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 مستخلص

  
 
تزداد أھمية اللغة العربية على الشبكات 
الحاسوبية المختلفة مع توجه المجتمع نحو مجتمع 
المعلومات وتوجه االقتصاد نحو االقتصاد المبني على 

ً على ھذا الوجو د بكلمة المعرفة.  يصطلح عالميا
.  ويعبر المحتوى عن وجود (content)المحتوى 

على الحواسيب وعلى  (digital)المعرفة بشكل رقمي 
و  (extranet)والعالمية  (intranet)الشبكات الداخلية 

.  ويغطي المحتوى مجاالت شتى (internet)اإلنترنت 
مثل النشر، واألعمال، والمكتبات، واإلدارة الحكومية 

(e-gov)علم والتكنولوجيا، والصحة والثقافة، ، وال
والتراث، والسياحة والتسلية، ومعلومات عن المنظمات 
غير الحكومية واإلقليمية وغير ذلك من المجاالت.  
ً لكل لغة من اللغات األساسية  ويتطور المحتوى عالميا
في العالم وخاصة المحتوى الموضوع على اإلنترنت 

(online content)ذا البحث وضع .  وسنعرض في ھ
محتوى ھذه اللغات.  تصنف المعلومات الموجودة 
كمحتوى للغة من اللغات في أصناف مثل معرفة ماذا، 
ومعرفة كيف، ومعرفة من، ومعرفة لماذا.  من جھة 
أخرى يمر المحتوى بمراحل محددة في علمية إيجاده 
وھي مراحل توليده، ثم تحويله إلى الشكل الرقمي، 

، ثم (acquisition)ن الحواسيب وحيازته وخزنه ضم
، وبعدھما عرضه أو طباعته (processing)معالجته 
(display) وأخيراً نشره واستعماله أو استخدامه في ،

عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.  ولنمو المحتوى 
العربي فوائد وعائدات على المجتمع واالقتصاد 

واللغة العربية العربي، كما يؤثر على الثقافة العربية 
  والتقارب العربي.

  

ھناك مؤشرات لقياس المحتوى في لغة من 
ً بغية تقويم  اللغات، وھذه المؤشرات تتبلور عالميا
التوجه نحو مجتمع المعلومات ألمة من األمم، وبغية 
مقارنة التقدم النسبي لمختلف األمم في ھذا المجال.  من 

ة على ھذه المؤشرات عدد الصفحات باللغة العربي
، (sites)، وعدد المواقع باللغة العربية (pages)اإلنترنت 

، وكذلك (hits)ومدى استعمال ھذه المواقع والمعلومات 
.  وكذلك وجود (standards)تقييس استعمال ھذه اللغة 

 (directories)وأدلة  (search engines)محركات بحث 
ً عائدات الدعاي ة باللغة العربية، ومن المؤشرات أيضا

  باللغة العربية في المواقع العربية.
  

ً إلى آليات زيادة  ستتعرض الدراسة أيضا
أو  offline contentالمحتوى العربي سواًء كانت 

online content وھذه اآلليات تقسم إلى قسمين: تقنية  .
وغير تقنية، ونذكر منھا نظم تعرف الحروف العربية 

(OCR) إلى العربية  أو الترجمة اآللية من اإلنكليزية
وبالعكس، وبرمجيات النشر على الشبكة باللغة العربية 

(web publishing) وإصدار التشريعات المحفزة لزيادة ،
المحتوى العربي، والحاضنات لشركات المعرفة 

، وتعليم المعلوميات واالتصاالت incubatorsالعربية 
، (web ware)بالعربية وخاصة في برمجيات الشبكات 

والتطوير في مجاالت معالجة اللغات الطبيعية والبحث 
(Natural Language Processing) [NLP] وتطوير ،

األدوات البرمجية لتسھيل التعامل مع اللغة العربية في 
كافة مراحل إيجاد المحتوى من التوليد حتى االستعمال 

  مروراً بالحيازة والمعالجة والعرض والنشر.
  

ة لزيادة نمو في الختام، يقدم البحث توصي
  المحتوى العربي.

