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Abstract 

    The discourse around the use of the Arabic language and its safeguarding in contemporary times 

in the midst of the digital explosion that the world is witnessing has become a topic of great 

importance, especially for those who believe in the significance of this language as one of the 

pillars on which their identity is based. Therefore, the purpose of this topic is to contribute to 

shedding light on the circumstances in which the Arabic language survives through the actions of 

its users and of its neglecters, aware or unaware of the consequences of their contribution in 

securing its perpetuity or causing its eventual evanescence.  

 

    In the virtual arena especially, which is nothing more than a reflection of a language's treatment 

in everyday life, one can draw useful conclusions through the degree of respect for a language’s 

‘rules’, the protection of its characteristics, and the preservation of its special tone. 

 

    Hence, research is an approach to explaining the reality behind the use of the Arabic language 

in an ever-growing digital arena, through studies that are conducted to monitor and to observe 

Arabic content on the web, highlighting what can be learned in terms of securing the use of this 

language in order to maintain its spread and its continuity as a global language. 

 

Keywords: safeguarding language, digital space, stakes and challenges. 

 

 

 امللخص

ضن وفي ح ،أضحى الحديث عن استعمال اللغة العربية وتأمين هذا االستعمال في ظل الواقع المعاصر     
من المواضيع ذات األهمية البالغة، خاصة بالنسبة لمن يؤمنون بأهمية  ،ذا االنفجار الرقمي الذي يشهده العالم

 لموضوع، وبالتالي فالغرض من هذا اعليها هويتهمهذه اللغة باعتبارها ركيزة أساسية من الركائز التي تقوم 
ا منهم أو بمنأى ، وعي  ومهمليها بفعل مستعمليها واقع الذي تعيش في خضمه هذه اللغةاإلسهام في شد االنتباه لل

االفتراضي الذي ال يعدو كونه في الفضاء خاصة  ،يسهم في خدمة تأمينها من عدمهقد مما  ،الوعيهذا عن 
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، صهاوحماية خصائ ،احترام قواعد هذه اللغة من خالل، تصريف هذه اللغة في الواقع المعيشانعكاسا لواقع 
 والحفاظ على نسقها الخاص.

من خالل رصد نماذج من  في الفضاء الرقمي المستجد، هذه اللغة واقع استعماللمقاربة  فالبحث إذا    
ي وإثارة ما يمكن أن يتحقق ف ي الشابكة،الدراسات التي قامت حول إحصاء ورصد طبيعة المحتوى العربي ف

 هذه اللغة لدوام انتشارها وحفظ استمراريتها كلغة عالمية. ظله من تأمين استعمال
  أمن اللغة / الفضاء الرقمي/ الرهاانت / التحدايت. الكلمات املفتاحية:

 

 مقدمة :
  

ق هبذه ل متعل   ك  شغل ابل  تقد  اليتاملوضوعات من أحدث وأدق ي يف الفضاء الرقم أمن اللغة العربيةموضوع  إن      

ا، هبما مع   تساب أوابالك ا فيه ابلفطرة أولغته متحقق   املواطنة جهة   ه الرئيس إذا كان واجب  ل هم شك   ت  اللغة، بل قد 

 وأن األمر يرتبط إبشكاالت عدة، منها: ة  خاصم 

 بيل إىل أتمني اخلاص، فكيف الس هاء احرتام نسقيف ضو  اق بتأمني استعماهليتعلم  للعربية أن األمن اللغوي

االستعمال يف واقع الفضاء الرقمي الالحمدود من حيث إمكاانته وآفاقه يف ظل تدهور هذا االستعمال نفسه يف الواقعني: 

 ؟ اجملتمعي أوال، والرتبوي التعليمي اثنيا

 تصرف يف ال التعددية اللغوية، وجمال الوأن الفضاء الرقمي يشهد حرية التداول ابللغة املرغوب فيها، فهو جم

ق التواصل ق   رقيب لغوي، بعلة أن كل ما حي شرط أو اللغات وفق الرغبات الفردية واجلماعية، وأحياان كثرية دومنا قيد أو

، فكيف السبيل إىل أمن لغوي يف إطار هذا السياق ،مبتدع حتت طائلة الضرورة أيضا لغة د أولغة، وأن كل مستج  

 أو .بكل لغة م للضوابط املعينة املخصوصةد احملرت  أبن األمن اللغوي عموما غالبا ما ينسحب على االستعمال املقيم علما 

حرية  ن لدوام استمراريته، فكيف السبيل إىل ذلك يف ظلمبعىن احملافظة على الشيء املؤمم  ؛يضمن األمان ليس األمن ما
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 تواصالظي(، و)األداء التلف صوات)اخلط(، و رمسايد لضمان اخلصوصية: األصل فيها التقي ،استعمال غري مشروط للغة

 ؟ )الصيغ التعبريية عن األغراض(

   ه األمن لكل ق باالستعمال اللغوي هو ما يتحقم مطلق هل  :سم يف جوابه هووأن السؤال الذي ينبغي أن حي

بغض  -ال اللغويهل نسبة االستعم :و مبعىن آخر؟ أ أم إنه االستعمال احملرتم للضوابط املنصوص عليها يف كل لغة ،لغة

اء ما يفضي إىل القيمة اليت حتتلها اللغة يف جمال التواصل يف الفض يه -خطئهمن النظر عن صواب هذا االستعمال 

