الملتقى الدولي حول "اللغة العربية في وسائل اإلعالم والمدونات اإللكترونية :عقبات
وحلول" ،المنعقد يومي 31 :و 31مارس  ،8132كلية اآلداب واللغات ،جامعة أكلي محند
أولحاج بالبويرة ،الجزائر
"تشخيص حول الحضور المعرفي العربي على شبكة اإلنترنيت"
مداخلة موسومة ب:
ٌ
إعداد الدكتور :لخذاري سعد ،أستاذ محاضر الصنف أ بجامعة البويرة ،قسم اللغة واألدب
العربي
تعتبر اللغة العربية من اللغات المعترف بها عالميا في عصرنا الراهن ،ولها تاريخ ضارب في
القدم ،وحضارة رافقتها ضربت بحدودها أقاصي األرض وأدناها ،وقد بلغت المعرفة بالعربية أوجها قبل
قرون من الزمن ،حتى صار العلماء من األمم األخرى يترجمون ما جاد به علماء العرب القدامى،
ويتعلمون العربية حتى ينهلوا من معارفها وعلومها ،ولكن هذا األمر لم يقيض له االستمرار بفعل التقهقر
الذي أصاب العرب في كل الميادين ،وبفعل التقصير والجمود ،حتى جاء العصر الحالي؛ عصر
التكنولوجيا واالنترنت ،فتسابقت األمم األجنبية المتقدمة في علومها ولغاتها تحاول فرض وجودها اللغوي
عبر شبكة االنترنت ،أي فرض المعرفة التي تؤدي بالضرورة لفرض اللغة ،ولكن في خضم النشاط
اللغوي القوي لالنجليزية مثال واأللمانية والروسية ،لوحظ تراجع للمعرفة بالعربية ،وتراجع هذه األخيرة
يعود ألسباب عدة؛ األمر الذي يدعو إلى تشخيص الحضور المعرفي العربي على شبكة االنترنت ،لنعرف
أبعاد القضية ،وأسبابها ،وحلولها ،ونقدم مقاربة مفهومية لهذا الموضوع علنا نبصر السامع والقارئ
والمؤسسات والجهات المعنية.

أوال :تحديد المفاهيم
أ) التشخيص :حسب الباحث "عبد الله الحجاجي" فإن التشخيص ":يعني العملية العقلية التي خاللها يتم
تفسير كيفية حدوث المشكلة بهدف التوصل إلى خطة عالجية مناسبة ،ومفهوم العملية يشير إلى مجموعة
الخطوات المنظمة التي يقوم بها األخصائي إلى آخر باختالف القدرات العقلية لألخصائي ،وبالتالي نحاول
أن نعتمد على أسس تقرب وجهات نظر بين األخصائي ومفهوم التفسير .هو فك وتركيب الموقف للتعرف
على جزئياته والربط بين أجزائه ،والتخيل لكيفية ترابط أحداث الموقف الحالي"1؛ فالتشخيص هو فحص
ومراقبة األحداث والمعطيات بهدف وصفها وشرحها ،وتقديم التفسير والحلول .عن طريق الربط ما بين
الجزئيات إلدراك مناطق الترابط لهدف الخروج بمخطط عام للمشكلة محل الدراسة ومعرفة جزئياتها
وتفاصيلها ومحدداتها.
ب) الحضور المعرفي :جاء في معجم "مختار الصحاح" لــ "محمد بن أبي بكر الرازي" "حضر"":
حضرة ُ الرجل قربه وفناؤه...والحضور ضد الغيبة...وقو ٌم حضور أي حاضرون ،وهو في األصل
متجل وظاهر وقابل للمعاينة وللحساب
مصدر" 2؛ فالحضور من معانيه عكس الغياب ،بمعى شيء
ٍّ
والتجربة ،يتعلق بالموجودات ومدى توفرها وكينونتها.
أما "المعرفة" ":اسم مشتق من الفعل يعرف ،وتشير إلى القدرة على التمييز أو التالئم ،وهي إذن كل ما
هو معرف أو ما هو مفهوم .والمعنى أن الرصيد المعرفي الناتج من حصيلة البحث العلمي والتفكير
الفلسفي والدراسات الميدانية والتطوير والمشروعات االبتكارية وغيرها من أشكال اإلنتاج الفكري
لإلنسان عبر الزمان تتمثل جميعا في الرصيد المعرفي أو الكم المعلوم المقابل لالستخدام في أي مجال من
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المجاالت"3؛ فالمعرفة تراكمية ومصادرها مختلفة ،يحتاجها اإلنسان لينور بها عقله ويفيد منها في شؤون
حياته ،وفي تطوير ذاته للتعامل مع المشكالت التي تعرض يوميا ،فهي غذاء للعقل وضرورة للحياة.
ومنها تتضح أن الحضور المعرفي؛ هو مدى توفر المعلومات وتجليها ،وفي بحثنا هذا نقصد حضور
المعرفة باللغة العربية على االنترنت ،أي مدى توفرها وكفايتها ،وتنوعها ،بحيث أنها تغطي حاجة الباحث
وفضوله.