  مؤتمر المجمع الثاني
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  مقدمة
  
لقد أدخلت التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تغيرات ھامة في عملية التنمية 

أو  باالقتصاد المبني على المعرفةاالقتصادية واالجتماعية، فكانت عامالً أساسياً في نمو االقتصاد نحو ما يسمى 
.  إن المعرفة أخذت تلعب بمجتمع المعلوماتوعامالً أساسياً في توجه المجتمع نحو ما يسمى  االقتصاد الجديد،

في الحواسيب ضمن قواعد المعطيات  (digital)دوراً أكبر في حياتنا اليوم، وأصبحت تتجسد بشكل رقمي 
المعرفة ھو اللغة،  وعلى الشبكات وأھمھا شبكة اإلنترنت.  إن وعاء (database knowledge)وقواعد المعرفة 

وبالتالي فإن المعلومات تجسدت بشكل رقمي وفق لغات العالم المختلفة.  إن مجمل ما يوجد من معلومات في 
ھو ما  (online)أو موضوع على الشبكات الحاسوبية  (offline)لغة ما بشكل رقمي مخزون في الحواسيب 

على اإلنترنت يمثل كل المعلومات المتوفرة على  .  فمحتوى اللغة العربية الموجودبالمحتوىنصطلح عليه 
اإلنترنت بشكل رقمي وفي شتى مجاالت المعرفة والحياة.  يزداد المحتوى بكل اللغات بتسارع ھائل سنوياً 

بما يزيد عن  ١٩٩٧وبمعدالت أسية، فقد قدرت إحدى الدراسات مجمل محتوى كل اللغات على اإلنترنت عام 
عن البليون صفحة.  تنبع أھمية المحتوى في لغٍة ما من فوائدھا وعائداتھا  ١٩٩٩عام  مليون صفحة، ليزيد ةمائ

على مجمع تلك اللغة.  فھناك فوائد إدارية وخدماتية من المحتوى المتعلق بالحكومة اإللكترونية، وفوائد 
ى مستوى كل دولة اقتصادية من المحتوى المتعلق بالتجارة اإللكترونية وخاصة فوائد التجارة الداخلية عل

والتجارة البينية بين الدول العربية في حالة اللغة العربية على سبيل المثال، وھناك فوائد تتعلق بتكوين األطر 
، وھناك فوائد علمية وتكنولوجية من e-learningالبشرية في حالة المحتوى التعليمي والتدريبي أو ما يسمى 

  ئد ثقافية من وجود المحتوى الثقافي والتراثي وھكذا.وجود المحتوى العلمي والتكنولوجي، وفوا
  

تزداد أھمية المحتوى وعائداته مع ازدياد المستخدمين لإلنترنت وللحاسوب، وتقاس ھذه الفائدة بعدد 
ھؤالء المستخدمين المتكلمين للغة المحتوى المعني، فكلما ازداد عدد متكلمي لغة المحتوى المدروس كلما 

 (network effects)المحتوى، ويعرف ھذا المبدأ لدى االقتصاديين بمبدأ "عائدات التشبيك"  ازدادت عائدات ذلك
  .(network externalities)أو 

  
مليون مستخدم في العالم تصل نسبة  ٥٦٠إلى  ٢٠٠٢لقد وصل عدد مستعملي اإلنترنت في تموز/يوليو 

لمستعملين ممن تعتبر اإلنكليزية لغة األم لھم ھي % أي أن نسبة ا٥٩.٨متكلمي غير اللغة اإلنكليزية فيھم إلى 
% وھذا يدل على تزايد وأھمية إيجاد المحتوى بغير اللغة اإلنكليزية.  إن إيجاد المحتوى باللغات الوطنية ٤٠.٢

  .(digital divide)يعدُّ من العوامل المقللة لما يسمى بظاھرة الھوة الرقمية 
  

  ى بلغتھا واألمة العربية بدأت تسعى بھذا االتجاه.تتسارع مختلف األمم لزيادة المحتو
  

  (content and users)المحتوى على اإلنترنت ومستعمليه 
  

يزداد المحتوى على اإلنترنت بمعدالت أسية وأحد مؤشرات قياس المحتوى ھو عدد الصفحات على 
بليون صفحة في كل  ٣١٣إلى حوالي  ٢٠٠٢.  لقد وصل عدد الصفحات في تموز/يوليو (web page)اإلنترنت 

مرة في السنوات الثالث  ٣٠٠، أي بمعدل ١٩٩٩اللغات، وكان قد زاد ھذا العدد من حوالي البليون صفحة عام 
% من الصفحات، تليھا اللغة ٦٨.٤األخيرة.  تتصدر اللغة اإلنكليزية اللغات األخرى حيث تشكل ما نسبته 

) اللغات العشر ذات المحتوى األعلى على اإلنترنت، وليست ١رقم ( اليابانية فاأللمانية فالصينية.  يبين الجدول
ً ضمن اللغات الست األولى من حيث عدد متكلميھا،  اللغة العربية بين ھذه اللغات العشر رغم أنھا تأتي عالميا

