
  

  

  

  

 

  قضايا راهنة حول اللغة العربية والشابكة (اإلنترنت)
  

  محمد مراياتي
  والتكنولوجيا من أجل التنميةمستشار العلم 

  األمم المتحدة ـ إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
  
  

  : مقدمـــة
لقد مضى على وجود الحاسوب أكثر من نصف قرن، كما مضى على وجود الشابكة 
(اإلنترنت) أكثر من ربع قرن، استطاعت اللغة العربية فيها أن تدخل المجاالت التطبيقية 

ة المعلومات واالتصاالت مع المحافظة على خصائصها المميزة. إال أن هناك المختلفة لتقني
ورغم توصيات المؤتمرات الكثيرة بإيجاد  ،العديد من القضايا ال تزال عالقة رغم معرفتنا بها

  حلول لها. 
مضي هذه من رغم على ال ،سأتطرق في هذه المقالة إلى عدد من القضايا التي لم تحل

سليمًا إال بجهد عربي مشترك، كقيام مجلس وزراء االتصاالت  لن تحل حال المدة الطويلة، و 
تمويل الالزم، وضع الو  ،مسؤولةٍ  اتٍ جهتعيين و  محددة، العرب، مثًال، باعتماد آلياتٍ 

زمنية لمعالجة هذه القضايا. ومن هذه اآلليات قيام مختصين بالتعاون مع اتحاد ال طخطالو 
  عتمد من حلول.القواعد المناسبة لغوياً لمراعاتها فيما سيُ مجامع اللغة العربية بتحديد 

لقد آن األوان لقيام الدول العربية رسميًا باعتماد المواصفات والمقاييس (أو المعايير) 
 ،Precompetitiveالالزمة، وكذلك التعاون في مشاريع بحث وتطوير، ما قبل التنافس 

العربية في التطبيقات المعلوماتية، وتمكين لتسهيل إيجاد الحلول الدائمة لقضايا اللغة 
  الشركات من إنتاج هذه التطبيقات وتسويقها.

من هذه القضايا العالقة ما يلي: توحيد مواصفة ترميز المحارف العربية، واعتماد مواصفة 
ألسماء النطاقات أو العنونة على الشابكة بالعربية، وإيجاد ونشر مواصفة "لرومنة" األسماء 

(كتابة األسماء العربية بالحروف الرومية الالتينية وبالعكس)، واعتماد مواصفات عربية  العربية
لألرشفة (للكتب، والمجالت، والوثائق، والمتاحف وغيرها)، ومحرك بحث ومتصفح عربي 
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عالمات مواصفات وميزات اللغة العربية، وبرامج قياسية إلدارة المحتوى، و على يعتمدان 
لمصوتات القصيرة والشدَّة، والترجمة اآللية، وأسس ومنهجية وضع الشكل أو استعمال ا

المصطلح العلمي، وتطوير مدقق إمالئي ومحلل صرفي ومدقق نحوي، ومعاجم ومكانز 
  عربية رقمية.

أخيرًا ال بد من تنسيق البحث والتطوير ما قبل التنافسي على المستوى العربي لتخفيف 
م والنمو العربي على الساحة العالمية من جهة، ودعم التكلفة على الجميع، ولضمان التقد

من جهة  Open Sourceمفتوحة المصدر الداعمة للغة العربية الالتوجه نحو البرمجيات 
  أخرى.

  
لى مبادرة من المجامع بالتعاون مع مجلس وزارة االتصاالت العرب والقطاع إالحاجة 
  الخاص

ي الحياة، كما أصبح معروفًا لدى الجميع. دخلت تقنية المعلومات واالتصاالت جميع نواح
"فضاء  في –عيشه في الفضاء الفيزيائي المعهود إلى إضافة  -فقد بات اإلنسان يعيش 

-eته الحياتية كالتعليم والصحة، والتجارة امعلوماتي" جديد يغير الكثير من نشاطاته، وممارس

com والحكم ،e-gov والكتاب ،e- book .وهكذا  
 ،تطور سريع جدًا، والفائدة من إنتاجها واستخدامها جمةٌ هو قات المعلوماتية تطبي إن تطور

وأصبحت تؤثر في النمو وفي التنمية تأثيرًا كبيرًا. لكن االستجابة العربية نحو مالئمة هذه 
استجابة بطيئة. فمثًال حتى اآلن وبعد مرور أكثر من نصف قرن هي التطبيقات للغة العربية 

ب إلى حياتنا لم تفرض الدول العربية مواصفة واحدة لمحارف اللغة على دخول الحاسو 
  أقل انتشاراً من اللغة العربية.هي  العربية، في حين حصل هذا للغاتٍ 

تأتي اللغة العربية في المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد المتكلمين األصليين بها أو 
نية واليابانية واإليطالية، بـَْلَه الكورية وغيرها. األصليين والثانويين، فهي قبل الفرنسية واأللما

ولم يتحقق ذلك  ،فقد اعُتمدت مواصفات محارف هذه اللغات وفرضت رسمياً  ،ومع ذلك
عربيًا. وهذه الحال هي نفسها في كل المواصفات األخرى الستعمال اللغة العربية في جميع 

  التطبيقات المكتوبة والمحكية.
ربية في التوجه بالدول العربية نحو "مجتمع المعلومات" ونحو تعد رغبة القيادات الع

"االقتصاد القائم على المعرفة"، دافعًا التخاذ اإلجراءات عربيًا لحل هذه القضايا. ويُعد 
مجلس وزراء االتصاالت العرب مرجعًا هامًا لوضع المواصفات المرجوة واعتمادها وفرض 
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االجتماعي المذكور عبر االهتمام بالبنية التحتية لن يحصل التوجه االقتصادي و و تطبيقها. 
لتقنية المعلومات واالتصاالت فقط، بل ال بد من االهتمام بانتشار المحتوى الرقمي العربي، 
وهذا لن يحصل على مستوى الوطن العربي دون اعتماد وفرض المواصفات المطلوبة. أما 

مراعاتها في وضع هذه المواصفات  فتقدم األسس والقواعد الواجب ،مجامع اللغة العربية
  بحيث تحافظ على خصائص اللغة وميزاتها.