ج) شبكة االنترنت
االنترنت...":أو ما يسمى بالنت ( )Netهي عبارة عن شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من شبكات
أصغر ،بحيث يمكن ألي شخص متصل باالنترنت أن يتجول في هذه الشبكة وأن يحصل على جميع
المعلومات في هذه الشبكة (إذا سمح له بذلك) أو أن يتحدث مع شخص آخر في أي مكان من العالم .فهي
شبكة كمبيوتر ضمن مساحة جغرافية أوسع من الشبكة المحلية ( )Lanوقد تشمل الشبكة الواسعة عددا من
الشبكات المحلية ،وقد تستخدم خطوط الهاتف واألقمار الصناعية وغيرها من وسائط نقل البيانات .وتكمن
فائدة الشبكات الواسعة في أنها تتيح نقال آمنا وسريعا للمعلومات بين العقد المختلفة4"...؛ فشبكة االنترنت
هي تكنولوجيا سهلت الكثير على اإلنسانية ،بحيث وفرت المعلومات والمعرفة بأيسر السبل وبأقل تكلفة،
فصارت المعارف عابرة للحدود والقارات بسرعة فائقة ودقة عالية ،فصار الباحث يطلع على كل ما تجود
به العقول والكشوفات من زاوية البيت وفي المدرسة والجامعة ،وفي كل مكان نحل أو نرتحل إليه ،إننا في
عصر التفجر المعرفي الشبكي.

ثانيا :تشخيص للمعرفة بالعربية على االنترنت
أ) مكانة اللغة العربية عالميا :تحتل اللغة العربية...":مرتبة متقدمة بين أكثر اللغات العالمية استعماال ،إذ
تشير التقديرات مع مطلع القرن العشرين أن قرابة  033مليون نسمة يتحدثون اللغة العربية موزعين في
أكثر من  75دولة حول العالم ،منهم قرابة  033مليون يستخدمون اللغة العربية بمثابة اللغة األم ،وقرابة
 49مليون يستخدمونها لغة ثانية ،وهي بذلك تحتل المرتبة السادسة بعد اإلنجليزية والصينية والهندية
واإلسبانية والفرنسية ،وعلى اإلنترنت تعد العربية من أسرع اللغات نموا في عدد الناطقين بها ،إذ
تضاعف مستعملو العربية أكثر من عشرة أضعاف بين العامين  0333و ،0335وازدادوا أكثر بعد
(ثورات الربيع العربي) في عام 5"0322؛ ولهذا فالمعرفة العربية ضرورية في هذا العصر لتغذية عقول
الناطقين بها ،سواء في الكتب أو المدونات اإللكترونية ،إذ نجد لغات ما دون عدد الناطقين بالعربية ،وفي
الوقت نفسه متطورة إلكترونيا ،كالعبرية مثال والروسية ،فالباحثون والمؤسسات يتحملون جزء معتبرا من
العبء في تزويد هؤالء المتكلمين بالعربية بالمعرفة والعلوم والمصطلحات الحادثة عبر مناطق العالم عن
طريق اإلنترنت والكتب.
ب) ضرورة توفر الهمة أوال :كل لغة في العالم لن تنهض إال بهمم أبنائها وعلمائها ،فــ ":لغة األمة عنوان
ثقافتها وحضارتها ،ولذلك تعنى األمم كافة بلغاتها وتعمل على ترقيتها ،وكذلك الشأن في العالم
العربي...بيد أن الحال عندنا يختلف عنه في سائر األمم ،فبينا نرى الهمم متجهة فيها إلى إصالح اللغة
والنهوض بها  ،إذا بنا نرى أنفسنا نتجه بهممنا اتجاها أبعد مدى ،فإننا حيال مشكلة يخوض في حديثها
المفكرون ،فيتساءلون :هل تصلح لغتنا العربية أن تكون أداة لمسايرة الحضارة؟ وهل تضطلع بما يطلب
منها للتعبير عن مقتضيات العلم والفن والصناعة؟ وهل يرجع التقصير إليها ال إلينا؟ وهل هي من اللغات
الميتة التي يعفو أثرها كالالتينية؟ والذين يتساءلون هذه األسئلة ينادون بوجوب اتخاذ لغة تحل محل
العربية ،ويرشحون العامية لهذا المحل6"...؛ ومثل هذه الطروحات تعقد األزمة أكثر ،وتضعف الهمة،
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وتجعلنا نسعى وراء لغات أجنبية دخيلة علينا وعلى ثقافتنا حتى تؤدي الدور الذي تراجعت في ممارسته
اللغة العربية ،فال حضور ألي أمة همشت لغتها وتنكرت لها ،والمشكل يتفاقم أكثر اليوم لما نكون أمام هذا
السي ل االلكتروني ،خاصة الشبكة العنكبوتية التي صارت ال تبارح اإلنسان المعاصر في كل لحظة ،فال بد
من وجود لغة الكترونية حاضرة ترافق الباحث ليكتسب المعلومة و يحقق المعرفة واالكتشاف وهذا هو
التحدي الكبير الذي يجب أن يطرح حول اللغة العربية وضرورة صالحيتها التكنولوجية.

ج) أهمية المعرفة اإللكترونية بالعربية
ج )3-العمق :الخدمات اإللكترونية تتميز...":بالعمق المعرفي والشمول ،ويتهيأ ذلك من اتساع المساحة
المتاحة لها ،كما أنها توفر قدرا معرفيا مناسبا ،حيث تعمل عبر ما تقدمه من خدمات إضافية على تقديم
ق معرفي إضافي للمواد المنشورة فيها .وتستهدف هذه الخدمات تقديم خلفيات لألحداث ،وربطها
عم ٍّ
بالقضايا أو الموضوعات المتعلقة بها ،ويتم ذلك من خالل سماح النمط اإللكتروني المستخدم في التصميم
والمعروف بالوصالت الفائقة  Hyper linksبانتقال القراء بمجرد الضغط على أيقونة خاصة بذلك إلى
خدمات معرفية أخرى يقدمها الموقع نفسه ومواقع أخرى"7؛ فالمعرفة العربية على االنترنت يكسبها عمقا،
لوجود مساحة كافية إلدخال كل الكتب العربية والبحوث التي تكشف اليوم بالعربية ،كما أن اإلنترنت
تؤدي إلى تفتيق المعرفة العربية وإثرائها وإدراك الروابط التي تجمعها عن طريق برمجيات خاصة،
عكس البحث الورقي المتعب الذي يتطلب وقتا وجهدا ووسائل مختلفة.