  كما أنھا لغًة رسمية من لغات األمم المتحدة الرسمية الستة.
 -١–الجدول رقم 
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 اللغات حسب (WEB) اإلنترنت على المحتوى
 %٦٨.٤ اإلنكليزية

 %٥.٩ اليابانية

 %٥.٨ األلمانية

 %٣.٩ الصينية

 %٣.٠ الفرنسية

 %٢.٤ اإلسبانية

 %١.٩ الروسية

 %١.٦ اإليطالية

  %١.٤  البرتغالية

  %١.٣  الكورية

  %٤.٦  اللغات باقي

  صفحة بليون ٣١٣  WEB  صفحات مجموع
emarketerby  Source: Vilaweb.com, as quoted

  
 
  

حسب المسجلين تحت حقل كل دولة أو حقٍل عام  web pagesتوزع الصفحات  - ١–الشكل رقم يبين 
(domain)  وكما يبين ھذا الشكل فقد كانت اإلنكليزية مستعملة من قبل المسجلين تحت حقول ١٩٩٩وذلك عام ،

).  نالحظ أن اليابانيين com ،.org ،.net ،.edu ،.gov ،.mil.الدول والحقول العامة (الحقول العامة ھي 
واألسبان والتايوانيين وغيرھم يضعون  نوالرومان واأللمان واإليطاليي نوالمكسيكيي نوالفرنسيي نوالبرازيليي
حسب اللغات  webتوزيع صفحات الـ  -٢–الشكل رقم % من صفحاتھم بلغاتھم األم.  يبين ٧٥أكثـر من 

بعد استثناء اللغة اإلنكليزية واللغات الوطنية، وھذا الشكل يدلل  (domain)امة وحسب حقول الدول والحقول الع
  على أن كافة المواقع تسعى لوضع محتوى بلغات عديدة حسب مصالحھا ولنشر ثقافتھا ولتسويق منتجاتھا.
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  –١–الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  –٢–الشكل رقم 
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مة، فإن فائدة المحتوى بلغة ما تزداد مع ازدياد عدد مستخدمي اإلنترنت من متكلمي كما ذكرنا في المقد
توزع مستخدمي اإلنترنت في العالم  ٢٠٠٢المؤرخ في تموز/يوليو  -٢–الجدول رقم تلك اللغة.  ويبين 

 مليون شخص حسب اللغات، ونجد أن عدد مستخدمي اإلنترنت من متكلمي اللغة العربية ھو ٥٦٠وعددھم 
ً ال يتضمن ھذا الرقم العارفين للغة العربية في  ٤.٤حوالي  مليون مستخدم في العالم العربي والمھجر، طبعا

مليون شخص.  كما نرى من  يما يزيد عن مليار ومائت ٢٠٠٢العالم اإلسالمي، الذي بلغ تعداد سكانه عام 
% من مجمل مستخدمي ٠.٨٩حوالي  الجدول أن نسبة مستخدمي اإلنترنت من متكلمي اللغة العربية يشكلون

% من مجموع سكان العالم.  نستنتج من ھذا أن ٥اإلنترنت في حين أن سكان العالم العربي يشكلون ما نسبته 
  نسبة المحتوى العربي ونسبة المستخدمين العرب على اإلنترنت ال تزال أقل مما يجب.

 -٢–الجدول رقم 
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الشكل ، أما ٢٠٠٢توزع مستخدمي اإلنترنت حسب لغاتھم األم بتاريخ آذار/مارس  -٣–الشكل رقم يبين 
  فيبين تطور أعداد المستخدمين حسب لغاتھم األم مع الزمن. -٤–رقم 

  
.  ويعد خزن المعلومات في (host)حاسوبية تدعى المضيفات  (servers)يخزن المحتوى في مخدماٍت 

مكاسب ھذه الدولة وله عائدات اقتصادية واجتماعية وأمنية.  تسعى الدول لزيادة مضيفات ضمن الدولة من 
ً بالنسبة لواضعي المحتوى، أو  عدد المضيفات لديھا، وھذا ال يتحقق إال إذا كان تشغيل المضيفات اقتصاديا

فات اقتصادية بتعبير آخر إن نجاح دولة ما في زيادة عدد المضيفات لديھا يتطلب أن تكون إدارة ھذه المضي
  ومنافسة وموثوقة وآمنة بالمقارنة مع المضيفات المعروضة من قبل الدول األخرى.

