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: مقدمة . 1
 يحاول تحقيق طموحاتو العديدة ،اإلنسان طموح بطبعو، فيو منذ تواجده

. والمتنوعة حسب العصر الذي يعيش فيو
. في البداية كان يحمم بالصيد الوافر والمحاصيل الزراعية الكثيرة إلشباع نيمو
وعندما تحقق لو ذلك بدأ يحمم باجتياز المحيطات والتحميق في األجواء البعيدة 

. ليمتقي بالقمر والشمس
اتسعت دائرة نظره وتعمقت ىمتو بالمعارف . م. ومنذ بداية القرن السادس ق

وكمما تقدم في . العممية التي مكنتو من صنع اآلالت وتحقيق البعض من أحالمو
.  كثرت طموحاتو وزادت تعقيداَا ،كسب المعارف

وىكذا تمكن اإلنسان من اختراق البحر األبيض المتوسط ثم المحيطات ونجح 
ومع ىذا تبقى بعض أحالمو . في إطالق الصواريخ التي حممتو إلى سطح القمر

ولعّل أسطورة بابل تمّثل أكبر تحّد تواجو البشرية اليوم؛ في بداية التاريخ . معّمقة
كان الناس يتكممون نفس المغة، فاتحدوا لبناء برج عظيم يجعميم متساوين مع 

ىّدم ىذا البرج العظيم وشتتيم في كل أنحاء ، لكن اهلل، ليثبت ليم غرورىم. اإللو
المعمورة وجعميم يتكممون لغات عديدة ومختمفة لكي ال يتفاىموا ويتجمعوا من جديد 

. لبناء بابل
ومنذ ذلك الزمن واإلنسان يحمم بالتواصل والتخاطب مع أخيو اإلنسان ميما 

. كانت جنسيتو ولغتو ومكان تواجده عمى الكرة األرضية
فقد خطا اإلنسان خطوات ىامة لرفع ىذا ،  عدم التحقيق الكمي ليذا الحممومع

التحّدي تتمثل في اختراع الطباعة، والياتف، والراديو والتمفزيون واألقمار الصناعية 
". الفاكس"والناسوخ 

ولعمو باختراع الحاسوب مع منتصف القرن الماضي والتقنيات الجديدة 
التي تكتسح كل ، (Internet)لممعمومات واالتصال بما فييا خاصة شبكة اإلنترنت
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 ، في المدى القريب، قد اكتسب آليات ذكّية يمكن تطويرىا لتجاوز،أرجاء المعمورة
. العقبة المغوية في معامالتو اليومية مع أخيو اإلنسان حيثما كان

 تعتبر اليوم نوعًا من المنعطف ،ىذه التقنيات الجديدة لممعمومات واالتصال
بل إنيا تشكل تحديًا . الثقافي والتكنولوجي الذي تحياه أغمب المجتمعات الحديثة

بحيث يكون رفع ىذا التحدي . يواجو مجموع المغات المكتوبة وبالتالي كل الثقافات
. ىو االختيار الوحيد أمام أية لغة وأية ثقافة تريد أن ُيكتب ليا البقاء واالزدىار

 دخول ىذه التقنيات وبالخصوص شبكة اإلنترنت بسرعة إلى فضاءاتنا ومع
التربوية ومنشآتنا الصناعية بل في بيوتنا أيضًا، لكي تصبح عن قريب مثل سائر 
. الوسائط كالتمفاز والياتف مثاًل، يبقى استعماليا في الوطن العربي محتشمًا نسبياً 

اقتصاد،  (لكن أغمب المؤشرات تدل عمى نمو سريع سيطال كل جوانب مجتمعنا
. …)الخ،تربية، تعميم، ترفيو، بحث عممي

والسؤال الذي يطرح نفسو ىنا يتمثل في معرفة ما ىي المغة التي سيتعامل بيا 
 وىل وفرنا لو األرضية المعموماتية المالئمة ؟المواطن العربي مع ىذه التقنيات

 ؟لتشجيعو عمى استعمال لغتو
 :عالقة إنترنت بالمغات . 2

فالمغات ىي المادة األولى التي . إن شبكة المعمومات ليا عالقة وثيقة بالمغات
المتبادلة بين األشخاص " الواب"نمثل بواسطتيا المعمومات المتوفرة في صفحات 