  
  : اعتماد مواصفة من مواصفات محارف اللغة العربية الكثيرة

ومعالجته  ،من المعلوم أن إدخال المحتوى العربي وتخزينه في قواعد المعطيات أو البيانات
  هذا، يتطلب ترميزاً لمحارف اللغة.أو تناقله عبر الشابكة أو الجوال أو التلفزيون، كل 

في االستعمال مواصفات يربو عددها على العشرين!! مثل  -لهذه الغاية  –ضعت وقد وُ 
ASMO 449  ي تقابل مواصفة هو (للترميز بسبع خاناتASCll و  )،للغة اإلنكليزية

Windows 1256  أوMSCP-1256 ات، و يالذي اعتمدته شركة مايكروسوفت في التسعين
ISO-8859-6  ُم وكان لي شرف ترأس الوفد العربي الجتماع 1986ِقّر عام الذي أISO  في

. ثم اعتمد ترميز DOS 864ستوكهولم الذي أقرت فيه هذه المواصفة (ثمانية خانات)، و 
  ). UTF8أو  universal character set Unicode  )UTF16المحارف العالمي 

بسبب عدم توحيدها. ومن  ،ل هذه المواصفاتولكن هناك إشكاالت كثيرة في استعما
الضروري التحرك لفرض استعماٍل محدد لها في مختلف التطبيقات على مستوى الوطن 
العربي. وقد نوقش هذا الموضوع كثيرًا، كما هي الحال في مواصفة لوحة المفاتيح، وال 

  ياً .حاجة هنا لإلعادة، بل المهم اآلن هو اتخاذ موقف عربي موحد وفرضه رسم
  

  : مواصفة ألسماء النطاقات أو العنونة العربية لمواقع الشابكة
اللغة حروف إن عنوان أي موقع على الشابكة هو رقمي، إال أنه جرى اعتماد نظام للتسمية ب

. والسبب في استعمال ASCllاإلنكليزية قائم على استعمال ترميز المحارف بالمواصفة 
هو تسهيل حفظ عنوان الموقع، وإعطاؤه داللة،  -رقام وليس األ - اللغة اإلنكليزيةحروف 

وضمان سرعة نشر العنوان في المجتمع. ولتحقيق ذلك في المجتمع العربي ونشر التعامل 
من قبل الذين ال يتقنون اإلنكليزية  (http. Telenet. ftp…)مع الشابكة وتطبيقاتها المختلفة 

 - ASCllالقائم على  -اء النطاقات الحالي ونظرًا لعدم قدرة نظام أسم ،(وهم األكثرية)
-Aعلى تمثيل المحارف العربية، ونظرًا الزدياد الطلب على استعمال نظام النطاقات العربية (
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  – 1-اإلطار رقم 
  مجمع ـ اللغة ـ العربية . سورية

  الجامعة ـ السورية. سورية

  موقع. السعودية

  موقع. امارات

  موقع. قطر

  أرامكو. السعودية

  أرامكو. شركة

  األمم ـ المتحدة. منظمة

  الجمعية ـ العربية. شبكة

  

IDN ال بد من اعتماد أسماء النطاقات أو عناوين المواقع باللغة العربية، ومثلها كتابة ،(
لسوق كما هو الحال اآلن سيؤدي إلى عنوان البريد اإللكتروني. إن ترك القرار لعوامل ا

  تقديم حلول ذات إشكاالت مثل :
  تشتت المواقع العربية على الشابكة، كل في شبكه تعتمد نظام عنونة خاص بها. •
  تكرار التسجيل لكل فئة من فئات المواقع. •
  عدم مراعاة خصائص اللغة العربية ومميزاتها. •
  أو كلها. هذه الحلول ببعض IETFأو  ICANNعدم اعتراف  •

لهذا فإن قيام مجلس وزراء االتصاالت العرب بأخذ المبادرة والتنسيق مع كل الجهات 
 KACST-Saudiو  ITUو  AINCو  ESCWA , IANA, MINCالعاملة في هذا المجال (

NIC  هو اإلجراء المطلوب. وكذلك فإن التداول مع المختصين باللغة العربية عبر مجامع (
  أيضاً بهدف اعتماد أفضل الحلول فيما يتعلق بمسائل مثل : اللغة مهم

  ).Unicodeأفضل ترميز للمحارف العربية (مقترح   ـ 1
مع ما  Unicode(مقترح  ccTLDs namesو  gTLDsـ أسماء النطاقات العليا بالعربية أي  2

  ).Puny-Codeيقابله من 
  تعمالها في العناوين ما يلي :ومن القضايا اللغوية التي يجب اتخاذ قرار في طريقة اس

  : فيما يتعلق بترميز المحارفأوًال : 
، هل يستعمل (الحركات) الشكل  ـ 1

  أم ال ؟.
الكشيدة (استطالة المحرف)، هل   ـ  2

  يسمح باستعمالها أم ال ؟.
التاء المربوطة، والهاء، هل يفرق   ـ  3

  بينهما ؟.
  الهمزة كيف ترمز.  ـ  4
التمييز بين األلف المقصورة   ـ  5

  والياء.
  األرقام.  ـ  6
  التمييز بين الصفر والنقطة.  ـ  7
  دمج الكلمات.  ـ  8
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  استعماله إلزامي بين الكلمات ؟هل الفراغ،   ـ  9
  إقحام حروف التينية ضمن العنوان العربي، هل يسمح به ؟  ـ 10
  استعمال بعض المحارف الخاصة.  ـ 11
  

