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الحضور الكرام  ... أصحاب الّذوات األساتذة رؤساء وأعضاء مجامع المُّغة

تحّية مقرونة بالمحّبة والتّقدير وبعد،، 

.. الّسبلم عميكم ورحمة اهلل

  لعّل الجميع يوافقني الّرأي في أّن عبلقة المُّغة العربّية بما يسّمى بالّشبكة 
ن ظيرت أعراضيا اّلتي أثارت المتابعين بين عابئ  العنكبوتّية ما زالت تختمر، وا 
قمق، وعابئ يرى إمكانّية الّتكّيف أو التّفّيم، ومن غادر دائرة االىتمام من صراع 
المُّغة العربّية مع المؤثرات عمييا منذ وقت بعيد حّتى حين كانت الّتحديات تأخذ 

أشكااًل أخرى من تأثير وسائل مختمفة، كان منيا المذياع اّلذي استفّزت لغتو أدباءنا 
ومثّقفينا، أو حّتى القنوات الفضائّية وما تقّدمو من ليجات عاّمّية، وصواًل إلى 

وآثارىا اّلتي ليس من الّسيل حصرىا  (اإلنترنت)التّأثير الكبير لمّشبكة العنكبوتّية 
حّتى اآلن، ألّن األجيال المتأّثرة وحتى المُّغة األّم المتفاعمة أو المتأّثرة ما زالت لم 

. تحصر الخسائر من جية وال حّتى األرباح إن ُوِجَدت من جية أخرى

ن شئتم  وما بين المُّغة العربّية في وضعيا اّلذي آلت إليو قبل صداميا، وا 
والحرص عمييا من جيل اآلباء أو األجيال الّطالعة يبقى  (اإلنترنت)تفاعميا مع 

ثّمة مسافات واسعة يمكن الجموس فييا لمتّقويم في معركة المُّغة العربّية مع 
. الّتحديات وما ثار من جدل واسع ما زال محتدًما

إّن عبلقة اإلنسان العربّي بمغتو عبلقة قوّية جدِّا، فالمُّغة العربّية الّسميمة تؤّثر 
اآلن عرفت "في أبنائيا تأثيًرا كبيًرا، لقد قال مستشرق فرنسي في مطمع الّستينّيات 

ىذه المُّغة لم تعد كذلك، ..." لماذا حّرم اإلسبلم الخمر فممعرب لغة تدور بالّرؤوس 
فمماذا نجد من يضيقون ذرًعا بحالة المُّغة القادمة من مصادرىا األصمّية من دون 
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خدمة عمييا أو تطويرىا؟ وىؤالء إّنما يعّبرون عن ضيق فعمّي من صعوبة تعّمميا 
واستعماليا، وىم جزٌء كبير من طبلبنا في العالم العربّي في مختمف مراحل 

الّدراسة، وىؤالء ال نستطيع أن نسكتيم بالقّوة أو االّتيام بالّتخوين أو عدم احترام 
المُّغة حين يشكون؛ ولذا فإّن المطموب، كان وما زال، خدمة المُّغة بتيذيبيا 

وتشذيبيا وتقديم الحّي الّصالح منيا ووضع القديم والمتحّجر اّلذي عفا عميو الّزمن 
يداعو لمتّاريخ ... . من مفرداتيا أو عباراتيا في المعاجم الّمغوّية والتّاريخّية وا 

وحّتى نمج بالمُّغة العربّية عالم الّشبكة العنكبوتّية بغية توظيف الّشبكة في 
خدمة الّمغة، فإّن المدخبلت يجب أن تكون عمى درجة من اإلعداد، إذ ليس من 
المعقول أن يجري االستمرار في فتح حقول الّتراث عمى مصاريعيا الستعماالت 
غير المتخّصصين أو نشر الكممات خارج المعاجم، إذ يصل تعدادىا ما يقارب 

 كممة، في حين ال تتجاوز 1.900.000مميوني كممة وعمى وجو الّتحديد 
.  ألًفا (250)اإلنجميزّية وىي لغة العصر ُثمن ىذا العدد وتحديًدا 

صحيح أّن المُّغة العربّية ثرّية وثرّية جدِّا بمفرداتيا ومترادفاتيا وظبلل كمماتيا، 
ولكن ال يجوز أن يخدع ىذا الّثراء أبناء المُّغة فيتقاعسوا عن تقديم المساعدات اّلتي 

. أصبحت الحاجة ماّسة ليا وذلك بالعمل في خدمة الّمغة بعناية وعممّية

 
الحضور الكريم، 

 إّن عمينا في مختمف مواقعنا عمماء لغة أو عمماء في البرمجة والمعموماتّية 
وغير ذلك من مواقع أن ال ندفع المُّغة العربّية إلى االنتحار عمى ألسنة األجيال 

 وعندىا سنضّم أصواتنا إلى صوت –الّطالعة حين ال نقّدم ليم شيًئا ينقذىم وينقذىا 
بل تزدىي .. إّن العربّية لن تنتحر ولن تتراجع: "الّدكتور شوقي ضيف بالقول
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حين نعمل عمييا ونخدميا ونقّدم استعماالتيا " وتزدىر عمى أيدي أبنائيا البررة
.  العادّية، ونجد الحمول لمّتحّديات اّلتي تواجييا عبر شبكة اإلنترنت

أريد أن أذكر قبل أن أدخل إلى موضوع المحاضرة مباشرة أّن المُّغة تتأّثر 
نجازاتيا وآلّياتيا، فأحد المؤّشرات الميّمة عمى تحّضر  بالّروح الّسائدة لمحضارة وا 

كيف ينظر إلييا، وكيف يتعامل معيا، ثّم .. شعب من الّشعوب ىو عبلقتو بمغتو
... . كم ىي قدرات لغتو عمى الّتعامل مع نمط الحياة السائد

فقديًما، عندما كان العرب ىم أصحاب الّسيادة في العالم القديم، كانت 
الّشعوب تتعّمم لغتيم وتفاخر أّنيا تستعمل مفرداتيا في ثنايا الحديث، كما كان حال 

العرب في األندلس حين كانت اإلسبانّيات المرّفيات يستعممن بعض الكممات 
ر ذا : والّسؤال.. العربّية دليبًل عمى التحضُّ ىل ضعف المُّغة من ضعف أبنائيا؟ وا 

كان األمر كذلك، فيل سيظلُّ الّضعف ينتاب لغتنا ما دمنا نضعف ونتفّرق؟ أم 
يمكن أن تقوم نيضة في الفكر والمُّغة واألدب، حتى يظّل الّضعف بمفيومو 
الّسياسّي، كما الحال حين شيد القرن الّرابع اليجرّي تقّدًما في األدب والفكر 

. وضعًفا في بنية وحدة األّمة وانسجاميا

أستطيع القول باختصار إّن المُّغة العربّية اآلن تعاني من الغربة وسط أبنائيا 
في الوطن العربّي، وىو أمر ليس مستحدثًا ألّنيا تتعّرض لمختمف أشكال الغزو 

. بين الحين واآلخر وعمى أيدي أبنائيا أنفسيم

بداية يمكنني أن أرصد أمام مسامعكم واقع التّقابل بين المُّغة العربّية وشبكة 
. (اإلنترنت)اإلنترنت فيما يسّمى المحتوى العربّي عمى 

ن كان  لعّل الّتحّدي اّلذي يواجو العربّية في الّشبكة العنكبوتّية ليس قديًما وا 
عميًقا، فشبكة اإلنترنت ىي أحد أسمحة وزارة الّدفاع األميركّية اّلتي قّدمتيا كأحد 