والتي ُتجرى عمييا المعالجات اآللية المتعددة مثل البحث باالعتماد ، والمؤسسات
عمى المضمون، التصفية قصد انتقاء المعمومات المفيدة والمركزة داخل مواقع 

.  إلى غير ذلك،الواب، فيرسة الوثائق لمتعرف عمى المفاىيم المستعممة داخميا
 مع الشبكة لطمب  (communication support)وىي أيضًا ركيزة التخاطب

. الخدمات ولصياغة األسئمة الموجية لمنظم المتوفرة في الشبكة 
وانطالقًا من ىذه االعتبارات نستنتج أن المغة المستعممة بطريقة مكثفة في 

 ىي اإلنجميزية وذلك لعدة عوامل لعل أىمَايا يرجع إلى تاريخ ىذه ،شبكة اإلنترنت
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الشبكة التي انطمقت من الواليات المتحدة واستمّرت ىناك سنوات عديدة قبل أن 
فكانت جّل الصفحات والمواقع إنجميزية والشبكة ال . تنتشر في بقية أيجاء العالم

.  تتعامل إاّل بالمغة اإلنجميزية عند التخاطب مع مستعممييا
وقد تغيرت ىذه الوضعية اليوم وأصبحت جّل لغات العالم المكتوبة ممثمة 

بطريقة متفاوتة وذلك بتوفر الصفحات والمواقع المكتوبة بيذه المغات، واألنظمة 
.  وأنظمة البريد اإللكتروني،المتعددة المغات مثل محركات البحث

فما هي إذن وضعية المغة العربية داخل هذه الشبكة؟  
إّن مكانة المغة العربية في شبكة اإلنترنت يمكن تقييميا باالعتماد عمى 

 :الجوانب التالية
. من حيث عدد الصفحات ومواقع الواب المكتوبة بالعربية:    ووً 

من حيث وجود محركات البحث التي تتعامل بسيولة وبطريقة ناجعة  :  انياً 
ىذه . مع المغة العربية عمى مستوى صياغة األسئمة وعرض نتائج البحث

المحركات ىامة جدًا عندما تكون متخصصة في المغة العربية،  حيث 
تساعد أكثر من غيرىا من المحركات المتعددة المغات عمى كشف المعمومة 

 . والوصول إلييا بسرعة(Information visibility) العربية
 تعتمد العربية كمغة التخاطب، ،من جية توفر آليات و خدمات متعددة :  ال اً 

وكمادة أولى تجرى عمييا المعالجة عمى المستوى الصرفي، والنحوي و 
: ومن بين ىذه الخدمات نذكر مثالً . الداللي
لييا والتي تمّكن  -  الترجمة اآللية أو شبة اآللية من العربية وا 

المستعمل العربي من االستفادة من المعمومات المتوفرة في الشبكة 
والمكتوبة بمغات أخرى يجيميا مثل اإلعالنات المتعددة، 

. والدراسات المختمفة
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 التي تمّكن من  (Information Filtering)  تصفية المعمومات -
انتقاء ما يحتاجو المستعمل العربي من بين زحمة المعمومات 

  .المتوفرة في الشبكة
 لتمكين المستعمل العربي من كتابة (e-mail) التراسل اإللكتروني   -

رسائمو بمغتو الطبيعية وعدم المجوء إلى لغات أخرى مثل اإلنجميزية 
. والفرنسية

  لتشجيع  (forums)الحوار  ومنابر  (chat) المناقشة اآلنية -
المستعمل العربي عمى االتصال بأخيو العربي وعمى استعمال لغتو 

. والتقرب إليو
 وذلك بوضع دروس في المغة (e-Education) تعميم المغة عن بعد   -

ىنا تصبح الشبكة . مدعومة بآليات تسّيل التعّمم" الواب"العربية عمى 
وسيمة ناجعة وفّعالة لنشر المغة العربية كمغة ثانية في العالم وخاصة 

 .في بمدان ليا عالقات متميزة مع البمدان العربية

 
: تطّور نمّو الشبكة . 3
نبذة تاريخية .  

