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 المؤتمر السنوي العاشر لمجمع اللغة العربية بدمشق

 )واقع اللغة العربية في عصرنا الحاضر(

 2019 شباط 26-28

 

 واقع المحتوى الرقمي العربي على الشابكة )اإلنترنت(

 د. نزار الحافظ

 

 ملخص
 مكان في العالم، من أي المحتوى إلى والنفاذ المعلومات لنشر مكلفة غير وسيلة أنها الوب شبكة إحدى سمات

لالنتشار الواسع للحواسيب و  شابكةلسهولة االتصال بالنتيجة  (اإلنترنتالشابكة )ويزداد باضطراد أعداد مستعملي 
 ينمو إذ وتوسيعه باستمرار، تحديثه يجري على الوب . والمحتوىبأنواعها )المكتبية والمحمولة والهواتف الذكية(

 الوب. بشبكة المتصلين األشخاص لكل وهو متاح مجاًنا في معظمه، آنيًّا، ويتغير

 العالم في اللغات بين اليوم تنافًسا شديًدا نشهدوبسبب سهولة إضافة المحتوى الرقمي على الوب أليٍّ كان، فإننا 
نهذا و  .شابكةال على بهذه اللغات الرقمي المحتوى لزيادة  ضعيف شابكةال على العربي الرقمي المحتوى ا 

 .كاإلنكليزية األخرى العالمية باللغات مقارنة الحضور

 معدالت، فنتطرق إلى العربي الرقمي المحتوى هذاواقع ب تتعلق مواضيع على بحثال هذا في الضوء نسلط
ونفّصل في فئات المحتوى الرقمي العربي على ، وأشهر المواقع التي تغذي هذا المحتوى ،على الوب حضوره

 لعوائقاو العربية،  المواقع العالمية التي تنشر باللغةو  ،العربي الرقمي المحتوى ثراءالوب، والمبادرات التي ترمي إل
 على العربي الرقمي المحتوى تواجه التي التحدياتو  ،العربي الرقمي المحتوى من االستفادة دون تحول التي
 العربيالتي تدعم المحتوى الرقمي ببعض التوصيات نختم ، و الكبرى العالمية اللغات منافسة من وتمنعه شابكةال

 .على الشابكة

 

 مقدمة .1
لمحتوى الرقمي العربي، حيث بلغت عدد ل ا متزايًداانتشارً ذي المحتوى العربي نجد  الوب حال إلى نظرنا إذا

 اتراجعً  فإننا نجد المتاحة، المحتوى أنواع من عديدال. وبالرغم من وجود صفحاته تريليون صفحة على األقل
 .محتواها ثراء وعدم األجنبية، بالمواقع قياًسا المواقع هذه مستوىل
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 ال العربية اللغة نجد ،شابكةال على العالمي المحتوى نسبة من %٦٨ ليزيةكاإلن اللغة فيه تشغل الذي الوقت ففي
 تصميم ضعفو  الرقمي، العربي ة المحتوىدق عدميضاف إلى ذلك  العالمي، المحتوى نسبة من %٣ إال تشغل
  .للزوار هذه المواقع الجاذبة بالجماليات االهتمام وعدم همواقع

 : [6]يشهد العالم اليوم 

علميَّة وأدبّية،  متنوعة:مجاالت ضمن  لمواضيع متعددةالمخصصة ظهور العديد من المواقع  -
 واجتماعيَّة، واقتصاديَّة

 خبارّية، والصحافة اإللكترونّيةظهور العديد من المواقع األ -

 بارام، والمسنجر، والواتسغنستبوك، والتويتر، واالوسائل االتصال والتواصل، كالفيستعدد  -

 لمواضيع متعددةالمخصصة ظهور العديد من المدونات  -

 االنتشار الهائل لمواقع اليوتيوب -

 ، وعبر الهواتف الذكيةشابكةبال سهولة وسائل االتصال -

  العربي الرقمي المحتوىتعريف  .2
 ،شابكةال على للنشر تعد والتي العربية باللغة المكتوبة المعرفية المواد ،[1] العربي الرقمي بالمحتوى يقصد

. وكذلك [5] باللغة العربيةوالكتب اإللكترونية والمحتوى السمعي والفيديو والخدمات ، شابكةويشمل مواقع ال
وبرامج معالجة اللغة العربية ات ومنتجات المصدر المفتوح الداعمة واألدوات معطيالبرمجيات وقواعد ال

 .والمحركات البحثية ومحركات الترجمة

 دون شابكةال متصفح منها يستفيد بحيث للعموم منشورة تكون أن رقميًّا محتوى تعتبر حتى المادة في ويشترط
 .معها التعامل يسهل بشكل ومفهرسة موثقة المادة تكون أن يشترط كما مرور، بكلمة الدخول إلى الحاجة

 مؤقًتا محتوى ويعتبر المنتديات،في  ينمستعملال ءإنشا من محتوى فئتين، ضمن العربي الرقمي المحتوى ويندرج
 الفئة أما ه،معطيات معالجة محاولة الصعب ومن ،البنية حيث من البيانية المخططات من قليل عدد على ينطوي
 . المحترفين ينر والمحر  الناشرين إنشاء من المحتوى أي المتميز األصلي المحتوى وهي بكثير، أهم فهي األخرى

 الرقمي المحتوى أهمية .3

ّن تحفيز االقتصادية، للتنمية بصفتها أداةً  الذكية والهواتف شابكةال أهمية باضطراد تتزايد  المحتوى صناعة وا 
 البلدان من العديد في العالية البطالة نسب ظل في للشباب جديدة عمل فرص توفير في يساهم العربي الرقمي
 المنطقة سكان بين العربي الرقمي المحتوى وتطبيقات برمجيات لتسويق هامة سوق توليد في ويساهم العربية،
في  يساهم شابكةال على قوي عربي رقمي محتوى فوجود وأخيًرا، نسمة. مليون ٣٧٥ تعدادهم يبلغ الذين العربية
 .[3عموًما ] العالمي الرقمي المحتوى صناعة
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  شابكةال على العربي الرقمي المحتوى حضور .4

 عام عن % ٣٢ بنسبة بزيادة الشابكة إلى النفاذ العربي العالم نصف من أكثر بمقدور أصبح، ٢٠١٧ عام بحلول
 وتقّدر، ٢٠١٣ عام الشابكة على استعماال األكثر العشرة اللغات بين الرابعة المرتبة العربية اللغة واحتلت، ٢٠١٢

 اللغة هي العربية اللغة وكانت تغريدة، مليون ١٧ بنحو تويتر موقع على العربية باللغة اليومية التغريدات عدد
 في الفيسبوك ينمستعمل من % ٣٩ نسبة ُيضاف إلى ذلك، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل تويتر على األسرع
 .الموقع من العربية النسخة مع يتعاملون الذين األوسط الشرق منطقة