 لتوفير إمكانّيات تبادل المعمومات في حال ىجوم نووّي، 1969إنجازاتيا عام 
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ذا كان ما ييّمنا ىو ، وبعدىا ربطت شبكات أخرى بيا في جميع أنحاء العالم وا 
المحتوى عمى اإلنترنت لنتعّرف إلى مدى تأّثره حين يكون بالمُّغة العربّية ومدى 

قدرتو عمى الخدمة حين يكون بيذه المُّغة، فإّن ىذا المحتوى بالعربّية عمى الّشبكة 
من المحتوى، إضافًة % 68في حين تشّكل اإلنجميزّية % 1العنكبوتّية ال يتجاوز 

 (اّلذين يستعممونيا في اإلنترنت)إلى أّن مستعممي اإلنترنت من الّناطقين بالعربّية 
من مجموع مستعممي اإلنترنت % 1.4 مميون نسمة أي ما يعادل 11ال يتجاوزون 

. في العالم

ما نحاول أن نتوقف عنده ىو أيًضا اآلثار الّسمبّية لئلنترنت وخاّصة عمى 
المُّغة العربّية، وألّن الّشبكة العنكبوتّية صناعة أمريكّية فيناك سيطرة أمريكّية عمييا، 
وبالتالي تتحّكم إلى حّد كبير في مضمونيا ومحتواىا من خبلل ثقافتيا اّلتي تُقّدم 
باإلنجميزّية، وىذا يعني تألق ىذه الثّقافة وذبول الثّقافات األخرى اّلتي ال تستطيع 

إذ تجد في وجييا عقبات ومحّددات، وليذا فإّن لغة اإلنترنت الّرئيسة ، أن تنافس
تفرض نفسيا عمى الّمغات األخرى، وخاّصة العربّية؛ وليذا نمحظ  (اإلنجميزّية)

تحّديات كبيرة وخطيرة تواجو المُّغة العربّية في اإلنترنت حين يجري تيميشيا في 
كثير من المعارف والعموم واإلدارة وخاّصة في ميادين رجال األعمال وميدان الّنشر 

العممّي والبحوث والّتعميم العالي والمؤتمرات العممّية وفي تبادل الخبرات الثقافية 
. أيًضا

ولذا نبلحظ أّن ضعف المحتوى العربّي عمى اإلنترنت يحرم أغمبّية الّناطقين 
بالمُّغة العربّية من االستفادة من اإلنترنت، ويجعميا مقتصرة في استعماليا عمى 

خدمات بسيطة، وىذا ال يسمح ليا أن تكون لغة تطوير العمم واالقتصاد في الببلد 
ذا كان المحتوى العربّي عمى شبكة اإلنترنت ما زال محدوًدا ومتواضًعا  العربّية، وا 

فيل المُّغة العربّية نفسيا اّلتي .. فإّنو يواجو مشاكل يراىا البعض بنيوّية أيًضا 
يتكّون منيا المحتوى تشّكل عائقًا يؤّخر صناعة ىذا المحتوى؟ أم أّن ىناك عقبات 
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كثيرة محتممة، منيا شكل الحروف العربّية والكتابة من اليمين إلى  اليسار والّضبط 
بالّشكل، ثّم إّن المجاز يؤّخر جدِّا الّترجمة اآللّية بل يتوّجو البعض إلى من يريد 

استعمال ىذه التّقانات الحديثة أن يتقن المُّغة اإلنجميزّية ويغّض الّطرف عن المُّغة 
ال شك أّن أصحاب ىذا الّرأي فاتيم ما يمكن أن يجّره ىذا الّتوجو من . العربّية

نتائج وخيمة تمنع مجتمعنا العربّي من الّتطّور والّتحول إلى مجتمع المعرفة، 
. وتؤّدي بالتّالي إلى عزلتو وتخّمفو وتمكين اآلخرين من الّسيطرة عميو

وىذه الّتحديات اّلتي تواجو حمل المُّغة العربّية عمى الّشبكة العنكبوتّية 
لصناعة المحتوى لمعديد من المعارف والعموم تفترض العمل عمى المُّغة وتنشيط 

البحوث فييا، وخاّصة في مجاالت الّتحميل الّصرفّي، أي دراسة بنية الكممة وكيفّية 
تشكيميا من مكوناتيا األساسّية، والّتحميل الّنحوّي أيًضا، وذلك بدراسة العبلقات 

البنيوّية بين الكممات لتشكيل الجمل، فيو يفيد في تقطيع الجممة وتحديد مكّوناتيا، 
والّتحميل الّداللّي، بدراسة معاني الكممات وتجميع تمك المعاني لتحديد معاني 

. الجمل

المعالجة عمى المستوى االستعرافي، حيث يكون االىتمام باستخدام المُّغة في 
، وكذلك وضع المعاجم الحاسوبّية، وىي معاجم تختمف عن ... سياقيا االجتماعي

المعاجم التّقميدّية في مداخميا، وال يعود مستعمميا إلى جذر الكممة، كما إنيا مزودة 
وأيًضا مّما يجب .. بمحّركات بحيث تجعل استعماليا سريًعا وسيبًل ومقتصًدا لموقت

إذن ال بّد من العمل .. العمل عميو ىو معالجة الكبلم من تركيب وتعّرف وضغط
عمى المُّغة نفسيا إلعدادىا بشكل أفضل حّتى نستطيع أن نّكون منيا المحتوى 

اّلذي يقبل الّتطّور وسيولة االستعمال، وحّتى تزال العقبات اّلتي يعتقدىا البعض 
. من الّتحّديات المانعة لتطوير المحتوى
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إّن ىذه الّتحّديات المفترضة وغيرىا المتعّمق بتعّرف الكتابة العربّية تفرض 
العمل عمى المستوى العربّي من الجيات المعنّية بالعربّية في العديد من المواضيع 

... . حّتى يمكن تطوير المحتوى الّرقمّي العربيّ 

فما ىي الحاجات والخطوات اّلتي يراىا العاممون في ىذا الحقل؟ لقد 
: حصروىا في ثبلث

ىي محرك بحث فّعال بالمُّغة العربّية يستطيع معالجة األخطاء الّشائعة :  ووًال  
. ويكون أكثر شمولّية مّما يتوافر في محّرك بحث آخر

لمّنطاقات، وكتابة أسماء المواقع عمى اإلنترنت  نظام األسماء العربّية :ثانيًالا
. بالمُّغة العربّية

محّركات لمّترجمة اآللّية بين مختمف الّمغات العالمّية لمّتعامل مع : ثالثًالا
االختبلفات في طريقة الكتابة بين المشرق العربي ومغربو، حيث ال يتوافر حتى 

، ويبدو كما يذىب الّدكتور محّمد مراياتي في (المسبار)اآلن سوى محّرك ترجمة 
اقتراحو عمى مجامع المُّغة العربّية وبالّتعاون مع جمعّيات الحاسوب المختمفة في 

الببلد العربّية ومع القطاع الخاّص وشركات االّتصاالت وتقنية المعمومات أن تقوم 
بإنشاء جمعّيات تيتّم بأمور المُّغة العربّية والمحتوى عمى الّشبكة في كّل الّدول 

. العربّية

ويرى الميتّمون في أبحاث المحتوى عمى الّشبكة أّن توافر المحتوى الّرقمّي 
العربّي عمى اإلنترنت ال يكفي وحده لمّتعامل مع مجتمع المعمومات، بل ال بّد من 

تناول تطبيقات المحتوى في توليد المعرفة؛ ولذا فإّن المحتوى ليس سوى ذلك الّرابط 
. اّلذي يحكم الّصمة بين االبتكار الثّقافّي وتجديده وبين استثمار االبتكار والّتجديد



 96 

ومن ىنا فإّننا نعتقد أّن صناعة المحتوى الّرقمّي ىي من أىّم الّصناعات 
الحديثة اّلتي تساعد عمى توفير فرص عمل جديدة متنّوعة ستكون عمى قدٍر من 