  :  فيما يتعلق بأسماء النطاقات العلياثانياً : 
  العربي. ccTLDو  gTLDما هي المبادئ التي ينتقى على أساسها كل من   ـ  1
  .  ccTLDالعربية وأخرى للـ  gTLDالئحة بـ   ـ  2
  

  أمثلة ألحد الحلول المطروحة : 
  عناوين العربية على الشابكة.لأمثلة إلحدى المواصفات المقترحة ل -1-يبين اإلطار رقم 

: ثمة العديد من الجهات التي تعمل للوصول إلى مواصفة الجهود القائمة في هذا المجال 
  موحدة، ومن هذه الجهات:عربية 

  متعددة اللغات.ال. ائتالف أسماء اإلنترنت MINCمجموعة العمل العربية لدى   ـ  1
  م2001الذي بدأ عام  AINCائتالف أسماء اإلنترنت العربية   ـ  2
م برعاية 2003الذي بدأ عام  ADNTFفريق عمل أسماء النطاقات العربية   ـ  3

لدعم اللغة العربية الستعمالها في  RFCبإصدار  MINCاإلسكوا. وقد نجح بالتعاون مع 
  أسماء النطاقات.

لدى أمانة  ITCمجموعة عمل دول مجلس التعاون التي قامت برعاية من لجنة   ـ  4
  المجلس، وقد أطلقت مشروع التجربة العملية ألسماء النطاقات العربية.

الذي تبنى توسيع تجربة  ،عربيةفريق عمل أسماء النطاقات العربية التابع للجامعة ال  ـ  5
  دول مجلس التعاون.

إلى  والمأمول اآلن أن يسارع مجلس وزراء االتصاالت العرب بالتعاون مع القطاع الخاص
  إلقرار مواصفة عربية محددة. هٍ اتخاذ توجّ 

  
  : مواصفة لكتابة األسماء العربية باألحرف الالتينية وبالعكس

كتابة األسماء أو الجمل العربية باألحرف األجنبية    لىإتوجد عدة تطبيقات نحتاج فيها 
كاإلنكليزية أو الفرنسية أو األلمانية وبالعكس. من هذه التطبيقات البحث في الشابكة عن 
أسماء أو مواضيع عربية، أو نقل معلومات عربية إلى أجانب ال يعرفون الحروف العربية، أو 



  6

ية. أو أرشفة المحتوى الرقمي العربي في ترجمة المخطوطات العربية إلى اللغات األجنب
المكتبات واألرشيف العالمي، أو التداول بأسماِء الَعلم العربية في وسائل اإلعالم الرقمية 

إرسال الرسائل العربية القصيرة  - ومع األسف -وخاصة الشابكة والهاتف الخلوي، وأخيرًا 
SMS .ونقول  ].1 [انظر الجدول رقم على الجوال أو الشابكة وما يسمى أيضًا بالدردشة

أن تكون بالحروف العربية لو أن  - بل يجب –والدردشة يمكن  SMSمع األسف ألن 
   .لى فرض مواصفة لها متفق عليهاإالدول العربية سارعت 

هناك نوعان لتحويل الحروف من العربية إلى األجنبية "الرومنة" وبالعكس "التعريب". النوع 
أو  Transcription، والنوع الثاني تحويل المنطوق Transliterationوب األول تحويل المكت

التحويل حسب التهجي الصوتي. وفي كثير من األحيان يدمج النوعان معًا في تحويل 
 ة في العربية تهمل وضعالحروف العربية إلى األجنبية. والفرق بين النوعين يعود إلى أن الكتاب

غلب، لذلك فإن تحويل النص حسب األعم األفي  على الحروف المصوتات (الحركات)
الحروف المكتوبة دون الشكل (الحركات) ال يؤدي الغرض. أما النوع الثاني فيحول 

  الكلمات من العربية إلى األجنبية لمنطوق الكلمة وليس لمكتوبها.
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  ـ 1الجدول رقم ـ
) أو في "الدردشة"SMS"الرومنة" المستعملة في الرسائل القصيرة ( 
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  ـ 2اإلطار رقم ـ 

  
نظرًا لغياب مواصفة عربية لتحويل الحروف المكتوبة والمنطوقة، فإن العديد من الجهات و 

ها. لذلك توجد اآلن عشرات المواصفات وال نزال خاصة بفي العالم اتخذت مواصفة 
ترحات لمواصفات جديدة ! ! من أشهر هذه المواصفات ما يلي وقد أوردنا بعضاً نشهد مق

  :)2منها في الجدول رقم (
والمعدلة عام  ،م1961عام  ISOالصادرة أول مرة عن  ISO/R 233المواصفة العالمية  ـ 1

  .ISO233-2م لتصبح المواصفة 1993، والمبسطة عام ISO 233م لتصبح 1984
م، 1936المواصفة التي اعتمدها المستشرقون عام  ـ 2

  .Hans wehr) وقاموس هانس وهر (
اعتمدها اتحاد المكتبات األمريكية  يالمواصفة الت ـ 3

ALA-LC.  
اعتمدها خبراء عرب في اجتماع  يالمواصفة الت ـ 4

في يزية وقد أثرت اللغة اإلنكل .م1971بيروت عام 
 Shمد مثًال أكثر من الفرنسية؛ فاعتُ هذه المواصفة 

  الفرنسية. Chاإلنكليزية مقابالً للحرف "ش" عوضاً عن 
الموضوعة عام  BS4280المواصفة اإلنكليزية  ـ 5

  م.1968
مواصفة األمم المتحدة (لألسماء الجغرافية)  ـ 6

UNGEGN.  
قد و ، )Transliteration(وهي  Xeroxمواصفة شركة  ـ 7
  م.1990عام  Buck walterرتها طوِّ 
المعتمدة  SATTSالمواصفة العسكرية األمريكية  ـ 8