 من كبيرة فجوة توجد انه إال العالم، في الشابكة يمستعمل من % ٤٫٨ حوالي العربية اللغة متحدثي نسبة تبلغ 
 يستخدم نسمة مليون ٣٧٥ إلى العربي العالم سّكان عدد وصل الرقمي، العربي المحتوى وكمية نوعية حيث
 نسبة من %٣ إلى وصل الرقمي العربي المحتوى أنّ  إاّل ، عربي مليون ١٥٥ حوالي أي الشابكة منهم % ٤١٫٥

، ٢٠١٢ عام في فقط % ١٫٥ النسبة كانت بعدما ٢٠١٥ عام منذ ذلك من أكثر يرتفع ولم العالمي المحتوى
 . العالمي الرقمي المحتوى من % ٦٨ نسبة اإلنجليزية باللغة الرقمي المحتوى يبلغ بينما

 على الموجود المحتوى أغلب أن العربي الرقمي المحتوى حضور في الضعف هذا تسبب التي المشاكل أهم وأحد
 .أصلي محتوى هناك وليس منسوخ، بمعظمه أو مكرر محتوى هو الشابكة

 ١٢٥٠٠٠ من ارتفعت الموقع على العربية باللغة المنشورة المقاالت أن نجد ويكيبيديا موقع على الضوء وبإلقاء
 للصفحة الشهرية المشاهدات ارتفعت فقد وبالمثل، ٢٠١٣ و ٢٠١٠ األعوام بين ٢٦٠٠٠٠ من أكثر إلى مقال
 من بكثير أقل األرقام هذه تزال ال لكن، ٢٠١٢ و ٢٠١١ العامين خالل مشاهد مليون ١٣٥ إلى مليون ٨٥ من

 مليار ١٨ يعادل ما اإلنجليزي ويكيبيديا موقع سجل نفسها، الزمنية الفترة فخالل األخرى، للغات المسجلة األرقام
 الثالثة المرتبة تحتل فإنها العالمية، اللغات مع العربي ويكيبيديا محتوى مقارنة وعند الشهر، في للصفحة مشاهدة
 . لغة ١٤٠ بين عشر

 أشهر مواقع النشر الرقمي باللغة العربية. 5

 ويكيبيديا العربية. 1.5
 العربيةويكيبيديا ) هي النسخة العربية من مشروع ويكيبيديا[ 8] العربية ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/) أكثر  2018سمبر ديعدد مقاالتها في  وبلغ، 2003يوليو  9، انطلقت في
من حيث أضخم الويكيبيديات حسب عدد المقاالت  18ـ تحتل ويكيبيديا العربية المركز ال .ألف مقالة 633من 

تلقى . ويكيبيديا الفرنسية واأللمانية واإلسبانية وغيرهامتجاوزًة بذلك نسبة العمق في ، من ناحية العمق 9والمرتبة 
 ينالناطق ينمستعملا للفراغً  سدّ تبرغم انخفاض هذه النسبة، فإنها و  % من زوار ويكيبيديا؛1.2ويكيبيديا العربية 

ديثة موسوعات جامعة وح)المجّسدة في لغات المنتشرة عالميًا لموسوعية ال تقاليد  ال تتضمنباللغة العربية، إذ 
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قلة انتشار بسبب باإلنجليزية(  موسوعة بريتانيكا مثل، DVD أقراص ضوئية متراصة مجلدات أومكونة من 
والموسوعة  الموسوعة العربية مثل) الوطن العربي المشاريع الموسوعية العربية ذات الجودة في شكل مجلدات في

 (.محركات البحث نتائجفي  ىولقائمة النتائج األويكيبيديا  لتصّدروكذلك  ( العربية العالمية

يبلغ عدد المقاالت في كل من ويكيبيديا باللغات الرئيسية: اإلنكليزية، الفرنسية، الروسية، اإلسبانية، الصينية، 
يبّين  على الترتيب. 670,340، 1,045,897، 1,506,038، 1,530,028، 2,083,067، 5,809,264العربية، 

بين تحتل المرتبة االخيرة ونالحظ أن اللغة العربية اللغات الست، هذه ويكيبيديا بمحتوى بين الشكل التالي مقارنة 
اللغة العربية حتل تعمومًا تقريًبا من عدد مقاالت اللغة اإلنكليزية. و  1/12هذه اللغات ويعدل عدد مقاالتها 

 في العالم. لغة 140بين  13المرتبة 

 

 العربيةالمكتبة الرقمية . 2.5
 ألف كتاب في علوم شتى. 18عربية تضم أكثر من مكتبة هي  )/http://kadl.sa( العربيةالمكتبة الرقمية 

 المكتبة الرقمية العالمية. 3.5
مكتبة رقمية أنشئت هي  )http://www.wdl.org/ar, The World Digital Library(المكتبة الرقمية العالمية 

بدعم منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالتعاون مع مكتبة الكونغرس األمريكي. أعلنت المكتبة أن 
. وتعرض المكتبة المحتوى بسبع لغات، الشابكةمهمتها هي تعزيز التفاهم الدولي والتعليم لتبادل الثقافات عبر 

 [10] .منها اللغة العربية
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 عدد المقاالت في ويكيبيديا
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 الموسوعة العربية العالمية. 4.5
عمل موسوعي تعليمي وثقافي عام في تاريخ  هي (/http://www.mawsoah.net) العالمية العربية الموسوعة

الثقافة العربية اإلسالمية، شارك في إنجازها العديد من العلماء، والمؤلفين، والمحررين، وهي منشورة بنسختين 
لكترونية،مطبوعة   .اءمة للثقافة اإلسالمية العربيةوترجمت بتصرف عن دائرة المعارف العالمية مع التنقيح والمو  وا 

هـ، 1416عن مؤسسة أعمال الموسوعية للنشر والتوزيع بالرياض عام  العالمية العربية الموسوعةصدرت 
ضاحية ملونة ورسوم مجلًدا ومرتبة حسب األحرف األبجدية العربية، ومزودة بوسائل إي 30م، وتقع في 1996

 [11. ]م1999هـ، 1419عام درت الطبعة الثانية من الموسوعة صوخرائط، و 

 الموسوعة العربية. 5.5
مختلف العلوم  فيثقافي عربي شامل  موسوعي عملهي  (/https://arab-ency.com) العربية الموسوعة

 اإلنسانية، والعلوم واالقتصادية، القانونية والعلوم األجنبية، واللغات واآلداب العربية الحضارة :والمعارف اإلنسانية
وهي من إنجاز هيئة الموسوعة العربية  .والفنون والتربية الطبية والعلوم التطبيقية، والعلوم البحتة، والعلوم

إلى جمع التراث العربي واإلنساني وتقديمه بلغة موسوعية هذا العمل يهدف . الجمهورية العربية السورية في
 .موجهة للمثقف غير المتخصص

إضافة إلى تضم الموسوعة العربية )بداًل من الترجمة(، و على التأليف الموسوعة العربية هيئة إنتاج عتمد ي  
والعلوم  (،مجلدات 7مجلًدا(، والقانون ) 15متخصصة في الطب ) موسوعات   (مجلداً  22الموسوعة الرئيسية )

