا عليه وسمل

ومسـتقبلنا ، وحارضö، فهـي ماضينا، بل وقدسيهتا، وعراقهتا، ؤاصالهتا، ل ٔاساليهباوجام، وتراكيهبا
 ووعاء جيمع مشلنا يف هذا العرص، واسـمترارö، ؤاصالتنا اليت تساعد عىل وحدتنا، وهويتنا، املرشق

للغوي حيث يُرصح الباحث ا، و العاملية ثT من اخلرباء الغربيني املنصفني، وقد شهد  لها lلتفوق).3(
ا¦ي يعمل ٔاسـتاذًا لتارخي اللغة الفرنسـية جبامعة سري� بونتواز يف دراسة ، الفرنيس جون بريوفست

بأن اللغة » ٔاجدادö العرب«: بعنوان، »بوان«عن منشورات، )م2018: (جديدة صدرت هذه السـنة
سـتخد�ا لكمة ي 500:فهناك حنو، واملصطلحات ذات أالصول العربية، الفرنسـية عامرة  lللكامت

ومعليات التبادل التجاري ، فالرحالت، دون معرفة ٔاصولها العربية، الفرنسـيون يف حياهتم اليومية
ملا ، وهو ينصح الفرنسـيني بتعمل اللغة العربية، ٔاسهمت بشلك كبري يف ٕاثراء القاموس اللغوي الفرنيس
  .)4(لها من رصيد كبري يف قلب القاموس اللغوي الفرنيس

: احلائز عىل جائزة نوبل يف أالدب سـنة) اكميلو خوسـيه ثيال(إالسـباين  وقد ٔاعلن املفكر
وستتقلص يف ٔاجحام حملية ، ٔاغلب اللغات سـتنسحب من ساحات التعامل الكوين«ٔان  ، م1989
وعىل ، ومل يبق من اللغات البرشية ٕاال ٔاربع لغات قادرة عىل احلضور العاملي، )ٔاي دارجة( ضيقة 

، فاللغة  جنلزيية يه لغة التجارة، »والصينية ، والعربية، وإالسـبانية، ٕالجنلزييةا: التداول إالنساين يه
lٕالضافة ٕاىل قسم من ، واجلنونية، ٔامرياك الوسطى(واللغة  سـبانية لغة املساحة الواسعة، و قتصاد

ة الصينية ويه واللغ، )واحلضارة العاملية، ويه لغة الثقافة(والعربية ، )ٔاوروl تتحدث lلغة  سـبانية
وخاصة يف ، والغربية بآالف اللكامت العربية، و تزخر لغات الشعوب إالسالمية).لغة  العدد االٔكرب(

معجم أاللفاظ «: وقد رصد اBكتور محمود نور اBين يف كتابه، جمال املصطلحات اBينية واحلضارية
ورصد اBكتور مسري عبد امحليد ، ارسـيةآالف اللكامت العربية يف اللغة الف، »العربية يف اللغة الفارسـية

ما يزيد عن اثين عرش ٔالف لفظ عريب داخل » معجم أاللفاظ العربية يف اللغة أالردية «: يف كتابه
ليس يف املصطـلحات  إالسالمية ، واكن تأثري اللغة العربية يف اللغة الرتكية واحضا، اللغة أالردية

 ، »والسـياسـية و قتصادية و ج�عية، حات الثقافيةواملصطل، بل يف كثري من أاللفـاظ، حفسب
واسـمتراره ، واBليل عىل ذÇ اختيار  الشعب الرتيك للحروف العربية ٔاداة للتعبري الكتايب بعد ٕاسالمه

وامتد تأثري اللغة العربية يف لغات الشعوب إالسالمية ، عىل ذÇ ردحا من الزمن يف عهود الحقة
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 ، وبنغالديش ، و lكسـتان، والصني، ٕاذ تغلغلت يف الهند، ومغارهبا ،يف مشارق أالرض، اكفة
Qالسينغال و ، ومايل، النيجر: ويف كثري من دول ٕافريقيا  مثل ، ؤافغانسـتان ، ٔاندونيسـيا و ، ومالزي ، 
Qعاملية أالجبدية « : بعنوان، ويف دراسة قمية قام الباحث هبا عبد الرزاق القويص.وغريها، ونيجري

، أالردية: ومن هذه اللغات ، لعامل كتبت lحلرف العريبايف ) لغة 164(وجد ٔان  »  يبالعر
، والسـندية ، البلوشـية  واBارية و ، الربهومية و ، اجليالنية و ، ولغة البشـتو ، والفارسـية
، ٕالجنلزييةكام ٔاثرت يف اللغات أالوربية اك، وغريها ، والواخية ، أالدربيجانية و ، البلقية و ، والبنجابية
فقد ذكر بعض ، وخاصة اللغة إالسـبانية اليت ٔاثرت فهيا تأثريا كبريا، والربتغالية، و أالملانية، والفرنسـية

الباحثني ٔان املفردات العربية اليت دخلت يف اللغة إالسـبانية تقدر حبوايل ٔاربعني lملائة من حمتوQت 
   )5(.املعجم إالسـباين

öالراهن ٔان لغتنا العربية غري قادرة عىل استيعاب الثقافات ٕاننا كثريًا ما نسمع يف عرص 
فكيف ٔان ، والتكنولوجية يف عرص  نفجار العلمي، وقارصة عن مواكبة التطورات التقنية، املعارصة

والتكنولوجيا طوال القرون الُوسطى تعجز عن استيعاب الثقافات يف ، العربية اليت ظلت لغة احلضارة
فصدر  العربية ، مل جند ٔاحدًا من العلامء العرب الُقداىم يشـتيك من جعز اللغة العربيةوملاذا ، هذا العرص

فقد ٔاثبتت اللغة العربية عىل مّر ، ومقتضيات احلضارة، فسـيح يتسع لك يوم ملصطلحات العمل
لقد «واملصطلحات العلمية والفنية، ومبا ال يقبل الشّك ٔاهنا قادرة عىل استيعاب ٔالفاظ احلضارة، العصور

وأالدب ، ويف ٔاوائل العرص العبايس وÀا لوجه مع العلوم إالغريقية، اكنت آخر العهد أالموي
ولغته ٔان ، وّلك غيور عىل دينه، والوزراء، واحلمكة الهندية مفا لبث العلامء برعاية اخللفاء، الفاريس

، وا من حركهتم مثًال ُحيتذىوجعل، والفكري، ؤاثروا هبا ترا	م اللغوي، نقلوا هذه الثقافات ٕاىل العربية
ومل تعرتض سبيلهم العربية بل اكنت .ومن اçٓرمه إالبداعية ٔاساسًا للهنضة الغربية اليت نُباىه هبا اليوم

ٕان مجيع القرائن تؤكد عىل ٔان     .)6(»ومن ثراء يُرضب به املثل، خري عون هلم مبا ٔاوتيت من مرونة
انتشار اللغة «و، فت فيه بعض الرتاجع هو ٔامر ممكنالهنوض بلغتنا العربية يف هذا العرص ا¦ي عر 

والالئق خاصة ٔان هناك العديد من اBول ، العربية ليست �مة صعبة ٕاذا توافر النتشارها اجلهد الالزم
إالسالمية من اBول غري الناطقة lلعربية يف لك من ٕافريقيا وآسـيا ٕاضافة ٕاىل دول  حتاد السوفيييت 

، سالمية يف الصني وتركيا ودول البلقان املسلمة مثل البوسـنة ؤالبانيا وكوسوفوواملناطق االٕ ، السابقة
فسوف يُقبل لك هؤالء عىل تعمل ، والعديد من دول ٔاوروl ؤامرياك حيث تنترش اجلاليات إالسالمية

ٔان ويفضلون ، واBين إالساليم ا¦ي حيرصون عىل  لزتام به، اللغة العربية كوهنا لغة القرآن الكرمي
ولك ، واحلديث النبوي، والسرية، lٕالضافة ٕاىل رغبهتم يف فهم القرآن الكرمي، يعرفوه عن اللغة أالصلية

واللغة العربية جيعل من نرشها ، وهذا الرابط أالسايس بني اBين إالساليم. ما يتعلق lلفقه إالساليم
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وقوة سـياسـية تتحول هبا اBول ، يةويؤسس كياöً لغوQً تتبعه مصاحل اقتصاد، يف العامل ٔامرًا ميرساً 
  .)7(»والتكتالت الكربى يف العامل اليوم، العربية ٕاىل كيان عاملي يأخذ ماكنته بني أالمم

وقد ارتبطت ، ؤاخطرها بني سائر املؤسسات البرشية، ٕان املسأ� اللغوية  تتبؤا ٔارفع املنازل
وتواصل ، واBميومة، تثنائية من حيث البقاءوتبدو اللغة العربية ذات وضعية اسـ ، اللغة دامئًا lملقدس

وهذا أالمر ، ففي لك مرة يتضاعف عدد املقبلني عىل تعمل اللغة العربية، اسـتعاملها عىل حنو تصاعدي
Tتكشف النقاب عن أالسـباب اخلفية من منظور علمي ، يف حد ذاته يتطلب ٕاجناز دراسة مسـتق

فلقد تضافرت يف هذه ، ة عىل  نتصار للسان العريبو ليس انطالقًا من خلفية معيارية قامئ، وصفي
ويُمكن حرص مالمح ، اللغة املقدسة عدة ٔاوضاع ٕابسـمتولوجية ٔاكسبهتا خصوصية بني أاللسـنة البرشية

فأالمر أالول ³ صT بوضع اللغة العربية داخل ، هذه اخلصوصية يف ثالثة معطيات تكتيس ٔامهية lلغة
ويتعلق lسـتثنائية اللغة العربية من حيث ،  ٔان الثاين �رخيي دQكروينيف حني، املشهد اللغوي الكوين