ج )8-اآلنية :ستصير المعرفة العربية آنية عندما تُطور إلكترونيا؛" ويقصد بها تقديم وسائل اإلعالم
اإللكترونية لخدمات إخبارية آنية  Onlineتستهدف إحاطة مستخدميها بآخر األخبار والمعلومات في
مختلف المجاالت ،ومتابعة تطورات األحداث المتالحقة ،وال شك أن هذه السمة الفريدة تعتبر تميزا لشبكة
اإلنترنت مقارنة بالوسائل التقليدية...كما توفر شبكة اإلنترنت أيضا إمكانية التحديث المستمر للمضمون
المقدم ككل  Apdatingمع إضافة العناصر الجديدة الطارئة .فتتابع األخبار والتقارير التي تالحق
تطورات األحداث أوال بأول يعطي انطباعا لدى المستخدم بالحركة والسرعة في نقل الواقع إليه ،ويعطيه
اإلحساس باالستمرارية والمصداقية ،والتواصل في معرفة كل ما يحدث في البيئة المحيطة به"8؛ فاللغة
العربية ستؤدي وظيفتها في التواصل اليوم عندما تتطور شبكيا ،فيصير الباحث أو العربي يجد مواقع
ووسائط يعتمد عليها في تحديث معلوماته اليومية ،ولكن لن يتأتى ذلك إال بوجود صحافة نشطة ومبرمجين
يقفون وراء األجهزة ليقدموا تغطية شاملة ويومية للوقائع ،وكذلك وجود معرفة ثرية وحية ومشوقة
للمطلعين بالعربية.
د) أزمة وفجوة :تعاني المعرفة باللغة العربية على االنترنت من فجوة ،فــ" على الرغم من تعدد أسباب
فجوة المحتوى الرقمي ،فإنها تعد نتيجة رئيسة ألزمة االبتكار واإلبداع ،فهناك قصور واضح في المناخ
اإلبداعي على المستوى العربي نتيجة غياب سياسات توطين التكنولوجيا ،وكذلك هشاشة البنية التحتية
واألكاديمية؛ األمر الذي أدى إلى عدة فجوات كان من بينها فجوة المحتوى الرقمي التي أدت إلى عدم
فاعلية المجتمع العربي في مجتمع المعرفة العالمي ليصبح مجرد تابع ال يميل إلى االبتكار أو اإلبداع"9؛
فعدم الوعي التام بأهمية المعالجة التكنولوجية لألفكار التي تحمل باللغة العربية سيضعف هذه اللغة
وتصير ال تلبي حاجة الباحث االلكتروني ،إذ ينبغي أن يرصد مجهود خاص ونوعي للطرح المعرفي على
االنترنت ،ومعرفة البرمجيات واالتكاء على مجهودات علماء الحاسوب الذين يتقنون اللغة العربية.
ه) إحصائيات :تقول الباحثة "تمارا سمير البغدادي" ":خالل بحثي المستفيض بالسنوات الماضية وجدت
أن أكثر التقارير...عن حجم المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية تشير إلى أنه ال يتعدى الـ  0بالمئة
من إجمالي المحتوى الرقمي ،وهو رقم هزيل ومجحف إذا ما قورن بعدد الناطقين باللغة العربية 033
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مليون نسمة ،أي ما يعادل  5بالمئة من تعداد السكان العالمي .التقارير تشير أيضا إلى منطقة الشرق
األوسط تعد من أعلى نسب المستخدمين من حيث التفاعل والتحميل والمشاهدة لمواقع عدة ،كموقع
اليوتيوب على سبيل المثال ،في حين أن نسبة المحتوى العربي على الويكيبيديا العربية متدنية فهي ال
تتعدى الــ  2بالمئة ،وهي تضم  00533مقالة ،و 933ألف مستخدم مسجل"10؛ فحسب اإلحصائيات فإن
التدوين على االنترنت ضعيف جدا وهزيل ينم ويعبر عن نقص مجهود ،وعدم وجود إرادة كافية لتقوية
المعرفة العربية على االنترنت ،حيث أن أغلب الباحثين العرب يعتمدون على اإلنجليزية مباشرة من دون
التساؤل عن خطورة األمر على اللغة العربية وضرورة إثراء المحتوى الرقمي عن طريق تعريب
المعرفة وتقديمها في أبهى حللها وفي أدق تفاصيلها.
أجرت "كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية" بــ "اإلمارات" اختبارا على عينة من المجتمع
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العربي اإلماراتي فتحصلت على نتائج ،نذكر منها:
 44 -2بالمئة من أفراد العينة أشاروا إلى امتالكهم جهاز كمبيوتر محموال أو مكتبيا.
 2491 -0بالمئة ال يملكون هاتفا ذكيا ،أو كمبيوترا لوحيا ،أو كمبيوترا مكتبيا أو محموال.
 32 -0بالمئة من أفراد العينة يتصلون باإلنترنت من خالل جهاز كمبيوتر محمول و  73بالمئة من خالل
كمبيوتر مكتبي.
 11 -9بالمئة من أفراد العينة أشاروا إلى أنهم يتصلون باإلنترنت من المنزل.