 ، واآلثار.مجلدات( 3والتقانات )

 الشاملة المكتبة. 6.5
 والدوريات والمجالت للكتب مجانية ضخمة رقمية مكتبةهي  (http://www.shamela.ws) الشاملة المكتبة
 ثنائية معاجم – العربية اللغة معاجم – وآدابها العربية اللغة علوم – دينية. تضم مواضيع متعددة: العربية باللغة
 .العربية المكتبة كتب فهارس – والطبقات التراجم – والجغرافيا التاريخ علوم - اللغة

 .عنوان 6100 من أكثر الشاملة المكتبةتحوي 

 العربي الشعر موسوعة. 7.5
 ثالثة من أكثر تحويللشعر العربي،  رقمية مكتبةهي  (http://www.arpoetry.com) العربي الشعر موسوعة
 .شاعر آالف ثالثة من ألكثر شعر بيت مليون ونصف ماليين

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 اسأل زاد. 8.5
 المجالت من هائلة كميةمكتبًة رقمية عربية ضخمة تحوي يضم  (http://www.askzad.com) موقع اسأل زاد

 .1997. ُأطلق الموقع عام (جامعية رسائل علمية، مقاالت) والكتب والصحف والمقاالت األرشيفية

 الوقفية المكتبة. 9.5
 في كتاب ألف 20 من أكثر كميةمكتبة رقمية عربية ضخمة تحوي  هي (http://waqfeya.com) الوقفية المكتبة
 :عديدة مواضيع

 النبوية السيرة الشريف، الحديث الكريم، القرآن 
 الشعر األدب، والروايات، القصص 
 واإلنسانيات اللغة 
 ،والجغرافيا اآلثار التاريخ 
 ،الحاسوب والتجارة، االقتصاد الطب  
 ،اإلعالم الرياضة 
 والشخصيات التراجم 
 االجتماع وعلم الفلسفة والتربية، النفس علم 
 ،العسكرية العلوم اإلدارية، العلوم العلوم 
 الكالم وعلم العقائد الفقه، أصول اإلسالمي، الفقه 

 الورّاق. 10.5
 عديدة: مواضيع تضمهي مكتبة رقمية  (http://www.alwaraq.net) الوّراق

 ،البيبلوغرافيا األنساب، األدب 
 التاريخ 
 التراجم 
 التصوف 
 األحالم تفسير 
 الجغرافيا 
 العقيدة 
 علومه و الحديث 
 رجاالتها و القرآن علوم 
 معاجمها و اللغة 
 مختلفة علوم 
 والفقهاء الفقه 



7 
 

 الفلسفة 
 إرشاد و وعظ 
 الشعراء و الشعر 
 الرحالت 
 جديدة مخطوطات 
 األديان 

 اإلنترنت على العربية المجموعات. 11.5
 توفر العربية باللغة المؤلفة للكتب عامةهي مكتبة  (/dlib.nyu.edu/aco) اإلنترنت على العربية المجموعات

 .ظبي ابو نيويورك جامعة بدعم سستأت، و اموضوعً  6300 في كتاب االف ةر عش إلى النفاذ

 بدمشق العربية اللغة مجمع. 12.5
 يضم أعمال المجمع، ومن أهمها: (http://www.arabacademy.gov.sy) بدمشق العربية اللغة مجمعموقع 

 جزًءا 520  أو مجلًدا 90  وتبلغ: المجمع مجلة  
 كتاًبا 450 قرابة من وتتألف: المجمع مطبوعات  
 عنوان الف 14 قرابة وتحوي: المجمع مكتبة فهارس 
 عنوان الف 34 قرابة وتضم: الظاهرية المكتبة فهارس 

 

  الشابكةمعدل المحتوى العربي على . 6

 على العربية باللغة المكتوبة الوب وصفحات مواقع مجموع عن الشابكةتوى الرقمي العربي على المح ريعب  
 على والمتاحة العربية باللغة المفهرسةمقياس تقريبي لحجم الصفحات هو  لمحتوى العربيا . معدلالشابكة
 .الشابكة

، لكن ةين العرب عامّ مستعملللعديد من القطاعات، ولل كبيرةأهمية  اذ [5]توى الرقمي العربي المح معدلويعّد 
قريب الر عن حجم المحتوى العربي يعبّ المعدل الدقيق الذي على الرغم من ذلك لم تتوفر حتى اآلن دراسة تعطي 

، لكن 2010نت عام  الجزيرة % مثل ما نشرت3% إلى 1بين  أرقام اإلحصائيات المعلنة عادةً تقع من الواقع. 
ين العرب أو عن نسبة المواقع العربية، وهو أمر يختلف مستعملاإلحصاءات إما تتحدث عن حجم الأغلب هذه 

 .عن حجم المحتوى العربي
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حجم المبادرات المعنية بإثراء المحتوى العربي، وزيادة اإلقبال على تعريب دراسة عند  المعدلتزداد أهمية هذا 
السنوات، يصبح قياس على مدى مشاركة المحتوى العربي  ر تغير  يقد   معّدل، فمن دون الشابكة استعمال

 .اصعبً  اإلنجازات في هذا المجال

الشبكة درجِة غنى على  للداللةأمر ضروري الوب هي لمحتوى العربي على شبكة ا إلى معدلاذًا، الحاجة 
 العربي المحتوى وضع علىالوقوف ب القرار ومتخذي الدارسين تمينلمهومن ث م للسماح ل المحتوى، بهذاالعنكبوتية 

المحتوى  معدل نمو  . يسمح المعدل أيًضا بتوّقِع وعاً ون كماً  المحتوى ذاه ةدازيفي سبيل  المناسبة الخطط واقتراح
 .السنوات القادمةفي العربي 

 الذي السريع التغير وأ النمو هاأبرز، الوبلمحتوى العربي على شبكة ا تعترض حساب معدلصعوبات  وث مة
 Hidden المخفيالمحتوى أو  Deep Content يقالعم الوب محتوىل الكبيرة لنسبةاو  ،الشابكة على المحتوى يميز

Content  ،عالية بدقة المحتوى حجم قياس ُيصّعب الذي ،التقليدية البحث محركاتل مرئيال غير محتوىال هوو. 