 6000و5000:حيث يقدر اBارسون عدد اللغات يف عامل اليوم بني، تعمريها بني غريها من اللغات
وينقرض اسـتعاملها ، وتشري بعض إالحصاءات املقدمة من قبل املنظامت اBولية ٕاىل ٔان لغة متوت، لغة

لغة ٔاخذت 600وينبه بعض العلامء ٕاىل ٔان حوايل ، لغة تندثر لك سـنة 25ٔاي ٔان، يوماً  14ّلك حوايل
  .)8(مما يؤدي ٕاىل انقراض حوايل نصف اللغات املتداو� اليوم ، طريقها التدرجيي حنو  ندçر

، ويُقارن املسترشق ا¢ري عبد الكرمي جرمانوس بني العربية والالتينية من حيث احلياة
ا للغة العربية ٔابقى عىل روعِهتا وخلودها« : فيقول ،والفاعلية فمل تنل مهنا ، ٕان4 يف إالسالِم سـنًدا هام3

عىل نقيِض ما حدث للغاِت القدمية املامثT اكلالتينية؛ حيث انزوت متاًما بني جدراِن ، أالجيال املتعاقبة
من اللهجِة اليت اكن يتحدث هبا ٔاجداُده  فأالملاين املعارص مثًال ال يسـتطيع ٔان يفهَم لكمًة واحدةً .. املعابد

بي7 العرُب احملدثون يسـتطيعون فهَم آداب لغِهتم اليت كتبت يف اجلاهليِة قبل ، منذ ٔالف سـنة
   )9(»إالسالم

بأن القول بعاملية اللغة إالجنلزيية ما هو  »رصاع احلضارات « :هنتنجتون يف كتابهيُرصح كام 
بي7 ، من البرش يف العامل ال ميكن ٔان تكون عاملية% 92ن اللغة الغريبة عىل إ : و�بع يقول.. ٕاال ومه كبري

فقد وضع هنتنغتون اللغة العربية يف رٔاس جدول ، ارتفعت نسـبة املتحدثني lللغة العربية ارتفاعًا مطردا
ففي عام ، حيث اكن عدد املتلكمني هبا يف ارتفاع مطرد، يبني نسـبة املتلكمني lللغات الرئيسة يف العامل

م 1980ويف عام ، %9، 2م ارتفعت النسـبة ٕاىل 1970ويف عام ، %7، 2م اكنت النسـبة 1958
ويه نسب تتحدث عن نفسها بشلك ، %5، 3م 1992ويف عام ، %3، 3ارتفعت النسـبة ٕاىل 

فقد ، يبدو  خنفاض واًحضا يف نسـبة املتلكمني lٕالجنلزيية يف السـنوات نفسها: ويف املقابل، واحض
م ٕاىل 1980كام اخنفضت عام ، %1، 9م اخنفضت ٕاىل 1970ويف سـنة ، %8، 9م1958غت سـنة بل
وعىل الرمغ من قدم هذه إالحصاءات ، %6، 7م ٕاىل 1992ؤاخًريا فقد احندرت عام ، 7%، 7
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فها هو ٔارنست رينان املفكر الفرنيس ، ومبرشة، وٕاشارات ٕاجيابية، ٕاال ٔاهنا ذات دالالت واحضة، نسبي3ا
يرى ٔان من  ، )10(وا¦ي مل يكن من ٔانصار الفكر العريب إالساليم يوًما ما، وكراهيته، ف حبقدهاملعرو

حيث بدٔات جفأة يف غاية ، انتشار اللغة العربية.. وصعب حل رسه، ٔاغرب ما وقع يف �رخي البرش
، �فليس لها طفو، اكمT مل يدخل علهيا ٔاي تعديل �م، غنية ٔاي غىنً ، سلسة ٔاي سالسة، الكامل

ومل ميض عىل فتح أالندلس ٔاكرث من مخسني ، مسـتحمكة، ظهرت يف ٔاول ٔامرها �مة، وال شـيخوخة
        )11( ليفهمها النصارى، حىت اضطر رجال الكنيسة ٔان يرتمجوا صلواهتم للعربية، سـنة

سـنجد ٔان أالحباث العلمية تؤكد تفوق اللغة ، واللغات أالخرى، وٕاذا ما قارö بني اللغة العربية
وينبه الباحث عبد ا¢يد شويق البكري يف دراسة موسومة . وتغلغلها يف لك اللغات العاملية، يةالعرب 
ٕاىل ٔانه قام lٕجراء مقابالت واحضة مدة ما يزيد عن )ٔام اللغات وعمل  شـتقاق واملقابالت: (ب

واحلقيقة  .)12( لغة من لغات العامل احلية  22لكمة قرآنية يف  1650وقد وفق  ٕاىل وجود ، عرشين سـنة
فغدت ، واملعارصة، والتطورات احلديثة، اليت ال يُمكن ٕاناكرها ٔان اللغة العربية ٔافادت من الظروف

ولو ٔاننا تأملنا الصحف العربية الصادرة يف ٔاوائل ، وامجلال، و تساع، مكتسـبة لكثري من املرونة
ومن مرونة ، الصحف التليدة والصحف الصادرة اليوم لتعجبنا من غرابة أالسلوب يف، القرن العرشين
فاللغة العربية ، وأالفاكر اüتلفة، واملشاعر، وقدرهتا الفائقة عىل التعبري عن أالحداث، اللغة املعارصة

وعدم  نقراض ف� ، وهذا ما يؤهلها للبقاء، والتارخيي، والعلمي، وlلرسوخ اللغوي، تتصف lملرونة
، وتطوير اBراسات اللغوية التطبيقية، هتا مواكبة علوم العرصفاملرونة اللغوية يه اليت ٔاكسب، هو آت

ومعارف حبسب حاجة النشاط ، ويسـتحدث من مصطلحات، واستيعاهبا ما يتجدد، وغريها هبا
ٕاذ وضعت lلعربية معامج كثرية ، ومل تعجز اللغة العربية عن العلوم احلديثة. )13(البرشي املسـتخدم هبا

  :نذكر من بيهنا، علمية دقيقة للعلوم احلديثة
  .م1869:صدر يف lريس سـنة، قاموس طيب عريب ل¡كتور محمود رشدي البقيل-
من ٕاجناز اBكتور محمد رشف الطيب ، معجم علمي يشـمتل عىل ٔاربعني ٔالف مصطلح طيب-

  .م1926:سـنة
  .م1929:صدر سـنة، والطبيعية ل¡كتور محمد رشف، املعجم العريب يف العلوم الطبية-
صدر ، القطوف الينيعة يف عمل الطبيعة:ملحق بكتاب، Qء ل¡كتور مجيل اخلاينمعجم الفزي-

  .م1931:سـنة
صدر بدمشق ، ل¡كتور ٔامحد محدي اخلياط، معجم أاللفاظ و املصطلحات الفنية يف فن اجلراثمي-

  .م1934:سـنة
  .م1936:سـنة، صدر بدمشق، ل¡كتور حسـين سـبح، معجم يف ٔامراض امجلT العصبية-
  .م1937:صدر سـنة، ل¡كتور حسـين سـبح، يف ٔامراض Àاز التنفس معجم -
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  . م1934:صدر سـنة، معجم أاللفاظ الزراعية لٔالمري مصطفى الشهايب-
وما زالت ، فاللغة العربية يه ٔاكرث اللغات اتساعاً ، öهيك عام وضعته عدة جمامع لغوية عربية

وحنت ٔاخرى من ثوب ، اق ٔالفاظ جديدةٔالن مطالب احلياة تضطرö ٕاىل اشـتق، يف اتساع ٕاىل اليوم
، ؤادبياً ، وقادت العامل حضارQً ، فاللغة العربية حفظت الرتاث إالنساين من  ندçر، العربية الفضفاض

، وقدرة اللغة العربية عىل استيعاب اüترصات، و¦Ç فأمهية  .)14(وفلسفيًا طوال تسعة قرون، وعلمياً 
واختصار ، رها lلنظر ٕاىل ما هو موجود يف تراثنا التليد من ترمزيواملصطلحات العلمية ال يُمكن ٕاناك

، وهناك ٕاماكنيات هائT يف اللغة العربية تُسامه يف نقل املصطلحات، و قتداء به، يُمكن إالفادة منه
  .وجماالت التقنيات احلديثة، ونفسًا رحبًا القتحام خمتلف ميادين، وتوليدها متنحها طاقة واسعة

  ::::رضورة تعزيز احملتوى الرمقيرضورة تعزيز احملتوى الرمقيرضورة تعزيز احملتوى الرمقيرضورة تعزيز احملتوى الرمقي    ::::çنياً çنياً çنياً çنياً 
اليت ، عىل ٔان مسـتقبل اللغة العربية مرهون مبواكبة حتدQت العرص-ٔاو ياكدون-جيمع اBارسون

، وثورة املعلوماتية، وقوا�ا التقنيات احلديثة، تنضوي حتت لواء امتالك سلطة املعرفة مبفهو�ا احلدايث
حيث يسـتخدم احلاسوب ٕالقامة ، ة احلاسوب متباد�فعالقة اللغة هبندس، واالتصاالت Blرجة أالوىل

وهناك قامئة من تطبيقاهتا يف جمال اللسانيات عىل سبيل ، وحتليل فروعها املتنوعة، ال7ذج اللغوية
وعمل ، واملعجمية احلاسوبية، واBال� احلاسوبية، والنحو احلاسويب، الرصف احلاسويب:مهنا، املثال

، شك يف ٔان لك جمال من هذه ا¢االت يسـتدعي تطويرًا للغات الربجمة وال، النفس اللغوي احلاسويب
، ٕاذ مضت بعض اBراسات اللسانية العربية حماوالت ممتزية لتطويع تقنيات احلاسوب lللغة العربية