  
 -٣–الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Global Reach ٢٠٠٢,  www.globalreach.com 
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  -٤–الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Global Reach ٢٠٠٢ 
  

م بزيادة عدد المضيفات لديه، وخفض أسعار استضافة المحتوى العربي، والعالم العربي مدعو لالھتما
 ١٥٠تطور عدد المضيفات في العالم إذ زاد عن  -٥–الشكل رقم وضمان أمن ھذا المحتوى من العبث.  يبين 

.  ھذا العدد من المضيفات ٢٠٠١مضيف عام  ١١٢.٥٢٢، منھا في العالم العربي ٢٠٠٢مليون مضيف عام 
أن معظم الوصالت للمخدمات  -٦–الشكل رقم أو غير آمنة.  ويبين  (secure)المضيفات آمنة يمثل مجمل 

% من المخدمات) أما الوصالت باللغات األخرى لمخدمات آمنة فال تشكل ٩٤.٤٥اآلمنة ھي باللغة اإلنكليزية (
  األول في ھذا المجال. ١٧%.  وال تظھر العربية بين اللغات الـ ٥.٥٥أكثر من 

  -٥–ل رقم الشك
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  -٦–الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجاالت وجود المحتوى العربي
  

ينتشر المحتوى العربي على اإلنترنت كانتشار أي لغة أخرى على مختلف مجاالت االقتصاد واالجتماع 
  حتوى العربي فيھا:والثقافة وغيرھا.  وندرج أدناه أمثلة حول بعض ھذه المجاالت، التي يأمل أن يزداد الم

 
األعمال: مواقع الشركات، دليل الشركات، دليل المصدرين، دليل المصانع، البنوك،  •

 صناديق المال،...
 النشر: الجرائد، المجالت، الدوريات العلمية، اإلذاعات، التلفزيونات..... •
 : البوابة الحكومية، مواقع الوزارات والمؤسسات العامة،الحكومة اإللكترونية •
 لم والتكنولوجيا: الجامعات، مراكز البحوث، الجامعات االفتراضية، ....الع •
 المكتبات: نص، صوت، صور، فلم، الكتاب اإللكتروني، .... •
 الصحة: العيادات، المستشفيات، الطبابة عن بعد،... •
 المنظمات: غير الحكومية، اإلقليمية، الدولية،... •
 الموسيقى واألدب، والرسم و...الثقافة: المتاحف، بوابات الثقافة والفكر و •
 ...(Alwaraq)و  (adabwafan)التراث: التراث العربي، التراث اإلسالمي،  •
 السياحة: المواقع السياحية التاريخية والطبيعية، والفنادق، والمطاعم، والنقل،... •
 التسلية: ألعاب أطفال، أفالم،... •
• ................ 

  
ھذه المجاالت يحتاج لمبادراٍت من قبل الحكومات العربية، تستھدف إن تنشيط زيادة المحتوى في كل من 

كل مبادرة منھا زيادة المحتوى في مجال من المجاالت.  وھذه المبادرات يجب أن تشتمل على النواحي 
  القانونية والمؤسساتية والبشرية والمالية والدعائية والتنظيمية واإلدارية.
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  أنواع المحتوى
  

اذا، إن المحتوى الذي  ة م ة ھي: معرف واٍع عام ة أن ذكورة أعاله يمكن أن يصنف في أربع يغطي المجاالت الم
ة للمعلومات ويمكن معرفة لماذا،معرفة كيف، معرفة َمن.  ى األشكال المختلف ة مدى السيطرة عل تعكس المعرف

ة    د -معرفة العله ج -معرفة المعلومة ب -ھي  أ تسمية تصنيف المعرفة ھذا في أربعة تسميات   -معرفة الكيفي
  معرفة أھل االختصاص

ؤثر( بشكل  ى سلع  ت ا إل الي تحويلھ وتعمل تكنولوجيا المعلومات اآلن على ترميز ھذه األنواع من المعرفة وبالت
  أكثر مباشرة مما مضى ) في االقتصاد والمال والمنعة الوطنية.

اذا -أ ة م ة" أو "معرف ة المعلوم ى -  know what -"معرف ى  تشتمل عل ا تكون إل ائق وھي أقرب م ة الحق معرف
ل  ن قب رائع م وانين والش ة الق ب أو معرف ل الطبي ن قب ة م ائق الطبي ة الحق ة ، كمعرف ات التقليدي ة المعلوم معرف

  المحامي وأمثالھا.
اذا"  -ب ة م ة" أو " معرف ة العل ة    - know why -"معرف واھر الطبيع باب وراء ظ ة األس ى معرف تمل عل وتش

تثمارھا  اج واس وجي و وراء الصناعة وإنت ي والتكنول دم العلم ة وراء التق ذه المعرف ن ھ ان ، وتكم ة اإلنس لخدم
  السلع المختلفة, وتتركز مصادر ھذه المعرفة في وحدات التعليم والبحث والتطوير العام والخاص.