  م.1970عام 
المعتمدة عام  DIN 31635المواصفة األلمانية  ـ 9

  م.1982
  م ، والمبنية على التهجي أكثر من اللفظ.1985المطروحة عام  Qalamمواصفة قلم  ـ10
  .SASقين األسبان المواصفة المعتمدة من المستشر  ـ11
  .SMمواصفة الموسوعة اإلسالمية  ـ12
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أنها ُوضعْت لعدم وجود مواصفة عربية معتمدة  جميعها هذه المواصفاتواضعو دعي وي

ومفروضة من الدول العربية. وال شك في أن تعدد هذه المواصفات يؤدي إلى إشكاالت في 
  الشابكة، وفي البحث في قواعد المعطيات، وفي اإلعالم. 



  10

  ـ 2الجدول رقم ـ
بعض المواصفات المستعملة لكتابة الحروف العربية بمحارف أجنبية
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اسم الرئيس القذافي في اإلعالم العالمي (أي كتابة طريقة "رومنة" ل 32فمثًال هناك من عدَّ 

ـ أمثلة حول رومنة بعض  2حروف األجنبية). يبين اإلطار رقم ـ طريقة كتب بها االسم بال 32
  األسماء الهامة.

  
  : مواصفات األرشفة

عظم دور اللغة  ،نتيجة للتوجه نحو مجتمع المعلومات واالقتصاد القائم على المعرفة
بوصفها وعاء للمعرفة، وعظم دور األرشيف الذي يمثل تراكم المعرفة وخاصة العلمية 

لى األرشيف متيسرًا ومبذوًال إومع وجود الشابكة والهاتف الخلوي أصبح النفاذ والتقنية. 
من أي مكان وفي أي وقت. وقد جرى تطوير نظم لتحقيق ذلك منها "نظام أرشيف  ،عالمياً 

  .Open Archival Information System (OAIS)المعلومات المفتوح" 
إلى الوثائق المختلفة، والمخطوطات، و  قواعد معلوماتإلى لى المكتبات، و إوأصبح النفاذ 

قواعد المعلومات العلمية والتقنية في متناول الباحثين والطالب والفعاليات االقتصادية 
والعامة. وحتى يكون ذلك ناجعًا باللغة العربية ال بد من االتفاق عربيًا على اعتماد بعض 

ذ إلى كل المكتبات العربية المواصفات وفرضها في التطبيق. فمن شأن ذلك أن يجعل النفا
الرقمية ممكنًا وغير مكلف من أي مكان في الوطن العربي. ومن شأنه أيضًا أن يجعل عملية 
الرقمنة وعملية إدارة المكتبات والوثائق أقل تكلفة على الجميع وطنيًا وعربياً. فمثًال إذا 

فإن إدخال الكتاب ، Centralized Union Catalogueجرى اعتماد مواصفة موحدة للفهرسة 
وربما عربياً!! بدل إدخاله عشرات المرات  ،أو المرجع أو الوثيقة سينفذ مرة واحدة وطنياً 

 MARCكل مرة !!. وهكذا فإن اعتماد مواصفات مثل في   (Metadata)وبتوصيف مختلف 
 ,Codingف ومواصفات الترميز والتعرّ  (Format for metadata)في معلومات التوصيف 

Identification  وما يقابلMASTER لتوصيف المخطوطات، وغيرها من المواصفات (مثل 

ISAD , SPECTRUM, DUBLIN Core , ….ًأصبح غاية في األهمية عربيا (  
يخضع العمل األرشيفي حاليًا لتغيرات جذرية، ويشهد دخول مجاالت لم تكن موجودة 

متطلبات تحول المجتمع في أصبحت هذه التغيرات هامة وملحة لكي تجاري وقد قبًال. 
وكذلك تحول االقتصاد نحو "االقتصاد المبني  ،الدول العربية نحو "مجتمع المعلومات"

على المعرفة". وهذا بدوره يجعل هذه التغيرات ذات تأثير اقتصادي واجتماعي، وذات قيمة 
  مضافة كبيرة.
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لمعلومات التطور الذي حدث في تقانة ا - طبعاً  –إن سبب هذه التغيرات هو   
واالتصاالت، والذي أدى إلى ترميز الوثائق والمعلومات بكل أنواعها، كنص أو صورة أو 
مخطط أو فلم أو كالم منطوق، بالترميز الرقمي الذي وْحدته "البت". وقد رافق هذا التطور 
تطور كبير في خوارزميات معالجة الوثائق والمعلومات بكل أنواعها، وفي بروتوكوالت نقلها 

  ى الشبكات السلكية والالسلكية.عل
  

  بعض األمثلة عن هذه المجاالت الجديدة في العمل األرشيفي :فيما يلي نورد   
  
  لدى كل الجهات وفي كل المجاالت.  (going digital)رقمنة األرشيف السابق  -1
  .: أدواتها ووسائطها digital archivingأرشفة المعلومات الرقمية الحالية  -2
ليس على مستوى الكلمة أو الجملة  ،ر نحو البحث اآللي في األرشيفالتطو  -3

  ولكن على مستوى الداللة أو المعنى.  ،فقط
  .وآلياتهما Hyper textاألرشفة والبحث عبر النصوص المترابطة  -4
  .multimediaمتعددة الوسائط الاألرشفة  -5
 Textصوص ، والتنقيب في النKnowledge Managementإدارة المعرفة  -6

Mining.  
  المسائل الجديدة في أمن األرشيف -7
الطرق واآلليات والوسائط الجديدة في حفظ أو خزن األرشيف والتغير الجذري  -8