و ال ، وخصائصها للحاسوب من جانب آخر، وملواءمة قواعد اللغة العربية، وذÇ مبا ينسجم مع رسو�ا
ٕاىل ، ؤامهية تعريبه، ة حتدQت كثرية للحوسـبة ٔامام اللغة العربية من النرش إاللكرتوينريب يف ٔان مث

متهيدًا للتأمل يف ، وتطويره مبا يتوافق مع اللغة العربية املعلوماتية، مشولية اللغة العربية lحلاسوب
وتقدم ، دوöتوهذه احلوسـبة من شأهنا ٔان متيض قدمًا يف جمال معجامت امل، حوسـبة املعجم العريب

جفميع أالعامل املعجمية تقوم عىل إالعداد املعجمي üتلف ، وأالديب، خدمات كبرية للبحث اللغوي
  :وتظهر ٔامهية احلاسوب يف صناعة املعجم ف� ييل، اللكامت الواردة يف نص معني

  .تعرف احلروف واللكامت آلياً -
  .و ترتيهبا طبقًا للنظام املطلوب، ختزين املادة-
واحلصول عىل ٔاجزاء ، وحذف ما ال حيتاج ³، وتعديل خمتلف املعطيات، ٔاو بعضها، رتجاع املادةاس-

  .)15(حمددة من داخل املادة اüزنة لبحهثا
، وتزداد ٔامهية وجود اللغة العربية عىل الشـباكت احلاسوبية مع توجه ا¢متع حنو جممتع املعلومات         

ٕاذ ينترش ، وهناك مؤرشات توحض احملتوى يف لغة من اللغات، فةوحنو  قتصاد ا¦ي ٔاساسه املعر 
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ومن بني ا¢االت ، احملتوى الرمقي العريب عىل  نرتنت اكنتشار ٔاي لغة ٔاخرى عىل خمتلف ا¢االت
  :اليت يتوجب ٔان يزداد فهيا احملتوى الرمقي العريب

  .البنوكو ، ودليل املصانع، دليلها و، أالعامل مبا فهيا مواقع الرشاكت-
  .والتلفزيوöت، وإالذاعات، واBورQت العلمية، وتندرج حتت ٕاطاره ا¢الت: النرش-
  .والبوابة احلكومية، واملؤسسات العامة، وفهيا مواقع الوزارات: احلكومة إاللكرتونية-
  .ومراكز البحوث، اجلامعات:العمل والتكنولوجيا-
  .)16(وغريها، والتسلية، السـياحةو ، الصحة و، الكتاب إاللكرتوين: املكتبات مثل-

ٕاذ نبه ، ) نرتنت(ولقد بدٔات اBول العربية متيض قدمًا يف توسـيع نطاق االتصاالت lلشابكة 
مبا ، مليون مسـتخدم لالنرتنت226:عرفت يف العامل العريب حنو، م2018:بعض اخلرباء ٕاىل ٔان سـنة

واحلق ٔان ، lملائة من املتوسط العلمي 7 وذÇ مبعدل يزيد عىل، lملائة من الساكن55:يعادل ٔاكرث من
فهو مسؤولية امجليع من ٔافراد غيورين عىل ، ٕاثراء احملتوى الرمقي العريب مل يعد حكرًا عىل Àة معينة

ونظم ، وجود حمتوى من دون ٕادارات وال خيتلف اثنان يف ٔان، وخاصة، وÀات عامة، اللغة العربية
لهذا معدت عدة دول ، ن يكون ذا فائدة كبرية للمجمتع العريبوتقدمه للمسـتفيدين ل، حاسوبية ختدمه

ونذكر يف هذا الصدد مبادرة املï عبد هللا للمحتوى العريب ، والرمقي العريب، ٕاىل دمع احملتوى العلمي
ا¦ي ٔارشفت عليه هيئة مدينة املï عبد هللا للعلوم التقنية lلتنسـيق مع عدة Àات داخل اململكة 

lملائة من  3وقد حققت هذه املبادرة حضورًا للغة العربية بلغت نسبته، وخارÀا، ديةالعربية السعو 
وقد ٔاسهمت مدينة املï عبد العزيز للعلوم التقنية يف جمال ، جحم احملتوى العاملي املتناول عرب الشابكة

الرمقي العريب  فبعد ٔان اكن احملتوى، والتقنيات احلديثة ٕاىل اللغة العربية، ترمجة العلوم اüتلفة
و مع ، lملائة تتناسب مع جحم النفاذ للغة العربية لالنرتنت3:ٔاصبحت نسـبة، من احملتوى العاملي0.3ميثل

، وقد سعت هذه املبادرة ٕاىل تسخري احملتوى الرمقي Bمع التمنية، ٔان هذه النسـبة حباجة ٕاىل تعزيز ٔاكرث
وتعزيز اüزون ، والفرص إاللكرتونية، ع املعلوماتونيل خمتلف رشاحئ ا¢مت، والتغري حنو جممتع املعرفة

ومن ٔامه ، والتنوع، والمتكني من ٕانتاج حمتوى عريب يتسم lلرثاء، واحلضاري الرمقي، الثقايف
واليت  تتضمن تصممي برامج ، املرشوعات اليت  اشـمتلت علهيا هذه املبادرة املرشوعات البحثية

وييك (من خالل ٕاثراء موسوعة ويكبيدQ العربية، اللغة العربية ؤانظمة تقنية حديثة خلدمة، ٕالكرتونية
مقا� ٕاجنلزيية من موسوعة ويكيبدl Qلتعاون بني مدينة املï  4100وقد متت ترمجة ٔاكرث من، )عريب

مما ٔادى ٕاىل زQدة حمتوى الويكيبيدQ العربية ، وخمتلف اجلامعات السعودية، عبد العزيز للعلوم التقنية
، وقد ٔاسست مدينة املï عبد العزيز للعلوم والتقنية املدونة اللغوية العربية، lملائة4:من ٕاىل ٔاكرث

وقد مت ٕا�حة النسخة ، مليون لكمة 700ٔالف نص حتوي ٔاكرث من 900ومتكنت من مجع ٔاكرث من 
وتشلك املدونة العربية جحر زاوية يف احملتوى ، www.kacstac.org.saأالولية من موقع املدونة
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فهـي تتضمن مجموعة كبرية من الكتب lلعربية عرب ، وحمطة رئيسة لتعزيز احملتوى الرمقي العريب، عريبال
مليون لكمة من نصوص املؤلفات 700كام ٔان املدينة مجعت ٔاكرث من ، ويف شـىت التخصصات، التارخي
من العرص ويه تريم ٕاىل ٔان تصل اللكامت ٕاىل باليني املصطلحات تغطي خمتلف احملطات ، العربية
   )17(ٕاىل العرص احلديث، اجلاهيل

، ركزية ٔاساسة للتقدم املعريف Bى أالمم) املعجم احلاسويب التفاعيل(و يُشلك املعجم اللغوي
، واكتساب املعرفة، والرتمجة، والتأليف، والبحث العلمي، فقد غدا ٕاحدى أالدوات املهمة يف التعلمي
  :لهيا احملتوى الرمقي العريبومن بني ٔامه أالسس والقواعد اليت يُقام ع

  .حىت تصبح متداو� عىل نطاق واسع، وختزيهنا، جتميع املكتبات الوطنية -
مبا يف ذÇ النصوص أالساسـية لٔالدب العريب ، وتسجيV، تدوين لك ما ³ عالقة lللغة العربية-

واملعامج ، لتفاعليةوالربجميات ا، وخمتلف الوسائط املتعددة، والفيديوهات، والصور، وحديثه، قدميه
  .وثنائية اللغة، واملتخصصة، العامة

  .واخلاصة، وامللفات العامة، تسجيل الوçئق -
  .تسجيل  خمتلف املقتنيات يف املتاحف العربية -
        .))))18181818((((والصحف القمية عىل اختالف ٔانواعها، وا¢الت، تسجيل اBورQت -

ا¦ي اكن يهنض به العّالمة  وال يُمكن يف هذا الصدد رصف النظر عن املرشوع العظمي
وقد ، -عليه رمحة هللا-، رئيس ا¢مع اجلزائري للغة العربية اجلزائري اBكتور عبد الرمحن احلاج صاحل

ؤاحد كبار االٔاكدمييني اجلزائريني ا¦ين ٔاسسوا  هذا التخصص ، اكن عاملًا كبريًا lرعًا يف عمل اللسانيات
وأالاكدميي الطويل  ، ر عبد الرمحن احلاج صاحل يف مشواره العلميوقد حقق اBكتو ، العلمي يف اجلزائر

ودقة متناهية ٕاضافات علمية مثينة خدم هبا ، قدم من خاللها lٕخالص شديد، وممتزية، ٕاجنازات كبرية
وقد اكن مصدر عطاء علمي ، ؤاسـتاذ lر بأبنائه مجيعاً ، فهو عامل جليل، علوم اللسان خدمات مجة

، لف اثنان يف ٔان ٔامه مرشوع علمي شغل اه�م اBكتور عبد الرمحن احلاج صاحلوال خيت    .)19(فياض
فقد ، ٕاىل ٔاQمنا هذه، ٔاو ا¦خرية اللغوية للغة العربية منذ العصور القدمية، هو مرشوع إالنرتنت العريب

ية ومدى ٕاماكن ، تكنولوجيات االتصال احلديثة    ركز   من خالل رغبته يف جتسـيد هذا املرشوع عىل
فهو يرى ٔان ا¦خرية العربية يُفرتض ٔان تكون ، توظيفها يف خدمة اللغة العربية من خالل حوسبهتا

متثيًال حقيقيًا السـتعامالت العربية عرب سالسل زمنية متتالية من خالل حرص مجيع أاللفاظ اليت وردت 
يب إاللكرتوين هو مدونة حية فاحملتوى العر، واسـتعملت يف املصادر العربية القدمية، يف املعامج العربية