 ووجود ،باللغة العربية الفعلي الصفحات وعددالعربية  اللغة متكلمي عدد بين الشاسع الفرقُ  يضاف إلى ذلك
ت التي توفرها محركات البحث عن صفحات المعلوما ومحدودية اللغات، ورموز أحرف وتداخل مكررة، صفحات

. كل ذلك يجعل مهمة تقدير المحتوى تتطلب حلوال ذكية غير مباشرة حسب المعلومات العقباتب، وغيرها من الو 
 .واألدوات المتوفرة

 

  الشابكةالمحتوى العربي على  إحصاءات. 7

 وعدد مواقع الوب الشابكةنورد فيما يلي بعض اإلحصاءات العالمية بخصوص المحتوى الرقمي وعدد مستعملي 
[7,9]: 

 Worldstatistics %5.4في المرتبة الرابعة ونسبة  الشابكةي مستعملترتيب العالم العربي من حيث عدد  .1

عالميًا(  16)في المرتبة % 0.6هو  الشابكةنسبة عدد المواقع باللغة العربية على  :الشابكة استعمال .2
 ويكيبيديا(بحسب )

 شبكات التواصل االجتماعي 

وأصبحت اللغة األكثر تدواًل على شبكات  2017اللغة العربية تزايدًا ملحوظًا في العام  استعمالازداد  .3
 %55التواصل االجتماعي وبنسبة 

 ( 2017التغريدات على تويتر هي باللغة العربية )% من 72نسبة  .4
 % 1.22نسبة المقاالت باللغة العربية على الويكبيديا يشكل  .5
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 [:7]كما يلي  خمس سنوات على مدى الشابكةنسبة المحتوى العربي على قد رْت  .6

 
2010 2011 2012 2013 2014 

 (%) محتوى جميع اللغات إلىنسبة المحتوى العربي 
3.26 2.89 3.25 4.06 2.74 

 كما يلي: 2014حتى عام  الشابكةعلى  اإلجماليةنسبة المحتوى العربي وقد رت  .7

 مليار 74.5 )متوسط عدد صفحات المحتوى الكلي )صفحة

 مليون 660 (متوسط عدد صفحات المحتوى العربي )صفحة

 0.89 (%) نسبة المحتوى العربي من المحتوى العالمي

 

 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

 األلمانية

 الروسية

 اليابانية

 البرتغالية

 اإليطالية

 الصينية

 العربية

 اللغات العالمية الرئيسية على اإلنترنت

 النسبة اإلجمالية للسكان

 النسبة اإلجمالية للسكان المتصلين بالخط

 النسبة اإلجمالية لمواقع الوب
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النسبة اإلجمالية للسكان  النسبة اإلجمالية لمواقع الوب اللغة
 المتصلين بالخط

النسبة اإلجمالية 
 للسكان

 %1.3 % 2.2 %6.3 األلمانية

 %1.9 % 2.6 %6.1 الروسية

 %1.7 % 2.9 %3.6 اليابانية

 %3.8 % 4.1 %2.9 البرتغالية

 %1.0> %1.4 %2.4 اإليطالية

 %19.0 % 19.3 %1.8 الصينية

 %5.7 %5.3 %0.6 العربية

  

ين لبعض الشعوبعملوعدد المست الوبنسبة مواقع   

 اإلنترنت بحسب اللغة يعملنسبة عدد مست
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 [9 ,2 ,1] الشابكة على العربي الرقمي المحتوى أنواع .8

 الحكومي الرقمي المحتوى

 التابعة الرسمية والهيئات اإلدارات تخص يالت الحكومي، أو الرسمي، الطابع ذات بالو  مواقع مجموع ويضم
 المتعلق والمحتوى، منها. تسمح هذه المواقع بالنفاذ إلى المعلومات، والمتفرعة لها التابعة األجهزةو  للحكومات
 فئات منها ويستفيد الرسمية، واإلدارات الهيئات بهذه المتعلقة الخدمات ومختلف الرسمية، النشاطات بمختلف
 ومواقع الحكومية، واألجهزة للوزارات، التابعة الوب مواقع أمثلتها ومن بها، صلة لهم ممن الناس من عريضة
 .اإللكترونية الحكومة

 والترفيهي اإلعالمي الرقمي المحتوى

 المواقع وتعمل. ممكنة إخبارية تغطية أسرع توفير فياإلعالمي  الرقمي المحتوى لصفحات الرئيسي الهدف يتمثل
 اإللكترونية، والجرائد الصحف محتوى في نجده ما وهذه بسرعة، تتغير التي الجارية األخبار بث علىاإلعالمية 

 .الشابكة على المتاحة اإلخبارية الفضائيات وفي

 المحتوى الرقمي الوب بحسب اللغةنسبة 
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الدعاية، يو، الموسيقى، األفالم، اإلنتاج التلفزيوني، التوزيع التلفزيوني، الرادأما المحتوى الرقمي الترفيهي فيشمل 
 .الترفيه ،الجرائد، الكتب، األلعاب ،المجالت

اإلعالم والترفيه عالميًّا هو الطاغي في صناعة المحتوى الرقمي )تشهد اإليرادات العالمية في هذا المجال إن 
 نموًّا ملحوًظا(.

 التجاري الرقمي المحتوى

 والترويج التسويق وآليات العامة والعالقات والسلع بالمنتجات عالقة له ما كل يتضمن الذي المحتوى هو
 هذا في يدخل أن ويمكن االقتصادية، والمعلومات اإللكترونية، والتجارة األعمال مواقع عليه طلقيُ . واإلشهار
 والبورصات (C2C، خدمات B2C، خدمات B2Bخدمات ) الخدمات مواقع االقتصادية، الشركات مواقع المجال

 المحتوى ذات المواقع هذه ومالكو. دليل المصدرين، دليل المصانع، المصارف وغيرها دليل الشركات، واألسعار،
 أو معينة سلع ترويج على الصفحات تلك وتعمل األعمال، بإدارة مهتمة أو تجارية جهات تكون إما المتخصص

 السلع بيع مواقع ضمنها وتقع ،الشابكة على االنتشار واسعة الصفحات وهذه .محددة جهات مع التجاري التعامل
 في استغاللها يجري حيث منها المجانية حتى والترفيه والتسلية التجارية، والهيئات والمكاتب المباشر، الخط على
نأجر مقابل أخرى لشركات   إعالنات نشر  تقدم ال نهاأل تجارية مواقع الشبكة على البحث محركات أغلب . هذا وا 

 .أخرى مواقع على المتاح المحتوى السترجاع خدمة تقدم ما بقدر محتوى

ضافةو   أو معينة مواقع على اإلقبال ومدى األخرى المواقع حول إحصائية تقارير البحث محركات تقدم ذلك إلى ا 
 في إليها يحتاج من يدفعه أجر مقابل اإلحصائية معطياتوال التقارير هذه وتتاح معينة، مجاالت في البحث
 com. باالختصار تنتهي الصفحات هذه وأغلب الشبكة، يمستعملل العام االهتمام مع يتماشى بما موقعه تطوير

( المواقع السياحية والتاريخية والطبيعية، الفنادق، المطاعم، النقل، ...السياحة )الخاصة بيمكن إدراج مواقع 
 ضمن هذه الفئة من المواقع.

