
  

  
  
 
  عالقة تفاعلية.. .العوملة والعربية

  )∗(عادل الفرجيات. د

  
أو الكوكبة, أو الكوننة, مصطلح ينطوي عىل دالالت خمتلفة وأشكال  ,العوملة

وعوملة اجتامعية, وعوملة ثقافية,  ,وعوملة سياسية ,فثمة عوملة اقتصادية .متعددة 
 يف حقول التجارة وتعني العوملة عامة اندماج أسواق العامل .وعوملة تقنية

وهذا  ,وانتقال رؤوس األموال والقوى العاملـــة والثقافة ,واالستثامرات املبارشة
وقد  .الشأن قد يفيض إىل تعميم نمط حضاري خيص بلًدا بعينه عىل بلدان العامل أمجع

ولكن املنزع السابق للعوملة ينطوي عىل هتديد  .ل هذا املفهوم فيام بعد كام سنرىدِّ عُ 
وحديثنا القادم . ويات الثقافية للشعوب أو حماولة لتذويبها يف النموذج املقرتحلله

وحول العربية والعوملة  ,سيتمحور حول حتديد املصطلح وتطور داللته
معنيني يف النهاية  ,وسنتلبث عند نامذج من خدمة العربية عىل الشابكة ,والتكنولوجيا

  . غة العربيةواملعجم التارخيي لل ,مها املصطلح :بأمرين
مرشال ماك (هو عامل االجتامع  »العوملة«وقد يكون أول من أطلق مصطلح 

بأ بأن أمريكا ستخرس احلرب وتن .يف هناية عقد الستينيات من القرن العرشين )لوهان
زية ال تسمح بمواصلة قصف ذاك البلد, دون ألهنا حتولت إىل حرب تلف ,تناميف في

   .ةنتائج سلبية عىل القوة القاصف
                                                           

 .اآلداب بجامعة دمشقعضو اهليئة التدريسية يف كلية  )∗(
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ا يف عقد التسعينيات من القرن يً وِّ دَ ولكن العوملة صارت مصطلًحا مُ    
أن غاية العوملة هي تنميط العامل بالنمط الغريب  )كوزكينمي(ويــــرى  .العرشين

وأن خماطر العوملة عىل سيادة الدول تتمثل بانكامش مبدأ  ,األمريكي خاصة
وبروز حرب  ,ي نزعة التفكيكوتنام ,السيادة بسبب األنشطة العابرة للحدود

  .تدعى حرب البيئة
السياسات  :أن العوملة جتسدت يف ستة جوانب هي )توماس فريد مان(ويرى 

   .)١(والبيئة واألمن القومي واملال )التكنولوجيا(والتِّقانة والثقافة 
غاز فهناك سبع دول صناعية تطلق سبعني باملئة من  ,الً أما بخصوص البيئة مث   
نوأمريكا التي  .الكربونكسيد أ ثنائي سكاهنا أربعة باملئة من سكان العامل تطلق  يكوِّ

وقد  .وأبرزها الغاز املذكور باملئة من الغازات املسببة لالحتباس احلراري ٢٥أكثر من 
  .ملعاجلة سخونة األرض )كيوتو(رفضت التوقيع عىل اتفاقية 

ريق الرحالت اجلوية انضغاط املكان بالزمان عن طيف وإذا تأمل املرء   
عرفة, ويف تقلص امل )تكنولوجيا(تِقانة نجازات إويف  ,بني البلدان البعيدة

إىل عدد ساعات  ,, من عدد الكيلومرتاتسبانيا واملكسيك مثالً إاملسافة ما بني 
والحظ تشابه األنظمة التي حتكم بناء املطارات وطرائق  ,الطريان بني البلدين

إذا فعل  ,الوصول إليها وحتى باب اخلروج منها من االتعامل فيها, بدءً 
 )التكنولوجيا(التِّقانة  وكام قهرت. شعر بالطابع املعومل لكوننا املعارص,ذلك

املسافات املادية بني الشعوب, فمن شأن  ,املعارصة, وهي عنوان رئييس للعوملة

                                                           
 .وما بعدها ٦٢٣ص  ١٣مادة العوملة يف املوسوعة العربية, دمشق, مج : انظر )١(
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 .)٢(أيًضاالعوملة أن تقهر املسافات الثقافية 
نجازات العوملة, ومعطياهتا, وطرائق العمل يف إصحاب إن التدقيق يف هوية أ  

ِ ثمراهتا, يفيض إىل اخللوص إىل أن العوملة يف ِس  األخرية مل تعد هيمنة غربية  )٣(هايْ ن
و يالحظ املتتبع اليوم ملجريات األحداث الكربى يف العامل ولطرائق إدارة . ساحقة

ت هتتز وتتداعى, ملصلحة أقطاب بدأ أيًضاواألوربية  األزمات أن املركزية األمريكية
واليابان  ةفريقيإمثل روسيا والصني واهلند وجنويب  ,دولية أخرى, سياسية واقتصادية

وباتت العوملة مسألة غري  ,افالرابح بدأ خيرس تدرجيي  ,والربازيل وكوريا اجلنوبية
 :قوله )التوش سريجي(الربيطاين عن  »العوملة والثقافة«ف كتاب ينقل مؤلِّ . متوطنة

أنا أحلل الغرب عىل أنه رضب من اآلالت العمالقة التي أصبحت اآلن جمهولة «
فالغرب مل يعد يعني .. .اهلوية وال متوطنة ومقتلعة من جذورها التارخيية واجلغرافية

نه مل يعد حتى جمموعة من األشخاص املتفرقني عىل إ ,اا وال تارخيي أوربا ال جغرافي 
 ,ويف أيامنا هذه ال سيد هلا .وال روح فيها ,ها كآلة ال شخصيةوأنا أرا .سطح األرض

»والتي أثرت يف اجلنس البرشي ليخدمها
ولكن هل تالشت اآلثار السلبية للعوملة . )٤(

  ?  بلدان العامل الثالث, وخاصة يف املجال الثقايف يف
                                                           

, سلســلة عــامل املعرفــة,ع ٢٠٠٨العوملــة والثقافــة, الكويــت, : انظــر جــون, توملينســون )٢(
 .١٥, ص ٣٥٤

ت الكلمـة! ِسنِْني : بال تشديد الياء, ألن األصل قبل اإلضافة) ٣( ملحقـة بجمـع  هذا إذا ُعـدَّ
مع ثبات النون يف الرفـع ) سنني(املذكر السامل, ولكن يف لغة بني عامر جيمعون السنة عىل 