 73 -7بالمئة أشاروا إلى أنهم يتصلون باإلنترنت من العمل.
 3 -3بالمئة فقط من أفراد العينة أشاروا إلى أنهم يتصلون باإلنترنت من المدرسة أو من الجامعة.
 01 -5بالمئة من أفراد العينة يمضون  9-0ساعات على شبكة اإلنترنت.
 79 -1بالمئة يتصلون باإلنترنت ألقل من ساعة يوميا من خالل هواتفهم الذكية.
 97 -4بالمئة أشاروا إلى أن تكلفة النفاذ إلى اإلنترنت كانت عالية جدا.
 92 -23بالمئة من أفراد العينة أشاروا إلى أن عدم توفر محتويات باللغة العربية كانت تحديا بالنسبة لهم.
 -22تمثل اإلنترنت المصدر الرئيسي لألخبار لدى  07بالمئة من المجيبين.
 -20يعد فيسبوك  42بالمئة الشبكة االجتماعية األكثر شعبية ،يليه جوجل ويوتيوب وتويتر.
ومن خالل هذه اإلحصائيات نالحظ أن الفرد العربي اليوم صار أشد ارتباطا بالوسائط اإللكترونية ،ما
يدعو إلى خطورة األمر على اللغة العربية ما لم تغزو هذه الوسائط حتى تؤدي الدور كامال في حمل لواء
المعرفة واألخبار والعلوم ،ويالحظ أن خدمات اإلنترنت لدى الحكومات العربية باهضة التكلفة وال تشجع
ذوي الدخل الضعيف على التمتع بها ،ما يشكل فارقا كبيرا في الثقافة بين أفراد المجتمع الواحد ،وطبيعي
أن المتصفح العربي اليوم لما ال يجد ضالته المعرفية بالعربية فإنه منطقيا يذهب إلى اللغات األجنبية
األخرى ،ما يقوض من مكانة اللغة العربية في أداء الدور التكنولوجي كامال.
و) مقارنة :يعتبر مجهود العرب في وضع مواقع بالعربية ضئيال إذا ما قورن بنظيراتها من اللغات
األخرى  ،كالعبرية مثال...":فلئن كان عدد المواقع في عشر دول عربية لم يتعد في إحصائية لمطلع هذا
العام  0330م ثالثة آالف موقع ،وعدد مواقع الثقافة اإلسالمية لم يتعد ثالثمئة موقع ،فإن عدد المواقع
اإلسرائيلية التي تقدم باللغة العبرية قد وصل في مطلع هذا العام نفسه إلى ما يقارب من ثالثين ألف موقع،
وعدد مواقع الثقافة اليهودية بلغ حوالي سبعمائة موقع ! ولم يقتصر األمر عند هذا الحد من الالمباالة باللغة
العربية من الزاوية التقنية على المستوى الرسمي ،بل إن كثيرا من المستخدمين العرب –السيما الشباب-
مازالوا يؤثرون اللغة اإلنجليزية في مراسالت بعضهم البعض عبر شبكة االنترنت حتى عن طريق
المواقع التي تدعم اللغة العربية !"12؛ فالمشكل يكمن فينا أفرادا ومؤسسات حيث ال توجد حماسة وجهد ٌ
4

كافٍّ إلدخال اللغة العربية كوسيط بحث على المواقع االلكترونية ،خاصة وأننا نعلم أن الوطن العربي
يعرف فوضى في األفكار والتسيير منذ قرنين من الزمن ،عكس إسرائيل ذات التعداد السكاني الضئيل
ولكن لديهم حرص ورغبة شديدة في تطوير العبرية وفرضها في جميع الميادين كلغة علم وتكنولوجيا
ووسيط الكتروني نشط.
ز) صناعة المحتوى المعرفي العربي صنع للثقافة العربية :لقد صارت االنترنت اليوم ضرورة حضارية
لتقوية اللغة العربية وفرض وجودها ،فال أحد...":يستطيع أن ينكر مدى أهمية االنترنت بوقتنا الحالي
لتبادل المعلومة...لكننا بصدد مشكلة ذات أبعاد مخيفة عندما نكتشف أن المتاح باللغة العربية هو دون حد
الفقر األمر الذي سينعكس على إرثنا التاريخي والثقافي ،ناهيك عن تطورنا بالمناحي التكنولوجية
والعلمية ،إن إثراء المحتوى العربي على االنترنت كما وكيفا ونوعا هو مسؤوليتنا جميعا للحفاظ على
هويتنا ولغتنا العربية وتراثنا وتعزيز لمخزوننا الثقافي والحضاري الرقمي لتمكين مجتمعاتنا بجميع
أطيافها للوصول للمعرفة والفرص االلكترونية ،وهو أمر ال يخص جهة معينة ويحتاج لتظافر مختلف
الجهود ،فال يخفى على أحد أن االقتصاد المعرفي من أهم ركائز االقتصاد العالمي ،فإلى متى سنبقى
مجتمع مستهلك للمحتوى بدال من مجتمع معرفي صانع ومنتج للمحتوى؟"13؛ فكل إنسان عربي اليوم
صار يلجأ لالنترنت أكثر من لجوئه للكتاب الورقي والطرق الكالسيكية في التعاطي المعرفي ،ولكن
الباحث العربي سيتيه عبر أعماق االنترنت ومتاهاتها فال يستطيع إيجاد ضالته بالعربية لنقصها ،فيتكئ
على اللغات األجنبية التي تطبع العربي بثقافات دخيلة غير ثقافتنا وبالتالي هوية مخالفة لهويتنا األصيلة،
فيصير في خطر من فقدان كيانه وقد يصل به األمر إلى التنكر لحضارته وأصوله ،كل هذا بسبب عدم
مرض على االنترنت ،فنحن نتحمل مسؤولية هذا الضعف المعرفي العربي أشخاصا
وجود محتوى عربي
ٍّ
ومؤسسات حتى نحافظ على ذواتنا وبعدنا العربي اإلسالمي.