ذ األشياء سواء  – know how –"معرفة الكيفية" أو "معرفة كيف"  -ج وتشير ھذه المعرفة  إلى الخبرة في تنفي
ا  زة واآلالت أو استخدامات التكنولوجي ات أو تشغيل األجھ راد أو تشغيل العملي كانت ھذه األشياء ھي إدارة األف
ات  ى آلي ى بعضھا إل اج الحصول عل اً للشركات والمؤسسات ويحت ة ملك ذه المعرف ا تكون ھ ادة م المختلفة، وع

  ة ومعقدة ومكلفة.مختلف
ة من  -  know who -"معرفة أھل االختصاص" أو" معرفة من"  -د  ة،  معرف ذه المعرف ة ھ اً أھمي زداد حالي وت

ذه  اج لھ اً يحت ل االقتصاد حالي ليم واقتصادي. وتفعي ذا العمل بشكل س يستطيع عمل شيء  ما ال بد منھا لتنفيذ ھ
  تنفيذ المشاريع تسريعاً أكيداً وسليماً.المعرفة حاجة كبيرة . كما تسرع ھذه المعرفة 

ة"  "  ة المعلوم ة . " فمعرف ائط مختلف ر وس تم عب ة ي ن المعرف ة م واع األربع ذه األن ى ھ يطرة عل يم الس إن تعل
ان  ا النوع ات . أم د المعلوم ن قواع ة وم ة والتدريبي ات التعليمي ب والمؤسس ن الكت ذان م ة" تؤخ ة العل ومعرف

  إال بالممارسة . اآلخران فال يؤخذان كامالً 
ة في  ITلكن توفير المعرفة وتحويلھا إلى معلومات جعل من تكنولوجيا المعلومات  أداة  ھائلة في وضع المعرف

زمن مختصر  ا تجعل المسافات قصيرة وال متناول العالم ، خاصة وأن شبكات المعلومات مثل االنترنت وغيرھ
ز ذا الترمي ى  والتكلفة بسيطة والتداول سھالً . إن ھ ا كمعلومات عل اً من توفرھ اً انطالق ا رقمي ة وتخزينھ للمعرف

ا  شكل كتب ومجالت  وأوراق عمل ومراجع وفھارس وصور وصوت وأفالم ورسومات ، إضافة لتسھيل نقلھ
ا  ذا م ة ، وھ ال للغاي ة ذات دور فع ة واألمني عبر الشبكات الرقمية العالمية يجعلھا أداة للتنمية االقتصادية والثقافي

  بنا  من " مجتمع المعلومات" الذي يولد وينقل ويستعمل المعرفة لخدمته في كافة المجاالت . يقر
زداد   وم وي اً بي ا يوم زداد أنواعھ لعة ت ى س ول ال ا تتح ة يجعلھ ات رقمي ى معلوم ا إل ة وتحويلھ وفير المعرف إن ت

  " اقتصاد المعرفة " . يتجه نحودورھا في االقتصاد العالمي الذي 
  

  ول المحتوى العربيمراحل تدا
  

ھناك مراحل محددة للتداول مع المحتوى العربي بدءاً من توليده وانتھاًء باستعماله أو استثماره، وكل   
  مرحلة من ھذه المراحل تحتاج لجھود وأدوات ومشاريع خاصة بھا.  وسنذكر باختصار ھذه المراحل فيما يلي:

  
ية تعكس نشاط األمة وإنتاجھا الفكري والثقافي مرحلة توليد المحتوى الجديد:  وھي مرحلة إبداع )١(

والعلمي والتكنولوجي. يولد المحتوى الجديد في لغة من اللغات من نشاطات األمة في البحث 
والدراسة والتطوير.  وتعتمد عملية توليد المحتوى العربي على عوامل عدة منھا تمويل البحث 
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ب على اإلبداع والتجديد.  إن التعبير أصبح في العلمي، وحرية الفكر والتعبير عنه، ووجود الطل
يخزن في الحاسوب مباشرًة، فالكتب والدراسات  (digital)عصرنا الحالي يجري بشكل رقمي 

ً مباشرة بشكل رقمي قابٍل للنشر الرقمي ولوضعه على  والبحوث والثقافة واألدب تكتب حاليا
  ور النشر العربي حالياً.اإلنترنت مباشرة.  وھذا ما بدأت تمارسه الكثير من د

 
:  وھي مرحلة تتطلب (go digital)مرحلة تحويل المحتوى الموجود أو القديم إلى الشكل الرقمي  )٢(

إدخال معارف األمة السابقة من كتب ووثائق وفن ومعلومات وغير ذلك إلى الشكل الرقمي، 
، أو القرص CD Romوخزنھا في الحاسوب أو على وسائط الخزن الرقمية كالقرص الليزري 

، ويشھد العالم العربي الكثير من المشاريع في ھذا المجال مثل: disketteالمغناطيسي 
www.Alwaraq.com. 