يف : ... مــثًال, وعــىل هــذا يمكــن القــول) تِــْني (مثــل كلمــة ... والنصــب واجلــر واإلضــافة
ننيُ : ... والقول! ِسنِْينِها األخرية ِت السِّ ت السنون: بدالًمن... ومرَّ  ).ةاملجل!. (ومرَّ

 .١٢٥, ص٢٠٠٨, ٣٥٤العوملة والثقافة, الكويت, ع  )٤(
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يكشف تقرير للبنك الدويل نتيجة استطالع شمل : يف اإلجابة نقول
 ويف ,الثقافة عامة يفدولة قلًقا متزايًدا من تأثري العوملة /٢٠/ص من ألف شخ/٢٠/

وأظهرت تقارير منظمة األغذية والزراعة . حقوق اإلنسان والبيئة والعدالة االجتامعية
 يف بدايتها, ويف ,فالعوملة .أن العوملة والتحرر االقتصادي يزيدان من التصحر والتلوث

ولكنها, يف جانب آخر, تتسم . د للهويات القوميةاستالب ثقايف وهتدي ,جانب منها
  .  عىل الصعيد الثقايف والتعليمي واملعريف عامة بمنافع ال تنكر, والسيام

وقد أطلق . وواضح أن ثمة فجوة كبرية بني املجتمع املتقدم واملجتمع املتخلف
ومات املعل )ياتكنولوج(تِقانة وهو الذي تقود فيه  »جمتمع املعلومات«عىل األول 

واملعرفة بحد ذاهتا قوة فاعلة وحاسمة  .واإلنتاج املتسارع َل امعواالتصاالت االست
هي القوة « :عن املعرفة )صان تسو(ويف هذا املعنى قال اإلمرباطور الصيني  .أيًضا

وأن ينترص بال إراقة  ,ن العاقل من أن يسود, والقائد من أن هياجم بال خماطرالتي متكِّ 
»ا يعجز عنه اآلخرون, وأن ينجز مدماء

إن تقانة املعرفة تظهر قابلية عالية للتوجيه  .)٥(
وهي تقانة  .وذلك ملرونتها اهلائلة يف املنح واملنع ,السيايس واالقتصادي والعسكري

 .نجازات العلم املادي امللموسإهلا آثار سلبية, كام لغريها من  وليس ,سلمية وودودة
    .اشاة التقدمولكنها حاسمة يف مواكبة العرص ومم

أن مشكلة العرب الثقافية أصبحت مشكلة بقاء, وليست ) نبيل عيل(وقد رأى   
ألول مرة يف التاريخ البرشي تتغري «ويف نظر هذا الباحث  .مشكلة استقالل أو تبعية

يف هذه العوملة  امباًرش  إسهاًماوقد أسهمت الثقافة .. .ثقافات العامل هبذه الرسعة

                                                           
 .٣٠٢العرب وعرص املعلومات, لنبيل عيل, ص  )٥(
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ونفوذها إىل كل جماالت النشاط  ,ل مناطق العامل من جهةبفضل نفوذها إىل ك
ثم توفري رسعة تبادل  ,والتحكم فيها كميا وكيفيا ,واملنتج الفكري والعميل ,اإلنساين

»اإلدراك اإلنساين يفها الرسيع واستغالل املعلومات وتأثري
)٦( .  

   :املعرفة  )تكنولوجيا(تِقانة العربية والعوملة و
نرى هلا  ,نجازات ومزاياإفكام نرى هلا  , هذا الباب وجهان متباينانللعوملة يف  

إن العوملة اكتسحت يف  :ونرجئ احلديث عن املزايا اآلن, لنقول .سلبيات وضحايا
   .طريقها الكثري مما حتتاجه البرشية لصيانة تنوعها البرشي

داة تواصل فاللغة ليست أ ,وافتقاد اللغة بحد ذاته كفيل بالقضاء عىل األمة  
   .بل وعاء للفكر والعقيدة والثقافة ,فحسب
أغلقوا  ١٨٣٠ن الفرنسيني الذين احتلوا اجلزائر يف العام إونظًرا لقيمة اللغة, ف  

 ٨ثم أصدروا يف  .يف البداية املدارس التي تتكلم العربية وأنشؤوا جامعتهم الفرنسية
  .)٧(لفصحى لغة أجنبية يف اجلزائرأمًرا ينص عىل اعتبار العربية ا ١٩٣٨آذار من العام 

وكذلك كان أول القرارات التي اختذها القائد األمريكي بعد هزيمة اليابان يف   
احلرب العاملية الثانية يقيض بتحويل الكتابة اليابانية إىل احلروف الالتينية, العتقاده بأن 

   .الروح العدوانية عند اليابان سببها عزلة لغتهم
فإهنم بعد أن استقلوا عن اليابان التي  ,الكوريني ألمهية لغتهم ونظًرا إلدراك  

كان أول مرسوم يف أول عدد من جريدهتم الرسمية حيظر  ,استعمرهتم ستني عاًما
                                                           

 .١٦٨العرب وعرص املعلومات, لنبيل عيل, ص  )٦(
الثقافة العربية والعوملة, يف كتاب مستقبل الثقافة العربية : يانظر مقال عبد السالم املسدّ  )٧(

 .٣٣٦, ص ١٩٩٨, تونس يف القرن احلادي والعرشين
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  . وتم هلم ذلك باجلهد واالجتهاد .تداول اللغة اليابانية
ها يف ووعيًا من فرنسا بأمهية اللغة يف حياة شعبها, أصدرت اجلمعية الوطنية في  

نكليزية د املؤمترات العلمية الناطقة باإلقراًرا ينّص عىل عدم السامح بعق ١٩٩٤العام 
   .)٨(وال شك يف أن احلمية الوطنية كانت وراء هذا القرار .عىل األرض الفرنسية

 .اويبدو خطر العوملة أكرب إذا عرفنا أنه يموت يف العامل لغة كل اثني عرش يومً   
ويقدر عدد اللغات يف العامل بـ . ت آخر الناطقني هباوموت اللغة يعني مو

وربام خيتفي ما نسبته مخسون إىل ستني باملئة من اللغات مع هناية القرن  .لغة/٦٨٠٠/
   .احلادي والعرشين

سباين وقد تنبأ األديب اإل .ولكن العربية, فيام يبدو, ليست يف خطر حقيقي 
سبانية واإل ,نجليزيةاإل :ات لن متوت وهيبأن أربع لغ )كاميليو جوزي سيال(النوبيل 

  .)٩(والصينية والعربية
ن هناك حتديات مجة تواجه عربيتنا يف زمننا املعومل, الذي يشيع فيه إذلك, ف عمو

إن حضور العربية عىل تلك . جداعىل نحو واسع  )اإلنرتنت(الشابكة  التعاطي مع
املئة من جمموع اللغات التي بالشبكة الدولية للمعلومات ال يمثل أكثر من واحد 