... . األىّمّية

فيل المُّغة العربّية قاصرة في تشكيل المحتوى .. دعونا مّرًة أخرى نتأّمل الواقع
العممّي المتطّور عمى شبكة اإلنترنت؟ لو صّح ذلك فإّن من أشد درجات التّناقض 
مع الواقع ذلك الحفاظ عمى قصورىا عند من يقولون بذلك، ولماذا ال يجري اإلقبال 
منيم أو من غيرىم عمى استخداميا؟ فاّلذين يعرفون مواقع القصور يتوّجُب عمييم 
اإلصبلح والّتغيير؛ ألّن الّسكوت عن ىذا كالّسكوت عن الحّق، ويعني ذلك أيًضا  

!! . تخاذاًل وشكبًل من أشكال الخيانة لمغة

صحيح أّن لغة الّشبكة العنكبوتّية األصمّية ىي اإلنجميزّية، إال أّن المُّغة 
العربّية ليا وجود في تمك الّشبكة، فمماذا ال تجري صناعة واسعة لّمغة لتطوير ىذا 
الوجود وتمكينو من رفع كّل العقبات ومواجية كّل الّتحّديات؛ لكي ال يعزف أحد 

عن العربّية سواء من أبنائيا أو من الّراغبين في استعماليا أداًة لممعارف، وحّتى ال 
نستكين لّمغات األخرى ونعتبرىا األقدر عبوًرا وتطّوًرا عمى الّشبكة عمى الرغم مما 
يعتري تمك الّمغات من نواقص وعوامل وأسباب قد تكون أكثر مّما يتذّرع بو أولئك 
اّلذين يديرون لمعربّية ظيورىم من أبنائيا، وال يقبمون عمى خدمتيا عمى الرغم من 

. معارفيم وتخّصصاتيم الواسعة في مجال عموم الّشبكة وتقنياتيا

فالّشاشة الّصغيرة أّييا الّسادة تستجيب لكّل البشر، فقد تعّممت ىذه الّشبكة 
العنكبوتّية الّصينّية واليابانّية وحّتى العبرّية واألميرّية في سواحل أثيوبيا، وألّن 

لئلنجميزّية خصائص في الحروف والكممات والّرموز وحّتى شكل الكتابة األفقّية، 
فإّن ىؤالء من أصحاب الّمغات األخرى طّوعوا اإلنجميزّية ألشكال لغاتيم فأرغميا 
الّصينّيون واليابانّيون عمى الحركة الشاقولّية بدل األفقّية تبًعا لمغاتيم األّم، كما 
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فمماذا ال نقوم مثميم . أحدثوا عمى وضعيا في الّشبكة تغييرات تتناسب ولغاتيم
بتطويع اآلخر لنا بدل أن نظّل نرىن أنفسنا بما لدى اآلخر؟ والمثير لمعجب أّننا 
حين نريد أن نتعّمم بالعربّية في عقر دارنا ننصرف إلى اإلنجميزّية في محتوى 

الّشبكة فنتعامل مع لغتنا ومجتمعاتنا وعالمنا وعصرنا كأّننا وجدنا ىكذا بدون لغة 
!!. خاّصة بنا

وحّتى ال نذىب مذىب المتشائمين أو اّلذين ال يتابعون ما يجري فإّننا ال بّد 
بأّن في المواقع العربّية الّشبكّية اليوم من يعمل بجّد وبجيود -  مقّدرين–أن نعترف 

مشكورة وناجحة في قطع شوط معقول عمى يد متخّصصين عرب في شركات 
عديدة طّوعوا شبكة العنكبوت لّمغة العربّية وأوجدوا قطاعًا صناعيِّا وطنيِّا متناميًا 

. استطاع أن يتفّوق عمى قطاعات صناعّية أخرى  لم نستطع التّنافس فييا

إّن المطموب ىو شحنة وطنّية وقومّية تصيب اإلرادات والعقول ألبنائنا حّتى 
ال نظّل بعيدين عن ترجمة ما ندعو إليو بمناسبة وبغير مناسبة حول تشجيع 

الّصناعة الوطنّية، ولكّننا ال نطّبق ما ندعو إليو ودليل ذلك أّن كثيًرا من العرب، 
عندما يريد الّدعاية في الّشبكة لتسويق بضاعتو حّتى بين العرب أنفسيم، يستعين 
. بشركات أجنبّية لتصنع لو مواقع باإلنجميزّية بداًل من العربّية لمخاطبة المستيمكين

صحيح أّنو قد يشكو البعض من عقبات وتحّديات ذكرنا بعضيا سابًقا 
وطالبنا بإزالتيا والّتخفيف منيا عبر عمٍل جاء عمى المُّغة نفسيا وعمى المواءمة مع 

الّشبكة واشتراطاتيا، كما فعمت دول وشعوب ومجتمعات مع لغاتيا، إذ قد يرى 
المتذّرعون باستعمال مواقع باإلنجميزّية لشرح ما ىو عربّي أّنيم يواجيون في 
العربّية عدم توحيد األسس والقواعد المستخدمة في حركة الّتعريب الّشبكّي 

وليذا كما ذكرنا أسباب ال تنفرد بيا المُّغة العربّية أو منطقتنا المستعممة . والحاسوبيّ 
لمعربّية، ولكّن من أسبابو الرئيسة في محاولة تكريسو ىو تنافس الّشركات العاممة 
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اّلتي تضّخم العقبات وتضع المحّبطات لينصرف غير القادرين عمى المعرفة 
 .والّتمييز إلى استمرار المطالبة بمواقع تقام عمى المُّغة اإلنجميزية

إّن اإلنصاف يقتضي تقدير الّشركات العربّية اّلتي لم تقبل الّذرائع والتّبريرات 
فعممت وأنجزت في أن يكون المحتوى العربّي عمى الشبكة قادًرا عمى الّصمود 

وقاببل لمتطّور، وأن تذّلل كّل عقبة قائمة أو ستطرأ سواء جاءت من المُّغة أم من 
. الثّقافة

ونعود إلى الّسؤال أمام تموين اإلنجميزّية لمّشبكة العمبلقة في حين تبقى 
العربّية ىي األكثر انحساًرا كما أسمفنا، ففي حين تعتمد اإلنترنت المُّغة البلتينّية في 

لم تنجح البمدان الّناطقة بالعربّية في - انظروا إلى  أجيزتكم- كتابة العناوين 
إدخال لغتيا إلى اإلنترنت بما يكفي ويرضي، فمتى نستطيع إيجاد وجو عربّي 

كامل ومشرق لئلنترنت؟ 

أين المشكمة؟ لعّل األسباب أو المشكمة ليست بنيوّية خاّصة حين ال تكون 
الحروف اإلنجميزّية كافية لتمثيل الكممات العربّية، ألنيا تعجز عن تمثيل حروف 

المشكمة في اعتقادي تكمن .. كالّضاد والّطاء والحاء والخاء والعين والغين واليمزة
عدم اكتراث معظم البمدان العربّية بالّدفاع عن لغتيا وعدم : في سببين، أّوليما

. استعدادىا غالًبا لتمويل أبحاث وجيات خاّصة ميتّمة بيذه المسألة

فيو قّمة وجود المُّغة العربّية عمى اإلنترنت إذ ال تزيد عمى       : أّما ثانييما
 .من مساحة الّشبكة العنكبوتّية كما ذكرنا% 1

إذا كان العرب في غالبّيتيم غير ميتّمين، فمماذا عمى :  ويبرز سؤال ىنا
 أن تمعب دورىم؟ صحيح أّنو في البداية تّم ICANNشركة أمريكية مثل شركة 