 (البحثي )األكاديمي،والتعليمي والثقافي  التربوي الرقمي المحتوى

 أو واألكاديمية، العلمية للهيئات التابعة األكاديمي، الطابع ذات اإللكترونية المواقع مختلف الصفحات هذه ملتش
 مراكز بأنواعها التقليدية واالفتراضية، الجامعية المؤسسات كمواقع العلمي، والبحثي التعليمي الطابع ذات

 مصادر مراكز اإللكتروني، والتعليم بعد، عن التعليم مؤسسات التوثيق، األبحاث، مراكز مراكز المعلومات،
 ،)النصوص، االصوات، الصور، االفالم، الكتب االلكترونية، ...( اإللكترونية المكتبات مواقع ومختلف التعلم،
 الدوريات ،(الثقافة اإللكترونية) كالكتب مجاني، بشكل المتاحة المعلومات مصادر تنشر التي الوب ومواقع
 أو edu بالمختصرات الصفحات هذه تنتهي األحيان أغلب وفي، الصحة اإللكترونية الحرة، الموسوعات العلمية،

.org 
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[ )التعليم االفتراضي/اإللكتروني/من 4يدعم المحتوى الرقمي التعليمي التوجهات العالمية الحديثة في التعليم ]
ال تغطيه الكتب الجامعية، مثل الجامعة المفتوحة، لتطوير ُبعد/الممزوج/المفتوح/...(، وأنماط جيدة من التعليم 

 مهارات األفراد لتأهيليهم لسوق العمل.

، في ًءاجز كالًّ أو مي الرقمي، المجاني يعلتبدأت تنتشر اليوم وتزدهر مواقع الوب التي توفر المحتوى ال
، /https://www.futurelearn.comاختصاصات وخبرات ومهارات معرفة متعددة )مثل 

https://courses.edx.org/ .)هذه المواقع اللغة اإلنكليزية، وللغة العربية فيها وجود بدعم من بعض  يغلب على
  (.https://www.edraak.org ،https://www.rwaq.org)مثل المبادرات )

 التقاني الرقمي المحتوى

 يتعلق وما واالتصاالت، المعلومات (تكنولوجياتقانة ) بعالم عالقة له ما بكل نياالتق الرقمي المحتوي يتعلق
 والمصنعة المنتجة بالشركات عالقة له ما كل إليه ويضاف البرمجيات، ت،ستعماالاال ناحية من بالحواسيب،
 مواقع من يتكون مجموعه في المحتوى وهذا .المعلومات خدمات تقدم التيالشركات و  والبرمجيات، للحواسيب
 بهذا المهتمة الشركات مواقع إلى إضافة البرمجة، ومنتديات والحاسوب، االتصاالت ومنتديات نية،اتق إلكترونية
 .المجال

 

 شخصية( مدونات منتديات، )مواقع، الشخصي الرقمي المحتوى

محتوى األفراد، محتوى شبكات التواصل ) شخصية بصفة أفراد ويقدمه ويؤلفه ينتجه ما الصفحات هذه تقدم
 الشخصية المدونات مثل المنشورة المواد على سلطة معينة جهة أو لمنظمة يكون أن دون ،(االجتماعي
 .الشخصية والمواقع والمنتديات

 التراثي الرقمي المحتوى

ويمكن أن  ،سالمي، ...()التراث العربي، التراث اإل بالتراث عالقة له ما بكل التراثي الرقمي المحتوي يتعلق
 المتاحف، بوابات الثقافة، الفكر، الموسيقى، االدب، الرسم، ...يضاف إليه ما يتعلق ب

 الطبي الرقمي المحتوى

 .الصحة )العيادات، المستشفيات، الطبابة عن بعد، ...( بعالم عالقة له ما بكل الطبي المحتوي يتعلق

 

 

https://www.futurelearn.com/
https://courses.edx.org/
https://www.edraak.org/
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 بيالعر  الرقمي المحتوى مساهمات إلغناء .9
ملحة، وأكدت أن الفخر الحقيقي  المحتوى العربي ضرورةً  ت إثراء  رألبعض المواقع التي  قّيمةهناك مساهمات 

 الذين يقودها نخبة من الشبانمن النوع التطوعي  . أغلب المساهمات في هذه المواقع هيالإلنسان كونه عربيًّ 
 : [5] نذكر منها ،ةيبر علا مهتغل نو قشعي

، وتحتوي على (https://www.rwaq.org) لنشر المعرفة سعىمنصة للتعليم المفتوح ت، وهي رواق .1
تتضمن حاليًّا نحو  .تتضمن محاضرات مرئية وتمارين تفاعليةمقررات أكاديمية في شتى التخصصات، 

 طب، الخ(.الجتماعية، االعلوم التكنولوجيا، العلوم و ال، تعليمالتربية و المادة تعليمية مختلفة ) 423

على ، لتوفير التعليم االلكتروني (من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنميةأردنية )مبادرة  وهي، إدراك .2
. تتضمن المبادرة أساًسا (https://www.edraak.org) لعالم العربيلمجانا  باللغة العربية الشابكة

 لجميع مختلفة مجاالت في الجودة عالية مجانية المستمر، ويوفر مساقات جزأين. األول التعلم
 منصة وهو المدرسي، موضوًعا. والثاني التعلم 90ا العربية، وتحوي حاليًّ  باللغة الناطقين المتعلمين
 المدارس لطلبة مخصصة العربية باللغة المصادر مفتوحة تعليمية موارد توفر مجانية تعليمية إلكترونية
 العربية. المنطقة في والمعلمين

حداث أثر كبير في عالم المعرفة، وغرس حب إلمؤسسة غير ربحية، تسعى وهي ، مؤسسة هنداوي .3
 1536. تتضمن المنصة نحو (https://www.hindawi.org) القراءة بين المتحدثين باللغة العربية

روايات، العلمي، الخيال الجغرافيا، التكنولوجيا، التاريخ، القتصاد، االدب، األكتاًبا في مواضيع مختلفة )
 علوم، ...(.الشعر، ال

 في بالعربي مباردة . اطلقتالشابكة على العربي الرقمي المحتوى تحفيز إلى تسعىو  "بالعربي" مبادرة .4
 وهي عام، كل من ديسمبر ١٨ يوافق الذي "العربية للغة العالمي اليوم" بمناسبة بدبي ٢٠١٣ ديسمبر
 الفجوة إلى ينمستعملال تنبيه الجامعات، الغرض منها طالب من مجموعة أفكار من شبابية مبادرة
 الفجوة، هذه من التقليل في واإلسهام ،الشابكة في العربي والمحتوى العرب ينمستعملال عدد بين الكبيرة
 األفعال ردود وزيادة العربية، اللغة تدعم التي التطبيقات أو للمواقع التعرض زيادة جانب إلى هذا

 اللغة أن إثبات إلى المبادرة تسعى وكذلك المواقع، تلك من العربية للنسخة األخطاء عن والكشف
 وسائل خصوًصا ،الشابكة على األم لغتهم استعمال على العرب وتشجيع وحيوية، عالمية لغة العربية،
 لغًة األم العربية يتحدثون ممن الشابكة يمستعمل جميع يقوم أن المبادرة فتشجع االجتماعي، التواصل

 وأشكال صور جميع في العربية اللغة استعمالب باللغات، المهتمين األشخاص حتى أو لغًة ثانية، أو
 .الشابكة على التواصل

باللغة موّجهة إلى الناطقين ، (https://nasainarabic.net)هي مبادرة علمية تطّوعية ، ناسا بالعربي .5
ونشر كل ما يعنى بالفيزياء والعلوم  ترجمةِ ب هاوتثقيفالمجتمعات العربية النهوض ب الغاية منها ،العربية

، ثّم اّتسع نطاقها بجهود مجموعة 2013يناير/كانون الثاني  1بتاريخ تأسست  .يمن مصدرها الرئيس
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عي ودورهما في تمكين من المتطوعين الذين يجمعهم إيمان عميق بأهمية العلم والعمل التطو 
 المجتمعات والنهوض بها وتطويرها.