 في مؤّسسات عسكرية ثم 1962شبكة اإلنترنت ىي اختراع أمريكي ولد سنة 
 وبالتحديد لربط مراكز البحث العممي بعضيا ،انتشرت في األوساط الجامعية

الفكرة الرئيسية التي ترتكز . (ARPANET)" أربانات"وكانت آنذاك تسّمى . ببعض
عمييا الشبكة ىي استمرارية االتصال في حالة تعرض الواليات المتحدة إلى ىجوم 

.  أي ىنالك أكثر من ممر واحد لربط مكان بآخر،نووي
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داخل الواليات ، 1958االستعمال العمومي ليذه الشبكة انطمق منذ سنة 
حيث القت نجاحًا كبيرًا لدى المستعممين خاّصة من خالل خدمات البريد ، المتحدة

  .اإللكتروني وتبادل الوثائق
: تطور الشبكة في العالم . ب

ىذه . لقد تطورت شبكة اإلنترنت في العالم في السنوات األخيرة بصفة مذىمة
الشبكة العنكبوتية تمكنت من تغيير نمط التواصل بين الناس بالبريد اإللكتروني 

 وطريقة العمل بالمؤسسات االقتصادية بالتجارة  (forums)الحوار ومنابر
 . خاصة(e-commerce)اإللكترونية 
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  1ولنا أن ننظر في الرسم البياني رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطور استعمال اإلنترنت في العالم : 1رسم بياني رقم 
وتجدر المالحظة ىنا أن ىذا التطور لم يتم بصفة متساوية بين جيات العالم 

.  وبين البمدان من نفس الجية
: تطور الشبكة في الوطن العربي . ج

 لسكان الوطن العربي نالحظ أن نسبة االرتباط بشبكة الكبيربالرغم من العدد 
. 1/100)ن مما يقارب  (اإلنترنت تبقى من بين النسب الضعيفة في العالم 

  :اآلتيةوسنحاول تفسير ىذه الحالة في الفقرة 
 

 يعطي فكرة شاممة عمى نسبة االرتباط في بمدان العالم 2الرسم البياني رقم 
. المعتمدة مجمعة حسب المغة

 اإلنترنت في العالم
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نسبة االرتباط في بمدان العالم : 2رسم بياني رقم 
أما التطور الكمي لعدد مستعممي شبكة اإلنترنت في العالم العربي فمم يخرج 

غير أن ما نالحظو أن انطالق ىذه . ىو عميو في سائر بمدان العالم عن ما
 إذا استثنينا بعض البمدان مثل تونس 1997الظاىرة بدأ متأخرًا مع بداية سنة 

كما أن استعمال الشبكة يقتصر في أغمب الحاالت عمى الفئات المثقفة . ) ( 1991
. من باحثين وجامعيين وميندسين

 في العالم العربي اإلنترنت يوضح تطور عدد مستعممي 3 رقمالرسم البياني 
. 2003ويعطينا فكرة عن ما سيكون عميو في نياية سنة 

  
 
 

عــذد 

المستعمل

ين    

           باأللف
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تطور عدد مستعممي إنترنت في العالم العربي : 3  رقملرسم البياني 

كذلك نالحظ من خالل الدراسات التي أنجزت أن ىذا التطور تم بين البمدان 
 مثل اإلمارات العربية قد وصمت فييا نسبة االعربية بصفة متفاوتة لكن ىنالك بمدان

 بذلك بعض البمدان األوروبية مثل فرنسا حيث ق تفو % 24االرتباط إلى درجة 
.                                                                                                     فقط% 19تبمغ فييا نسبة االرتباط 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Ajeeb 01]نسبة االرتباط في البمدان العربية : 4رسم بياني رقم 
: بعض المشاكل التي تحد من انتشار اإلنترنت . د
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المشكل الرئيسي الذي يحد من انتشار استعمال شبكة اإلنترنت ىو الحالة التي 
ّن ثمث أفإذا أخذنا مثال البمدان العربية نالحظ . عمييا البنية األساسية لممواصالت

[. UIT00]العائالت فقط يتمتع بخط ىاتفي، الشرط األدنى لالرتباط بالشبكة 
كذلك تطوير شبكة االتصال الموجودة لتصبح رقمية قادرة عمى التعامل مع 