وضع اإلنترنت باإلنجميزّية فقط معتمًدا عمى نظام الّترميز المبنّي عمى سبع خانات 
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حّتى ال يدعم إال الحروف والّرموز اإلنجميزّية، ولكّن الّتصّدي من أطراف أخرى 
ولصالح لغات أخرى أسقط ىذا الّشكل لتعبر لغات أخرى كاليابانّية والّصينّية 

وغيرىا لتجعل من اإلنترنت أكثر انتشاًرا وقد قّدمت حمواًل واقتراحات، وقد فعمت 
جياٌت عربّية أيًضا ولو بشكل أّولّي ما فعمتو المُّغات غير اإلنجميزّية لتنظيم 

األسماء الخاّصة بالّنطاقات العربّية، ولكّن الّسؤال اّلذي ُيطرح في ىذا الّسياق من 
يعّرب؟ وما ىي المعايير اّلتي يجب االلتفات إلييا في الّسعي لتحقيق الّتعريب؟ 

حيث يشترط أن ُتوضع مقاييس موّحدة لتعريف مجموعة المعارف العربّية 
المسموح استخداميا في كتابة الّنطاقات العربّية وأيًضا ثّمة ضرورة لوضع مقاييس 

 (الحواسيب)ولذا يجب تنظيم األجيزة الخادمة . موّحدة لييئة ىيكل األسماء العربّية
الخاّصة بأسماء الّنطاقات الّرئيسة الخاّصة بالمُّغة العربّية، كما يجب تأمين الحمول 

. الفّنيّة لدعم استعمال المُّغة العربّية عمى اإلنترنت

 والمشكمة أّنو ما زال الّدعم العربّي ليذه القضايا محدوًدا، كما أّن االىتمام 
بالمحافظة عمى المُّغة العربّية في عصر الحاسوب واإلنترنت والياتف المحمول 

رغم أّن العربّية لغة رئيسة عمى اإلنترنت بعد ارتفاع عدد .. والبرمجّيات شبو غائب
مستعممييا وبعد الموافقة عمى استخداميا في كتابة عناوين المواقع، منيية بذلك 
احتكار البلتينّية وفاتحة األفق لمّتوّسع، ولذا فإّن ترتيبيا اآلن العاشر بين أكثر 

. الّمغات استخداًما في الّشبكة العنكبوتّية
: يقول اليندي سي سوبيا مخترع أول معايير استخدمت بمغات غير التينّية

طمب إنشاء  (ايكان تكنولوجيا)مضى أكثر من عشر سنوات منذ قّدمنا إلى ىيئة "
نحن "أسماء عناوين بمغات غير التينّية، وفي كّل مّرة كان الجواب يأتينا من نوع  

باختصار، فإّن الّتحّدي ال بّد من مواجيتو، " منشغمون جدِّا، تعّمموا اإلنجميزّية
فالّشعوب الحّية اّلتي تقّدر لغاتيا وتدافع عنيا أصبحت اآلن تمبسيا سماعتيا 
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الوطنّية بعد انفتاح الّشبكة العالمّية وترميزاتيا، وقد أصبح اآلن باإلمكان استعمال 
( اورج)كوم لممواقع الّتجارّية أو  (COM)القسم الثّاني من العنوان اّلذي يكتب 

ن بدأ جزئيِّا، إال  لممنّظمات بالّمغات اإلحدى عشرة غير اإلنجميزّية، وىذا الّتغيير، وا 
أّنو يعتبر األكبر في مجال اإلنترنت منذ إنشائيا، إذ إّن اختيار ىذه الّمغات 

اإلحدى عشرة عن غيرىا تّم بناًء عمى طمبات ُوّجيت إلى مستخدمي ىذه الّمغات 
، وىناك دول سارعت إلى  وضع عناوين مواقع بمغاتيا من دون (ايكان)إلى الييئة 

.. . أن تنتظر قرارات الييئة مّتيمة الواليات المتحدة باالستعمار الّرقميّ 

يبقى أن نذكر أّن من تحّديات استعمال اإلنترنت عمى العربّية ىو استعمال 
لغة جديدة بين الّشباب تعكس ظواىر اجتماعّية خطيرة، أبرز مظاىرىا العزوف 

عن المشاركة في قضايا المجتمع، وىذا الّتمّرد، إن جاز الّتعبير، أخذ أيًضا  شكل 
لغة حديثة موازية تشّكل محتوى الّشبكة العنكبوتّية أو وسائل أخرى  كالياتف 

فاألنماط اّلتي تظير . وغير ذلكS.M.S المحمول أو الّرسائل العديدة المبثوثة في 
في المبلبس والّشعر والّسموك ظيرت أيًضا في استعماالت المُّغة ومضمونيا 

. وأصابت حتى البناء المُّغوّي وجرفتو ودّمرت ىياكمو وصيغو

ّنما أيًضا  فاإلنترنت ليست وحدىا المسؤولة عن تغيير لغة الّشباب، وا 
المصطمحات األجنبّية المنتشرة بينيم بخاّصة استعمال اإلنجميزّية لغًة لمّتعامل في 
أماكن العمل مع ما يصاحب ذلك من ترّدي الّتعميم الجامعّي اّلذي ال ييتّم أصبًل 

بالمُّغة وصواًل إلى الّدراما وحّتى البرامج الّتمفزيونية وما تقّدمو من ألفاظ شاّذة 
. وىجينة

وىذا ما نممسو حين تتحّول الكممات اليجينة وغير الّدقيقة أو اّلتي ال معنى 
من جانب آخر بدأنا . ليا وال قيمة إلى مصطمحات تدخل وسائل اإلعبلم المختمفة

نبلحظ انتشار العديد من المصطمحات اإلنجميزّية إذ يتّم تداوليا كما ىي ولكن 
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بالمُّغة العربّية، وذلك لعدم وجود رديف ليا بالعربّية في أغمب األحيان بحيث 
. أصبحت تمك المصطمحات عمى ألسنتنا جميًعا

أّما الّتحّدي إزاء الّشبكة العنكبوتّية فإّن بعض األجيال الّطالعة من الّشباب 
حاولت ابتكار لغتيا الخاّصة لمّتحاور الّرقمّي سواء عبر غرف الّدردشة عمى 

اإلنترنت أو عبر الّرسائل القصيرة في اليواتف المحمولة، ويبدو أّن عولمة الثّقافة 
وسيادة المُّغة اإلنجميزّية عمى الحياة اليومّية وشبكات اإلنترنت لكثير من شبابنا 

ستؤّدي إلى ضعف الّتواصل بالمُّغة القومية، وىذا يجعل الّطفل الّصغير يصطدم 
بأكثر من لغة مستعممة وفي مستويات مختمفة، وىناك من أصبح يعفي أوالده من 

دراسة العربّية باعتبار أّن الوظائف تقتضي إجازة الّتعامل مع الحاسوب ولغتو 
. األساسّية اإلنجميزّية

 إّن المراقب يجد الجيل الّشاب أو جيل اإلنترنت يمجأ إلى طريقة غريبة لعدم 
من حيث الّصوتّيات كالحروف اّلتي ذكرناىا،  (النت)وجود حروف عربّية في 

فيستبدل بالحروف المنطوقة عربيِّا اّلتي ال وجود ليا في حروف اليجاء البلتينية 
أرقاًما تدّل عمييا وتشبييا إلى  حّد ما عمى مستوى الّرسم ولذا استبدل بالحرف 

... .  وىكذا3 و بالعين رقم 7حاء رقم 

باختصار، فإّن اإلنسان يفّكر بمغتو األّم ميما كان الموضوع وميما ابتعد 
... . بالزمان عن استعمال لغتو