مقال في مجاالت علمية  4000 نحومبادرات، ترجمت ونشرت  5يبلغ عدد مبادرات ناسا بالعربي 
 .متطوعًا ومتطوعة مؤهلين كّل حسب موقعه وتخصصه 250مختلفة، أسهم فيها ما يزيد عن 

 : مبادرات ناسا بالعربي

o ( هي أولى مبادرات ناسا بالعربي، وتهتم بترجمة ونشر المقاالت الناسا بالعربي :)فيزياء
 .وًصا، والفيزياء الفلكية خصوًماوالدراسات العلمية المتخصصة بمجال الفيزياء عم

o   ناسا بالعربي وتهتم بترجمة ونشر أحدث  هانشأتأثاني المبادرة الناسا بالعربي )الطب(: هي
 .المقاالت العلمية في مجال الطب

o ة ناسا بالعربي )تكنولوجيا(: هي مبادرة في طور النمو وذات طابع تعليمي، تهدف إلى ترجم
ن باختصاصات و ن نشيطو متطوع . يشارك في هذه المبادرةونشر كل ما يتعلق بالتكنولوجيا

 هندسية مختلفة لضمان التنوع في المواضيع المطروحة.

o  :)إثراء المحتوى العربي بمختلف المواضيع العامة  الغرض منهاناسا بالعربي )طاقة وبيئة
لطاقة والبيئة في عالمنا اليوم، ومدى تأثرهما المباشر على الحياة ا والمتخصصة في مجال

 ، ورفع مستوى الوعي بأبرز المشاكل والتحديات البيئية.البشرية

o  ى، بتحويل ناسا بالعربي )الصوتيات(: يتقاطع عمل مبادرة الصوتيات مع المبادرات األخر
 هذه المبادرة تضم. بعض الفيديوهات المختارة "دبلجة"والمقاالت إلى مقاالت صوتية، 

متطوعين يمتازون بجودة اإللقاء واألداء، وفرقا فنية مختصة بأمور الدبلجة ومزامنة 
 الفيديوهات.

o  :)ُمستجّداِت  نقُل آخر الغرض منهامبادرٌة شبابيٌَّة ت طوعيٌَّة هي ناسا بالعربي )طب األسنان
لرفِع سويَّة الم نشوراِت إلى اللغة العربية، وذلك وأخباِر العلوِم الطبيَّة وخاصًة السنيَّة  ِمنها 

عل الطبيِب العربي  قادرًا على ا  لتواصِل م ع الِعلم بُلغته األم.الطبيَّة باللغة العربيَّة وج 

متخصص في الكتابة  (http://www.takweeen.com)مشروع كويتي ثقافي أدبي  ، وهوتكوين .6
 .اإلبداعية، وهو محاولة لالحتفاء باإلنسان الكاتب والمهتم، تملكه الروائية بثينة العيسى

خرى في المنطق الدراسات األمترجمة، و الثقافية الفلسفية و الدراسات الجتهادات و وهو موقع لال ،حكمة .7
 .(http://hekmah.org) والعلم واألدب

الحكمة و األدب ب خاص بصيغة جذابةمميز تقديم محتوى عربي الغرض منها مدونة  ، وهيساقية .8
(http://www.saqya.com/). 

 كتب بصيغة صوتيةالا إنتاج منصة عربية للكتب الصوتية، وتتيح أيضً  وهي، ضاد للكتب الصوتية .9
(https://dhad.sa). 

http://hekmah.org/
http://www.saqya.com/
https://dhad.sa/
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 اا مشوقً ا فكريًّ منصة إعالمية تثقيفية رقمية شاملة، وتقدم منتجً  ، وهيأراجيك .10
(https://www.arageek.com). 

، وتتنوع 2014موقع علمي موجه إلى شرائح المجتمع كافة، أسس عام  ، وهيمجموعة نون العلمية .11
. (http://n-scientific.org) المشاركات فيه، وفيه عدد من المقاطع المرئية والمسموعة والصور

طبيعة، الو  حياءمنها األوتشمل مجاالت متعددة،  ،العلمية المقاالتِ  الموقع في المشاركاتُ تتضمن 
 كيمياءالنة، اتقالو  بو حاسالهندسة، الو  رياضياتالطاقة، الو  بيئةالفلك، الو  فيزياءالصحة، الو  طبال
  .نسانيةاإل علومالصيدلة، الو 

 ريغ بتكُ  ةصق مدقت ةيتو ص ةنو دم وه ،(/https://www.papersamwich.com) ورقي ساندويش .12
 .ما لسبب العرب بين االنتشار في احقه أخذت لم أو ترجم،ت مل ةيبر ع

 

 .[12] هذه المبادرات أهميلخص الشكل اآلتي 

 

 

 مبادرات إثراء المحتوى العربي

https://www.arageek.com/
http://n-scientific.org/
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 العربية باللغة العالمية المواقع اهتمام. 10
، العالم في متحدث مليون 300 من أكثر بها يتكلم [:5لعدة عوامل ] العربية باللغة العالمية المواقع اهتمام يرجع
 ةالتجاريارتفاع األهمية  ،األوسط للشرق االستراتيجية ألهمية، االمتحدة لألمم الرسمية الست اللغات إحدى هي

 الشرق منطقة في حروبال وجود، الخليجي التعاون مجلس بلدان وخاصة العربية للدول ةواإلعالمي ةوالدبلوماسي
 الحكومة تطلقأ 2001 (سبتمبرأيلول ) 11 هجمات بعد. اللغة لهذه وظيفية أهمية التي أوجدت األوسط

 صورة ولتحسين العربي العالم مع التواصل لتعميق العربية باللغة ةعديدمواقع  أخرى أمريكية ومؤسسات األمريكية
 .االهتمام هذا زيادة إلى العربي العالم في الشابكة يمستعمل عدد ازدياد أّدىو . المتحدة الواليات

 في العربية اللغة تدعيم حيث من العربية باللغة العالمي االهتمامهذا  في اضعفً  2006 عام أواخر تشهدثم 
 اللغة بدعم العالمية المواقع وبدأت 2009 منذ تحسنثم طرأ . الجديدة اإللكترونية واألنظمة والبرامج المواقع
 ،فيسبوك وموقع، لتشارك في الملفاتالذي يقدم خدمة ا (https://m.4shared.com) رديفورش موقع مثل العربية

 [6.]بلس لغو وغ تويتر،كموقع  االجتماعي التواصل شبكات، وغير ذلك مما يسمى يوتيوب موقعو 

 

  عالميا   العربية المواقع أشهر. 11
عنى بالعلوم أو اآلداب أو يُ ال  معظمهاوجدنا المي ألقينا نظرة على أشهر المواقع العربية على المستوى العإذا 

 :، المواقع اآلتية[2بحسب ] العربية عالميًّامن بين أكثر المواقع الثقافة. 