 
مرحلة تخزين المحتوى وتبويبه ومعالجته:  يجري في ھذه المرحلة الھامة تبويب المعلومات  )٣(

بحث فيھا، وتسھل استخالص المعلومات الالزمة منھا.  تستعمل في المخزنة ضمن أشكال تسھل ال
 Knowledge، وقواعد المعرفة Databasesذلك العديد من األدوات البرمجية كقواعد المعطيات 

base والنظم الخبيرة ،expert system وبرمجيات الفھرسة اآللية ،(indexing) وبرمجيات ،
 search، مثل: برمجيات البحث Natural Language Processing (NLP)معالجات اللغات الطبيعية 

عن الكلمة أو الوثيقة أو المعنى، ومثل: برمجيات فھم النصوص، وبرمجيات تحليل النصوص، 
ً على الكالم العربي مثل برمجيات تعرف الكالم  وبرمجيات الترجمة اآللية.  ويندرج ھذا أيضا

speech recognition وترجمته، وبرمجيات تركيب الكالم  وبرمجيات فھم الكالمspeech 
synthesis .وغيرھا 

  
، ويعتمد language intensiveإن التعامل باللغة العربية مع كل ھذه األدوات ھو تعامل كثيف اللغة 

على اللغة وخواصھا، والكثير منھا ال بد من تطويره من جديد من أجل اللغة العربية خاصة.  
ال بد للدول العربية من اعتماد مبادرات على مستوى الدولة والقطاع وللنجاح في ھذه المرحلة 

الخاص لدعم البحوث والتطوير فيھا، ولتشجيع قيام الشركات الخاصة بھا، ولتوفير البيئة المناسبة 
لنموھا.  لقد قامت في العالم العربي العديد من النشاطات الخاصة في ھذه المرحلة، من أھمھا 

نشاطات شركة مايكروسوفت، ولكن المطلوب ال يزال ھائالً والجھود نشاطات شركة صخر و
المبذولة في العالم العربي ال تزال مشتتة، رغم أھمية ھذه النشاطات وعائداتھا االقتصادية الكبيرة 

  الصناعات كثيفة اللغة. language intensive industryالواعدة والتي بدأت تشكل ما يسمى بـ 
 
أو طباعته:  وھي مرحلة تتعلق بالتعامل مع الحرف العربي وأشكال  مرحلة عرض المحتوى )٤(

طباعته أو إظھاره أو نقله عبر شبكات الحواسيب وعبر اإلنترنت، وھي مرحلة تحتاج لجھد في 
وقد قامت جھود عربية عديدة في ھذه المجاالت  (standards)تقيس استعمال حروف اللغة العربي 

ً  سوضعيفة: نشاطات المنظمة العربية للتقيي وال تزال قائمة ولكنھا بطيئة ، واآلن ASMOسابقا
AIDMO و ،ALECSO. 

 
مرحلة نشر المحتوى العربي:  أھم ما في ھذه المرحلة ھو وضع المحتوى العربي الرقمي  )٥(

(digital)  لكل المجاالت التي أتينا على ذكرھا على اإلنترنت، وفھرسته(indexing)  في محركات
.  النشاط العربي في ھذا المجال ال يزال ضعيفاً وخاصة (search engines)ترنت البحث على اإلن

 في مجال اللغة العربية ومحركات البحث.
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مرحلة استخدام واستعمال المحتوى:  يعتمد نجاح ھذه المرحلة على جودة المحتوى وعالقته  )٦(
بما في  (access)ربي لإلنترنت ، كما يعتمد على زيادة معدل النفاذ الع(relevant)وفائدته للمستثمر 

ذلك نفاذ الصناعيين والتجار والطالب والمواطنين والمثقفين، أي كافة شرائح المجتمع.  كما يعتمد 
نجاح ھذه المرحلة على أسعار الحواسيب وأسعار االشتراك باإلنترنت والھاتف وتوافرھا أي على 