علًام بأن سكان الوطن العريب  ,ها العارفون بطرق التعامل مع هذه الشبكةلمعيست
, إذا قيست بسيطرة جداوالنسبة السابقة ضئيلة  .يمثلون مخسة باملئة من سكان العامل
                                                           

 ٣٠١, ص ٢ج/٨٣متكني اللغة العربية, جملة املجمـع بدمشـق, مـج : انظر حممود السيد )٨(
 .وما بعدها

الثقافة العربية والعوملة يف كتاب مستقبل الثقافة العربيـة يف القـرن احلـادي : انظر املسدي )٩(
 .٣٢١والعرشين, ص 
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 ٩.٥, أما اليابانية .باملئة ٦٨ونسبتها  .اإلنرتنتنكليزية عىل معظم مواقع اللغة اإل
  . ٤.٢سبانية واإل ,٣.٩والصينية  ,باملئة ٥.٨واألملانية  ,باملئة

. باملئة ١.٤من العرب فكانت, بداية, ) اإلنرتنت( الشابكة يلمعأما نسبة مست 
ة واحدة من مقاييس الفجوة وتعد تلك النسب .هم يتعاطى مع مواقع غري عربيةلُّ وُج 

ومن تلك  .املجتمع العريب املتخلفو ,الرقمية ما بني جمتمع املعلومات املتقدم
وعدد  ,عدد اهلواتف الثابتة لكل فرد, وعدد خطوط اهلاتف املحمول أيًضااملقاييس 

ومن  ./اإلنرتنت/وعدد احلواسيب املضيفة للشابكة  ,احلواسيب لكل مئة ألف فرد
اإلحصاءات التي تقدم فكرة عن الواقع العريب أن مستعميل الشابكة يف سورية هم 

إذا قيست  جداوهذه نسبة ضئيلة  .آالف مواطن/١٠/من كل  مستعمالً / ٣٦/
وقد  .وهذه النسبة تتطور يف كل يوم. بنسب مستعميل الشابكة يف دول العامل املتقدمة

يف كل دقيقتني يرتبط حاسوب  :يقول ١٩٩٨كتب حممد النارص شامم منذ العام 
ونطلق عليها نحن يف سورية اسم  )يةالشبدل(ق عليها اسم لِ طْ بالشبكة العاملية التي يُ 

ألف شبكة /٥٠/ ١٩٩٧ومما ذكره شامم أنه كان يوجد يف العامل سنة  ).الشابكة(
لكرتونية فهو أما عدد العناوين اإل .طة الشابكةامتنوعة مرتبطة إحداها باألخرى بوس

مليون يف  ٢٠٠ىل إوتوقع هلا الدارسون أن تصل . ١٩٩٧ألف عنوان, يف العام  ١٢٠
  .)١٠(فال شك أن الرقم قد تضاعف مرات ومرات/٢٠١٢/أما اليوم . ٢٠٠٠لعام ا

تكوينه  معواملعروف اليوم أن األمية هي األمية الثقافية التي قد يعاين منها املرء   
وهي أمية أخطر من أمية القراءة والكتابة التي  .األكاديمي والشهادات التي حيملها
                                                           

, تـونس رتنات, يف كتاب مستقبل الثقافـة العربيـةنالثقافة العربية واإل: انظر مقال شامم )١٠(
١٩٩٨.  
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 ١٩٩٥وفق تقارير اليونسكو يف العام  ,يضم بني بنيهيعاين منها جمتمعنا العريب الذي 
أما مقدار  .)١١(وال تتقلص ,وقد ترتفع األمية بمرور الزمن .ا من األمينيمليونً / ٦١/

فيقدره املتابعون بام  )٢٠١٢(اليوم  )اإلنرتنت(ما يسهم به العرب من حمتوى الشابكة 
  .باملئة من حمتوياهتا ٣ال يتجاوز أكثر من 
فثمة طفرة عربية يف مسألة التعاطي مع  ,صورة ليست قامتة متاًمابيد أن ال

 اإلنرتنتفدليل  .نجازات العوملةإبوصفها واحدة من ثمرات املعلومات و ,الشابكة
ألف موقع عريب وفق بعض التقديرات التي ال شك أهنا تتعدل  ٢٤العريب حيتوي عىل 

اليوم صار نحو ستني  /نرتنتاإل/الشابكة لمعأن عدد من يست ا, ومنها مثالً يومي 
ولكن ما هيمنا هنا هو النطاقات والصور واألشكال التي خدمت فيها العربية  .امليونً 

  /. اإلنرتنت/عىل الشابكة 
 /حف العربية املتوفرة عىل الشابكةأن عدد الص أيًضاواجلدير ذكره  

 .عربيةباملئة من جمموع الصحف ال ٥٤وهذا يمثل  .صحيفة/٧٦/قد بلغ/اإلنرتنت
.. .فنحن أمام هيوالت متحركة ومتبدلة باستمرار ,وهذا العدد قد يزداد يف كل يوم
لكرتونية دخلت الشابكة هي صحيفة الرشق األوسط واملعروف أن أوىل الصحف اإل

وال . ١٩٩٦, وتلتها صحيفة النهار البريوتية يف العام ١٩٩٥اللندنية, وذلك يف العام 
ودعًام  ل تعزيًزا للعربية,عربية عىل الشابكة يمثِّ ريب يف أن حضور الصحافة ال

وارتياًحا لكل الناطقني هبا من  ,لوجودها الكوين عىل صفحات الشبكة الدولية
   .الشعوب العربية وغري العربية

                                                           
ص  الثقافة العربية والتقانة, يف كتاب مستقبل الثقافة العربية,: انظر عبد العزيز غرمول )١١(

١٧٦. 