  .في طبيعة مستودعات األرشيف وشروطها
  .تكنولوجيات جديدة في صيانة األرشيف وعمره -9

المعايير الدولية مملوكة،  –النظم البرمجية الجديدة كاألرشفة (مفتوحة  -10
  .الجديدة)

  تغيرات في حقوق الملكية والتعامل معها. -11
إن هذه التغيرات الجذرية في حقل األرشفة وتأثيراتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

إلى واتساع حقل هذه التأثيرات ليشمل كل فعاليات اإلنتاج والخدمات في المجتمع؛ إضافة 
تطلب قيام العديد من الدول ومن مؤسساتها يتعليمية واالجتماعية، لفعاليات الثقافية والا

  بوضع سياسات وخطط لرقمنة األرشيف وتعليمه ووضع المواصفات الناظمة للعمل فيه.
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  محرك بحث ومتصفح عربيان:
هو تطبيق برمجي يمكِّن المستخدَم من عرض  Browserمتصفح أو مستعرض الشابكة 
نه دة في صفحة من صفحات موقع على الشابكة، كما يمكّ نصوص أو صور أو أفالم موجو 

 internet explorerمن التعامل مع هذه المعلومات. أهم المتصفحات المتوفرة في األسواق: 
 Navigater، ثم Appleمن شركة  Safari، ثم Mozilla Firefoxمن شركة مايكروسوفت، ثم 

  .Opera، ثم Netscapeوتعديالته من شركة 
 .تصفحات بعضها عن بعض في دعمها للغات العالمية وفق مواصفات محددةتختلف الم

 Netscapeومن الجدير بالذكر وجود العديد من المتصفحات المفتوحة المصدر مثل 

Mozilla وتتوفر حاليًا كثير من المتصفحات تدعم عرض اللغة العربية ضمن أنظمة التشغيل .
  :مثل
  
سواء أكان نظام  Windowsعلى نظام  Netscapeو  ،لمايكروسوفت Explorer -آ 

  التشغيل يدعم اللغة العربية أم ال. وهناك عدة خيارات لمجموعات المحارف العربية مثل :
 1256 Windows  وASMO 708  وISO-8859-6  وDOS 869  وUTF 8  
 Linuxو  Windowsيدعم اللغة العربية على كل أنظمة التشغيل  Operaالمتصفح   ب ـ 

  .MACو  UNIXو 
  من شركة "آبل" على حواسيب ماكنتوش يدعم اللغة العربية. Safariالمتصفح   ج ـ 
  يدعم اللغة العربية. Linuxعلى نظام التشغيل  Mozillaالمتصفح   د ـ 
  

) فهو برنامج خدمة للحصول على معلومات مطلوبة Search engineأما محرك البحث (
ب كالشابكة. يقوم المحرك بثالث مهام بالبحث عنها في حاسوب، أو في شبكة حواسي

هي: مسح مواقع الشابكة، ثم تجميع ومواءمة أو تحيين فهارس بالمعلومات الموجودة على 
الشابكة، ثم تلبية طلب المستخدم بإجراء البحث. وعادة ما يطلب من المحرك البحث عن  

  أو جملة باللغة العربية. ،أو شبه جملة ،كلمة، أو عدة كلمات
كات البحث الموجودة حاليًا في السوق العالمية هي حسب معدل االنتشار عام أهم محر 
2006 :Google  ثمYahoo  ثمMSN Search  من شركة مايكروسوفت، ثمAsk.Com 

 ,ht://Dig, Nutchوغيرها. من جهة أخرى يوجد أيضاً محركات بحث مفتوحة المصدر (مثل 

Senas  و (…  
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شامًال، ال بد من القيام بتحليل صرفي سواًء في تصميم  وحتى يكون البحث باللغة العربية
أو في تحديد الكلمات التي يبحث عنها. وإن عدم وجود محرك بحث عربي  ،الفهارس

متقدم في استعماله للتحليل الصرفي يقلل من فاعلية وجدوى استخدام الشابكة، ويحرم 
الزمن الالزم إلجراء البحث المستخدم من الوصول إلى الكثير من المراجع، كما أنه يطيل 

  المطلوب والحصول على المحتوى المنشود.
هناك العديد من مراكز البحوث قامت بدراسات على التحليل والتركيب الصرفي باستعمال 
الحاسوب، لكن الشركة الرائدة في تطبيقه في مجال محركات البحث هي شركة صخر، إال 

وهو  al-islam.com ,…)، وموقع Ajeeb.Comأنها تستعمله في منتجاتها (موقع عجيب 
  غير متاح عامة للبحث على الشابكة.

السعودية وشركة  Mitscoعلن عن قيام مشروع تطوير محرك بحث بالتعاون بين شركة وقد أُ 
Seekport " األلمانية ومقر العمل في دبي، ومحرك البحث يسمى صوافيSawafi ومن "

م ولكن من غير المعروف 2007م أو بداية 2006المتوقع طرحه في األسواق نهاية عام 
بعد مدى فعالية استعمال "صوافي" للتحليل الصرفي في تصميمه. من جهة أخرى فإن تطوير 

والجامعة  ESCWAمحرك بحث عربي هو من ضمن المشاريع المطروحة من قبل كل من 
ومات" الذي عقد العربية في الئحة خطة العمل المعتمدة في "القمة العالمية لمجتمع المعل

  م.2005في تونس 
  

  : إدارة المحتوى
بد من  من أجل تنمية المحتوى الرقمي العربي، برقمنة القديم وإدخال الجديد رقمياً، ال

 Content Managementالعمل على حسن إدارة هذا المحتوى. إن نظم إدارة المحتوى 

System (CMS) ه النظم باللغة العربية، هامة كي ينتشر استعمال الشابكة. وإن توفر هذ
مطلٌب رئيسي. والمرجو قيام مراكز البحث هو وبأسعاٍر معقولة، وعمٍل فعال صحيح، 