يُعرف بأنه عبارة  ، »ا¦خرية العربية«حيث ٕان مرشوع ، يمت  نطالق مهنا يف دراسة الظاهرة اBاللية
فهو ديوان العرب يف ، واحلديثة مما ٔانتجه الفكر العريب، بنك آيل من النصوص العربية القدمية عن

 ًlفسـيكون آليًا ٔاي حمسو öوهو بنك آيل ٔاي قاعدة معطيات حسب ، نرتنتوعىل شـبكة  ، عرص
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بل ، ٔاي ليس جمرد قاموس، وهو بنك نصوص ال بنك مفردات، تعبري  ختصاصيني يف احلاسوبيات
ٔاو جلزء ، مجموعة من النصوص مندجمة حاسوبيًا ليمتكن احلاسوب من املسح للك النصوص دفعة واحدة

هو )العجيب الرسعة(فهذا املسح االٓيل للنصوص، ذÇ كبريًا اكن ٔام صغريًا ٔاو نصًا واحدًا وغري، مهنا
ٔاي ٕاىل ، وغري ذÇ من Àة، ؤاسامء أالماكن، واملفاهمي، شبيه lملسح املؤدي ٕاىل فهرسة أالعالم

وذكر املرجع ، وهو اسـتحضار سـياقاته، وحرصه وترتيبه مع يشء ٕاضايف جديد، اسـتخراج لك هذا
ٔاو يف ، وحتديد تردد العنارص يف النص الواحد، حصاءويزيد عىل ذÇ احلاسوب االٕ .الاكمل اBقيق
ويه ٔاهنا ذخرية مفتوحة عىل املسـتقبل غري ، لYخرية صفة ٔاخرى متتاز هبا عن غريها، ٔاكرث من نص

وفوق لك ، والتقنية، والتجديد للمعلومات العلمية، مّعلقة مثل ٔاكرث ما هو مكتوب فهـي قابT للزQدة
  :فهـي تنقسم ٕاىل جانبني، وlلنسـبة ٕاىل حمتوى ا¦خرية  .)20( لك وقتيشء قابT لتصليح أالخطاء يف

ونوعية أالسـئT امللقاة ، وذÇ حبسب توظيفها، وجانب خاص lللغة العربية، )علمي تربوي(  ثقايف-
  .ٕاال ٔان حمتواها من النصوص ُهيم اجلانبني معاً ، علهيا

  ):ي أالوىل lلنسـبة للرتاثورمبا تكف(فسـيكون فهيا يف املرحT أالوىل والثانية  
  .النص القرآين lلقراءات السـبع وكتب احلديث السـتة-
  .)الوحيدة اللغة واملزدوجة(ٔامه املعامج اللغوية-
  .املوسوعات الكربى العامة العربية أالصل واملنقو� عن اللغات أالخرى-
  ).يف ب¡ واحد الراجئة يف الوطن العريب ٔاو(عينة من الكتب املدرسـية واجلامعية القمية-
  .عىل الطريقة احلاسوبية)مهنا تعلمي اللغة العربية(عينة من الكتب اخلاصة lٕكساب بعض املهارات-
  .عينة من الكتب التقانية القمية-
  .والثقافية القمية املنشورة يف ا¢الت املتخصصة، عينة كبرية من البحوث العلمية-
وإالذاعية والتلفزيونية واحلوارات واملداخالت املنطوقة يف  عينة كبرية من املقاالت إالعالمية الصحفية-

  .اللقاءات العلمية وغريها
والتقنية من اجلاهلية ٕاىل ، والعلمية)، و الشعرية خاصة(ٔامه ما ُحقّق ونُرش من كتب الرتاث أالدبية-

  .عرص الهنضة
وع هذا ويربر ٔاحصاب املرش ، خضم جداً -حىت يف املرحT أالوىل- وجحم هذه النصوص هو

ٔالنه ميثل ، احلجم الكبري جدًا برضورة التغطية الواسعة لالسـتعامل احلقيقي للغة العربية قدميًا وحديثاً 
، وفنوهنم، وçنيًا ٔافاكر العرب وتصوراهتم، ٔاوًال اللغة احلية النابضة lحلياة يف لك الوطن العريب

lلتايل �رخيهم  ج�عي وتطور لك و، والسـياسـية، واBينية، ؤاحوال حياهتم  ج�عية، وعلو�م
   )21( ذÇ عرب الزمن
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اBليل العريب « :ومن ٔامه إالجنازات العربية للتعامل مع معطيات العامل الرمقي عىل شـبكة إالنرتنت  
وذÇ من ٔاجل ، ووجود ٔاداة لبناء أالد�، وهو جيمع بني قوة حمرك البحث، »للولوج ٕاىل إالنرتنت

، ومن ٔابرز الوظائف اليت يؤدهيا اBليل  ترتيب املواقع، ٔاو التصفح، الوصول ٕاىل حل متاكمل للبحث
حيث يمت تصنيف الوçئق العربية ، وفعا�، والوçئق ترتيبًا جشرQً من خالل واÀة اسـتخدام بسـيطة

 web:ليل عىل جامع املواقعكام يعمتد اB، تندرج حتهتا موضوعات فرعية، يف ٕاطار موضوعات رئيسة
crawler  ٕاذ يقوم ، كام حيتفظ بقامئة للمواقع العربية فقط، يف البحث عن املواقع البعيدة من الشـبكة

ومن املعلوم ٔان املصطلحات اللغوية يه مبزن� ، بزQرهتا بصفة دورية مجلع املعلومات الالزمة للبحث
يف عامل التقنيات احلديثة يه أالداة اليت يُعول علهيا يف و، املفاتيح الرئيسة للولوج ٕاىل خمتلف العلوم

، وترمجهتا، واسرتجاعها، وصياغة النصوص العلمية، والتقاöت، واملهارات، ونقل العلوم، تنظمي املعرفة
، وبنوكها، وقد بذلت منذ سـنوات عدة Àود من ٔاجل تأسيس قواعد املصطلحات اللغوية، وختزيهنا

والقواعد املصطلحية للغة ، رت اجلهود يف هذا احلقل عن ٕانشاء مجموعة من البنوكويف عاملنا العريب ٔامث
اليت ٔانشئت )املعريب(قاعدة املعطيات املعجمية املعروفة lمس: ؤاكرثها ٔامهية، ولعل من ٔاقد�ا، العربية

ويه  ،ؤاحباثه يف جامعة محمد اخلامس lلرlط يف اململكة املغربية، من طرف معهد دراسات التعريب
تتضمن ٔاكرث من نصف مليون وثيقة ترد فهيا معلومات معجمية مسـتقاة من معامج متخصصة صادرة 

وقد ، ومكتب تنسـيق التعريب، واملنظامت اBولية، ا¢امع اللغوية:مهنا، عن مؤسسات عربية معروفة
وا¦ي ، ةاكن الهدف من وراء ٕانشاء هذه القاعدة تدارك نقص رئيس يعانيه ضبط املصطلحات العربي

، واحلديثة، ومن مث السامح lسـتغالل متسق لٔالعامل املعجمية القدمية، يتجىل يف قT املدوöت اللغوية
lلهنل من كنوز اللغة العربية ، وسد الفراغات املوجودة، من ٔاجل الهنوض بتنظمي املعجم احلايل

مفن ، ال فوضوQً ، غلها مهنجياً ونسـت ، ٕاذ ٔانه ٔاحضى من الرضوري ٔان ندرس طاقة اللغة العربية، الفصيحة
  )22(دون رصيد من املعلومات والوçئق اللسانية يكون من الومه القيام lٕصالح جدي

ٔانه البد من مضاعفة مردود   يرىوجدير lٕالشارة ٔان العّالمة عبد الرمحن احلاج صاحل 
  :والوسائل من بيهنا، وذÇ من خالل مجموعة من الطرائق، البحث  صطال�

والرتكزي عىل ما قد وضع من لفظ عريب لنفس املفهوم يف Àة ، رجوع ٕاىل  سـتعامل احلقيقيال- 1
  .ٔاو ب¡ آخر، ٔاخرى

  .واملسـمتر ملا يضعه العلامء lسـمترار من مصطلحات يف سائر ٔاقطار الوطن العريب، احلرص الاكمل- 2
  .وحماو� مسحه مسحًا اكمالً ، الرجوع ٕاىل الرتاث العلمي العريب- 3
واحلديث ، حىت يرتاءى فهيا  سـتعامل احلقيقي القدمي، ع�د عىل مدونة من النصوص العلمية - 4

، وبذÇ تكون املصدر الرئيس للبحث  صطال�، يف لك ميدان من امليادين العلمية، للغة العربية
  .وتصبح مرجعًا موضوعياً ، واللغوي بصورة عامة
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وذÇ مبا يقتضيه ، وتطوير التصور للعمل  صطال�، يثةاللجوء ٕاىل الوسائل التكنولوجية احلد- 5
  .العمل عىل احلاسوب

وذÇ لنرشها عىل ، بل البد من التدخل، ال يمت  كتفاء برتوجي املصطلحات اجلديدة حفسب - 6
  .وعىل نطاق واسع، نطاق واسع بطرائق öجعة

، وذl Çلتخطيط، حية العربيةرضورة خلق هيئة قومية هتمت lٕالرشاف عىل مجيع أالعامل  صطال- 7
، وتكون لها صالحيات مرشوعة لتحقيق هذه أالهداف، والتنسـيق، والتقومي العلمي، واملتابعة

  .ويُسمح لها lلتدخل املبارش
ومن بني   .)23( وجذورها، السعي الستgر الرثوة اللغوية اليت ختتص هبا لغتنا العربية يف ٔابنيهتا - 8