ىناك ضعٌف في خدمة المُّغة حّتى في شكل الّنحو والّصرف والمفردات 
والمعاجم وحيث ما زالت خارج اإلنترنت، فكيف إذا أردناىا محتوى لئلنترنت في 

؟ إّنيا تعاني من مشاكل ..عموم االجتماع والّنفس واالقتصاد ولغة الحواسيب
موروثة، فكيف بنا إذ نرغب في تحميميا مشاكل حديثة أو قائمة من جية ودفعيا 

فيل سننجح؟ !! إلى  قبول الّتحديات المستجّدة من جية أخرى ؟
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إّن الّدعوة الستخدام المُّغة العربّية كما ىي من دون إعادة إنتاج وتصنيع عبر 
ن بدت سيمة لمبعض وممكنة شكميِّا حين استعراضيا عمى  الحواسيب ىي مسألة، وا 

الّشاشة كما يحدث اآلن، إاّل أّن الموضوع ليس سيبًل البّتة؛ لما تتمتع بو المُّغة 
العربّية من خصائص في البنية والّرسم، وىذا يستدعي معالجة الوثائق ورسميا 
والكبلم المنطوق واقتراح أشكال وأساليب جديدة، إذ يتوّجب عمينا أن نرى كيف 
عمل أصحاب الّمغات األخرى من غير اإلنجميزّية اّلذين ولجوا عصر الّشبكة 

العنكبوتّية، إذ أخذوا ىذه العوامل بعين االعتبار واستطاعوا أن يقّدموا لغاتيم عمى 
. ما ىي عميو من تعقيد في البنية والّشكل وحّتى شكل الكتابة ورسم الحروف

إّننا أمام مشاكل ال تعّد وال تحصى، ونحن بحاجة إلى دىميا ومواجيتيا 
وحّميا أواًّل بأّول حّتى ال تتسع الّشّقة بين لغتنا القائمة غير المخدومة وبين الميّمة 
المتواصمة اّلتي تمّثميا الّشبكة العنكبوتّية في تطور مضامينيا وتصاميميا األولى 

. اّلتي تخدم لغة معّينة

إّن كّل ساعة تمّر من دون أن نخدم لغتنا ونعدَّىا لقبول الّتحّدي وركب 
اإلنترنت، بشكل يسمح ألجيالنا أن تبدع من خبلل محتوى ىذه الّشبكة، ىي ساعة 
ال شّك ستسّجل عمى رصيد تخّمفنا وتأّخرنا عن الّركب العالمّي وعن بناء صورتنا 

بداعات أجيالنا . وحضارتنا وا 

وقد يكون من أساليب إعادة تأىيل المُّغة العربّية وترويضيا مع العصر 
ومتطّمباتو أن يقوم ليا تنظيم من العمماء يحمييا كما الفرانكفونية كمنّظمة عالمّية 

حّتى ال تصطدم لغتنا حيث نصطدم شعوبًا بتيم . لمّدول والّشعوب الّناطقة بالفرنسّية
اإلرىاب ومعاداة الحضارة الغربّية وتيديد قيميا وأنماط معيشتيا، السّيما أن المُّغة 

. ىي وعاء الفكر بل إنيا وسيمتو إن لم تكن جزًءا منو
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ىل نواجو أم نيرب من لغتنا اّلتي بدأت تواجو االّتيام في مضامينيا فنذىب 
إلى الّميجات العاّمّية لتخفيف الحممة عمينا واالبتعاد عن المضامين واأللفاظ اّلتي 

. ييجم عمييا الغرب ليدينيا سواء في لغة الجياد أو غيرىا

إّن مضمون اإلنترنت حين يكون من االقتصاد والعموم والحوسبة فإّنو يتخّطى 
المُّغة شكبًل، ويصل حّد الخطورة اّلتي توازي خطورة األسمحة، وبالتّالي يدخل إلى 

الّصراع، ومن ىنا ال بّد من العناية بالبرمجّيات وتكنولوجيا المعمومات لنحمي بذلك 
مضامين لغتنا وفكرنا وحّتى ال يجري تقديم مضامين لنا عبر اإلنترنت كبديل عن 
مضاميننا وذلك عندما يعمد غيرنا إلى تصنيع لغتنا أو االستبدال بيا باسم الّتّطور، 

.  كما تفعل دوائر أجنبية وغربية حاليِّا

وأمام الموجة العاتية فّإن الكثيرين بدؤوا يقبمون ىذه المُّغة عمى شبكة اإلنترنت 
. ويستعممونيا بعد أن أثبتت صمودىا في الّتعامل والّتواصل العنكبوتي واألثيري

إّن ىناك تحّديات كبيرة تواجو لغتنا : إّنني أخمص أّييا الّسادة إلى القول
العربية، بعضيا جاّد وخطير وبعضيا يمكن رّده وتجاوزه، وينبغي أال نخاف أو 
نما عمينا أن نخرج كما خرجت كثير من  نجبن أو نتقوقع أمام ىذه التحديات، وا 

دول العالم لمعمل عمى لغتنا؛ لتكون أكثر مرونة وقدرة عمى تشكيل محتوى 
المعارف والعموم عمى شبكة اإلنترنت، وأن نبحث عن أسباب الّضعف أو العوائق 

ونزيميا، وأن نعّظم أسباب القّوة ونعّززىا، فنحن لسنا وحدنا من يواجو ذلك في 
العالم، لكن ال يجوز أن نكون وحدنا من يدير ظيره إلى لغتو وييمميا وينصرف 
إلى لغة أخرى يفقده استعماليا واعتمادىا عمى المستوى الجمعي في زمن العولمة 

. الُيوّية الوطنّية والقومّية

باختصار وحّتى ال نظّل نسرد األوجاع وأشكال من الوصف والممارسات 
: فإّنني أتوّقف عند ما يأتي
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 ىذه المُّغة الفضفاضة الجميمة بحاجة إلى رعاية مستمّرة وبما يتناسب : ووًال 
. مع توظيفيا عبر محتوى الّشبكة العنكبوتّية

ال بّد من إعادة بناء معاجم لغوّية جديدة تعمد إلى تصنيف عمر : ثانيًالا
المفردة وتاريخ دخوليا واختيار المناسب في المعنى والّشكل لفرز ذلك إلى محتوى 
الّشبكة، وتدريب األجيال عميو كمغة بديمة عن المُّغة ذات المستويات المتعّددة اّلتي 
يجري صّبيا في الحياة العاّمة، فعندنا الفصحى المعّقدة واألقّل تعقيًدا والّسيمة ولغة 

األدب ولغة المعارف األخرى، كما ال بّد أن يجري وضع ىذه المعاجم لتكون 
صالحة الستعمال الّشبكة العنكبوتّية كما المعاجم األخرى الحديثة في الّمغات 

األخرى من دون الّمجوء إلى جذر الكممة أو غير ذلك من أساليب المعاجم العربّية 
. القديمة

 إعادة تشكيل المُّغة الجامدة والقديمة وتصنيعيا لتقترب من العاّمّيات، :ثالثًالا
ثّم تطوير العاّمّيات وتفصيحيا لتعتمي قواعد الفصحى، إضافة إلى صياغة لغة 
شاممة أقرب إلى لغة الّصحافة حّتى ال تيرب األجيال الناشئة من صعوبة الّمفظ 

والّرسم واإلمبلء والقواعد وازدواجية االستعمال ما بين الّمفظ والتّفكير وطبيعة المُّغة 
. الموروثة

 فّك القداسة عن المُّغة عند من يرون ذلك من أجل الّسماح بإعادة :رابعًالا
إنتاجيا بشكل جذرّي، ومن المعروف أّن خدمة المُّغة ال تتوّقف عند جانب معّين، 