  عادل فرجيات. د − عالقة تفاعلية.. العوملة والعربية 
  

  : نامذج من خدمة العربية عىل الشابكة
ن إومن هنا, ف  )١٢(ألف موقع ٢٤العريب حيتوي عىل أكثر من  اإلنرتنتإن دليل  

استقصاء مجيع تلك املواقع, أو البحث فيها عام خيدم العربية وعام ال خيدمها, شأن 
نصادف  مثالً  )كنوز(ففي موقع  .هلُّ رتك ُج درك كله ال يُ ولكن ما يُ .. .فوق طاقتنا

فوارق لفظية  :الً منها مث ,وفيها العديد من األبواب »موسوعة اللغة العربية«
, وأسامء الذئب  ,أسامء األسد :ومنها .لكنها فصيحةوتعبريات لغوية وألفاظ عامية 

ومراتب الرسور, ومراتب  ,مراتب احلب يف اللغة :ومنها .وأسامء األمراض والعلل
   .وأسامء اخلمرة ,وأسامء السيوف وصفاهتا ,أسامء اجلامعات املختلفة :ومنها .البخل

اسًام, /٦٥/ق , لوجدنا مدخل املادة يسوولو توقفنا عند أسامء األسد مثالً  
أما أسامء  .لخإ.. .اهلامم واحليدرة والطحطاح واألشهب والبيهس والدرباس :منها

والسيد والعملس  الرسحان واألوس والنهشل :اسًام منها/١٨/الذئب فهي هناك 
املدام والراح والرحيق  : منهااسًام /٢٦/أما أسامء اخلمرة فهي  .لخإ...واألطلس

  . )١٣(والصهباء والشمول والسالف واخلرطوم واخلندريس
عن العربية وعلومها وآداهبا يشبه  )اإلنرتنت(وملا كان البحث يف الشابكة    

نامذج مما وقعت عليه يف هذا إىل احل له, فسأتابع ها هنا اإلشارة البحث يف بحر ال س
خدمة للعربية وللعاملني هبا عىل صعيد تقانة املعرفة والتقانات  وهذا أمٌر فيهالباب, 

 /العريب الباحث(ما يعاينه الباحث يف موقع وأول تلك النامذج  .لكرتونيةإلا
arabiclinguistic/ ( ِّم خدمة البحث يف أهم القواميس واملراجع اللغوية الذي يقد

                                                           
 .www.dalel.Com :انظر )١٢(
 .www.konouz.com : انظر )١٣(
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أربعة  )٤٠٠٠٠٠٠( مادة وأكثر من ٣١٠٠٠وحيتوي املوقع عىل أكثر من  .العربية
وهذه اخلدمة  .ة املتوفرة يف العامل العريبماليني كلمة جمموعة من أهم املعاجم اللغوي
 :املكتبة العربية الشاملة(واملوقع الثاين هو  .جمانية وال تستدعي التسجيل أو االشرتاك

www.shamela.w.s ( ا موزعة عىل عرشات كتاًبا عربي  ٤٤٧٦وهي مكتبة تضم نحو
ا وصالح الستقبال وبرناجمها يعمل جمانً . د املتطوعنياألقسام, وتعتمد عىل جهو

 التحققولكن لألسف يصعب هنا . وقد هنضت به رشكة مرصية .النصوص اجلديدة
التي صارت حمفوظة يف هذه املكتبة  ,من دقة اإلدخال, ومن صحة النصوص املدخلة

تي تضم نحو عىل موسوعة الشعر العريب ال أيًضاوربام كان هذا العيب ينطبق . الشاملة
والتي أصدرها املجمع الثقايف يف أبو ظبي منذ  مليونني ونصف املليون من األبيات,

بإصدارها الرابع عن مؤسسة حممد بن راشد آل  ٢٠٠٩واحتفلت يف العام  .سنوات
أكثر من ثالثة  ,وحتوي, يف صورهتا األخرية .عد أكرب موسوعة للشعر العريبوتُ  .مكتوم

ملا يزيد عىل ثالثة آالف شاعر, من العرص اجلاهيل حتى العرص  ماليني بيت من الشعر,
 تسجيالً  ٢٦و ,وأربعة معاجم شعرية ,اا أدبي كتابً  ٥٩١وتضم تلك املوسوعة  .احلديث

   ?نجاز هذاإفأي  .ألف صفحة/ ٦٧٦/ وعدد صفحاهتا .اصوتي 
ما يشوب  ربام يشوش عليه ,لكرتويننجاز اإلبنا الكبري من هذا اإلبيد أن تعجُّ   

ومن احتواء عىل العديد من األغالط يف  ,تلك املوسوعة من ترخص يف التوثيق
ومن أغالط يف الفهرسة  .سالمة النص الشعري يفوهذا يؤثر  ,الضبط وغري الضبط

  . لخإ ...ب حرصه ها هناوغري ذلك مما يصعُ  ,أو نقص فيها
 غوية العربيةو إطالق املدونة اللولعل أعظم عمل حاسويب خيدم العربية ه
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واملعروف أن اململكة  .)١٤(التابعة ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض
إىل مخسة أضعاف ما /اإلنرتنت/العربية السعودية قد رفعت املحتوى العريب للشابكة 

مليون كلمة واحدة / ٧٠٠/وربام كانت تلك املدونة التي تضم. كان عليه فيام سبق
شن يف اململكة العربية السعودية, ويف معرض فقد دُ  .املحتوىمن مكونات ذلك 

م مدونة لغوية عربية من العرص اجلاهيل حتى  ٢٠١٢/هـ  ١٤٣٣الكتاب للعام 
 .ويرمي موقع هذه املدونة إىل الوصول إىل مليار كلمة عربية .العرص احلديث

الت وتنوعت أوعية النرش يف تلك املدونة ما بني خمطوطات وصحف وكتب وجم
واجلغرافيا والوعاء املعلومايت  الزمني الرتتيبوروعي يف التصميم . ودوريات علمية

لكرتونية الستعراض إوهي ليست مكتبة  .واملجال املعريف والتصنيف املوضوعي
 .النصوص وقراءهتا, بل نموذج ممثل للغة متيزت بحسن التصميم وتنوع املجاالت

وستكون متاحة . نوع والتبويب واإلحصاءاتوهي أول مدونة عربية هبذا احلجم والت
لكثري من األعامل التي تتعلق  أساسيةومتثل أساًسا مهام وبنية  .للعامة واملتخصصني

باللغة العربية, كاملناهج الدراسية, وبناء املعاجم, ودراسة اللغة العربية وحوسبتها, 
كامل مع مرشوع تت و يبدو أن هذه املدونة .ومعاجلة النصوص, والرتمجة اآللية

ووافق ) عبد الرمحن احلاج صالح(الذي اقرتحه الدكتور اجلزائري  الذخرية اللغوية
عليه املجلس التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف ديسمرب من العام 

أو قاعدة من  ,والذخرية العربية هي بنك معلومات آيل قبل كل يشء  .)١٥(١٩٨٨
                                                           

 .www.aeabeagrag.ahlamontade.com :انظر )١٤(
 الصالح, ورقة توضيحية حول الـذخرية العربيـة, جملـة اللسـان العـريب, املغـرب: انظر )١٥(

 .١١٧ ـ ١٠٧ص  ٤٧, مج ١٩٩٨
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وهي بنك نصوص ال بنك  .نتاج الفكر العريب القديم واحلديثاملعلومات جتمع إ
دىء باختاذ خطوات عملية بل بُ  ,ا عىل ورقومل يبق هذا املرشوع حربً  .مفردات
صب ألجل ذلك جملس للذخرية العربية برئاسة الدكتور عبد الرمحن احلاج ونُ  ,لتنفيذه