Bقيقة اليت قد�ا العّالمة   عبد الرمحن احلاج صاحل لرتقية اللغة العربية عىل  قرتاحات العلمية ا
  : واحلضاري، والبيداغو�، املسـتوى التعلميي

، ولغري الناطقني، ٕاعادة النظر يف املناجه والطرائق املسـتخدمة يف تعلمي اللغة العربية للناطقني هبا:ٔاوالً «
  .واملعارف إالنسانية، ناء عىل املتغريات املتسارعة يف العلوموعرصنهتا ب ، واحلرص الشديد عىل حتديهثا

لتوطئة لك السـبل من ٔاجل الوصول ٕاىل ، تمنية التفكري العلمي Bى املتلكم املثايل للسان العريب:çنياً 
وفرز عنارصها الفاعT يف حركة التواB املعريف اجلديد لٕالسهام ، وتقوميها، ومعاجلهتا، مصادر املعلومات

  .ٔاو تصحيح معارف سابقة، فيه
وترقية آليات ، واملعلوماتية العالية، والشـباكت إالعالمية، استgر التطور الهائل يف جمال االتصال:çلثاً 

لتذليل ، وتوظيفها توظيفًا حصيحاً ، التواصل بني ٔافراد ا¢متع البرشي للوصول ٕاىل املعلومات الصحيحة
  .سـتخدم للسان العريبوالعوائق اليت تعرتض امل ، لك الصعوlت

والرصفية اليت تعيق العملية التعلميية ، جتنب اجلدل العقمي ا¦ي يتبدى يف تï اخلالفات النحوية:رابعاً 
  .الصحيحة

، ٔالن اللغة اسـتعامل، ٕاحياء الشاهد النحوي بربطه lلواقع اللغوي ا¦ي حييط lلعملية التعلميية:خامساً  
لتخلص من الشواهد امليتة احملنطة اليت ال صT لها lلواقع العريب ومادامت كذÇ البد من ا، وممارسة
   .)24(»احلديث

  :من  منظومات فرعية متنوعة من بيهنا، وترتكز مكوöت منظومة ثقافة املعلومات من منظور عريب
  .واملقرر التعلميي، واملتعمل، ؤاساسها ثالثية املعمل: املنظومة الفرعية للرتبية-
  .الرسا� إالعالمية و، واملسـتقبل ، وقوا�ا ثالثية املرسل:ية لٕالعالماملنظومة الفرع -
  .والعمل إالبداعي ، املتلقي و ، ٔاساسها ثالثية املبدع: املنظومة الفرعية لٕالبداع-
 سـتخدام اللغوي ا¦ي  و، واملعجم ، )نظام القواعد(وقوا�ا ثالثية النحو:املنظومة الفرعية للغة-

  .)25(ومتثل اللغة، للغويةيمتثل يف النصوص ا
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ٕان املنظومة الفرعية للغة يف ثقافة عرص املعلومات تنطلق من حتديد التوÀات الرئيسة للغة 
  :يف ثقافة عرص املعلومات

حيث يشهد حاليًا جمال معاجلة النصوص ، املعاجلة احلاسوبية من ظاهر النصوص ٕاىل املعاين العميقة-أ 
وسطحية البىن الرتكيبية ٕاىل معق ، ة من التعامل مع ظاهر أاللفاظنقT نوعية حامس) حاسوبياً (آلياً 

  .والسـياقية اليت تربط بيهنا، والعالقات املنطقية، وامجلل، دالالت أاللفاظ
حيث مل تعد معلية بناء املعامج ترتكز :بناء املعامج من ذاكرة املعجميني ٕاىل ذخائر النصوص احملوسـبة-ب

بيد ٔاهنا ال ، ورحابهتا، حيث ٕانه �ام اكن ثراء هذه احلصيT، مينيعىل حصيT املفردات Bى املعج 
فقد ، كام ٔانه ال يُمكن مواكبة التغريات اليت تطرٔا علهيا بصورة مسـمترة، يُمكهنا تغطية مجيع معاين املعجم

 اليت ُختزن هبا عينة منتقاة عىل، )ذخرية النصوص احملوسـبة( :ٔاحضى بناء املعامج يعمتد عىل ما يُسمى
، وهو ما يسمح بتحديد معاين اللكامت، حيث ٕاهنا متثل  سـتخدام الفعيل للغة، ٔاسس ٕاحصائية

ويف هذا الصدد .)26(ودالالت املصطلحات وفقًا للسـياقات الفعلية اليت ترد هبا داخل النصوص الواقعية
وة احتاد ا¢امع يف ند، م2006يُنبه العّالمة عبد الرمحن احلاج صاحل يف حمارضة ٔالقاها يف شهر ديسمرب

ٕاىل ٔان هذا املرشوع حيتاج ٕاىل مهنجية » املعجم التارخيي ورشوط ٕاجنازه« :بعنوان، العربية lلشارقة
ويف ميدان معني بني ، علمية دقيقة جدًا للمقارنة اللغوية اBاللية بني أاللفاظ يف اسـتعامل املسـتعملني

وهناك رضورة ، ذه املراحل من تطور املعاينالكتشاف املعاين املقصودة lلفعل يف لك ه، عرص وآخر
  :ؤامه ما جيب ٕاثباته، ٕاىل الرجوع ٕاىل لك النصوص

ومعاين أاللفاظ ، واملعاين الفرعية جلذر لك مدخل، ٕاثبات العالقة اBاللية بني املعىن أالسايس- 1
  .ٔاو ما يقاربه، للغات السامية اليت حتتوي عىل اجلذر نفسه

  .ٔاو بتحويل معناه أالسايس ٕاىل معىن آخر،  سـتعامل بنفس املعىن ٕاثبات اسـمترار اللفظ يف- 2
  .والثقافية، واحلضارية، تفسري التحويل lٕحال³ حمV من التحويالت التارخيية  ج�عية- 3
وكذÇ ٔالفاظ ، )مثل ما ٔاىت به إالسالم(ٕاثبات ظهور لكمة ٔالول مرة لكفظ موBّ عىل ممر العصور- 4

  .)27(بيان �رخي ٔاو نص ظهر فيهو ، واBخيل، احلضارة
بذلت lٕخالص يف سبيل ترسـيخ ماكنة لغة الضاد يف جمال ، ال ميكن ٔان تنكر، وهناك Àود عربية 

  :نذكر من بيهنا، التطبيقات التقنية الرمقية
فقد متكن هذا ا¢مع من تطويع معطيات التقنية : : : : بنك املصطلحات يف مجمع اللغة العربية أالردينبنك املصطلحات يف مجمع اللغة العربية أالردينبنك املصطلحات يف مجمع اللغة العربية أالردينبنك املصطلحات يف مجمع اللغة العربية أالردين----1111

، والتقنية من ٔاجل تسهيل معليات التعريب، وجنح يف ختزين املصطلحات العلمية، وبرجمياهتا ،الرمقية
فٕان مرشوع هذا ، ووفقًا ملا جاء يف تقرير صادر عن ا¢مع اللغوي أالردين، والرتمجة عىل املتخصصني

  :البنك يف صورته الهنائية يسـهتدف أالمور االٓتية
  .والتأثري يف اسـتعاملها، وسائل توزيعهاوتوفري ، وتنظميها، مجع املصطلحات-
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وذÇ من خالل االتصال ، وتوفريها للمسـتفيدين، ولغوية حموسـبة، تأسيس خدمات مصطلحية-
  .وغري املبارش، املبارش

وكذا للك مؤسسات العمل ، وجلانه، تقدمي خدمات مصطلحية متخصصة للباحثني يف جملس ا¢مع-
ومكتب تنسـيق ، والعلمية العربية، ا¢امع اللغوية(نسق مع ا¢معوهيئاهتا اليت ت ، املصطلحي العربية

  ).ٕاخل..التعريب
يف ا¢مع مركزًا لٔالحباث يعمل عىل تصممي ٔادوات حاسوبية لتحسني معاجلة  اع�د بنك املصطلحات-

  .وتطويرها، اللغة العربية lحلاسوب
وتوحيد املامرسات ، صطلحي احملوسبوالتطبيقية للعمل امل، العمل عىل تطوير املهنجيات النظرية-

  .واملؤسسات، املصطلحية عند أالفراد
اع�د البنك ٔاداة متكني لتنفيذ تعل�ت مرشوع قانون اللغة العربية ا¦ي يتقدم به ا¢مع ٕاىل السلطات -

  .الترشيعية بطلب ٕاقراره
  .والفنية ، يةتوفري الوسائل الفنية االٓلية اليت تُساعد ا¢مع يف نرش املعامج العلم -
، ٕالنشاء مركز خاص بشـبكة عربية للمصطلحات، العمل عىل توفري املسـتلزمات الفنية Bى البنك-

        .)28(وتعزيز فرص قيام تعاونيات مصطلحية  بني مؤسسات العمل املصطلحي العربية
 تأسس هذا البنك االٓيل املمتزي ::::))))llllمسمسمسمس((((    ::::واملعروف lواملعروف lواملعروف lواملعروف lمسمسمسمس    ، ، ، ، البنك االٓالبنك االٓالبنك االٓالبنك االٓيليليليل السعودي للمصطلحات السعودي للمصطلحات السعودي للمصطلحات السعودي للمصطلحات----2222

  :وتمتثل �امه يف أالمور االٓتية، بتلكيف من مدينة املï عبد العزيز للعلوم والتقنية مبدينة الرQض
وحرص ، والتقنية ، إالسهام يف تعريب العلوم والتقنية من خالل ٕاعداد بنك آيل للمصطلحات العلمية-

ع ٕاماكنية اسرتجاع هذه م، واملعلومات اخلاصة هبا، وخزهنا، ومجعها، والتقنية، املصطلحات العلمية
  .واملصطلحات ٕالجراء التعديالت الالزمة لتحديهثا، املعلومات