بل إّننا بحاجة إلى مجامع موازية وجديدة تجمع ما بين عمماء المُّغة وعمماء 
الحاسوب وعمماء مصممي محتوى اإلنترنت ليكون الطريق سالًكا في تطويع المُّغة 

. لممضمون وتطويع المضمون الجديد لمُّغة
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عدم ترك األجيال ىكذا في العراء يشتكون لغتيم ويتصالحون عمييا : خامسًالا
أو يتوافقون ويفرضونيا بقّوة االستعمال، فتصبح أخطاؤىم الّسارية والمستعممة ىي 

. القواعد اّلتي ال تستطيع بعد ذلك عزليم عنيا

تخصيص الموازنات الكافية والكبيرة وتفريغ العمماء األجبلء لخدمة : سادسًالا
. ىذه المُّغة اّلتي تراكمت وزاد اليابس في أعضائيا فاحتاجت إلى تقميم وتشذيب

ربط المُّغة بالمعارف العممّية وتأثير ىذه المعارف عمييا وجعميا تأخذ : سابعًالا
مكانتيا في االستعمال الّمغوّي المرن، وليس تطويع المعارف لمغة، كما عممت 

بعض المجامع العربّية، أو صناعة مفردات لم تستعمل؛ فالمعارف تاريخيِّا كانت 
واّلذين يغمقون أبواب المُّغة عن االستعمال ، تفرض مفرداتيا ومضامينيا الجديدة

. والّتطّور من أبنائيا إنّما يحاولون خنقيا ومنع اليواء والتّنّفس عنيا بحّجة حمايتيا

إرسال البعثات والمتخّصصين لبلّطبلع عمى جيود األمم والّشعوب : ثامنًالا
األخرى في صناعة محتوى اإلنترنت من لغاتيم وكيفّية تطوير لغاتيم كاليابانّية 

والّصينّية وغيرىا لمعرفة أين كانت المشكبلت، وكيف تغّمبوا عمييا، وكيف 
. استطاعوا أن يواكبوا ويبتدعوا ويبدعوا ويتفّوقوا

ضاغطة باسم المُّغة العربّية ومن أجميا عمى أنظمة  (لوبّيات)تشكيل : تاسعًالا
الحكم الّسياسّية في ببلدنا إليبلء العربية عناية أكبر ووضع معايير الستعمال 

الّسياسّيين لمغتيم وإلدانة استيتارىم بالمُّغة ولمّتذكير بأّن استعمال المُّغة ىو جزء من 
السيادة وأّن استعمال المُّغة األّم في الّتخاطب بين أبناء الّشعب أو بين أبنائو 

وحين ال تكون ضرورة لمغات أخرى ىو مظير من مظاىر الّسيادة ... وقادتو
. واالعتزاز خاّصة في المنابر الّدولّية
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فالمُّغة العربّية لغة عالمّية اعترف بيا وخاطب بيا قادٌة عرب شعوَب العالم 
عمى منبر الجمعّية العاّمة لؤلمم المّتحدة، وىذا يوجب اإلمساك بيذا التّقميد 

. وتعميمو

إّن لغتنا العربّية الجميمة في امتحان وعمينا أن نعمل لنجتاز : بقي أن أقول
. االمتحان وأممنا في األجيال القادمة المتسّمحة بالمعرفة

. اعتذر عن اإلطالة وشاكًرا لكم حسن االستماع واإلصغاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الّتعقيبات والمناقشات 
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  ىي فضاٌء تخيُّمّي يمكن " اإلنترنت" إلى أنَّ األستاذ مأمون الحطابأشار
ّننا، ببل شّك، نمحُظ واقع  تصوُّره من ناحيٍة من الّنواحي بأّنو مرآٌة  لمواقع، وا 
مجتمعنا العربّي اّلذي تخّمف عن ركب الحضارة، وابتعد عن استعمال لغتو 

الّسميمة في حياتو اليومّية، فضُعفت المُّغة نتيجة ضعف المتكّممين بيا، وىذا 
لم " اإلنترنت"، حيث إّن "اإلنترنت"الواقع انعكس عمى ىذا العالم االفتراضّي 

ُتوِجد تحّديات أمام العرب ُتعيقيم عن وضع محتوى ليم، بل فتحت ليم المجال 
ليضعوا محتواىم عمى اإلنترنت، لكّن العرب لم يضعوا محتوى من حيث الكّم 
أو الّنوع يتناسب مع حضارتيم العميقة األصيمة، بل تّم وضع المحتوى اّلذي 
يتناسب مع فاعمّيتيم الحضارّية الحالّية، إذ ال يوجد ليم فعٌل حضاريّّ اآلن، 

تقلُّ مع " اإلنترنت"وىذا سينعكس عمى المحتوى، فالّتحّديات الفنّية المُّغوّية عمى 
. الّزمن، وقد تّم تجاوز أغمبيا، إن لم يكن كّميا

  أّن ىذه المحاضرة كمثيبلتيا من الّدكتور عبد الّمطيف عربّياتذكر 
الّمغة العربّية والتّقنيات "المحاضرات اّلتي استمعنا إلييا في ىذه الّندوة 

، أحيت األمل فينا وفتحت المنافذ أمام عمل جادٍّ لدعم نيضة األّمة "الحديثة
بنيضة لغتيا وعنصر ُىوّيتيا األولى، داعًيا مجمع المُّغة العربّية األردنّي أو 

الجيات المعنّية المتعاونة معو إلى عمل لقاءاٍت محّددٍة لعممائنا األجبّلء 
اّلذين لمسنا، في ىذه الّندوة، قدرتيم عمى العطاء وتقديم المفيد لنيضة 
األّمة؛ أْجَل دعوتيم إلى وضع مشروع نبدأ بو، فنحن ال نبتغي مجّرد 

الحديث والوصف، بل نأمل أن تصبح المُّغة أساسّية في نواة األّمة، وأن 
تكون عنوان نيضتيا، وأن تحيا باستعمال أبنائيا ليا، وىذا يوجب وضع 

مشروع يبحث في الطُّرق اّلتي توّصمنا إلى ما نريد بوضع وسائل ُتِعيُن عمى 
. استعمال المُّغة الّسميمة، والبحث عن مصادر لمّتمويل، وىذا ليس صعًبا
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  قناع الّدكتور مشهور مشاهرةأّكد  أىّمّية تحديد مشاريع دقيقة سعًيا لتبنّْييا وا 
المسؤولين فييا، موضًحا أّن في كّل جامعة من جامعات الوطن وحدات بحوٍث 

متخّصصة يمكنيا القيام بمثل ىذه المشاريع، ولكّننا نطالب المتخّصصين 
بوصف ىذه المشاريع وصًفا دقيًقا، ورّبما يكون من الّتوصية أن يرعى مجمع 

المُّغة العربّية فريق عمٍل من كلّْ بمٍد وُتَحّدد ليم ميّمة، كأْن ُيناط بفمسطين 
، ويتّم عقد اجتماع ليم ... موضوع الّترجمة، وُيوكل موضوع آخر إلى بمٍد آخر

جميًعا نياية العاّم، وُيسأل كلّْ فريق عما قّدمو ويتحّمل المسؤولّية، حتى ال 
 .نبقى في فمك إلقاء المسؤولّيات وتحميميا لآلخرين

  مجموعة من المبلحظات والّتساؤالت تعقيًبا عمى األستاذ وليد العنانيأبدى 
ىذه المحاضرة، ابتدأىا فيما يتعّمق بتطوير محّركات البحث حيث ذكر أّن ىذا 
األمر حسب اعتقاده الّشخصّي متعّمٌق بتطوير نظرّيٍة داللّية نستطيع أن نبني 