.  يتطمب اعتمادات كبيرة وكبيرة جّداً ،تقنيات اإلنترنت بصفة مجدية
 الشيء ،اإلنترنتيف فقدان المنافسة بين مزّودي خدمات ضكما يمكن أن ن

ة ظلذلك تبقى تكاليف الربط باه. الذي يحد من جودة المنتوج المقدم لممستعمل
غير أن ىذا .  إذا قارّناىا بما ىي عميو في سائر بمدن العالم،بالنسبة لمبمدان العربية

ال يمنع أن بعض البمدان تقوم بمجيودات جّبارة لتخفيض ىذه التسعيرة وكذلك 
. تخفيض تكمفة اقتناء الحاسوب ألّنو ال يكفي توفير الخط الياتفي لالرتباط بالشبكة
وأخيرًا يجب أن ال ننسى مكانة التكوين في نشر ثقافة اإلنترنت عبر سائر 

 وتشجيع استعمالو في ىذه األوساط بتوفير ما يسمى بمقاىي ،أفراد المجتمع
موجود في المممكة األردنية الياشمية   كما ىو) ( cyber-cafésاإلنترنت 

. ) (Publinetوالجميورية التونسية 
قابمية المغة العربية لممعالجة اآللية . 4
: مقدمة .  

وكانت . إن االىتمام بالمعالجة اآللية لمغات الطبيعية بدأ منذ نياية األربعينيات
ومع اشتعال فتيل . التطبيقات تقتصر آنذاك عمى إنشاء القواميس اإللكترونية

الحرب الباردة اتجيت األنظار إلى نظم الترجمة اآللية الستغالليا ألغراض 
لكن النتائج المتحصل عمييا كانت دون الطموحات واالعتمادات . عسكرية بحتة

إذ تبين لمجميع أّن موضوع معالجة المغات . الضخمة المرصودة ليذه األبحاث
كيفية تمثيل المعارف حول الطبيعية آليًا شديد التعقيد ويتطمب دراسة نظرية معّمقة 

المغوية من قواعد وقواميس واستنباط طرق ناجعة لتحميل الجمل عمى المستوى 
. الصرفي والنحوي والداللي



 149 

ذا تمعّنا في األبحاث المنجزة وجدنا أن المغة اإلنجميزية قد حظيت بنصيب  وا 
أما بالنسبة إلى المغة العربية . األسد وتأتي بعدىا لغات أوروبا كالفرنسية واإلسبانية

نالحظ أّن األبحاث في ىذا المجال انطمقت بصفة تكاد تكون منفردة في بداية ف
والسؤال . السبعينات في مخابر بمدان أجنبية وبقيت محتشمة نسبيًا إلى يومنا ىذا

الذي نطرحو ىنا يتعمق بمدى قابمية المغة العربية لمتحميل اآللي مقارنة ببقية المغات 
كاإلنجميزية والفرنسية؟ 

 ىذا السؤال من خالل تجربتنا الخّاصة وبعض عن سنحاول اإلجابة يأتيفيما 
. تجارب أخرى

:  القابمية عمى المستوى التحميل الصرفي . ب
إن التحميل الصرفي ييتم بالتعرف عمى مكونات الكممات وخصائصيا 

والغاية من ىذا التحميل . ) …الصفة النحوية، العدد، الجنس، (الصرفية النحوية 
. ىو توفير المعمومات الالزمة لمرحمة التحميل النحوي

ولمقيام بيذا العمل يجب تصميم نموذج صرفي يفسر كل إمكانيات تكوين 
مفردات المغة انطالقًا من المورفيمات المكونة لمكممة ثم يأخذ بعين االعتبار كل 

الظواىر التعاممية بين األصوات والتي تظير عمى مستوى كتابة الكممة من إدغام 
. وقمب، وتباين

وما يمكن أن نفيد بو ىنا أن الصرف العربي غني بأوزانو وقواعده التي يمكن 
لكن عدم . تمثيميا بسيولة في ذاكرة الحاسوب لمرجوع إلييا في عممية التفكيك اآللي

توفر الشكل في الكممات يولد أشكااًل ىامًا خاصة في مرحمة توليد الخصائص 
   . (سم أو كفعلافكممة ذىب يمكن أن تفسر ك)الصرفية النحوية بصفة مدققة 