، وهيئات عربية، من ٔافراد، واملتخصصني يف جمال املصطلحات، هتيئة وسـيT مساعدة للعاملني-
  .بناء عىل املعلومات املتوفرة من قبل البنك، وهو ما يُساعد عىل وضع املصطلحات اجلديدة، ؤاجنبية

ٔاو ، من خالل اسـتخدام وسائل النرش إاللكرتونية، والتقنية، توسـيع دائرة نرش املصطلحات العلمية-
ٔاو ٔافراد عن طريق شـباكت ، سواء مؤسسات، والعمل عىل ٕايصالها ٕاىل املسـتفيدين، الطباعة الورقية

¦ي محل ا، رشعت جامعة املï سعود بتنفيذ مرشوعها اجلديد، )lمس(وامتدادًا لبنك، املعلومات
   .)29(و ج�عية، امس البنك االٓيل ملصطلحات العلوم إالنسانية

والتابع للمنظمة ، مبكتب تنسـيق التعريب يف املغرب أالقىص    ::::بنك املصلحات واملعجم االٓبنك املصلحات واملعجم االٓبنك املصلحات واملعجم االٓبنك املصلحات واملعجم االٓيليليليل الشامل الشامل الشامل الشامل----3333
اليت ٔاقرهتا ، ويرتكز معل البنك عىل توثيق املصطلحات املوحدة، والعلوم، والثقافة، العربية للرتبية

ٔامهها املعجم ، ومن ٔابرز مرشوعات البنك ٕاصدار املعامج املوحدة عىل ٔاقراص اللزير، رات التعريبمؤمت
، ا¦ي وضع من ٔاجل ٕاشاعة املصطلح العلمي العريب املوحد بني الناطقني lلعربية، الرمقي الشامل
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 2020جانفي                                        294                                         لكية االٓداب و اللغات

ٔاو ثالثية ، وٕاصدار معامج ثنائية، واستgر معطيات بنوك املصطلحات، واستgر الرصيد املصطلحي
  .)30(وٕا�حة معجم شامل عىل إالنرتنت، اللغة عىل ٔاقراص مضغوطة

فٕان ٔاغلب ، و نفجار التكنولو� والتقين، واملعلوماتية، ومبا ٔاننا نعيش يف زمن العوملة  
، وتعلمها، اBارسني ينصحون lستgر الوسائل التقنية احلديثة بغرض  رتقاء بتعلمي اللغة العربية

نتجت مجT من برامج احلاسوب التعلميية، طرائق تدريسها محلل الناس عىل  ه�م هبا وحتسني ، فقد ا�
، وتمنية اللغة Bى الطالب، كام ميكن ٔان تُسامه يف تطوير، واليت تعود lلفائدة عىل تعمل اللغة أالم

اف أالخطاء حيث ميكن تزويد احلاسوب بربامج الكتش، وتُقدم تسهيالت تعني عىل رسعة التأليف
  .وقد تكون هناك برامج لتصحيح أالخطاء تصحيحًا فورQً ، وإالمالئية، املطبعية

وميكن ٔان يقدم خدمة ، ويرى بعض اخلرباء ٔان للحاسوب قدرة كبرية عىل تمنية اللغة عند الطفل    
مناذج لغوية  ومن املسمل به ٔان تعلمي اللغة لٔالطفال ال بد ٔان يمت   وفق، كبرية للغة العربية الفصيحة

، ومنظمة عىل ٔاساس التدرج اللغوي حيث يمت  نطالق من أالكرث معيارية ٕاىل أالقل معيارية، مرنة
  :فيكون Bينا

  .العربية املعيارية ويه الضابط أالعىل ومثلها لغة القرآن الكرمي-1 «
  .ٕاخل..والصحافة ، العربية المنطية ويه لغة أالدب- 2
، و ج�عات، لغة اللقاءات الرمسية اكلتدريس(لغة التواصل الشفوي العربية حتت المنطية ويه- 3

  ).واملوائد املسـتديرة
lملعهد وlجلامعة خارج ، ويه اللغة املسـتعمT يف وضعيات ال رمسية lملدرسة ، عربية املمتدرسني- 4

  .قاعات اBراسة
  )31(  »واملدينة، والقرية، ويه لغة احلي)اBارجة(اللغة العامية- 5

ٕاذ يسـتطيع التعامل مع احلاسوب ، ن احلاسوب يُسامه يف تمنية املقدرة اللغوية عند الطفلإ 
، كام يوفر احلرية، ويزيد من حدة نشاطه، ويقوي مداركه، ويمني وعيه، قبل السـنة الرابعة من العمر
ارته ويطور الطفل بوساطة احلاسوب �، ويُسامه يف اختياره للموضوع، وعدم اخلضوع لنظام املدرسة

مك يعزز ذخريته من خالل سامع ، وٕاعداد الربامج، والرمس، و ستيعاب، والفهم، والكتابة، يف القراءة
وٕالقاء ، وامجليل عن طريق برامج تالوة القرآن الكرمي، ويه تؤدي ٕاىل أالداء السلمي، العربية الفصيحة

، اكلتلعمث، والسلوك، طقويُساعد احلاسوب الطفل عىل التخلص من كثري من مشmت الن، الشعر
، واحلروف القمرية، ويُقدم ³ مساعدة كبرية عىل النطق الصحيح لٔالحرف اللثوية، و رتباك، والرتدد

وتطبيق كثري من ، ويُمكنه من قراءة أالعداد املكتوبة lللكامت، واحلروف الشمسـية، وخاصة اجلمي
، ويوفر ³ قراءة سهT، واحلوار، وٕاجراء املقابالت ،واحملادثة، واخلطابة، كام يعلمه فن إاللقاء، القواعد

  :ومن بني الربامج احلاسوبية التعلميية املتعلقة lللغة العربية نذكر، )32( وواحضة ممتعة



  إالسالم بوفالقة محمد سـيف/  د                                      ...الكونية و البقاء: اللغة العربية ومواكبة العرص

 2020جانفي                               295                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

وهتدف هذه الربامج ٕاىل قيام الطلبة بتدريبات وممارسات متت :برامج التدريب والتدريس اخلصويص- أ  
، حيث يقوم احلاسوب بتقدمي السؤال للطالب، اللغوية للغة أالم تعمل املفردات:مثل، دراسـهتا مسـبقاً 

ومن    ، ويقوم الربöمج مبقارنة ٕاجابة الطالب مع إالجابة اüزنة فيه، والطالب بعد ذÇ يعطي إالجابة
ممزيات برامج التدريب والتدريس اخلصويص ٔاهنا تسمح بتقدمي ٔاسـئT متنوعة للطالب يف مواضيع لغوية 

، واختيار رمز إالجابة الصحيحة، واليت تمت بعد قراءة امجلT، ٔاسـئT  ختيار من متعدد:مثل، شـىت
من خالل حذف بعض أالحرف اليت يكون ، ؤاسـئT مٔال الفراغ اليت تقوم بتعلمي الطلبة قضاQ لغوية

Tٔادخل حرف الرشط املناسب يف امجل: مثل القول، وتلكيف الطالب بتعويضها، لها تأثري عىل امجل T
وذÇ من خالل الرتكزي عىل تعلمي ، وهتدف متارين املزاوجة ٕاىل تزويد الطالب برثوة لغوية كبرية.التالية

ومعانهيا ، الطلبة معاين املفردات اللغوية من خالل عرضها يف معودين توضع اللكامت يف العمود أالول
  .مةويقوم املتعمل lنتقاء املعىن املناسب للك لك، يف العمود املقابل

ويه برامج يمت اسـتخدا�ا من قبل بعض معلمي اللغة العربية يف تعلمي : برامج القراءة و ستيعاب-ب
ٔاو ، ٔاو اللكامت، حيث يقوم برöمج احلاسوب بعرض مجموعة من احلروف، القراءة و ستيعاب

يعاب وضبط مدى است ، وحساب معدلها، وتكون مصممة بطريقة تسمح بزQدة رسعة القراءة، امجلل
ومن بني أالمثT عىل ، والهدف  من هذه الربامج قياس حتصيل ٔاداء الطالب، الطالب ملا قام بقراءته

، وهو برöمج يسمح للطالب بأن يتنبأ lلنص اللغوي املضمر، برöمج كشف النص اüفي:هذا النوع
ه النصوص وقد تكون هذ، ويمكل الطالب ما تبقى مهنا، من خالل ٕاظهار بعض احلروف يف النص

ؤاحياöً يكون تصممي هذه الربامج الرتبوية التعلميية عىل ، وشعرية، عبارة عن قطع ٔادبية شائقة نرثية
ولكام طلب املساعدة من احلاسوب خرس مجموعة ، ولكام تنبأ الطالب حصل عىل نقاط ٔاكرث، شلك لعبة
  )33(  وذÇ ٕاىل غاية الكشف عىل النص اüفي، من النقاط

يُمكن ٕابرازها يف ثالث صور ، احلاسوب يف النشاط اللغوي بأشاكل متعددةويُسـتفاد من 
ويُقدم هذا ، ٔاو تنسـيق اللكامت، وا¦ي من ٔامه جماالته معاجلة النصوص،  سـتعامل العام:رئيسة يه

، التدقيق إالماليئ:وما يتبعها من ٕاجراءات تدقيقية مثل، النوع من  الربجميات ٕاماكöت الكتابة
وقد ، ٔاو مكزن، معجم املرتادفات:واملسامهة يف دقة التعبري املعجمي من خالل، لنحويوالتدقيق ا

ٕاضافة ٕاىل دور ، واملرتمجني، والكتاب، ٔاسهمت هذه الربامج بشلك كبري يف خدمة اللغة العربية
، يةوأالدب ، والعلمية، الشابكة يف نرش اللغة العربية عند اسـتعاملها يف نرش النصوص العربية إالعالمية