عمييا محّركات بحٍث تصل بنا إلى الماّدة اّلتي نبحُث فييا بحثًا دقيًقا، أّما 
بالّنسبة لتعريب الّنطاقات فقد أشار إلى قراءتو مجموعًة من األبحاث َدَرَسْت 

ىذا الموضوع في الّسعودّية، متسائبًل ما مدى اّطبلع ىيئة تنظيم قطاع 
وِلَم ال تنشأ جمعّيات أو فروع ! االّتصاالت عمى ىذه األبحاث اّلتي ُأْنِجَزْت؟

، ومثل ىذه الجمعّيات !لمسانّيات الحاسوبّية في األردّن؟ ، فيذا مطمٌب ممحّّ
موجودة في معظم الببلد العربّية، خاّصًة دول المغرب العربّي، وما مدى 

الّتعاون بين ىيئة تنظيم قطاع االّتصاالت وصندوق البحث العممّي في وزارة 
مشيًرا إلى أّن الباعث عمى تساؤلو األخير ما حدث لو ! الّتعميم العالي؟

شخصيِّا عندما قّدم مشروعو الُمتعّمق بالّمسانّيات الحاسوبّية إلى وزارة الّتعميم 
. العالي، وقد ُرِفَض  ألّنو ليس من األولوّيات الوطنّية
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  أّن سبب ضعف المحتوى العربّي عمى اإلنترنت عائٌد الّدكتور غيث عبندةأّكد 
، فأصحاب العمم ...إلى أّن المُّغة العربّية ليست لغة عمٍم أو سياسة أو ماٍل 

، "اإلنترنت"والّسياسة والمال العرب ينشرون أعماليم بالمُّغة اإلنجميزّية عمى 
فضبًل عن أسباب أخرى تّم ذكُرىا، وال عبلقة لؤلمور التّقنية بيذا الّضعف، 

الّنشر عمى اإلنترنت وتصفُّح الّصفحات -  اآلن–فالبرمجّيات الحديثة تتيُح 
 تتعامل مع (google)بيسٍر وسيولة، كما أّن محّركات البحث الحديثة، مثل 

 بشكل جّيد، فيي تستوعب قواعد الّصرف لمكممة العربّية، فإذا –المُّغة العربّية 
تحصل عمى صفحات متعّددة تذكر -  مثبل –قمت بالبحث عن بحيرة الممح 

 .بحيرة الممح

  إلى ما ذكره الّدكتور عمي عبندة وىو أّن المحّركات الّدكتور محّمد بطَّازأشار 
المتاحة اآلن تسمح لنا بوضع محتوياتنا كما تمّكننا من البحث عن بعض 

المفاىيم والمحتويات اّلتي نريدىا، مؤكًدا ما ذكره وُمضيًفا أنَّ المشكمة تكمن في 
وضع المحتويات، ولذا اقترح أن يتّم البدء بوضع محتويات الّتربية والبحث 

العممّي، فيي محتويات موجودة، ولكن يستدعي وضعيا في اإلنترنت استعمال 
التّقنيات اّلتي تُيّسر وضعيا في الّسياق اّلذي وجدت فيو، ما يشّجع عمى 

بداء الّرأي فييا، أّما بالّنسبة لممحرّكات،  ثرائيا وا  الّرجوع إلييا، واستعماليا وا 
فالعالم الغربّي يبحث فيما يسّمى بالويب الّداللي، كما يرتكز عمى توظيف 

. الّداللة وال يقتصر عمى الّصرف والقواعد الّنحوّية

ثّم تحّدث عن االختصارات في كتابة الّرسائل القصيرة أو في اإلنترنت، مشيًرا 
إلى أّن ىذا األسموب المرن في الّتواصل بين الّشباب مرتبٌط بالّتكمفة، فاالختصار 
يقّمل من الّتكمفة المادّية لمّرسالة القصيرة، كما إّنو يختصر الوقت، ولذا فقد رأى 
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الّدكتور محّمد ضرورة ابتكار مصطمحات جديدة لمُّغة العربّية، تسمح باالّتصال 
. وفًقا لوسائل الّتكنولوجيا الحديثة

  إلى أّن المُّغة العربّية لغة فكرّية، وىي وعاٌء لفكٍر األستاذ حسن مبيضينأشار 
نابٍض بالحياة، ونحن بحاجة إلى من يقدّْم الفكر اّلذي تحممو المُّغة العربّية إلى 

اآلخرين؛ ألنَّ انتشار الفكر المُّغوي العربّي في الغرب والدُّول غير العربّية 
سُيساعد عمى وجود عدٍد كبيٍر من المقبمين عمى خدمة المُّغة العربّية من أبناء 
الشُّعوب األخرى مّمن اعتنقوا اإلسبلم، وبيذا سنجد يابانيِّا مسمًما مبدًعا في 
مجال الّتكنولوجيا، وفرنسيِّا متأّلًقا في ىذا المنتج العممّي الحضارّي، وأمريكيِّا 

يخدمون لغتنا ويقدّْمون ليا ما لم نستطع نحن تقديمو، ألّنيم أقدر ... وألمانيِّا
 ، عمى الّتعامل مع لغة اآللة والمنتج العممّي، والمنتج العممّي ىو منتٌج حضاريّّ
ولذا كانت الّدولة العربّية اإلسبلمّية في أوج حضارتيا عندما انتشر اإلسبلم، 

 بعد أن ُترجم من الشُّعوب المختمفة اليندّية والفارسّية –وكان المنتج العممّي 
منتًجا حضاريِّا عربيِّا إسبلميِّا، فالعقمّية اإلنسانّية - وغيرىا إلى المُّغة العربّية 

اصطبغت بالّصبغة الحضارّية العربّية اإلسبلمّية، حيث استوعبت الحضارة 
العربّية اإلسبلمّية حضارات األمم وعموميا، ووجدنا أّن جلَّ عمماء المُّغة من 

. غير أبناء العربّية

  عند كممة القداسة الواردة في المحاضرة،  أبو عودةالّدكتور عودةتوّقف 
مستوضًحا المقصود بقداسة المُّغة، إذ إّن المُّغة العربّية اّلتي نعمل بيا قديًما 
وحديثًا غير مقّدسة، ولم ُيعيد من قبل وال من بعد من قال بقدسّيتيا وبأّنو ال 
يجوز أن يضاف إلييا أو تتطّور قواعدىا ومناىجيا، أّما إذا كان المقصود 

بقداسة المُّغة القرآن الكريم فيو كتاٌب مقّدس ال يأتيو الباطل من بين يديو وال 
من خمفو، لكّن منيج القرآن الكريم اّلذي عّممنا إياه اهلل يدفعنا دفًعا إلى تطوير 
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المُّغة، ويّتخذ الوسائل جميعيا بغية تطويرىا وجعميا مواكبة لمتّقنيات الحديثة 
اّلتي نتحّدث عنيا، من حيث الّتعريب ىناك ألفاٌظ غير عربّية عديدة ُأدخمت 

في القرآن الكريم، ولكن كان دخوليا بالّسياق العربّي والّصياغة العربّية، حيث 
يشير " إنا أنزلناه قرآًنا عربيِّا لعّمكم تعقمون: "صارت ألفاًظا عربّية، وقولو تعالى

إلى إمكانّية أخذنا اآلن مصطمحاٍت وألفاًظا من كّل لغات العالم وجعميا في 
لغتنا من دون أن تتغّير صفة العربّية عن المُّغة، إضافًة إلى أّن القرآن عّممنا 

كيف نشتّق، وكيف نحاكي األصوات أحياًنا من أجل تنمية المُّغة العربّية تنمية 
" قال ىي عصاي أتوّكأ عمييا وأىشُّ بيا عمى غنمي: "متطّورًة، قال تعالى