حثني من خمتلف ضم عدًدا من العلامء والبا ٢٧/٦/٢٠٠٩صالح يف اجلزائر يف 
كان بينهم الدكتور حممد مكي احلسني اجلزائري األمني العام ملجمع  ,األقطار العربية

  .)١٦(اللغة العربية بدمشق
  :العربية واملصطلحات املحوسبة

 جيًدا اعتُنياملعلومات  )تكنولوجيال(تِقانة يف تفصيل آخر لتحديات العربية لِ  
دت وِّ قشته الندوات واملؤمترات واللقاءات, وُس قدت ملنابقضية املصطلح الذي طاملا عُ 

وأظهرت بعض الدراسات أن . يف دراسة مسائله وشؤونه اآلالف من الصفحات
 .مخسني باملئة من مفردات لغات البلدان تتكون من مفردات املصطلحات العلمية

وال شك أن قضية املصطلح .عىل نطاق عاملي لمعوبعض تلك املصطلحات يست
ألن . ولية من أوليات خدمة العربية التي تعاين أزمة حادة يف هذا البابالعريب تعد أ

ونصيب العرب من املخرتعات  .املصطلحات يولدها يف لغته من خيرتع ما تشري إليه
  . ايف زماننا ضئيل جد 

كان  ١٩٨٧نه يف العام إ :يقول )عبد الرمحن بن عبد العزيز الفاضل(وكتب  
د يف كل يوم نحو وأنه يتولَّ  .مدون يف املعاجم العربيةيوجد ربع مليون مصطلح غري 

مصطلح يف العام الواحد يف ثامنية عرش ألف /١٨٠٠٠/أي ,مصطلًحا جديًدا/٥٠/

                                                           
 .w.w.w.son-al-dr.com:للتوسع يف ذلك, انظر )١٦(
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د املصطلح فمن يولِّ  ,وتلك املصطلحات ال تتولد يف لغتنا .خمتلف املعارف اإلنسانية
ارصة عن الشأو ومن هنا تبقى عملية الرتمجة للمصطلحات ق .يعطيه جسده اللغوي

  . )١٧(املرجتى
ونظًرا ملا تقدم ظهرت احلاجة يف عاملنا العريب لتأسيس بنوك آلية للمصطلحات  

وهذا شكل آخر من استجابة العربية لثورة املعرفة التي . دار بواسطة احلاسوبتُ 
اللغة, وتشمل  )تكنولوجيا(وهنا ال بد من اإلشارة إىل ما يسمى بتقانة . أفرزهتا العوملة

ا ف الكالم آلي رُّ عَ تقنيات التواصل بني اإلنسان واآللة, مثل تَ  )التكنولوجيا(التقانة  هذه
ا, حيث احلاسوب, كام تشتمل عىل معاجلة اللغة الطبيعية آلي  بوساطةوتركيب الكالم 

, وتشتمل أخًريا عىل ايقوم احلاسوب باملعاجلات الرصفية والنحوية والداللية آلي 
   .)١٨(وإليها ة اآللية بمساعدة احلاسوب من اللغة العربيةتقنيات الرتمج

وأشار الباحثان حممد مرايايت ومروان البواب إىل أن املعرفة هلا أشكال أربعة 
 ,أو معرفة ملاذا? ومعرفة الكيفية ,أو معرفة ماذا ? ومعرفة العلة ,معرفة املعلومة :هي

  أو معرفة من ?  ,ومعرفة أهل االختصاص أو كيف?
 كل هذه األشكال يعد املصطلح حجر األساس يف مجع أو حتصيل املعرفة ويف 

ًريا يف وأخ ,وبحثًا وتصنيًفا ثم معاجلتها فهرسةً  ,وخزهنا وإدخاهلا يف احلاسوب
   .اهلامعاسرتجاعها ونرشها واست

                                                           
ك السـعودي للمصـطلحات باسـم, جملـة اللسـان مقال عبد الرمحن الفاضل البن: انظر )١٧(

 .٨٠ص  ٤٧مج ١٩٩٨العريب, الرباط, 
التكنولوجيـا احلديثـة واملصـطلح العلمـي, جملـة : حممد مرايايت ومـروان البـواب: انظر )١٨(

 .٦٥٨ص ٣ج /٧٥, مج ٢٠٠٠املجمع بدمشق, 
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باستناد « :ويشري الباحثان إىل صلة املصطلح باالقتصاد احلديث, فيقوالن 
ىل املصطلح, إاملعرفة واستناد تداول املعرفة بكل عملياهتا  ىلإاالقتصاد احلديث 

أصبح املصطلح رضورة اقتصادية واجتامعية  ,وباجتاه املجتمع نحو جمتمع املعلومات
  .  )١٩(»ةملحَّ 

ا كان نجاح تفاعل األمة مع اقتصاد املعرفة مرهوًنا بالتعامل معه باللغة األم, وملَّ  
 وبخدمته ونرشه هتتم باملصطلح برزت احلاجة لتأسيس بنوك مصطلحات عربية

  .وتداوله
وقد حتدث  .مخسة بنوك آلية للمصطلحات ,يف حدود علمنا, حتى اليوم ,يوجد

بنوك املصطلحات «يف مادة له بعنوان  عن أربعة منها الكاتب حممود إسامعيل صيني
»اآللية

   :وتلك البنوك هي .)٢٠(
واألكرب  ,يف الرباط وهو األقدم بني البنوك األربعة/lexar/ـ بنك املعريب ١ 

اكرة حاسوبه ولديه مليون وحدة معجمية خمزنة يف ذ. امادة لغوية وجهاًزا إداري 
جوانب املعرفة اإلنسانية واالجتامعية  وتشمل .نكليزية والالتينيةباللغات العربية واإل

   .والعلمية والتقنية
مة ألف كل/٢٩٢/ حون ١٩٩٣حوى يف العام  :السعودي »باسم«ـ بنك ٢

وتشمل املعلومة فيه  .نكليزية والفرنسية واألملانيةولغاته أربع, وهي العربية واإل
 لحومصادر املصط والتعريف والتصنيف املصطلح العريب واملصطلح األجنبي

  . حوله يف جملة اللسان العريب إشارة إىل دراسة ومرت بنا من قبل .ومعلومات نحوية
                                                           

 .٦٥٣ـ ٦٥٢ص ٣ج  ٧٥جملة املجمع بدمشق, مج  )١٩(
 ).Org www.atida.(نجدها يف الرابط  )٢٠(
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وأنشئ يف تونس يف العام  .أو قاعدة املعطيات املصطلحية ,»قمم«بنك  ـ٣
وهو ينسق ويتعاون مع بيت احلكمة, الذي يناظر املجامع اللغوية يف األقطار  .١٩٨٦
   .العربية
, ١٩٨٨س يف العام سِّ أُ و :ة األردين للمصطلحاتـ بنك جممع اللغة العربي٤
   :ومن شأنه