كذلك يبقى تمثيل الظواىر التعاممية بصفة ناجعة مشكاًل يصعب حّمو بدون 
دراسة معمقة حول إمكانية تقنين ىذه الظواىر ووضعيا في قواعد حاسوبية عامة 
تطّبق في كل الحاالت واستعمال تقنيات معموماتية تمكن من االستغالل األمثل 

. ليذه القواعد
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ما (وحسب إحصائّياتنا تمّس ىذه الظواىر نسبة ميّمة من مفردات القاموس 
. % )40يقارب عن 

ذا تمعّنا في المبادرات التي أنجزت في ىذا المجال وجدنا أنو أجمااًل      وا 
لكن .  التغّمب عمى مشاكل التحميل الصرفي العربيتموعمى المستوى التطبيقي 

الشيء الذي يحد من ، األنظمة المقترحة ال تستند أغمبيا إلى نماذج نظرية متطورة
مكانية تطورىا بسيولة واستعماليا في تطبيقات لغوية متعددة كتعميم  شموليتيا وا 

. الصرف العربي باالستعانة بالحاسوب والتدقيق اإلمالئي والترجمة اآللية
 نقترح عميكم نموذجا لمصرف العربي يمكن اعتماده لمتحميل يأتيوفيما 

ىذا النموذج يحترم قواعد الصرف العربي ويأخذ بعين االعتبار . الزوائدي لمكممات
 . [BEN93]جل الظواىر التعاممية التي تطرأ داخل الكممة

النموذج الصرفي المقترح يرتب مفردات القاموس العربي إلى المجموعات 
  :الخمس

 وىي التي تحتوي عمى  Vdمجموعة المفردات القياسية ونرمز إلييا ب 
وىي التي لم يطرأ عمى . الكممات التي تم تكوينيا من سابقة والحقة وجذر وحشوه

. بنيتيا األساسية أي تغير
:              من ىذه المجموعة يمكن صياغتياw  نرمز إلييا ب  كممة ما

w = D (R,P,I,S)                                                                                        
: ّن  إحيث 

- D  تمثل محمول االشتقاق (Derivation Predicate) .
-  R يمثل جذرًا من مجموعة جذور المغة العربية Vr .
-  P  تمثل سابقة من مجموعة سوابق المغة العربية Vp .
-  I يمثل حشوة من مجموعة حشوات المغة العربية Vi .
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-  S الحقة من مجموعة لواحق المغة العربية Vs .
: وعمى ىذا ألساس نتحصل عمى 

   Vd = {w | R Є Vr, P Є Vp, I Є Vi, S Є Vs, (R,P,I,S)}  
   مجموعة المفردات القياسية المقيدة نرمز إليها ب Vds 

 نجد كممات ال تنتمي لمقاموس بالرغم من أنيا Vdإّن داخل مجموعة 
متكونة من جذر وزوائد وليذا فرضنا عمى ىذه المجموعة قيدًا داللّيًا نرمز إليو 

: ب 
 Sm (R, P, I, S) .ذا القيد الداللي يمكننا من تجنب الكممات غير ه
. (مثل انوقف)موجودة في قاموس مفردات المغة المقبولة في المغة أو غير ال

الممثمة داخل الحاسوب تقتصر عمى المجموعة  Vd وبيذا تصبح المجموعة 
: حيث Vds  )أو المحدودة(المقيدة داللية 

Sm(R,P,I,S)}و D(R,P,I,S)مع { w| ( R ЄVr, P ЄVp, I ЄVi, S ЄVs)    Vds = 
  التي طر ت عميها تغّيرات صرفية   (مجموعة المفردات المتغّيرة

 .Vts ب نرمز إلى ىذه المجموعة. )صوتية
: ننطمق من العمميتين األساسيتين اآلتيتين 

 .)ث+د+ث       ن+ت+ن(إبدال حرف بحرف آخر مثل   -
 .)ث+ث         ن +ت+ن( حذف حرف مثل  -

 تسمسل عمميات مثل  Tإذن نسّمي تغييرًا صرفيًا صوتيًا والذي نرمز إليو ب 
 T= t1,t2,…t3  :)حذف أو إبدال(التي ذكرنا 