، ٔاو الرتمجة مبعاونة احلاسوب عىل الشابكة، ومن بني  سـتخدامات املتعددة للحاسوب الرتمجة االٓلية
ويتضمن ذÇ تعلمي ، وتعمل اللغات، ومنذ العقد السابع بدٔا الرشوع يف اسـتخدام احلاسوب يف تعلمي

، والقيام بتقوميها، وتقدميها، ٕاضافة ٕاىل تصممي  ختبارات اللغوية، و�اراهتا بصور خمتلفة، عنارص اللغة
ويذهب بعض اBارسني ٕاىل ٔان اللغة العربية يه ٔاكرث ، )34(وهناك عدة برامج حاسوبية لتعلمي العربية 
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فهـي االٔكرث انسجامًا مع طبيعة ، اللغات مالءمة لنظام احلاسوب ذÇ  ٔان حروفها قابT للرتبيع
،  اBور إالجيايب للتقنية يف خدمة اللغة العربيةوٕاذا نظرö ٕاىل، احلاسوب من ٔاي لغة ٔاخرى يف العامل

، ومرئية لتعلمي مفردات اللغة العربية، فٕاننا  نلمس ذÇ من خالل  ما وفرته من ٔادوات صوتية
املدققات  و ، والقواميس إاللكرتونية، وكذا ما وفرته من املعامج، ونطقها، كتابهتا«وكيفية، وقواعدها

وإالمالء االٓيل ، فضًال عن برجميات القراءة الضوئية للحروف العربية، نرتنتوإالمالئية عرب االٕ ، النحوية
مفع ما وفرته من ٔادوات عظمية ، ...وحتويل النصوص العربية ٕاىل ٔاصوات öطقة lللغة العربية، العريب

حيث ، ٕاال ٔاهنا قد ٔادت ٕاىل امضحالل منوذج التعمل ا¦ي يقوم عىل التواصل وÀًا لوجه، بلك ٔابعادها
  .)35( »...يكون هناك دور للحواس البرشية اكفة

lلنظر ٕاىل ما يوفره من ٕاماكöت يُمكن استgرها ، وهناك دعوات ٕاىل حوسـبة املهناج اللغوي
من خالل ، واللغة العربية، ٕاذ ينبغي التعجيل بردم الهوة بني نظم احلاسوب، يف جمال تعلمي اللغات

من ٔاجل صناعة ، ة ٕاىل ٕارشاك املهندسني يف الربجمة احلاسوبيةاملبادرة من قبل مؤلفي املناجه اBراسـي
  .)36(حمامل ٕالكرتونية للمواد اللغوية

  :   يويص الباحث مبا يأيت ،بعد هذه اجلو� مع أالطروحات والتّحاليل ::::التوصيات واملقرتحاتالتوصيات واملقرتحاتالتوصيات واملقرتحاتالتوصيات واملقرتحات
ووضع ، قاقواع�د طريقة مشاهبة لطريقة الرتمزي القرآين لالشـت، إالفادة من التقنيات احلديثة - 1

واجلديد ٕاىل ، ٕاذ يُمكن من خالل ذÇ ٕارجاع املصطلح املسـتحدث، ٔاسامء للمصطلحات العلميّة
  .سـياقه يف امليدان العلمي

فال ينبغي ٕاهامل دورها ، والتّكنولوجية احلديثة يف تعلمي اللغة العربية ، استgر الوسائل التقنية -2
حيث  يُمكن ٔان تلعب دورًا �امً يف الهنوض بتعلمي  ، اهنفهناك حاجة رضورية السـتغاللها يف زمننا الر 

:   ومن ٔابرز ما يتوجب  ع�د عليه، والبد من السعي ٕاىل ٕانتاج برامج تقوم هبذه املهمة، اللغة العربية
وأالÀزة املتطّورة اكٔاللواح إاللكرتونيّة والهواتف اّ¦كية؛ مع ، وأالفالم التعلميية، ) نرتنت(الشابكة

  .وتوظيفه يف العملية التعلميية بطرائق متنوعة، ابعة تطورات عمل احلاسوب لٕالفادة منهمت
واع�د ، وخماطبة اجلهات الّرمسية يف اBول العربية ٕالثرائه ، رضورة العناية lحملتوى الرمقي العريب -3

  .تقنيات احلديثةوتعّزز من شأن اللغة العربية يف ميدان ال ، مبادرات ختدم احملتوى الرمقي العريب
، و علوم احلاسوب، وعمل الرتبية والتّعلمي، ٕاقامة عالقات وطيدة بني ٔاقسام اللغة العربية -4

مع استgر املناجه ، و ذÇ بغرض  تنسـيق اجلهود بني خمتلف اBّارسني، والتكنولوجيات احلديثة
، وميادين علمية  جديدة، خرىفال بد من انفتاح مدّريس اللغة العربية عىل ختصصات أ ، املتوصل ٕالهيا

، تكنولوجيات االتصال:والعلوم أالخرى مثل، والّسعي ٕاىل خلق عالقة وشـيجة بني تعلمي اللغة العربية
  . وإالعالم
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وخماطبة اجلهات ، وتوحيدها للهنوض lٕثراء ا¦خرية اللغوية احملوسـبة عىل الشابكة، تنسـيق اجلهود - 5
  . احلضاري الرمسية لتعزيز هذا املرشوع العلمي

مواÀة : مثل، ومعضالت، من حتدQت، رضورة تالحق أالفاكر يف تشخيص ما تواÀه اللغة العربية -6
، كام جيب المتيزي بني ما تتسع ³ العربية، من لغات ٔاخرى، اخلطر ا¦ي هيدد اللغة العربية العريقة

  .التارخي وبني ما يُشلك اعتداًء عىل هويهتا املمتدة يف، وتقبV من عامياهتا
تركزي  ه�م عىل املنطلقات وأالسس الرئيسة اليت تبىن من خاللها أالهداف التعلميية للغة العربية  - 7

وت�ىش مع ، واليت تنسجم، سواء ٔااكنت عامة ٔام خاصة من خالل حتديد  حتياجات الرتبوية للمتعمل
  .واملسـتوى الثقايف ا¦ي هو عليه، العرص ا¦ي يعيشه

و نسجام بني اجلوانب النظرية ، واحلرص عىل التاكمل ، ية بأساليب تقومي تعلمي اللغة العربيةالعنا -8
  .والتقنيات احلديثة، مع إالفادة من تكنولوجيا املعلومات، والعملية يف مناجه تعلمي اللغة العربية

، يت يعيش فهيا التلميذاحلرص عىل صياغة برامج تعلميية تقنية حديثة تكون لها صT معيقة lلبيئة ال -9
، وأالشاكل البيانية، والصور، الرسومات التخطيطية:والفهم مثل، مع  سـتعانة بوسائل إاليضاح

  .وتقريب دالالهتا  ٕاىل ٔاذهان املتعلمني، وهذا ما يُسامه يف ٕايضاح املعاين، واüططات
قة أالمناط اللغوية اليت تُسهم يف مع تطبيق طري، احلرص عىل  نتقاء العلمي السلمي للامدة النحوية -10

كام ينبغي الرتكزي عىل ، وتساعد عىل اكتشاف ٔانواع خمتلف الرتاكيب وسامهتا، تيسري معلية الوصف
  . املهنج اللساين الوصفي يف تعلمي النحو العريب

ة ونتاجئ معمق، العمل عىل ٔان تكون مناجه تعلمي وتعمل اللغة العربية قامئة عىل جتارب دقيقة -12
وذÇ هبدف ترقية وحتديث املقررات والربامج ، مسـتخرجة ومسـتنتجة من البحث والتجريب

وفقًا ، ٕاضافة ٕاىل  رتقاء lلطرائق املعمول هبا وتطويرها من مرحT ٕاىل ٔاخرى، اBراسـية للغة العربية
  .ملتطلبات ومقتضيات العرص وحاجات املتعلمني

حبيث يمت تقومي ، وم واملعارف لرتقيّة تعلمي اللغة العربيةالسعي ٕاىل خلق تاكمل بني خمتلف العل -13
، والنتاجئ املسـتخلصة، اسـتعامل اللغة العربية يف املؤسسات التّعلميية الرتبوية يف ظل احلقائق املكتشفة

ليس يف عمل واحد بل من خالل تضافر اجلهود بني مجT من الباحثني املتخصصني يف علوم متنوعة 
ٕاضافة ٕاىل  ع�د عىل ٔاسس ومفاهمي النظرية ، وعمل اللسان التطبيقي، لغاتعمل تدريس ال:مثل

كوهنا تُسهم يف تيسري النحو و بتعاد به عن التعقيدات ، الوظيفية اليت ٔاكدت عدة دراسات جناÝا
  .والقيود اüتلفة

ر اللّسانيات استgمع ، تشكيل جلان متابعة متخّصصة حترص عىل ٕاثراء احملتوى الرمقي العريب -14
  .وإالفادة من الباحثني املمتزيين يف هذا امليدان، احلاسوبية يف هذا الشأن
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واحلرص عىل توحيد املصطلحات ، تركزي  ه�م عىل املعجم العريب من خمتلف اجلوانب -15
  .  واملؤسسات ٕالثراء التّجارب، مع تبادل اخلربات بني اجلامعات، املسـتحدثة يف شـّىت ا¢االت
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        الهوامالهوامالهوامالهوامشششش واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر
                                                                        

اعمتدت يف صياغة هذه الفقرة عىل بعض أالفاكر اليت وردت يف دراسة الباحث صاحل بن )1(
جمT فصلية تصدر عن النادي أالديب الثقايف ،  جذورجمT، حنو ٔاي مسـتقبل؟:اللغة العربية:رمضان