  .ـ مجع املصطلحات ومعاجلتها ونرش املصطلحات املوحدة بشتى الطرق
 ,ولغاته ثالث ألف مدخل للمصطلحات,/٤٣٠/ـ لدى هذا البنك 

  . العربية إحداها
مالحظاته عىل بنوك املصطلحات العربية,  )صيني(وقد سجل الباحث 

   :فذكر التايل
التي ختزن /videodisks/ـ ال بد أن تفيد تلك البنوك من األقراص املرنة  

وال تقترص عىل القرص  ,واملصورات اجلغرافية الصور والرسوم التوضيحية
  ./C D/املضغوط 

ومعظمها موصد األبواب أمام  ,ـ خدمات تلك البنوك غري مفتوحة للجميع
   .طالبي الفائدة

هود ذاهتا, مع بعض اإلضافات, لذا ال بد من ـ بنوك املصطلحات تكرر اجل
  . التنسيق فيام بينها

ـ يؤمل أن ترتبط تلك البنوك بشبكة واحدة تتيح خدماهتا للجميع أينام كانوا يف 
  . الوطن العريب

بنك املصطلحات الذي أنشأه ورعاه جممع اللغة  )صيني(وأغفل الباحث  
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  . العربية بالقاهرة
/ آذار ٦و يف تونس شهد يف سكلأن مقر األ/اإلنرتنت/عىل الشابكة  وقرأُت   
توقيع اتفاقية رشاكة بني املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم من  ٢٠١٢مارس 
نجاز قاموس تقني إل,من جهة أخرى )giz(والوكالة األملانية للتعاون الدويل  ,جهة

ستعتمد هي العربية واللغات التي  .اإلنرتنتتفاعيل رباعي اللغة متاح عىل شبكة 
وال ريب يف أن هذا املعجم يعضد معاجم  .نكليزيةواألملانية والفرنسية واإل

سهم يف النهوض باللغة املصطلحات املشار إليها سابًقا, ويدخل يف نطاق التعليم ويُ 
   .العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة

   :املعرفة  )تكنولوجيا(تِقانة املعجمية و
إىل أن العمل باللسانيات  )عبد الرمحن بن حسن العارف(شري الباحث يُ و  

أي بعد اخرتاع احلاسوب بست  ,١٩٥٤أول مرة, يف العام  ,جرى اآللية يف أمريكا
 جرتأما يف أوربا فكانت أقدم حماولة لدراسة اللغة بواسطة احلاسوب قد  .سنوات
  . ١٩٦١يف العام 
هو الذي اقرتح عىل  )إبراهيم أنيس(وعىل الصعيد العريب, يبدو أن   
 ١٩٧١أستاذ الفيزياء النظرية يف جامعة الكويت يف العام ) عيل حلمي موسى(الدكتور

ورحب  .االستعانة باحلاسوب يف إحصاءات احلروف األصلية ملواد اللغة العربية
وكان من . ذها يف العام ذاتهوخطط هلا, ونفَّ  ,بالفكرة )عيل حلمي موسى(الدكتور 

 »الصحاح«لدراسة اإلحصائية للجذور الثالثية ملعجم ثمرة ذلك صدور ا
وكانت خطوات العمل تتمثل بثالث مراحل, أوالها إدخال املواد  .للجوهري

وثالثها  ,احلاسوبوثانيها وضع برنامج بإحدى لغات  ,احلاسوباللغوية يف ذاكرة 
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   .)٢١(التنفيذ العميل هلذا الربنامج
البن  »لسان العرب«جذور معجم وتبع ذلك صدور دراسة ثانية إلحصاء   

 »معجم تاج العروس«ودراسة ثالثة إلحصاء جذور . ١٩٧٢منظور, وذلك يف العام 
وصدرت تلك األعامل كلها عن جامعة الكويت, وكانت  .١٩٧٣للزبيدي يف العام 

إحصاء األفعال العربية «وتبع ذلك جهد علمي آخر هو  .ابتكاًرا مل يسبق إليه من قبل
 وهو من صنيع الباحثني السوريني مروان البواب وحممد املرايايت »حلاسويبيف املعجم ا

   . )٢٢( ١٩٩٦وحممد حسان الطيان, ونرش يف بريوت يف العام 
ا, وظهرت مؤلفات حول العربية واحلاسوب, وأمهها وتطورت املسألة تدرجيي   

وية يف حجر الزا الذي يعد) ١٩٨٨( »اللغة العربية واحلاسوب «كتاب نبيل عيل 
العربية ـ نحو توصيف جديد يف «وكتاب هناد موسى  .مسرية البحث اللغوي العريب

ـــــية  وأقيمت ندوات لذلك عديدة يف خمتلف . »)٢٠٠٠(ضوء اللسانيات احلاسوب
وأنشئ قسم خاص لعلم  .ووضعت برامج ونظم حلوسبة العربية .األقطار العربية

  . األمري سلطان األهلية بالرياض اللغة احلاسويب, كام هي احلال يف جامعة
نجازات العربية املحوسبة هي ثمرة للتعاون ما بني اللغويني إوواضح أن  

نجازات ما بني األنشطة الصوتية والرصفية وقد تنوعت تلك اإل .واحلاسوبيني
وبرز يف هذا امليدان أسامء عربية عديدة منها حممد الصالح الضالع  .والنحوية واملعجمية

والدكتور سامل غزايل  )جامعة الريموك(والدكتور سمري استيتية ) اإلسكندرية جامعة(
مدير خمرب معاجلة الكالم العريب باملعهد اإلقليمي لعلوم اإلعالم واالتصال عن بعد (

                                                           
 .٥٠, ص ٧٣جملة جممع اللغة العربية األردين, ع  )٢١(
 .مكتبة لبنان ـ نارشون )٢٢(
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مركز علوم وتقنية األصوات بمدينة امللك عبد (والدكتور منصور الغامدي ) تونس(
  .لخإ.. .ومروان البواب من سوريةوحممد مرايايت .. ).الرياض(العزيز 

ويبدو  .وهيمنا هنا أن نتوقف عند اجلهود احلاسوبية يف خدمة املعجمية العربية
وبدأ يربز فرع مستقل من  .جداأن مساحة اإلفادة من احلاسوب يف املعجمية واسعة 

  .»علم املعجم احلاسويب«فروع علم اللغة احلاسويب يدعى 
الذي أفدنا كثًريا ها هنا من  )ن بن حسن العارفعبد الرمح( ويعدد الباحث 
»توظيف اللسانيات احلاسوبية يف خدمة الدراسات اللغوية العربية« دراسته