   مجموعة المفردات التي طر ت عميها تغّيرات صرفية صوتية هي: 
         Vts = {w| X Є Vds  مع   X

ti 
       w, w   Є (v+\ vd)} 
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  مجموعة المفردات القياسية المتغّيرة: 

 المجموعة التي نتحصل عمييا بتطبيق التغّيرات إلىVdst ب نرمز أيضا 
Tالعكسية 

-1
  .Vds داخل مجموعة Vts عمى المجموعة  

Vdst = {X Є Vds | Ti ЄT مع   X
ti 

       w, w   Є (v+\vd)} 
  قياسية المجموعة المفردات غير: 

. D (R,P,I,S) ىذه المجموعة التي ال يمكن صياغتيا باالعتماد عمى 
. Veىذه المجموعة ب  نرمز إلى 

 حسب النموذج المقترح من اتحاد LN  إذن تتكون مفردات المغة العربية 
 Vts مع المجموعة Vdstمجموعة المفردات القياسية المقيدة بعد استثناء مجموعة 

. )5المساحة السوداء في الشكل (
LN = (Vds\Vdst)   Vts  Ve 

 

 

 

 

 
 

V
 التي يمكن أن نتحصل عمييا من خالل )الكممات( يمثل كل السمسالت +

 .)األلف ياء(إلصاق الحروف العربية 
 .ترتيب المفردات العربية حسب نظام تكوينيا :5شكل

 

  

 

 

        

 vdst Vds  

V

d 

V + 

Ve 
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vd 
 
 
 :القابمية عمى مستوى التحميل النحوي. ج

ىذه البنية .  يمّكن من التعرف عمى بنية الجممة)أو التركيبي(التحميل النحوي 
 (syntactic tree).يمكن أن تمّثل في صور مختمفة نذكر مثاًل الشجرة التركيبية 

إن األعمال المنجزة في مجال التحميل النحوي لمجمل العربية لم تصل إلى 
بل ىنالك محاوالت عديدة لتطبيق أنماط وآليات تحميل جربت . مستويات مرموقة

النحو و (Context free Grammar) عمى المغات الالتينية مثل نحو السباق الحر
  (Unification Grammar).النحو التوحيدي و (String Grammar)التسمسمي 

ىذه األنماط واآلليات التي نستعمميا ال تتماشى دائمًا مع خصوصيات المغة 
العربية ونذكر ىنا بالتحديد عدم احتواء ىذه المغات عمى شكل آخر حروف كممات 

. )األعراب(الجممة 
ات تركيبية  يتحميل التركيبي لمجمل غير المشكولة يفضي غالبًا إلى عدة بنال

 )البنى أو (لفك ىذا الغموض وتخفيض عدد اليياكل . )حالة غموض تركيبي(
التركيبية المتحصل عمييا يجب استعمال آليات تحميل متين مثل ما يسّمى بشبكات 

   : االنتقال المزيدة
 Augmented Ttransition Networks [WOO70])   (ATN : 

 الظواىر البالغية  أيضاً وتجدر المالحظة أن التحميل التركيبي يجب أن يعالج
ولمعالجة الحذف يجب تقنين  ودراسة ىذه الظاىرة دراسة نظرية تبرز . مثل الحذف

. أشكاليا وتصنفيا لتصميم خوارزميات مالئمة لممعالجة اآللية

Vts  
T 



 154 

 التعرف عمى المشاكل التي تطرحيا المعالجة اآللية لمحذف في  منولمزيد
المغة العربية والطريقة المتوخاة لمعالجتيا يمكن االطالع عمى أطروحة الدكتور 

. [HADD 98]قيس اليدار
: مكانة المغة العربية في شبكة اإلنترنت . 5

فبداًل . يكون غالبًا مآلو الفشل كل من يحاول ألول مرة الولوج إلى موقع معرب
 أن يتحّصل عمى حروف عربية يتحصل عمى حروف ال معنى ليا  كما من

واألسباب عديدة ولعل أىميا أن البيئة المعموماتية المستعممة . توضحو ىذه الصورة
. في الحاسوب ال تتعامل بصفة طبيعية مع خصوصيات المغة العربية