 )أخبار رياضية( Kooora (http://www.kooora.com/)كووورة أو  -

- Ar.wikipedia.org )ويكيبيديا العربية(  

 لشركة أمازون( مملوك تسوقموقع ) /Souq (( https://uae.souq.com/ae-arأو  سوق -

 )جريدة إلكترونية( Youm7 (https://www.youm7.com/) اليوم السابع أو -

- https://www.yallakora.com/.موقع مصري لكرة القدم والرياضات األخرى ، 

 موقع للبيع والشراء ،opensooq ،https://sy.opensooq.com/arالسوق المفتوح  -

 .http://www.un.org/ar ألمم المتحدةلالموقع الرسمي  -

 

[، ثمة نحو 5التي تدعم اللغة العربية. فمثاًل، بحسب ويكيبيديا العربية ] ةرسميالقع امو ال عدد متزايد منيوجد هذا و 
 موقًعا رسميًّا من المواقع الرسمية التي تدعم اللغة العربية، ويعطي الجدول التالي ملخًصا عنها: 95

 

https://m.4shared.com/
http://www.kooora.com/
https://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org
file:///D:/ندوات%20ومؤتمرات/2018____/المحتوى%20الرقمي%20العربي%20على%20الشبكة/Youm7
https://www.youm7.com/
https://www.yallakora.com/
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 )حسب المصدر( أسماء المواقع عدد المواقع نوع الموقع

 21 حكومي

 إلدارة الفيدرالية األمريكية، الوكالة الخارجية المركزية، وزارة المخابرات وكالة 
 []أمريكا الطوارئ،

 الخارجية وزارة فايف، آي البريطاني، أم عربي، المتحف سي بي بي 
 []بريطانيا ،البريطانية

 اإلمارات[ ظبي، أبو جيوغرافيك ناشونال[ 

 الدفاع العام، جيش األمن اإلسرائيلية، الموساد، جهاز الخارجية وزارة 
 []الكيان الصهيوني العليا اإلسرائيلي، الكنيست، المحكمة

 فرنسا واألوروبية الخارجية الشؤون وزارة[] 

 الصين اليومية الشعب، الصينية الخارجية وزارة[] 

 الهند[ الهندية الخارجية الشؤون وزارة[ 

 ماليزيا[ الماليزية االستثمار تنمية هيئة[ 

 روسيا الدفاع وزارة، الداخلية وزارة[] 

 25 خاص

 إم، العربية نيوزويك، العربية انترناشونال برس يونايتد، العربية إن إن سي  
)حجز كوم  دوت هوتيلز)محرك بحث(،  بينغ(، الشابكة بوابة) إن إس

)مؤتمرات(،  تيد، تويتر، سكايب)المصدر المفتوح(، فيدورا  مشروعفندقي(، 
 الصندوق)نشر علمي(،  أمريكان ساينتفك)تعليم(،  لألفالم نيويورك أكاديمة
 []أمريكا )نشر الديمقراطية( للديمقراطية الوطني

 تلفزة على  اليفستيشن، بالعربي الغارديان، عربية نيوز سكاي، عربي رويترز(
 []بريطانيا)بحث علمي(  نيتشر(، الشابكة

 فرنسا برس فرانس وكالة[] 

 االتحاد األوربي يورونيوز[] 

 العربية يوروسبورت 

 الكيان الصهيوني)صحافة(  إسرائيل أوف تايمز[] 

 الهند)وكالة أنباء(  آي أن أي[] 

 سويسرا موفنبيك ومنتجعات فنادق[] 

 كندا سيزونز فور فنادق[] 

 13 غير حكومي

 لسياسة واشنطن معهد)حقوق اإلنسان(،  هاوس فريدوم، ووتش رايتس هيومن 
 ٌ]أمريكا[ األمريكي اليهودي المجلس، األدنى الشرق

 دين( المسلمين لعلماء العالمي االتحاد( 

 حقوق اإلنسان( اإلنسان لحقوق الدولية الجامعة ،الدولية العفو منظمة( 

 حرية الصحافة( حدود بال مراسلون( 

 صحافة( الدوليين الصحفيين شبكة( 

 صحة( حدود بال أطباء( 
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 تحكيم( للتحكيم الدائمة المحكمة( 

 أعمال( الدولية التجارة غرفة( 

 (النزاعات وتسوية األزمات منع) الدولية األزمات مجموعة 

 9 غير ربحي

 الوطني الديمقراطي المعهد)ويكي(،  هاو ويكي)موسوعة(،  العربية ويكيبيديا 
)مشفى(،  كلينك مايو)مؤسسة بحث(،  بروكينغز مؤسسة)نشر الديمقراطية(، 

 ]أمريكا[)تعليم مفتوح(  خان أكاديمية

 الحر()المحتوى اإلبداعي  المشاع 

 إغاثة( العالمي الطبي المخيم( 

 (الشابكة) اإلنترنت جمعية 

متعدد 
 الحكومات

14 

 العالمي األغذية برنامج)طفولة(،  اليونيسف)ثقافة(،  األمم المتحدة، اليونسكو 
 للملكية العالمية المنظمة)بيئة(،  للبيئة المتحدة األمم برنامج)مكافحة الجوع(، 

 المفوضية)اتصاالت(،  لالتصاالت الدولي االتحاد)ملكية فكرية(،  الفكرية
 السامية المفوضية)غوث الجئين(،  الالجئين لشؤون المتحدة لألمم العليا
 العالمية الصحة منظمة)حقوق إنسان(،  اإلنسان لحقوق المتحدة لألمم

 ]األمم المتحدة[ الكيميائية األسلحة حظر منظمة)صحة(، 

 تعاون( األفريقي االتحاد( 

 تعاون إسالمي( اإلسالمي التعاون منظمة( 

 زيتون( للزيتون الدولي المجلس( 

 14 مواقع أخرى

 القياسية )أرقام قياسية  لألرقام جينيس (، موسوعةشابكةآيكان )تنظيم ال
 من العالمية الحركة ،ريفيو )صحافة عالمية( تكنولوجي تي آي عالمية(، أم

 ]أمريكا[)نشر الديمقراطية(  الديمقراطية أجل

 األمم  الدولية )قضاء دولي( العدل بلبنان، محكمة الخاصة الدولية المحكمة[
 المتحدة[

 الكيان الصهيوني[ العامة للشؤون جروزاليم مركز[ 

 حريات( العالمية األصوات( 

 مكتبة( العالمية الرقمية المكتبة( 

 حقوق( الدولية الجنائية المحكمة تحالف( 

 األحمر الصليب لجمعيات الدولي االتحاد، األحمر للصليب الدولية اللجنة 
 )إغاثة( األحمر والهالل