ح) التحديات :هناك مجموعة من التحديات التي تعترض سبيل الدفع بالمعرفة العربية على االنترنت
14
نوجزها فيما يلي:
 -2عدم توفر المبادرات الوطنية واإلقليمية في مستويات الحكومة ومشغلي االتصاالت ومقدمي المحتوى.
 -0توفر الموظفين ذوي المهارات :نقص القاعدة من حيث التكنولوجيا والمهارات الرفيعة
المطلوبة...لتطوير صناعة المحتوى الرقمي في العالم العربي .إذ ال تقتصر المهارات المطلوبة من أجل
اقتصادات المعارف على التكنولوجيا الرفيعة فحسب ،وإنما تشمل أيضا المهارات في مجاالت اإلدارة
وإقامة المشاريع واالبتكار .وجاء في دراسة استقصائية قامت بها مجموعة  Nielsonلهذا التقرير تناولت
صناعة الوسائط العربية :شعرت غالبية كاسحة بلغت  41بالمئة من المهنيين في مجال الوسائط
العربية...أن قلة توفر المواهب تؤثر على استحداث محتوى محلي على قدر من الجودة .ومسألة المواهب
مسألةٌ تؤثر على كل قطاعات صناعة الوسائط العربية.
 -0توفر التدريب والتعليم...أثناء العمل أو في إطار برامج تدريبية ،حيث يواجه من ال يستعملون
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملهم ،أو الذين ال يحصلون على القدر الكافي من التدريب
صعوبات جمة.
فصناعة المحتوى العربي ليس باألمر الهين ،فهو يتطلب قرارات حكومية ضخمة من رصد لألغلفة
المالية والقيام بدورات تدريبية للعمال والمحترفين بالخارج ،وتقريب المبدعين واألخذ بأيديهم ،وجعلهم
على رؤوس مشاريع ومخططات دقيقة ،ومحاولة رصد ما يقوم به الغرب ضمن هذا المجال لنقل التجربة
إلى العربية ،والوطن العربي ،وأهم شيء وجود إرادة حقيقية قوية لتحقيق األمن المعرفي العربي على
شبكة االنترنت.
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ط) الفرص :للمعرفة العربية على االنترنت فرص ممكنة للنهوض بها يمكن إيجازها فيما يلي:
 السوق المحتملة للمحتوى الرقمي العربي هائلة ألنها مازالت بعيدة كل البعد عن مستويات المقارنةالمرجعية.
 حداثة سن السكان في المنطقة. االهتمام الذي تبديه حكومات عديدة في استغالل دينامية الوضع الراهن سعيا إلى رأب الفجوة الرقميةفي المدى القصير.
 اهتمام /تفضيل العديد من المستعملين للمحتوى المحلي باللغة العربية ،وتتمتع البلدان التي لديها مهاراتخاصة وتجارب في الوسائط التقليدية بفرصة االستفادة من هذه التجارب والدخول في عالم الوسائط
الرقمية الجديد.
فالحكومات العربية أمام فرصة تاريخية لرأب الصدع وتغطية الفجوة الرقمية للمعرفة بالعربية ،عن
طريق اال ستنجاد بتجارب بلدان أخرى ،واستغالل طاقات الشباب المبدعين ،خاصة وأن العالم العربي
مجتمع فتي ،فوقتنا الراهن به دينامية هائلة لم تتوفر في أوقات فاتت ،بفعل وجود جهات عالمية تسوق
التكنولوجيا والبرامج ،وبالتالي صارت اللغة العربية أمام تحدي التطوير والبعث في الشبكة العنكبوتية.
ي) مجامع اللغة العربية :قام مجمع اللغة العربية بالقاهرة بمجهود قيم بإنشائه موقع على االنترنت لتوفير
المعرفة باللغة العربية ،ولكن هذا المجهود لم يصل إلى الدرجة التي تصير فيها المعرفة العربية تكتسب
صفة العالمية..."،فمازال ينتظر منه الكثير ،وإن كان المجمع قد أراد بهذا الموقع تعريف الناس به،
وتذكيرهم بدوره بعد أن غلب عليهم اإلنسان...ومازال عليه عبء النهوض بإنشاء عدد من المواقع
األخرى للتعريف باللغة العربية نفسها نطقا وكتابة على المستوى العالمي...فضال عن نشر الدراسات
واألبحاث المعاصرة التي تبين ثراء اللغة العربية وقدرتها على التجاوب مع معطيات العلوم الحديثة،
فليست مواقع االنترنت زوايا يستفيد بها الباحث المحلي وحده ،وإنما يتسع نطاقها لكل باحث في شتى
أرجاء العالم ،وهذا الباحث العالمي ال يهمه نشر (لسان العرب) بقدر ما يهمه ما في هذا (اللسان) من
دراسات لسانية وأبحاث لغوية ترتبط بالعلوم الحديثة السيما العلوم التقنية ،وتضيف لبنة إلى صرح علم
اللغة المعاصر 16"...؛ ولهذا نحن نرى كيف أن الدارسين الغربيين يقدمون دراساتهم اللغوية والمعرفية
لكي يفهمها كل البشر وليس لمنطقة جغرافية بعينها ،بينما نحن ال نزال ننظر للغة العربية بمنظور ضيق،
ألنفسنا فقط ،وليست دراسات عربية بهدف توصيلها لكل العالم ،واكتساب صفة العالمية ،وهذا له دور في
توسعة أو تقويض نطاق اللغة العربية .فاللغة العربية لغة ثرية إذا ما قارناها باللغة اإلنجليزية مثال ،ولكن
الغربيين يعرفون كيف يروجون ويطورون من أساليب تعاطيهم في التعريف باإلنجليزية وإثرائها
بالدراسات.