  
ت التي يجب توفيرىا لمشبكة كي تتعامل مع لغتنا العربية ؟ ىذا ئافما ىي البي

.  ونبدأ بعممية تشفير الحرف العربياآلتيةما سنحاول اإلجابة عنو في الفقرات 
:    تشفير الحرف العربي في الشبكة    -  

 عممية إذن فيي ،يمكَان من تمثيميا داخل ذاكرة الحاسوب تشفير الحروف
 .أساسية وميمة جداً 
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:     الشفرة العربية مرت بمراحل عديدة نذكر أىميا 
  وقع اقتراح ما يسّمى ب 1981سنة Codar-u 7 الذي يستعمل 

  (bits 7)  "بيتات"
  وقع تطوير ىذه الشفرة لتصبح 1982سنة ASMO.44 من طرف 

ىذه الشفرة متكونة أيضًا من         . يسيالمنظمة العربية لمتنميط والتق
.  (7bits)" بيتات  "7

  ظيرت شفرة 1986سنة ASMO-708 بيتات 8 المتكونة من (8bits) 

ورغبة ىذه الشركة في "مايكروسوفت"ومع انتشار نظام تشغيل النوافد لشركة 
التعامل المتعدد المغات وحل مشاكل  تنوع الشفرات وقع تصميم ما يسّمى 

UNICODE الذي اعتمد قياسًا (ISO 10646). ىذه الشفرة تمكن من تمثيل 
 .كل الحروف العربية بكل أشكاليا داخل الكممة

وتجدر المالحظة ىنا أن الحمول األولى التي استخدمت بالنسبة إلى شبكة 
 ىذه (GIF).اإلنترنت تتمثل في تخزين الصفحات أو النصوص كصور 

الحمول سرعان ما اختفت نظرًا لكمفتيا بالنسبة إلى مساحة التخزين والوقت 
.   الذي يتطمبو نقل ىذه الصفحات عبر الشبكة
ب ـ لكنيا مشفرة بصور مختمفة حس،أما اليوم فقد حمت الحروف محل الصور

  Normalization كل التقييس ـع مشـتنوع يضـ وىذا ال،د فيياـالمواقع التي توج
. الذي يحد من سيولة انتقال الصفحات العربية من موقع إلى آخر



 156 

 التصفح  و اإلبحار بالمغة العربية.ب

 ممكن عن طريق نظم اإلبحار مثل  التصفح أو اإلبحار بالمغة العربية
 تحت نظام التشغيل ويندوز معرب أو غير Explorer 5.0 Internetنظام 

كذلك يمكن استعمال نظم . معرب مع إضافة برنامج خاص بالمغة العربية
 .   مزود ببرنامج سندبادNetscapeأخرى مثل 

 e-mailالبريد اإللكتروني بالمغة العربية . ج
رعة فائقة ألي كان في ـىو نظام إلرسال الممفات والرسائل اإللكترونية بس

 ومن أمثمة العناوين .  وحاسوب متصل بالشبكة آنذاك العالم لو عنوان إلكتروني
 : اإللكترونية نذكر العنوان التالي

abdelmajid.benhamadou@fsegs.rnu.tn     

 الموضوعة تحت نظام تشغيل معرب تمكن eudoraنظم التراسل مثل  
. من التراسل بالعربية شريطة أن يكون المتمقي مزودًا بنظام تشغيل معرب
: وىناك كثير من المحركات التي تمكن من التراسل بالمغة العربية مثل 

    "عرب فيستا" و maktoob.com" مكتوب" و naseej.com"نسيج"
arab vista  التي تشتغل تحت نظام تشغيل غير معرب وذلك بتمكين

. المستعمل من طرف عربي افتراضي كما نرى في الصورة  الموالية
 
 
 

mailto:abdelmajid.benhamadou@fsegs.rnu.tn
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البحث عن المعمومات بالعربية . د

البحث عن المعمومة المفيدة من بين رصيد كبير جدًا من المعمومات 
   .(Search engine)طة محركات البحث االمخزنة داخل الشبكة يتم بوس

ىنالك محركات البحث وىنالك أيضًا ما يسمى بالبوابة أو الدليل       
(portal / annuary). 