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
  

  وائد نمو المحتوى العربيف
  

إن زيادة المحتوى العربي سيعود بفوائد كبيرة سواًء من الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية،   
فھو أوالً سيسمح باالنتقال في النفاذ الى المعرفة من نخبة صغيرة في المجتمع تتكلم اإلنكليزية أو الفرنسية إلى 

، وھو عامل ھام جداً في االقتصاد الجديد وفي مجتمع المعلومات القادم.  والفائدة قوى المجتمع العاملة بأسرھا
الثانية ستكون في تنشيط تعليم وتعلم وتدريب المجتمع العربي الستعمال التقانات الجديدة الفعالة كاإلنترنت عبر 

e-learning  وكالكتاب اإللكترونيe-bookثة ستتحقق عبر زيادة التجارة ، والتدريب عن ُبعد وغيره.  وفائدة ثال
-e الحكومة اإللكترونيةوالتجارة البينية العربية.  أما الفائدة الرابعة فستتأتى عبر تطبيق  e-commerceالمحلية 

government  التي يتوخى أن تؤدي إلى اإلدارة الشفافة والفعالة والحكم الرشيد.  والفائدة الخامسة ستتحقق من
كتشبيك مراكز البحوث  (networking)النشاطات االقتصادية واالجتماعية العربية خالل التشبيك لمختلف 

.  ولسنا ھنا في صدد ذكر كل الفوائد (portals)والجامعات والصناعات عبر بوابات عربية تنشأ لھذا الغرض 
نية وعربية من ولكن أتينا على بعضھا، ولكن ھذه الفوائد لن تتحقق إذا لم ينمى الطلب عليھا وفق مبادرات وط

  .(demand pull)الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني 
  

  مؤشرات قياس المحتوى العربي على اإلنترنت
  

ً بعض المؤشرات لقياس ومقارنة المحتوى لمختلف اللغات، وسنذكر بعض ھذه    لقد بدأت تعتمد عالميا
ً بأن تحص يل قيم ھذه المؤشرات ومتابعتھا ُيعّد عمالً جديداً في العالم العربي المؤشرات بشكل مختصر، علما

ويحتاج لجھود ومبادرات من الحكومة والقطاع الخاص ومن المنظمات اإلقليمية والدولية حتى يجري اعتمادھا 
  وقياسھا.  من ھذه المؤشرات ما يلي:

  
 عدد الصفحات باللغة العربية •
 Web sitesالدول العربية عدد المواقع باللغة العربية وفي  •
 local relevanceفائدة المحتوى للدول العربية  •
 communities coverageمدى تغطية المجتمعات النائية  •
 standardsمدى تقييس استعمال اللغة على الشبكات  •
 directories and search enginesوجود محركات بحث وأدلة باللغة العربية  •
 ربية في المواقع العربيةعائدات الدعاية باللغة الع •

  
في كل اللغات  web pagesلقد ذكرنا في بداية ھذه الورقة قيم بعض ھذه المؤشرات كعدد الصفحات 

  بليون صفحة، وعدد الصفحات للغات العشر األولى على اإلنترنت. ٣١٣والذي يساوي 
  

  آليات زيادة المحتوى العربي
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 offlineومنه ما ھو ليس على الشبكة  online contentة كما ذكرنا فإن من المحتوى ما ھو على الشبك  
content:وزيادة المحتوى أياً كان يحتاج لتوفير أو دعم آليات ضرورية لتحقيق ھذه الزيادة سنعددھا فيما يلي ،  

  
 OCRتعرف الحروف العربية  •
• Machine Translation من اإلنكليزية إلى العربية 
 مبادرات وطنية)( go digitalالتحول نحو الرقمية  •
 Web publishing (web ware)النشر على اإلنترنت  •
 تقييس استعماالت اللغة العربية في المعلوميات واالتصاالت •
 Arabic content)إصدار تشريعات محفزة لقيام صناعات في المحتوى العربي  •

industries) 
 (language intensive industries)حاضنات شركات المعرفة العربية  •
 web wareعليم المعلوميات واالتصاالت (بالعربية) وخاصة ت •
 دعم مالي لمشاريع زيادة المحتوى العربي (حوافز ضريبية، صناديق...) •
 ، لسانيات حسابيةNLP ،speechبحث وتطوير في مجاالت  •
تطوير األدوات البرمجية لتسھيل التعامل مع اللغة العربية في كافة مراحل تداول  •

 ليد إلى االستثمار أو االستخدام.المحتوى من التو
  

  العقبات الفنية أمام توليد المحتوى العربي
  

يوجد عدد من العقبات الفنية التي ال تسھل وجود المحتوى العربي، وھي تحتاج لورقة خاصة بھا حيث   
جھات الدولية تعالج أموراً فنية تقنية يمكن إيجاد حلول لھا إذا قامت الجھات العربية المختصة بالتعاون مع ال