في  اً والباحثين في الجامعات بدراسة أفضل الحلول الستعمال اللغة العربية استعماًال سليم
ز والجامعات هذه النظم. وإذا ما اتخذ وزراء االتصاالت العرب قرارًا بالطلب من هذه المراك

أيلول  7العربية القيام بذلك (كما فعل مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته األخيرة في 
م في القاهرة في موضوع الدراسات والبحث في الطاقة النووية). فمن المأمول أن 2006

  يستجاب لهذا القرار وأن تدعمه القيادات العليا والقطاع الخاص.
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  : من نظم ادارة المحتوى
  إدارة محتوى الشابكة. •
  إدارة المداوالت في التجارة اإللكترونية. •
نظم إدارة المحتوى المتكاملة بغية إدارة معلومات المؤسسات والشركات  •

  والمنظمات المختلفة.
  متعددة الوسائط.الإدارة دورة حياة المعلومات  •
  إدارة النشر الرقمي. •
  إدارة المحتوى التعليمي. •
  دارة الصور واألرشيف المصور.إ •
•  ..…………  
  

  : المصطلح على الشابكة وفي مجتمع المعلومات
 أهداف ومن .وعمودياً  أفقياً  المصطلح إدارة تطوير عتسارَ  الماضي القرن ثمانينيات بداية مع

  المصطلح: إدارة

 في وحتى والمؤسساتية، الوطنيةِ  المستوياتِ  على المصطلح إلدارة سياسةٍ  وضعُ  -

  ْدمات؛والخِ  اإلنتاج شركاتِ 
  وبشرية؛ ومالية وإدارية قانونية عمليةٍ  إجراءاتٍ  باتخاذ السياسة هذه تنفيذُ  -
  المصطلح؛ إدارة نشاطات مختِلفِ  في والعالمي اإلقليمي والتنسيق التعاون تنشيطُ  -
  ؛هاوتطويرُ  المصطلح إلدارة ةوعمودي ةٍ أفقي بنيةٍ  إيجادُ  -
  
  بغية: عامة شبهِ  أو عامةٍ  مؤسساتٍ  على تشتملف المصطلح إلدارة األفقية البنيةُ  أما
  المجتمع؛ أفراد جميع لخدمة وتنسيقها وتنظيِمها المصطلحية النشاطاتِ  دعمِ  -1
 وبالمنشورات المصطلح، حقول في العاملة بالمؤسسات المتعلقة المعلومات نشرِ  -2

  فيه؛ المتوفرة والِخْدمات
  المصطلحية؛ للمسائل الحلول إليجاد وطنيةال الجهود وتنسيق دعمِ  -3
  
 ترعى وخاصة عامةٍ  تنظيميةٍ  هياكلَ  على فتشتمل المصطلح إلدارة العمودية البنيةُ  أماو 

 تقوم المجموعاتُ  هذهو  .المعرفة حقول من حقلٍ  كل في المتخصصةَ  العملِ  مجموعاتِ 
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 في عملٍ  مجموعةِ  مئة من أكثرُ  حالياً  ويوجد معيارياً. واعتماِدها وتنسيِقها المصطلحات بتنظيم

 ويصل الرسمية، المصطلحات بوضع المجموعاتُ  هذه تختص العالمية. اللغات من لغة كلِّ 

 إذا أما اللغات. كل في حالياً  العالم في عملٍ  مجموعةِ  آالفِ  خمسةِ  من أكثرَ  إلى العدد هذا

 هذا إنف ،لمصطلحا شؤون في تعمل التي واللجان العمل مجموعات جميع بالحسبان انأخذ

  لجنة؛ أو مجموعةٍ  ألفِ  خمسينَ  من أكثرَ  إلى سيصل العدد
 واللوائح المعاجمُ  وهذه للمصطلحات. المعيارية واللوائحَ  المعاجمَ  أيضاً  العموديةُ  البنيةُ  وترعى

 سلطة ذات مؤسساتٍ  عن َيصدر ما ومنها ،الدولة في الرسمية الجريدة في َيصدر ما منها

 وتختلف هذه المعاجمُ  التنسيق؛ مجال في بسلطة تتمتع أو ،معنوية بسلطة تتمتع أو ،رسمية
  ف:ختالمن وجوه االبحسب مجموعة العمل التي قامت بوضعها. ف واللوائحُ 

  
 الدولية المنظمة قبل من الموضوعة كالمنهجية ة:رسمي هي (هل المعتَمدة: المنهجيةُ  •

  رسمية؟) غير أو ؛ISO للتقييس
 نو العامل والخبراءُ  ،دةالمعتمَ  والمراجعُ  ،هدرُ ا(مص :العمل توثيقُ  الف:االخت وجوه ومن •

  ؛)الخ فيه...
 ىستو وم ،)مجموعٌة... أو (شخصٌ  بالعمل: القائمة الجهةُ  االختالف: وجوه ومن •

  المصطلح؛ بعلم ومعرفِتهم ،الحقل أو باالختصاص معرفتهم
 هذه وضع في الجودة وإدارةِ  ودةالج ضمان معايير تطبيقُ  أيضاً: االختالف وجوه ومن •

  المصطلحات.
  نوعين: إلى المصطلح حقل في المعايير وتنقسم
 ه.ونشر  هوتنسيقِ  المصطلح وْضعِ  ومنهجياتِ  قِ ائوطر  أسسِ  معاييرِ  على األول النوعُ  يشتمل

   ،ISO/TC37 لجنةُ  عالمياً  التقييسَ  هذا قودويَ 
 في مصطلحاتٍ  لوائحِ  على :أي ؛هانفسِ  اتِ بالمصطلح معاييرَ  على فيشتمل الثاني النوع أما