ك) المعاجم اإللكترونية :استنادا إلى الدراسة التي قامت بها الباحثة "ريما سعد الجرف" موسومة بــ
17
"المعاجم العربية على اإلنترنت" يمكن أن نجد المعاجم التالية:
 -3معجم لسان العرب من جامعة برشلونة :ويحتوي على جميع مواد معجم لسان العرب الورقي
ومداخله .حيث رتبت المشتقات والشروح والشواهد في كل مدخل جنبا إلى جنب بالطريقة التقليدية
الموجودة في المعجم الورقي.
 -8معجم لسان العرب والقاموس المحيط من الشبكة الخضراء :يحتوي على جميع مواد معجم لسان
العرب والقاموس المحيط الورقيين ومداخلهما .حيث رتبت المشتقات والشروح والشواهد في كل مدخل
جنبا إلى جنب بالطريقة التقليدية الموجودة في النسخة الورقية لكل معجم.
15
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 -1معاجم عجيب العربية :تضم  5معاجم عربية في موقع واحد هي :المحيط ،محيط المحيط ،الوسيط،
القاموس المحيط ،لسان العرب ،نجعة الرائد ،الغني( .موقع صخر)
 )1معاجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة :يقدم موقع مجمع اللغة العربية بالقاهرة ثالث مجموعات من
المعاجم هي :معجم ألفاظ القرآن الكريم ،ومعجم المصطلحات العلمية ومعجم األساليب .ويضم معجم
المصطلحات العلمية مصطلحات إنجليزية ومقابالتها العربية التي وضعها المجمع منذ إنشائه في 03
تخصصا.
 )5معاجم مكتب تنسيق التعريب :تتكون مجموعة معاجم مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم المغرب من  03معجما متخصصا.
 -6البنك اآللي السعودي للمصطلحات (باسم) :جاء في موقع البنك اآللي السعودي للمصطلحات (باسم)
أنه معجم آلي رباعي اللغة يتيح للباحث والمترجم العثور على المقابالت العربية للمصطلحات األجنبية
وجميع المصطلحات العلمية والتقنية وما يتعلق بها...
يظهر من خالل هذه المعاجم اإللكترونية كثرتها على اإلنترنت وثرائها ،وهي مجهودات مشجعة ،لكن
بالرغم من ذلك إال أننا ال نزال نشتكي من نقص المعرفة العربية على اإلنترنت ،إما أنها مجهودات ال
تزال غير كافية ،أو أن القارئ العربي (المتصفح) ال يزال تواجهه صعوبة في تلقي المعلومة بالعربية،
كما أن اإلرادة السياسية في التعريب والتعامل بالعربية يلعب دورا في نجاح هذه المعاجم والمعرفة العربية
اإللكترونية عموما.
ل) جهود جوجل :تسعى "جوجل" لدعم المحتوى العربي...":من خالل مشاريعها وبرامجها وخدماتها
المختلفة ،حيث تقدم خدمات عديدة إلتاحة المحتوى الرقمي من خالل الشبكة ،وعلى الرغم من أن نشاط
الشركة كان قد تركز على عمليات البحث واسترجاع المعلومات من خالل محرك بحث جوجل منذ إطالقه
في 2441م على يد طالبي الدكتوراه بجامعة ستانفورد الري بيج  Larry pageوسيرجي برين Sergy
 brinبعد أن بدأ كمشروع باسم  Back rubفي عام 2443م ،إال أن نشاطات الشركة اتسعت لتشمل
خدمات متنوعة تتجاوز ذلك المجال إلى مجاالت أخرى أوسع ،فقد قدمت الشركة برامج تساعد على
تطوير المحتوى الرقمي ونشره على الويب ،وخدمات إلتاحة الوثائق المختلفة بأساليب متنوعة ،وغير ذلك
من خدمات " 18؛ من بينها )Google search( :و(،)Google books( ،)Blogger, weblog
(Google ( ،)3d warehouse( ،)Youtube.com( ،)Picasa( ،)Scholar( ،)Docs( ،)Knol
 .19)Google plus( ،)Google news( ،)earthفال أحد ينكر دور جوجل في رفع شأن اللغة العربية
وما يتعلق بها من كتب وفضاءات للبحث العربي ،جهود جاءت من الشركة اعترافا منها بموقع اللغة عبر
لغات العالم ،فلوال جوجل لما كان للغة العربية من أثر إال القليل الذي تقوم به المؤسسات واألفراد ،ولكن
بالرغم من نشاط الشركة الذي يسعى للربح المادي أكثر إال أن ذلك ال يفي حق المعرفة العربية على شبكة
االنترنت بسبب عدم تشجيع البحث العلمي باللغة العربية ،وضعف ترجمة العلوم المختلفة من اللغات
األخرى ،وعدم استحداث المصطلحات العلمية الجديدة التي تظهر كل يوم.