أىشُّ ىو أخٌذ لمّصوت اّلذي يقولو الّراعي وىو يسوق أغنامو ِىْش ِىْش، َفُصِنَع 
من ىذا الّصوت فعٌل أضيف إلى المُّغة العربّية، ومثل ىذا كثير، ولذلك فإّن 
القرآن الكريم كتاٌب مقّدس ال يزاد عميو وال ينقص، بل نتعّمم منو، أّما المُّغة 

فميست مقّدسة، ولنا أن نطّور فييا ما شئنا، وأْن ُندخل فييا من المصطمحات 
. لكي نجعميا تواكب الحضارة الحديثة

اختُِتَمت ىذه المحاضرة بكممة لمّدكتور أحمد حياصات ردَّ فييا عمى ما أبداه 
بعض الحضور من تعقيبات، حيث استيّل رّده ببيان موافقتو لما جاء في تعقيب 

الّدكتور عربّيات، إذ إننا بحاجة إلى االنتقال إلى المرحمة العممّية ال االكتفاء 
بمحاضرات تنظيرّية، فاألفكار اّلتي ُطِرَحت في ىذه المحاضرة وغيرىا أفكاٌر جديرٌة 
بأن تنّفذ، وكمما استعجمنا كان ذلك أفضل؛ ألّن الخطر القادم من العولمة أكبر، 
زالتو يكون بتثبيت ىذه القواعد، وتوعية أبنائنا بضرورة التمسُّك بالمُّغة العربّية،  وا 
وىذا يحّتم قيام مجمع المُّغة العربّية األردنّي بتشكيل لجنة ميّمتيا وضع مشاريع 

محّددة وخطط عمل ليذه المشاريع تتضّمن بحثًا عن تمويل إلنجازىا بالتّنسيق مع 
الدُّول العربّية؛ فمن الواجب أن يكون عمبًل عربيِّا موّحًدا ترتضيو الدُّول العربّية 

. جميعيا ويحظى بمشاركتيا
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وردِّا عمى تعقيب األستاذ مأمون فقد أشار الّدكتور حياصات إلى أّن أّي 
صعوبة تبرز في أّي وقت أمامنا ىي تحدٍّ وعمينا اجتيازىا، فقد أبرزت الّشبكة 

العنكبوتّية تحّديات أمام لغتنا العربّية، وىذا يمزم عمماء المغُّة والّناطقين بيا بتكييف 
لغتيم ومفرداتيا لتواجو ىذا الّتحّدي، أّما ما تفّضل بو الّدكتور مشيور فقد أكَّده 

الّدكتور حياصات ُمضيًفا أّننا بحاجة إلى عمٍل مؤسسّي عربّي تشارك فيو الدُّول 
العربّية كاّفة، ويوّفر لو الّتمويل البلزم لتفريغ فرٍق متعّددة، فضبًل عن ضرورة إعداد 
أشخاٍص لمّتعامل مع قضّية إدخال المُّغة العربّية إلى مضمون اإلنترنت أو إبرازىا 

في اإلنترنت، ثم انتقل إلى ما طرحو األستاذ وليد من مبلحظاٍت واستفسارات، 
ذاكًرا أّنو رغم وجود جيوٍد في تطوير محّركات البحث وتطوير الّنطاقات إاّل أنيا 
متواضعة جدِّا، أّما االقتراح في إنشاء جمعّيات أو فروع لمسانّيات الحاسوبّية في 

األردّن، فقد ثّمنو الّدكتور حياصات، مضيًفا أّن من الواجب أن ال يترك العمل في 
ىذه الجمعّيات لمجان غير متفّرغة أو لممتطّوعين، بل يفترض أن يكون ىناك 

أشخاٌص متخّصصون ومتفّرغون يبذلون كّل جيدىم خدمًة لمغتيم، أّما السُّؤال عن 
مدى تعاون ىيئة تنظيم قطاع االّتصاالت مع البحث العممّي، فقد أجاب أّن ىيئة 
تنظيم قطاع االّتصاالت جيٌة منظّْمة لشركات االّتصاالت في المممكة، وليا نظاٌم 
تحتكم إليو، وربما ال يوجد في ىذا الّنظام ما يتيح إجراء ىذا الّتعاون، لكّن ىناك 

ًصا لقضايا البحث العممّي، شأنيا في % 1 من موازنة شركات االّتصاالت مخصَّ
ذلك شأن الّشركات األخرى في المممكة، وانطبلًقا مّما سبق يمكن لمييئة أن تدعم 

أّي بحٍث يتعّمق بالّمسانّيات الحاسوبيَّة أو أّي موضوع لغوّي أو عممّي، وذلك 
 –بالتّنسيق مع الّشركات األخرى، وتسييل ميّمة الباحث معيا، فالّشركات تبحُث 

لُتْشِعر الّناس بأّنيا تؤدي دوًرا ميمِّا في ... عن رعايٍة رياضّية أو اجتماعّية- أحياًنا
 .المجتمع
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في - جميًعا-ثمَّ توّجو إلى الّدكتور غيث عبندة قائبًل إننا رغم إعجابنا 
، حيث يستطيع أن يصرّْف الكممات، ويستخرج (google)موضوع محرّْك البحث 

- نحن العرب-بعض الّنتائج، إال أّن ىذه اإلمكانيات متواضعة أمام ما نفّكر فيو 
 (google)في أن تكون ىناك آلّيٌة لمبحث عن المعمومات ونشرىا، مشيًرا إلى أّن 

أن المُّغة العربّية رّبما قد استفادت من بعض العرب، حيث تّم الطمب مّمن يتقنون 
ُيصرّْفوا الكممات العربّية وغير ذلك، فإذا كانت شركة أجنبّية تتعامل مع عشرات 

المُّغات القائمة في ىذا العام، كّرست وقتيا وجيدىا لتطوير آلة لمبحث، فاألجدر أن 
. يقوم العرب بتطوير ىذه المحّركات

وقد أبدى موافقتو لما تفّضل بو الّدكتور بّطاز المتعّمق باالختصارات عمى 
اإلنترنت والياتف المحمول، فيي أسموٌب مرٌن في إرسال المعمومات، ومن ىذا 

المنطمق تكمن ضرورة وجود المرونة الكافية في أّي لغٍة أو نظاٍم لبلختصار، وبيذا 
يتّم تقميل الكمفة، موضًحا أّن تشكيل فريق يضّم عمماء المُّغة وعمماء الحاسوب في 
الوقت نفسو ضرورٌة إليجاد اختصارات مقبولة ومشروعة، وىذا يدعو إلى وجود 

تخصٍُّص في إحدى الجامعات األردنّية يربط المُّغة العربّية بالحاسوب عمى مستوى 
البكالوريوس أو الماجستير، فيتمُّ بذلك وجود بعض الّشباب المّطمعين عمى عموم 

. وعندىم قدرات حاسوبّيةالمُّغة العربّية 

ثّم توّجو بالّشكر إلى الّسّيد حسن مبيضين عمى مبلحظاتو، قائبًل إننا بحاجة 
. إلى مزيد من العمل الجاّد لمخروج من البوتقة اّلتي نعيُش فييا

وقد اختتم الدكتور حياصات كبلمو باإلشارة إلى مبلحظة الّدكتور عودة أبو 
عودة مؤّكًدا أنَّ المقدَّس ىو القرآن الكريم واألحاديث النبوّية، فبل يجوز أن يتّم 
الّتصّرف فييما، وىذا نتّفق عميو جميًعا، ولكّن ىناك من أعطى القداسة لمُّغة 
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وأصّر عمى أّنو ال يجوز تكييف المُّغة أو تطويرىا أو إدخال كممات جديدة إلييا، 
. ولذا تّمت الّدعوة إلى الّتصرُّف بالمُّغة وفّك القداسة عنيا