 هذا في عملٍ  مجموعةِ  مئةِ  خمسِ  من أكثرُ  فهناك ذكرنا وكما المعرفة. حقول من حقل كلِّ 

  عالمياً. المجال
 مثل: المعروفة العالمية المنظماتُ  به تقوم ما المصطلح حقل في العالمية المعايير أمثلةِ  ومن

ISO المتخصصة لجنِتها في ISO-TC37  ِالعالم، دول شتى في معها المتعاونة الوطنية واللجان 

  وغيرها. ITUو ،IEC ومثل
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 أربعُ  منها ،ISO-TC37 اللجنة في تشارك دولةً  79 وسبعين تسعاً  هناك أن بالذكر الجدير ومن

  .اً ضعيف مازال حضوَرها ولكن ،والسعودية وسورية وتونس مصر :هي مراقب بصفة عربيةٍ  دولٍ 
  
  أدوات في إدارة المصطلح 
 األدوات استعمال بدون ممكناً  )الجديد المصطلح(و )المصطلح( حقل في العملُ  ُعدِ يَـ  لم

 ونظرياتِ  مبادئِ  تطبيقِ  على تعمل األدوات هذهف واالتصاالت. المعلومات نةُ اتق تقدمها التي

 و"تفقد" برصدِ  يتعلق فيما االسيمو  ين،حقلال هذين في للغات اآللية المعالجةِ  وآلياتِ 

 من استعماله. مراقبةِ  وكذلك تصاريفه، عِ مْ وجَ  وروده، تواترِ  وقياسِ  النصوص، في المصطلح

  :المصطلح) إدارة أدوات (أي األدوات هذه
  ِتها؛مراقبو  الجديدة" "المصطلحات لرصد البرمجيةُ  النظمُ  -
  ؛وتصنيِفه المصطلح إدارةِ  نظمُ  -
  الحاسوب؛ باستعمال المصطلح توليد في المساعدة نظمُ  -
 "محركات باستعمال اإلنترنت من الجديد" "المصطلح جمع في المساعدة النظمُ  -

  ؛المتخصصة النقاش ومنتديات األخبار، ومجموعات البحث"،
  ها؛وإدارتِ  اللغوية المكانز برمجياتُ  -
  والمتخصصة؛ العامة للمصطلحات اإللكترونية المعاجمُ  -
  

 العمل أنواع فبمختلِ  القيام على كذلك المصطلح حقل في المعلوماتيةُ  اتُ األدو  تساعد

 هاوتفقدِ  الجديدة المصطلحات ورصدِ  جديدة، مصطلحاتٍ  توليد في كاإلبداعِ  المصطلحي؛

 ولوائحِ  المعاجم ووضعِ  ،هاوشرحِ  المصطلحات ووْصفِ  العلمية، االختصاصات جميع في

  ها.وتقييسِ  طلحاتالمص وتنسيقِ  االختصاصية، المصطلحات
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  ـ 3اإلطار رقم ـ 

  بعض مواقع الترجمة اآللية على الشابكة
www.almisbar.Com  
targim.ajeeb.Com  

www.systranet.Com  
www.babylom.Com  

www.worldlingo.Com  
www.wordreference.Com  
www.freetranstation.Com  

  مان إلى العربيةال يترج األخيران الموقعان

  : عالمــات الشكـــل
تعد الحركات الثالث والشدة محارف في اللغات األخرى وهي تكتب حكمًا في تلك 
اللغات على شكل مصوتات أو حرف مضاعف. إن الزيادة الهائلة في وجود المحتوى 
الرقمي على الشابكة والدور الكبير للغة في حياتنا الحالية والمستقبلية، وضعف أفراد 

عامة في إتقان لغتهم، تستدعي استعمال الشكل في الكتابة العربية، ولو  المجتمع العربي
جزئياً، كما تستدعي إيجاد برمجيات تعالج عالمات الشكل إما لوضعها آلياً، أو لتعرفها أو 

لمعالجتها في شتى التطبيقات. ومن 
هذه التطبيقات تحويل النص 
المكتوب إلى محكي، والتدقيق 

حوي، وهذا اإلمالئي والصرفي والن
يتطلب اتفاقًا عربيًا على أساسيات 
هذه الحاالت، ومن ثم تشجيع 
مراكز البحوث ثم الشركات على 
تطوير المنتجات الالزمة لذلك 
وتسويقها، مع فرض استعمال 

  المواصفات المعتمدة في ذلك.
  Vocalization, Vowelization, Diacritizationالتشكيل : 

  
  : الترجمـة اآلليـة

نمو المحتوى الرقمي العربي وخاصة في المجال العلمي والتقني على الترجمة إلى يعتمد 
اللغة العربية. إن الترجمة اآللية (أو الترجمة بمساعدة الحاسوب التي هي أقل طموحًا من 
الترجمة اآللية) هي األداة الحديثة لتحقيق هذا النمو. يوجد اآلن على الشابكة عدة مواقع 

لية واآلنية من اإلنكليزية إلى العربية. من هذه المواقع موقع "المسبار" تقدم الترجمة اآل
(almisbar)  ألف زائر يوميًا، وموقع "عجيب"  200الذي أصبح يحظى بأكثر من(ajeeb) 

  لشركة صخر الذي يترجم كل صفحات الشابكة والنصوص.
البحث والتطوير في معالجة بحاجة إلى مزيد من  وإليها إن رفع أداء الترجمة اآللية من العربية

اللغة العربية حاسوبيًا، وخاصة في مجاالت الصرف والنحو والداللة. ومجلس وزراء 
االتصاالت العرب والقطاع الخاص مدعوان لتشجيع مراكز البحوث والجامعات إلقامة 
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معاهد أو فرق أو مخابر بحث وتطوير في هذه الحقول. كما أن هناك حاجة إلى تعميق 
ـ المرفق أهم  3الترجمة إلى العربية ووضع مواصفات عربية فيها. يبين اإلطار رقم ـ منهجية 

  مواقع الترجمة على الشابكة.
  