 كل منيما يمّكن من البحث عن المعمومات داخل شبكة اإلنترنت لكن 
فبالنسبة لمدليل يتم البحث حسب .  الفرق بينيما يتجمى في كيفية البحث

 أما بالنسبة إلى محركات البحث ،مواضيع معينة ومقترحة عمى المستعمل
فيي مفتوحة لكل المواضيع التي يقترحيا المستعمل بواسطة  كممات 

 .(Key words)مفاتيح 
 التي تتعامل مع المغة العربية  العالمية وىنالك عدد كبير من البوابات

 . وغالبًا باستعمال طرف افتراضي Arab vista: مثل 
محركات متعددة (أما عدد محركات البحث التي تستعمل المغة العربية 

 alltheweb (fast):  فيي قميمة جدًا نذكر عن سبيل المثال)المغات
طريقة عمل ىذه المحركات بالعربية يتم بالنسبة لمبحث حسب المراحل 

 : اآلتية
 ) 6 الشكل عدد:انظر( 

 ترجمة المفاتيح العربية إلى اإلنجميزية .
  المفاتيح اإلنجميزية المتحصل عمييا  تستعمل لمبحث عن الوثائق

. التي تحتوي عمى ىذه المفاتيح وجمبيا
وىذه  الطريقة تجمب وثائق متعددة المغات منيا ما  ىو مكتوب 

. بالعربية ومنيا ما ىو مكتوب بالالتينية
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انظر الشكل (: وبالنسبة إلى عممية الفيرسة فتتم حسب المراحل التالية
 ) 7عدد

  لمتحصل عمى قائمة مفاتيح )الصفحة مثالً (فيرسة الوثيقة العربية 
. عربية

 ترجمة ىذه المفاتيح إلى اإلنجميزية .
 تخزين ىذه المفاتيح اإلنجميزية في قاعدة بيانات المحرك .

والجدير بالمالحظة ىنا أن اإلنجميزية تمعب دور المغة المحورية بالنسبة إلى 
. لغات أخرى كالعربية

 
 
 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 ترجمة آلية
  الىعربية 

 االنجميزية

 

بحث داخل قىاعذ 

المعطيات 
صفحات 

عربية 
والتينية 

  مفاتيح

 عربية  

  حتيمفا

 عملية البحث عن صفحات: 6رقم شكل 

الىاب العربية 
صفحة 

عربية 
فهرسة آلية أو 

 يذوية
  

 

 

 

 

   ترجمة آلية

 من العربية

 الى االنجميزية

تخزين 
 قواعد في 
 البيانات   

الالتيني

 ة
عملية فهرسة صفحات : 7 رقمشكل     

 وتخزين المفاتيح الواب
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: الخـاتـمة   

في ىذا المقال حاولنا أن نعطي فكرة عن التطور الذي شيدتو شبكة اإلنترنت 
. في العالم وفي الوطن العربي

ن تمعب أورأينا أيضًا كيف أّن ىذه  التقنية ليا ارتباط وثيق بالمغات ويمكن 
. دورًا ميمًا في بقاء وازدىار لغة عمى حساب أخرى

وبالنسبة إلى المغة العربية رأينا أّن استعماليا داخل الشبكة يبقى ضئياًل جدًا 
 بالرغم ، بمغات أخرى مثل اإلنجميزيةاإذا ما قارناه )18المرتبة ( والمغة العربية

.  من أنيا تأتي في المرتبة السادسة حسب عدد الناطقين بيا
ىذا التأخر ناتج عن عدة عوامل قد شرحناىا ولعل أىميا ضحالة المحتوى 
العربي داخل الشبكة إذ أن أغمب المواقع التي تنتجيا الجيات العربية مكتوبة 

بالمسان اإلنجميزي ولعل ىذا ما يمكن أن نفسره بتجاىل المواطن العربي ليويتو 
فر آليات معالجة متنوعة اىذا إلى جانب عدم تو. سان العربيلالثقافية مجسدة في ال

. تتعامل مع المغة العربية ويمكن لممستعمل العربي استغالليا بسيولة
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 ضرورة الوعي بأىمية العمل الجاد عمى تغيير إلىلذلك تظل دعوتنا ممحة 
 . عطاء المغة العربية المكانة التي تستحقياإىذه الوضعية و
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