)٢٣( ,
 )املغرب(فيذكر الدكتور حممد احلناش  ,د نامذج من اجلهود العلمية يف هذا املجاليعدِّ 

املعجم «اب ه بإصداره كتَج وَّ وتَ  ,سنوات طويلةصاحب مرشوع علمي عمل عليه 
   .»مقدمات يف املعاجلة احلاسوبية للغات الطبيعية  الرتكيبي للغة العربية ـ

ومن املشاريع العلمية ضمن هذا التوجه ما قام به معهد اللغة العربية بجامعة  
 »معجم يف املرتادف واملتوارد«امللك سعود بالرياض من إصدار املكنز الوجيز 

الكنز الكبري و. حممود إسامعيل صيني. بإرشاف د »معجم التعبريات االصطالحية«و
ونرش  .تأليف أمحد خمتار عمر  »واملتضادات رتادفاتمعجم شامل للمجاالت وامل«

  .٢٠٠٠يف العام  يف السعودية
ة املعجم العريب كام يف مرشوع الرشكة ـنَ نَ كْ ا يف مَ وهناك مؤسسات بذلت جهودً  

 ,الرشكة العاملية لربامج احلاسوب بالقاهرةومرشوع  ,بالكويت )صخر(العاملية للربامج 
   .بالقاهرة لتطوير قاعدة بيانات معجمية مإ .يب .ومرشوع املركز العلمي لرشكة آي

                                                           
 .٩٦  ـ ٤٧ص  ٢٠٠٧, ٧٣جملة املجمع األردين ع  )٢٣(
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من وقفة قصرية عند املعجم  ,وال بد لنا, ونحن نتدارس املعجمية احلاسوبية 
   .نجازه إالتارخيي الذي تعمل املجامع العلمية للغة العربية عىل 

  :التارخيي للغة العربيةاملعجم 
املعجم التارخيي للغة العربية هو املعجم الذي يرصد تطور دالالت األلفاظ   

ظهور املفردة وتغرياهتا الصوتية  وتاريخ. اا وداللي وعالقاهتا بعضها ببعض رصفي 
ألهنا  .وتعد املعجامت التارخيية للغات عنواًنا من عناوين تقدمها وتطورها. والداللية

معجم يف  /١٥٠٠/وجود نحو ومع  .تارخيها الفكري واحلضاري والعلمي لتسج
ن املعجم التارخيي الذي يعمل عليه اليوم احتاد إف ,اللغة العربية من خمتلف األصناف

واملعاجم اللغوية مثل الصحاح ولسان . يبقى هو األهم وهو األعظم ,املجامع العربية
كل ما هي روافده األخرى  يف حني ,وافدهإال روافد من ر ليستالعرب وتاج العروس 

   .أنتجه العرب يف خمتلف فروع األدب والفن واملعارف والعلوم
جممع اللغة العربية يف القاهرة منذ تأسيسه فكرة تأليف هذا املعجم,  اعتمدوقد   

 الفقرة ,)٢( املادة يف وجاء .وعيًا منه بأمهيته وأثره يف خدمة اللغة واحلضارة العربيتني
 :ييل ما م١٩٣٢ سنة يف الصادر بالقاهرة, العربية اللغة جممع بإنشاء مرسوم من) ب(
 بعض تاريخ يف دقيقة اأبحاثً  ينرش وأن العربية, للغة تارخيي معجم بوضع يقوم أن«

أوغست (وهلذا حني أسند معهد االسترشاق األملاين لـ  .»مدلوالهتا وتغّري  الكلامت,
ومن  .١٩٣٦ف جممع القاهرة جلنة ملعاونته يف العام لَّ العمل هبذا املرشوع, أ )فيرش

كان ينوي وضع معجم  ,وهو أستاذ بجامعة ليبز األملانية ,)فيرش(اجلدير بالذكر أن 
وبعد أن بدأ بالعمل, عرض . تارخيي للغة العربية حتى هناية القرن الثالث اهلجري

عدم فهمه الدقيق  عمله عىل اللجنة, فسجلت عليه بعض املالحظات, وأمهها بعَض 
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ال  :ض املعاين, وخلطه بني احلقيقة واملجاز, فهو عندما يقف عند اآلية الكريمةعلب
ومعناها الصحيح  .تأخذه, بمعنى تنّومه :يقول] ٢٥٥:البقرة[  َتْأُخُذُه ِسنٌَة َوال َنْومٌ 

اؤه وهذا يفيض إىل االستنتاج أن األوىل بعمل املعجم الذي نتحدث عنه هم أبن. تغلبه
. اخللص ذوو السالئق السليمة, واإلحساس الفطري بدقة املعاين وبأطيافها املحيطة

ا من حرف األلف ينتهي , جزءً ١٩٤٩ومع ذلك فقد عمل فيرش, قبل وفاته يف العام 
يرى أن كل كلمة وجدت يف اللغة ينبغي أن تدخل  )فيرش(وكان  .)أبد(عند مادة 

التارخيية واالشتقاقية والترصيفية  :التالية املعجم وتعرض حسب وجهات النظر السبع
  .والتعبريية والنحوية والبيانية واألسلوبية

بثراء العربية  االذي مل يتم, إعجاًبا شديدً  »فيرش«وبدهي أن وراء مرشوع   
إذا استثنينا الصني, فال يوجد شعب حيق له الفخار « :وهو القائل ,وغناها النادرين

»العرب بوفرة كتب علوم لغته غري
)٢٤(

 .  
ست يف تونس مجعية املعجمية سِّ أُ ط الثامنينيات من القرن العرشين ويف أواس   
واهتمت بمرشوع املعجم التارخيي للغة العربية, وخصته بندوهتا العلمية  ,العربية

مرشوع املعجم العريب التارخيي  ١٩٩٠وأنشئ يف العام . ١٩٨٩الثانية يف العام 
ا قرر وأخريً . ١٩٩٦وأعيد العمل به يف العام  .ثم توقف,سيةبتمويل من احلكومة التون

احتاد املجامع العربية إنشاء مؤسسة مستقلة تتفرغ لتأليف املعجم التارخيي للغة 
. نجازه, ففعلجممع اللغة العربية بدمشق وضع اخلطة املتبعة إل ىلإالعربية, وأسند 

 ,اكر الفحام وإحسان النصشدمت للعمل يف هذا املعجم خطة بتوقيع الدكتورين وقُ 

                                                           
 .وما بعدها ١٥١ا, لشوقي ضيف, ص جممع اللغة العربية يف مخسني عامً : انظر )٢٤(
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ولدى اطالعي عليها وجدهتا تتحدث بداية عن . وهي إحدى وثائق املجمع بدمشق
والفوائد املتوخاة منه, ثم تتوقف عند فقرة عنواهنا  ,الغاية من تأليف املعجم التارخيي