  دعم البحث والتطوير في قضايا معالجة اللغة العربية معلوماتياً :
بإجراء تقوم مع أن العديد من معاهد البحوث والجامعات في الدول العربية وفي العالم 

، فإن كمية ونوعية هذه األعمال ال تزال (NLP)جاالت معالجة اللغة العربية بحوث في م
وال توازي حجم اللغة العربية عالمياً. لذلك نؤكد ضرورة إيالء هذا المجال من  ،قليلة وبطيئة

البحث والتطور االهتمام الالزم، والطلب من الجامعات ومعاهد البحوث والقطاع الخاص 
ي المجاالت التي وردت في هذا البحث، وكذلك في مجاالت هامة القيام بإحداث برامج ف

، والمدقق اإلمالئي، والمدقق الصرفي، والمدقق  OCRتعرف الحروف العربية  أخرى مثل:
النحوي، والتحليل والتركيب الداللي، وتوليد النص اآللي، والترجمة بين اللغات، وتركيب 

  نص.، والفهم اآللي لل)(ASR, TTSوتعرف الكالم 
  

  : النتيجـــــة
نرى أن يتولى مجلس وزراء االتصاالت العرب إحداث الهيكلية الالزمة لمتابعة وضع 

واصفات، بالتعاون مع الجهات المختصة عربيًا وعالميًا وبالتشاور مع مواعتماد هذه ال
ة الشركات المنتجة، وهي عادة مستعدة للتعاون (كما جرى سابقًا بينها وبين المنظمة العربي

  ).ASMOللمواصفات والمقاييس 
، ونقابة اإلنترنت لألسماء (IETF)من هذه الجهات مجموعة عمل اإلنترنت الهندسية 

 AIDMO، ومركز المواصفات والمقاييس العربية التابع لـ (ICANN)واألرقام المخصصة 
اء اإلنترنت ، وائتالف أسمISOالمنظمة العربية للتنمية الصناعية، والمنظمة العالمية للتقييس 

واالئتالف العربي ، Multilingual Internet Names Consortium (MINC)متعدد اللغات ال
  .(AINC)ألسماء اإلنترنت 

من جهة أخرى نقترح أن يقوم اتحاد مجامع اللغة العربية والمجامع نفسها، بالتعاون مع 
لقطاع الخاص جمعيات الحاسوب المختلفة في الدول العربية، وكذلك بالتعاون مع ا

وبالتحديد شركات االتصاالت وتقنية المعلومات، بإنشاء جمعيات تهتم بأمور "اللغة العربية 
  والشابكة" في كل دولة من الدول العربية.
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 مختصرات
 

 ADN   Arabic domain name 
 AIDMO  Arab Industrial Development and Mining Organization 
 AIDMO-CSM  AIDMO-Center of Standardization and Metrology 
 AIDNA  Arab Internet and Domain Name Association 
 AINC   Arabic Internet Names Consortium  
AKMS   Arab Knowledge Management Society  
ALECSO  Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization  
ALC   Arabic Linguistic Committee  
ALUG   Arab Linux User Group  
Arabcin  Arab Club for Information  
ASIP   Arab Society for Intellectual Property  
ASMO   Arab Standards and Metrology Organization  
ASR   Automatic speech recognition  
CCS   coded character set 
ccTLD   country code top-level domain  
DNS  Domain Name System  
DNSO   Domain Name Supporting Organization  
DOS   Disk Operating System  
EAD   encoded archival description  
ECMA-ATF  European Computer Manufacturing Association, Arabic Task 
Force  
EDI   electronic data interchange  
EFI   electronic form interchange  
ESMTP  extended simple mail transfer protocol  
ESCWA  Economic and Social Commission for Western Asia  
ETSI   European Telecommunications Standards Institute  
FIPS   Federal Information Processing Standards  
GCC   Gulf Cooperation Council  
gTLDs   generic TLDs  
HTML   hypertext markup language  
HTTP   hypertext transfer protocol  
IANA   Internet assigned number authority  
ICANN  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  
ICT  information and communications technology  
iDNS   internationalized DNS  
IEC   International Electrotechnical Commission  
IETF   Internet Engineering Task Force  
IFAS   International Federation for the Application of Standards  
IKM   information and knowledge management  
ISAD  International Standard for Archive Description 
IP   Internet Protocol  
ISO   International Organization for Standardization  
ISOC   Internet Society  
ISP   Internet service provider  
IT   information technology  
ITU   International Telecommunication Union  
LDC   Linguistic Data Consortium  
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MARC   machine-readable cataloguing  
MASTER Manuscript Access through STanderds for Electronic Records 
MHTML  Multilingual-HTML  
MIME   Multipurpose Internet mail extensions  
MINC   Multilingual Internet Names Consortium  
NLP   natural language processing  
OAIS   Open Archival Information System  
OCR   optical character recognition  
OS   operating system  
OSS   open source software  
PC   personal computer  
R&D   research and development  
RFC   Requests for Comments  
RITSEC  Regional Information Technology and Software Engineering 
Center  
SaudiNIC  Saudi Network Information Center  
SGML   standard generalized markup language  
SMTP   simple mail transfer protocol 
SPECTRUM Museum documentation standard 
TC-8   Technical Committee 8 (AIDMO-CSM)  
TLD   top-level domain  
TTS   text-to-speech  
UCS   Universal Multiple-Octet Coded Character Set (Unicode)  
URI   uniform resource identifier  
URL   uniform resource locator  
UTF   Unicode transfer format  
WWW   World Wide Web  
XML   EXtensible markup language 

  