   .9- 8:ص، م2005سبمترب، هـ1426رجب، 9:مج، 21:العدد، جبدة lململكة العربية السعودية
)2(Bت الثقافة:اعمتدت يف صياغة هذه الفقرة عىل مقال الباحث ٔامحد خاöت العوملة ورهاQحتد ،

ديسمرب  10-8¦ي نظمته مجعية بريوت الرتاث ٔاQم ا حمارضة قدمت يف املؤمتر اBويل السادس
. 65 :ص، بعنوان الرتاث و املعارصة و حوار الثقافات  :و مجعت ٔاعامل املؤمتر يف كتاب، 2003

، منشورة يف جمT العريب، عاملية اللغة العربية ودورها: ميساء ٔامحد ٔابوشنب: ٕاضافة ٕاىل دراسة الباحثة
، هـ1435جامدى االٓخرة، 665:العدد، رة إالعالم بدو� الكويتجمT شهرية ثقافية تصدرها وزا

، جمT العريب، ملاذا ّمعرت العربية ومات غريها؟:حسني السوداين.د :ودراسة. 17:ص، م2014ٔابريل
    .96:ص، م2018يناير-هـ1439ربيع االٓخر، 710:العدد

جمT تصدر عن ، العلوم إالنسانية جمT، احلاسوب وتعمل اللغة العربية:عايد محدان سل�ن الهرش.د) 3(
    .218:ص، م1999ديسمرب، 12:العدد، اجلزائر، جامعة منتوري بقسـنطينة

قراءة ، لكمة تسـتخد�ا يف لغهتا اليومية500:فرنسا مدينة للعربية ب:ٔامحد صالح: نقًال عن) 4(
ينظر ، م2018نومفرب27/هـ1440من شهر ربيع أالول19:بتارخي، منشورة يف حصيفة الرشق أالوسط

 .موقع الصحيفة عىل الشابكة
جمT احلرس  ، اللغة العربية و تأثريها يف لغات الشعوب إالسالمية: محمد بن الرمحن الربيع. د)5(

جمT عسكرية ثقافية شهرية تصدر عن وزارة احلرس الوطين السعودي lلرQض يف اململكة ، الوطين
    .69:ص، م2016ديسمرب-هـ1438ربيع أالول، 364:العدد، العربية السعودية

جمT نصف سـنوية حممكة ، جمT اللغة العربية، اللغة العربية واستيعاب الثقافات:خمتار نويوات.د )6(
    .وما بعدها39:ص، م2002، 06:العدد، تصدر عن ا¢لس أالعىل للغة العربية lجلزائر

- هـ1431حمرم، 613:العدد، T العريبجم، العربفونية يف زمن العوملة:سل�ن ٕابراهمي العسكري.د)7(
    .وما بعدها 11:ص، م2009ديسمرب

ربيع ، 710:العدد، جمT العريب، ملاذا ّمعرت العربية ومات غريها؟:حسني السوداين.د)8(
    .92:ص، م2018يناير- هـ1439االٓخر

، ب العريبمنشورات موسوعة معامل أالد، اللغة العربية بني حامهتا وخصو�ا:ٔانور اجلندي.د)9(
    .   36:ص، م1965، القاهرة ، )ط، د(واملكتبة أالجنلو املرصية 
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، اجلزائر، جمT بونة للبحوث واBراسات، اللغة العربية الكونية ٔاو الفناء: عيل يوسف اليعقويب.د)10(
       .14:ص، م2016جانفي -يناير/هـ1437ربيع الثاين، 25/26: العدد  املزدوج

طلعت : ترمجة، ٕاعادة صنع النظام العاملي..رصاع احلضارات، مصويل، هنتنجتون: ينظر) 11(
       .  100-99ص، م1999، 2ط، الشايب

             . 19:ص، املرجع السابق، اللغة العربية الكونية ٔاو الفناء: عيل يوسف اليعقويب.د)  12(
جمT ، محمد عويس:حاوره، رةرئيس مجمع اللغة العربية lلقاه، حوار مع اBكتور حسن الشافعي )  13(

عبد هللا بن محمد .ود .64:ص، م2016ديسمرب-هـ1438ربيع أالول، 364:العدد، احلرس الوطين
              . 75:ص، املرجع نفسه، رسوخ اللغة العربية ومقوماهتا:أالنصاري

، طينجمT احلرس الو ، حضارية علمية عاملية...لغة الضاد:صالح عبد السـتار الشهاوي )  14(
   .114:ص، م2015سبمترب- هـ1436ذو احلجة، 357:العدد

عبد هللا ٔابو .ود، 18:ص، املعجامت العربية وموقعها بني املعجامت العاملية:محمود فهمي جحازي )15(
، جمT الرتاث العريب، حوسـبة املعجم ومشmته اللغوية والتقنية ٔامنوذجاً :مسـتقبل اللغة العربية:هيف

ربيع - احملرم، 94-93:العدد، صدر عن احتاد الكتاب العرب بدمشقجمT فصلية حممكة ت
   .وما بعدها 93:ص، م2004حزيران-آذار/هـ1425الثاين

، م2005نومفرب/هـ1426شوال، 564:العدد، جمT العريب، احملتوى الرمقي العريب:محمد مراQيت.د)16(
 .وما بعدها 152:ص

ربيع ، 368:العدد ،،جمT احلرس الوطين ، مبادرة املï عبد هللا للمحتوى العريب:ينظر)17(
         .62:ص، م2017نومفرب- هـ1439أالول

، املرجع السابق، خدمات التقنية الرمقية lللغة العربية ٔافادت الناطقني هبا:حسـين عبد احلافظ)18(
 .81:ص

ن احلاج العّالمة عبد الرمح:رحيل صاحب مرشوع ا¦خرية اللغوية:محمد سـيف إالسالم بوفالقة.د)19(
- هـ1438شعبان-رجب-366:العدد ،،جمT احلرس الوطين ، صاحل وÀوده يف خدمة علوم اللسان

          .وما بعدها 118:ص، م2017مايو- ٔابريل
وثيقة رمسية ٔاعدت من طرف ، )ٔاو  نرتنت العريب(من ٔاخبار مرشوع ا¦خرية العربية:يُنظر  )20(

، جلامعة اBول العربية Bراسة هذا املرشوع وتقدميه للجامعة مجموعة من اخلرباء بطلب من أالمني العام
       .  263:ص، م2005ديسمرب/هـ1426ذو القعدة، العدد الثاين، جمT ا¢مع اجلزائري للغة العربية

  .وما بعدها 264:ص، املرجع نفسه، )ٔاو  نرتنت العريب(من ٔاخبار مرشوع ا¦خرية العربية)21(
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، املرجع السابق، خدمات التقنية الرمقية lللغة العربية ٔافادت الناطقني هبا:حسـين عبد احلافظ)22(
 .82-81:ص

جمT ا¢مع اجلزائري ، ٔادوات البحث العلمي يف عمل املصطلح احلديث:عبد الرمحن احلاج صاحل.د)23(
 . هاوما بعد 12:ص، م2008جوان-هـ1429جامدى الثاين، السـنة الثالثة، العدد السابع، للغة العربية

املرجع ، اللغة العربية والبحث العلمي املعارص ٔامام حتدQت العرص:عبد الرمحن احلاج صاحل.د)24(
  .18:ص، نفسه

دراسة منشورة مضن ، رؤية عربية مسـتقبلية: حمورية الثقافة يف جممتع املعرفة:نبيل عيل.د)25(
، الكويت، 81:لعددا، كتاب العريب، الثقافة العربية يف ظل وسائط االتصال احلديثة:كتاب
 .30:ص، م2010يوليو

 .37:ص، املرجع نفسه، رؤية عربية مسـتقبلية: حمورية الثقافة يف جممتع املعرفة:نبيل عيل.د)26(
، جمT ا¢مع اجلزائري للغة العربية، املعجم التارخيي ورشوط ٕاجنازه:عبد الرمحن احلاج صاحل.د)27(

   .  18:ص، م2007جوان-ـه1428جامدى أالول، السـنة الثانية، 05 :العدد
املرجع ، خدمات التقنية الرمقية lللغة العربية ٔافادت الناطقني هبا:حسـين عبد احلافظ: نقًال عن)28(

 .83:ص، السابق
 .والصفحة نفسها، املرجع نفسه)29(
 .84:ص، نفسه  )30(
أالسـبوع ، ائراجلز ، جمT ٔانباء اجلامعة، احمليط السوسـيو ثقايف وتعّمل اللغة العربية:ل.حبيبة)31(

   . 20:ص، م1997نومفرب18ٕاىل12:من
، جمT ا¢مع اجلزائري للغة العربية، احلاسوب وتمنية املقدرة اللغوية عند الطفل:ٔامحد زQد حمبك.د)32(

 . 57:ص، م2008جوان-هـ1429جامدى الثاين، 07:العدد
جمT تصدر ، لوم إالنسانيةجمT الع، احلاسوب وتعمل اللغة العربية: عايد محدان سل�ن الهرش.د)33(

     .وما بعدها 226:ص، م1999ديسمرب، 12:العدد، اجلزائر، عن جامعة منتوري بقسـنطينة
ربيع ، 368:العدد ، جمT احلرس الوطين، اللغة العربية واحلاسوب:محمود ٕاسامعيل صاحل.د)34(

    .66:ص، م2017نومفرب- هـ1439أالول
    .76:ص، املرجع نفسه، عربية والتقنيةاللغة ال:جربيل بن حسن العرييش.د)35(
منشورات اBار العربية للعلوم ، اللسانيات النسبية وتعلمي اللغة العربية: محمد أالوراغي.د)36(

 .47:ص، م2010-هـ1431، 01:ط، لبنان، بريوت، öرشون
    