م) نماذج للمعرفة اإللكترونية العربية
لقد...":أصبح للعرب نواة موسوعة حرة أولى على اإلنترنت ،هي موسوعة المعرفة .لكن قصة
(المعرفة)  www.marefa.orgلم تبدأ من يوم ظهور صفحتها على الشبكة ،بل هي تتعداها ربما إلى
اليوم الذي وضب الدكتور نايل الشافعي حقيبته متجها من القاهرة نحو معهد مساتشوستس للتكنولوجيا في
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الواليات المتحدة في العام  2410هي قصة تعود إلى سنوات طويلة مضت تشارك فيها صاحب موسوعة
المعرفة المكتب أثناء الدراسة مع ريتشارد ستالمان أبو حركة البرمجيات الحرة...وتركز هذه الموسوعة
على التراث المعرفي العربي وهدفها جمع المحتوى العربي الرقمي من مختلف المشارب...إنما بعين
عربية .وهو الهدف الذي دفع مهندس الكومبيوتر واالتصاالت إلى تطوير موقعه بعد حوالي التسعة أشهر
ليضم بين ثناياه مجموعة نادرة من المخطوطات والكتب العربية في مختلف الميادين والتي أصبح بإمكان
زائر الموقع أن يحملها من على الشبكة"20؛ مثل هذه النماذج تشجع توفير المعرفة العربية على اإلنترنت،
حيث يجد المتصفح باللغة العربية ما يريد ،حيث أن مجهود "نايل الشافعي" أثمر بفعل تشجيع الجامعة
األمريكية وكذلك المبرمجين الذين وقفوا إلى جانبه ،وهذا ما يحتاجه الباحث الجامعي العربي اليوم من
الجامعات العربية ،ولكن مجهودات الشافعي كانت مركزة على التراث بصفة أكثر.
يقول "نايل الشافعي"...":شعرت بالحاجة لبدء مشروع مستقل ألسباب عدة منها:
 -2أن هناك حاجة لجمع المحتوى العربي (المرخص) لكي نخصص جهود التحرير للبناء من حيث انتهى
اآلخرون ،فخالفا للغات العالم الكبرى األخرى ،تفتقر الثقافة العربية إلى المحتوى اإللكتروني .ويفاقم من
ذلك الوضع قصر عمر المواقع اإللكترونية العربية ،مما يجعل محتواها اإللكتروني مملوكا لكيان اعتباري
قد زال من الوجود ،وال يستطيع كاتب المحتوى نشره في مكان آخر.
 -0سماح ويكيبيديا للتسجيل بأسماء مستعارة غير محققة جلب إلى ويكيبيديا العربية حفنة ممن استغلوا
ضعف المشاركة فيها في بدايتها فنصبوا أنفسهم شرطيا على الفكر...
لذلك فقد ارتأيت إطالق موسوعة (المعرفة) على أن يكون هدفها جمع المحتوى العربي الرقمي من
مختلف المشارب ،بما ال يخالف القانون ،والبناء من حيث انتهى اآلخرون ،فأمامنا الكثير للحاق بركب
الحضارة21"...؛ فنايل الشافعي لديه نظرة للفكر العربي برؤية وطرح معاصر ،اعتمد على لبنات أفكاره
لينهض بالثقافة العربية إلكترونيا ،وهي خطوات مشجعة ،لو تتوفر مثل هذه المبادرات عند الكثير من
الباحثين ،فإن هذا األمر لكفيل بترجيح الكفة لصالح فرض المعرفة العربية شبكيا.
لقد كانت موسوعة "المعرفة" رائدة ضمن مجال المخطوطات وفرضها إلكترونيا ،يقول نايل
الشافعي ":فقد شرعنا ،أوال ،بالحصول على صور المسح الضوئي للمخطوطات ،ثم قمنا بتدوينها ،كخطوة
ثانية ،أي تحويل الصورة إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معه...موسوعة المعرفة في طريقها
للحصول على نحو  13ألف كتاب ومخطوط باللغة العربية من الهند يعود بعضها إلى القرن األول
الهجري ،وكذلك تم االتفاق على الحصول على ثمانية آالف كتاب من الصين مكتوبة بالعربية ،ونعمل
على الحصول على مخطوطات عربية من مالي (تنبكتو) ،باإلضافة للمخطوطات والكتب باللغة العربية
فقد حصلت موسوعة المعرفة على أكثر من عشرة آالف مخطوط وكتاب بلغات أخرى تستخدم (أو كانت
تستخدم) األبجدية العربية مثل الفارسية والتركية...وأخيرا عرضت جامعة كولومبيا تزويد الموسوعة
بالصور والترجمة اإلنجليزية أللفي بردية مصرية تعود للفترة بين العامين 033م و 533م " 22؛
فالمخطوطات ثروة نادرة تحسب للحضارة العربية اإلسالمية ،ونحن اليوم في عصر التكنولوجيا نحتاجها
بين أيدينا على الشبكة حتى نستفيد من معينها ،وهذا ما وعاه نايل الشافعي ،ليحضر تلك الدرر بالمسح
الضوئي ويضعها بين يدي القارئ العربي حتى يتنور بها وينطلق منها لتأسيس معارف جديدة ،ولوال من
مثل هذه الجهود لذهب العديد من األعمال القديمة هباء بسبب صروف الزمان ،وهذه دعوة ٌ إليالء
المخطوط اهتماما بالغا ،والظفر بتصوير إلكتروني له؛ بغية وضعه بين يدي الباحثين.