 رياضة( القدم لكرة الدولي االتحاد( 

 حقوق اإلنسان( اإلنسان لحقوق المتوسطية-األوروبية الشبكة( 
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 العربي الرقمي المحتوى من االستفادة معوقات .12
 [1] .العربي الرقمي المحتوى من االستفادة دون تحول التي المعوقات أبرز بإيجاز ستعرضن

 والعناية بالموقع التصميم ضعف

نّ  ،شابكةال مواقع إلى ينمستعملال تجذب التي العناصر منفي تصميم الموقع  الجمالي العنصر يعدّ   هذا إغفال وا 
 التصميم فجمال .ستعمالاال غايات تحقيق دون يحول منفًرا عامالً  يمكن أن يكون به، يرتبط وما الجمالي الجانب
غنا بالصيانة وتعهدهوب ال موقعب الدائمة والعناية  الكثيرين يدفع أن شأنه من باستمرار، وتحديثها بالمحتويات هؤ وا 

 التي المهمة العوامل من يعتبر والخدمات والتصميم المحتوى في التحديث غياب أن غير ها.استعمال تفضيل إلى
 .المواقع استعمال دون تحول

 وعشوائيته المنشور المحتوى ضعف

 االهتمام يجلب حتى الوب موقع على المعروض المحتوى في الضرورية الشروط من العديد تتوفر أن ينبغي
 . نذكر منها:ينمستعملال ويغري

  :عامل هو المختلفة، اهتماماتهم مع ويتوافق المعرفية، رغباتهم سدّ ي الذي الغني فالمحتوىغنى المحتوى 
 .عليه التركيز ينبغي مهم

  :خالية سليمة عربية بلغةمكتوًبا للموقع  المتميز المحتوى يكون أن يجباستعمال اللغة العربية السليمة 
 .ستعمالاالب اإلضرار شأنها من كثيرة، أخطاء على تحتوي التي السليمة غير فاللغة األخطاء، من

 مشوشة غير واضحة رؤيةبو  اليمً عرًضا س المحتوى عرض. 

 فينبغيمحتويات من فيه لما النفاذ ةلو وسهذكي ال تصميمبال الموقع يتمتع أن يجب :ذكيال تصميمال . 
 يخسر التنسيق هذا وبغياب .ستعمالاال عمليات من تسهل بطريقة الموقع ضمن المحتويات توزيع
 . ينمستعملال من اعددً  الموقع

 العربي الرقمي المحتوى تطور تواجه تحديات .13
 الربح تحقيق

 الرقمي، للمحتوى البطيء بالتطور يتعلق فيما كبيرة ومسؤولية كبيًرا قدًرا اإلعالم وأجهزة اإلعالن وكاالت تتحمل
. واالجتماعية الرقمية والقنوات الجوال قنوات إلى التقليدية القنوات من جمهورنا في التحول تواكب لم نهاذلك أل
 ومن عائدات.ال توليد بغية اإلعالنات على االعتمادتنا منطق في الرقمي المحتوى مزّودي على ينبغي ،عموًما

 إلى الرقمية غير منشوراتها بنقل اتدريجيًّ  تقوم اإلعالن وكاالت أن الطريقة هذه عليها تنطوي التي التحديات
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 محدودية المحتوى مزودو يواجه المقابل وفي ،المتصلين بالخط المستهلكين لعدد الكبيرة الزيادة لمواكبة شابكةال
 .والتوسع النمو على الحفاظ في مشاكل يواجهون فهملذلك  اإلعالنات،ب الدخل لتوليد المتاحة الفرص

 الفكرية والملكية النشر وحقوق القرصنة

. الفكرية والملكية النشر حقوق ذلك ومن بيئي، نظام وجود عدمالزدهار المواقع الرقمية، في  األكبر التحدي يكمن
 حقوق قوانين وجود حال في حتىمنطقتنا. و  في المحتوى مزودي تدعم التي واألنظمة للقوانين انعدام شبه فهناك
 ومكافحة الحماية على بالحصول المرتبطة القانونية والتكاليف البيروقراطية فإن الدول، بعض في والنشر الطبع

 على قانونًيا من غير المسموح به به المسموح المحتوى تمييز ةبو صع ،. أضف إلى ذلكجًدا مرتفعة القرصنة
 ذلك يتطلب أن ويمكن المنطقة، في التوسع على المحتوى مزودي قدرة من حدّ ي  . ولعل هذا الجانب الدولة مستوى

 .معينة ثقافة أو بلد لكل معدالً  المحتوى جعل الكثيرين من

 والخبرة الموهبة نقص

 العربية باللغة جيد محتوى إلنشاء الالزمةالتقنية  بالمهارات يتمتعون الذين األشخاص على العثور السهل من ليس
 اإلعالم مجال في رةيالخب إلى ضعف الكوادر إضافة المواهب،هذه  في نقص يوجد. إذ المحتوى توزيع تحسينو 

 يمزود يواجه تحدٍّ  هو المحلية المواهب العثور على أن إلى والمستثمرون المحتوى مزودو يشير. و الرقمي
 هذا نمو مباشرةً  يعيق ماوهذا  الجودة، تدني إلى المواهب نقص يؤدي. ويمكن أن الرقمي العربي المحتوى
 .المجال

 لمزودي فقط ليس مشكلةً  عدّ تُ  والتي والتمويل، الربح تحقيق سياساتِ  إعاقةِ  إلى تؤدي أنالمذكورة  لقيودل يمكن
نما المحتوى،  من %٤٨ نسبة أناإلحصاءات  أفادت فقد، ٢٠١٢ عام أرقام وبحسبأيًضا.  للمستهلكين وا 
 .المحلية المواقع جودة عن رضاهم عدم عن عّبروا العربي الشباب

 

 خاتمة
 اإلنكليزية اللغة فيه تشغل الذي الوقت ، وفيالشابكةالمتاح على  الرقمي العربي توجد أنواع مختلفة للمحتوى

 العالمي، المحتوى نسبة من %٣ إال تشغل ال العربية اللغة نجد ،شابكةال على العالمي المحتوى نسبة من %٦٨
 بالجماليات االهتمام وعدم المواقع تصميم وضعف دقته، وعدم الرقمي العربي المحتوى إلى ضعف هذا إضافة

 .للمستعملين الجاذبة

إلثراء المحتوى  معظمها تطوعيجهود ومبادرات توجد مع ذلك ثمة مسائل تعوق انتشار المحتوى العربي، لكن 
نشاء مبادرات جديدةو  ،دعم مبادرات إغناء المحتوى العربيبدورنا نوصي بنحن و  الرقمي العربي على الوب.  ،ا 

)مع االحتفاظ بالسرية  المؤسسات الحكومية والخاصة على المساهمة بمحتواها العربي على الشابكةحّث و 
 .والخصوصية للمؤسسة(
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