 وترى يف بدايتها أن هذا املعجم ينبغي ,وهي ما هيمنا هنا .اخلطة املقرتحة هلذا املعجم
إضافة إىل األلفاظ واملصطلحات  ,أن حيتوي عىل مجيع ألفاظ اللغة وتراكيبها

وهذا األمر . وال بد من البحث عن األصول التي ترجع إليها هذه اللغة ,املستحدثة
يقتيض الوقوف عىل مقابالت ألفاظ اللغة العربية يف أخواهتا الساميات, ملعرفة أهيا 

أما . الت هذه األلفاظ يف اللغات األخرىومعرفة دال ,األقدم واألسبق وجوًدا
ا وفقً  ,األسلوب الذي ينبغي اّتباعه يف إثبات مداخل املعجم فيتضمن النقاط التالية

  . وشاكر الفحام املذكورة سابًقا النصلورقة الدكتورين إحسان 
ـ يقوم منهج وضع املعجم التارخيي عىل األخذ بمبدأ تسلسل األصول  الً أو   

نى ويستث ,اجلذور بعد جتريدها من الزوائد وفق احلروف األوىل يف األلفاظاللغوية أو 
ة التي ال يمكن معاملتها معاملة األلفاظ العربية باملعرَّ ومن ذلك األلفاظ الدخيلة 
املعربة إذا أردنا إرجاعها إىل ) منجنيق( كلمة فمثالً .. .املشتقة من اجلذور اللغوية

فإذا أخذنا بمبدأ  ).جمنق(أو )جنق(أو ) جمن(أهو  قت منه ال ندرياجلذر الذي اشتُ 
  . )منج(احلروف األوىل نرجع إليها يف اجلذر الثالثي 

د من الزوائد عىل ترتيب دثانًيا ـ تثبت مداخل املعجم واجلذور اللغوية بع
ثم يذكر يف املدخل مجيع  ,ا لسهولة املراجعةيً ـخِّ وَ حروف املعجم ووفق أوائلها تَ 

   .قة من اجلذر طبًقا ألصول االشتقاق العربيةاأللفاظ املشت
ثالثًا ـ يثبت اجلذر ويذكر معه مجيع األلفاظ املشتقة منه كاسم الفاعل واسم 

   .وصيغ املثنى واجلمع من املذكر واملؤنث واملصدر امليمي املفعول والصفة املشبهة
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ذ العرص رابًعا ـ يبحث عن كل لفظ يف النصوص الرتاثية وفق التتابع الزمني من
 وتسجل دالالته املختلفة باختالف العصور والبيئات, اجلاهيل حتى العرص احلارض,

وتذكر الشواهد التي ورد فيها هذا اللفظ يف القرآن الكريم واحلديث الرشيف الصحيح 
يف كتب الرتاث ويف  وال بد من استقراء مجيع ما ورد .ويف النصوص النثرية و الشعرية

واملرتادف واألضداد واملشرتك اللفظي واملعاجم العامة  الغريب وكتب النقوش العربية
   .ومعاجم املعاين و كتب املتأخرين الذين عنوا باملصطلحات واأللفاظ املستحدثة

 صيغة األصل بسبب اإلعالل خامًسا ـ تذكر األلفاظ التي طرأ عليها ما غريَّ 
   .واإلبدال وتعاد إىل اجلذور األوىل التي اشتقت منها

دًسا ـ يعنى املعجم التارخيي بذكر تعريفات مستفيضة واضحة لأللفاظ التي سا
وردت يف املعجامت ومل توضح دالالهتا بدقة, مثل تعريف بعضها ألنواع النبات 

وينبغي عند االقتضاء االستعانة باملعطيات العلمية فنورد  .معروف نبات أو: بقوهلا
  .لخإ...والصوت والضوء واللون كتعريف املاء ,بإجياز الرتاكيب الكياموية

خذت سابًعا ـ تثبت يف املعجم األلفاظ الدخيلة واملعربة مع ذكر اللغة التي أُ 
  . بت وداللتها األصلية واملستحدثةومتى عرِّ  ,منها

ثامنًا ـ تذكر يف املعجم املصطلحات التي أقرهتا املجامع اللغوية واملؤسسات 
راء الصحة العرب, ويذكر إىل جانبها كاملعجم الطبي الذي أصدره وز ,األخرى

   .نكليزية والفرنسيةمقابالهتا اإل
لدى مجع مداخل  ,الوسائل احلديثة كاحلاسوب لامعتاسًعا ـ ال بد من است

  . املعجم وألفاظه ثم ختزين هذه األلفاظ وتصنيفها وتنسيقها هبذه الوسائل
وأن يكون ) نتاإلنرت(ومن املهم أن يكون هلذا املعجم موقع عىل الشابكة  
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   .مفتوًحا للراغبني يف املشاركة ضمن رشوط حمددة
ولكن العمل يف  ,ن املهندسني اللغويني هلم دور حاسم يف هذا املجالأصحيح  

ا وقد ذكر عيل القاسمي أن معجًام تارخيي  .هذا املعجم قد يستغرق عرشات السنني
   .ملةإلحدى اللغات غري املشهورة استمر العمل به مئة عام كا

هي صناعة ثقيلة باملعايري العلمية, ,إن صناعة املعجم بأي لغة كانت  
ومن هنا ال يقوى عىل تنفيذ متطلباته  .وصناعة املعجم التارخيي هي يف املقدمة منها

إال مؤسسة ضخمة هلا ميزانيتها املالية الكبرية, وهلا مالكها العلمي املناسب, وهلا 
عىل عاتقه احتاد املجامع العربية  أخذوهلذا السبب  .متطلباهتا التقنية الرضورية
   .تنفيذ تلك املهمة الكبرية

التِّقانة  وثامر املعلومات ثورة مع تفاعلت قد العربية لغتنا أن لنا يتضح وهكذا  
 خدمتها يف العاملون وأصدر ,للمصطلحات ابنوكً  هلا فأسست ,)التكنولوجيا(

 بعض قام كام ,الكتب أمهات من الكثري زنواوخــــ ,الشعرية املوسوعات من العديد
 تضم التي العربية اللغوية ةاملدون بإنشاء اللغات وهندسة باحلاسوب العارفني

 يعد الذي التارخيي معجمــها لصنع جاهدة تسعى اليوم وهي .مفردة مليون/٧٠٠/
   .ةاملختلف بجوانبهـا حياهتا مسريةلِـ حقيقية وصورة األمة حلضارة عظيًام  مكنًزا
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