  المعنية بھا إليجاد الحلول، نذكر منھا:
  

 RFCمعايير حول تقييس استعمال اللغة العربية على اإلنترنت: مثل وجود التعليمات  •
باللغة العربية، ومثل استعمال اللغة العربية في أسماء الحقوق وللعناوين على 

اإللكتروني، وفي  ، واستعمال اللغة العربية في البريدdomain namesاإلنترنت 
، repertoires، وفي خدمات األدلة usenet newsوغيرھا وفي  FTPالبروتوكول 

 whois IIوفي قاعدة المعطيات 
 
 HTTPاستعمال اللغة العربية في لغات البرمجة الخاصة باإلنترنت كبروتوكول  •

 (tags)وخاصة المؤشرات في ھذه اللغة  HTMLولغة 
 
 (chat)اللغة العربية في محركات البحث وفي الدردشة  تطبيقات اإلنترنت كاستعمال •

 ، وفي برمجيات التعمية أو التشفير.(list-serve)وفي إدارة القوائم 
 
، حيث ال x-windowو  linxو  windowsو  Unixإشكاالت تتعلق بأنظمة التشغيل  •

وداً تزال بعض االشكاالت المتعلقة باللغة العربية وغيرھا من اللغات.  ونالحظ جھ
تبذل في ھذا االتجاه من قبل بعض الشركات الخاصة ومن قبل المنظمات اإلقليمية 

 والدولية المعنية، ولكن ھذه الجھود بطيئة وضعيفة.
  

  خاتمة وتوصية
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إن المحتوى العربي أصبح ضرورة ملحة مع التوجه تحو االقتصاد المبني على المعرفة ونحو مجتمع 
ات على مستوى كل دولة عربية وعلى المستوى القومي، تھدف ھذه المعلومات، ونوصي بتبني مبادر

المبادرات لتحقيق اآلليات التي أتينا على ذكرھا في ھذه الدراسة، وإلى إيجاد الحلول للعقبات التقنية التي 
  تعترض نمو ھذا المحتوى.
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  ١٩٩٩مجلة العلوم، األلكسو، تونس، كانون األول/ديسمبر "اإلنترنت والوطن العربي"محمد مراياتي،   -

  

ني لإلبداع من ضــرورات التنميــة "تغيير منظومة العلم والتكنولوجيا إلى نظام وطمحمد مراياتي،   -
  .١٩٩٩مجلة العلوم، األلكسو، تونس، كانون األول/ديسمبر  في القرن الحادي والعشرين"

  

، ندوة "التكنولوجية الحديثة والمصطلح العلمي العربي في ظل اقتصاد المعرفة"محمد مراياتي،   - 

ته، اتحاد مجامع اللغة إقرار منهجية موحدة لوضع المصطلح العلمي العربي وتوحيده وٕاشاع

  .١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٧-٢٥العربية، دمشق، 

  

، نــدوة "تعريــب المعلوماتيــة فــي ظــل اقتصــاد المعرفــة ودور التربيــة والتعلــيم فيــه" محمــد مرايــاتي،  -

أسئلة التعريب ورهاناته فــي التعلــيم العــالي بــالمغرب وســورية، فــاس، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد 

  .١٩٩٩شرين الثاني/نوفمبر ت ٢٦-٢٥اهللا، 

  

نــدوة تعريــب  صــناعات تكنولوجيــا المعلومــات واللغــة العربيــة: الفــرص الكامنــة"محمــد مرايــاتي، "  -

  .٣٠/٣/٢٠٠٠البرمجيات، الجامعة اللبنانية األمريكية، بيروت، 

  

ـــاتي، "  - ـــدوة الدراســـات اإلنمائيـــة،   تطـــور مهـــن المعلوماتيـــة ومردودهـــا االقتصـــادي"محمـــد مراي ن

  .١١/١١/٢٠٠٠-٩لمؤتمر الوطني السابع عشر لإلنماء، بيروت، ا

  

" تعريب العلوم والتكنولوجيا وضــرورته مــع توجــه العــالم نحــو اقتصــاد المعرفــة"، محمد مراياتي،   -
-٤نــــــــدوة الترجمــــــــة والتقانــــــــة العربيــــــــة، المجلــــــــس الــــــــوطني للثقافــــــــة والفنــــــــون واآلداب، الكويــــــــت 

١١/١/٢٠٠١.  
 