ولو نقوم بإطاللة على مواقع المعرفة العربية على اإلنترنت نجد العديد من المحاوالت هنا وهناك
للرفد بالمعرفة العربية إلكترونيا ،مثل موقع ( ،)Witdipحيث ":شهدت شبكة اإلنترنت مؤخرا إطالق
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موقع جديد باسم (وتدب)  Witdipبهدف نشر المعرفة بالوطن العربي ،وجعل اكتساب المعرفة جزءا من
حياة المستخدم اليومية .ويقول القائمون على الموقع الذي ما يزال تجريبيا إن اكتساب المعرفة سيكون عن
طريق نشر المعلومات بشكل منفرد ليجعلها أسهل في القراءة والنقاش والنشر...وبجانب نشر المعرفة،
يهدف (وتدب) إلى إثراء المحتوى العربي ،فحجم المحتوى العربي على اإلنترنت ال يتجاوز  0بالمئة طبقا
لتقرير صادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت .ويقوم فريق عمل (وتدب) بترجمة المعلومات من المصادر
األجنبية إلى اللغة العربية ،وألن ترجمة المعلومات القصيرة أسهل من ترجمة مقاالت كاملة ،فإن موقع
(وتدب) يشجع المستخدمين على المشاركة ،ويتم بالطبع مراجعة كل المشاركات ،ليظل الموقع مصدرا
موثوقا من المعلومات الصحيحة ،حسب قولهم"23؛ فهي أنشطةٌ ال تزال في بداياتها لتطوير المعرفة
العربية شبكيا ،فالمعرفة العربية التراثية صارت اليوم متاحة بشكل مقبول ،لكن الذي ينقص المعرفة
العربية هو ضرورة الترجمة عن اللغات الحية ،خاصة اإلنجليزية ،واستحداث المصطلحات والتسميات،
لكي يجد الباحث العربي ضالته المعرفية وال يُجبر على البحث باإلنجليزية أو غيرها من اللغات ،وحتى
يعود للعربية مجدها كلغة علم وحضارة وتكنولوجيا.
ن) الصحافة االلكترونية :للصحافة االلكترونية بالعربية دور في زيادة المعرفة على االنترنت ،فــ...":فيما
يخص العالم العربي ومنتجي المعلومات العرب البد من قيام تعاون وإيجاد لغة مشتركة بين منتجي
المعلومات ومطوري التقنيات والبرمجيات .حتى اآلن ال توجد إستراتيجية أو حتى رؤية واضحة لدى
الناشرين العرب لمدى تأثير االنترنت على الصحيفة المطبوعة كصناعة وحرفة ،إال أن هناك وجهين:
األول :اعتماد سياسة (الحد األدنى) المتمثلة في إطالق نسخ الكترونية صماء من الصحيفة المطبوعة بأقل
التكاليف ،واالكتفاء باإلشارة إلى أن للصحيفة موقعا على االنترنت يقوم بدور التواصل ما بين الصحيفة
وقارئها أينما كان ،وهذا التوجه هو الغالب اآلن.
والثاني :هو الدخول إلى عالم الشبكة العنكبوتية بقوة من خالل بناء مواقع متميزة أقرب ما تكون إلى
البوابات الشاملة .وإن كان هذا التوجه ضعيفا اليوم فإن هناك إشارات إلى أن بعض الناشرين في العالم
العربي قد بدأ في دراسة هذا األمر جديا ،مثال ذلك موقع البوابة اإلخباري ،وإسالم أون الين والديلي ستار
اللبنانية .وفي هذه األثناء يزداد عدد البوابات الشاملة في العالم العربي24"...؛ فالكم الهائل للصحف التي
تصدر في العالم العربي لو تم جعل مواقع الكترونية متطورة على االنترنت وبلغة مدروسة من حيث
أسلوب اللغة ومستواها ،فإنها تساهم بحد كبير في الرفد والنهوض بالمعرفة العربية ،ولكننا نالحظ اليوم
عدم عناية فائقة بالمواقع االلكترونية المختصة بالصحف مقارنة بالصحف التي تصدر باللغات األجنبية،
وهذه خسارة كبيرة للمعرفة العربية وعالميتها.

خاتمة
وال يسعنا في خاتمة هذا الموضوع إال أن نخرج بمجموعة من النتائج نلخصها فيما يلي:
 -2ال تزال المعرفة العربية ضئيلة على االنترنت مقارنة بالطرح المعرفي للغات األخرى كاالنجليزية
واأللمانية والروسية والفرنسية.
 -0ضرورة تفعيل دور المؤسسات التي تهتم بتطوير اللغة العربية كالمجامع والجامعات ووزارة الثقافة
ومراكز البحث حتى تقوم بدور الترجمة المستمرة للعلوم والمعارف واستحداث المصطلحات ،وتوفير
البرمجيات الكفيلة بتقديم المعرفة العربية بأيسر السبل وفي أبهى األشكال.
 -0ضرورة اإلفادة من المشاريع والخبرات األجنبية في تطوير المعرفة وطرحها على االنترنت وتطبيق
ذلك على اللغة العربية حتى نختصر الطريق ونستفيد من أعمال اآلخرين.
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 -9ينبغي توفر اإلرادة السياسية الحقيقية في تطوير المعرفة العربية شبكيا من طرف الحكومات
والمؤسسات واألفراد ،فال يمكن إنجاح مشروع من غير وجود الجدية والصرامة الكافية.
 -7إدراج مقاييس حوسبة اللغة العربية ،والمقاييس المتعلقة بتطوير اللغة وبعثها ،ومعالجة الموضوع في
المخابر الجامعية وفي الصفوف الدراسية.
 -3فتح فروع تكوين الطور الثاني والثالث (الدكتوراه) تهتم بتطوير اللغة العربية شبكيا.
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