 ن القيمة احلقيقية هي يف ضبط نسبة االستعمال السليم فحسب للغة ضمن هذا الفضاء الرقمي العام؟إالرقمي، أم 

   كيف السبيل إىل رقيب لغوي فاعل يف الفضاء الرقمي، واسرتاتيجيات تقنية مدعمة ابلوعي واإلدراك وابلتايل

ف ضمان أمنها قواعدها عامة هبد من خالل احرتام يف تعليمها، وتيسري التداول هبا إلسهاملفائدة انتشار هذه اللغة، وا

 يز احلضور الفعليلدعم وتعز  الدوام واالستمرار، على سبيل حمكمة لذلك الفعلي واحلقيقي يف ظل غياب اسرتاتيجيات

 ابلشابكة؟ هلا

كذا التحدايت و  ،ق ابلرهاانتلق منها لرسم معامل هذا املوضوع، وذلك فيما يتعلم سئلة اليت انط  األفهذه مناذج من    

 املرتبطة به يف ظل هذا الفضاء الرقمي الالحمدود.

 ية رئيسة، هي:ومن مث فهدف هذا البحث ينحصر يف فكرة جوهر 

اإلسهام يف إاثرة االنتباه إىل ضرورة ازدايد منسوب الوعي بضرورة استشراف أمن اللغة العربية يف الفضاء الرقمي،  -

 من خالل اإلملام ابلرهاانت املتصلة هبذا املوضوع، والعمل على جتاوز التحدايت املطروحة واحملتملة فيه.

اء دها االستقراء والوصف لبعض معامل واقع اللغة العربية كما يتجلى يف الفضوألجل ذلك، مت اعتماد مقاربة منهجية عما

  الرقمي. 
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 أمن اللغة العربية بني املاهية والداللة والشروط: -أوال

إجراء ، وأن األمن كاالعتماديةو االستمراريةو السالمة" يف عمومه يرتبط مبفاهيم األمنالشك أن مصطلح "

لغة واملتواصل هبا يف إطار در هذه الص  أي م   ؛ف ابللغة ويف اللغةاالعتبار املتصر    بعني فيه خذؤ وظيفي عملي ينبغي أن ي

الوظيفة ، والوظيفة النفعيةو ،الوظيفة التواصلية، والوظيفة التعبرييةمنها و  ،هلا له استعماهلالوظائف اليت وخو   اب العلم

 ومقاصده، هلا لاليت ميكن أن تنهض هبا اللغة مبراعاة املستعم  وغريها من الوظائف  ...التنظيمية الوظيفة، واالستكشافية

وعي بقيمتها كلغة، وبطبيعة الفعلى قدر ، ؟! 1"قوم عن أغراضهم  اها لل  عبِّ ي   أصوات  ا أبهنا "ف اللغة قدمي  عرم مل ت   أو

ملها، ومهاراته علمية ملستعآفاقها، وحدود إمكاانهتا، وجماالت تصريفها، ويف ضوء األخذ بعني االعتبار الكفاايت ال

 عنه  ب   ذلك نفسه هو ما ع  دبج الكتابة من خالهلا، و ل التواصل، بل وت  فعم الذاتية يف التواصل والكتابة يقوم التعبري هبا، وي  

 ، وهي:  ةصر يف مراتب ثالث، وح  "مراتب البيان ابللغةـ"ب

 .ان للقلببي: الذي أساسه التمييز بني املعلومات، وهو البيان الذهين -

 .بيان للسمع: مما ي عب به عن املعلومات من جانب التواصل، وهو البيان اللفظيو  -

 2.بيان للعني: الذي يتمصل ابأللفاظ املرتمجة للمعلومات ابلرسم، وهو البيان الرمسيو  -

 تكون يتكل هذه املراتب من البيان ومستوايهتا البيقتضي األخذ  أمن اللغة العربيةوالشك أن احلديث عن 

مما  ؛ق هبارجة التمعل  د ك للغة، أونسبة التمل   فيما وخص طبيعة املدارك العلمية، أو ل اللغة، سواء  حبسب مستوى مستعم  

ست اللغة كاشفة ملعدن ، أو ليأيضا ا متعددة: اتروخية، وعلمية، وتربوية، وواقعية بل ذاتية ونفسيةجيعل للموضوع أبعاد  

واحلضاري  الفكري والثقايف بله مستواه ،/ الفطري   ى مستواه اجل ب ل ي  فتجلم  ،هفت أسرار  وتكشم  ر فتكلمم ع  إذا فاإلنسان، 

 . بوجه عام: نطق ا وتدوين ا
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ٌن وأ مني، واملفعول  ن ا وأ م اان  وأ م ن ة  وأمانة ، فهو آم  وابلرجوع إىل املصطلح وداللته اللغوية، جند أن أ م ن  َي  م ن  أ م 

هلا  يف أمان، حيث إن اللغة إذا ما أتتى :ا؛  أيا ومؤممن  ن ال يعدو القصد منه أن يكون آمن  ن، مما يفيد أبن املؤمم م ؤ مم 

تركيبا،   وصياغة أوا: صواتاألمن، فذلك ما قد يستفاد منه أنه متت احليلولة بينها وبني ما من شأنه أن يؤثر فيها سلب  

بيعة ر استعماهلا، ويضمن استمرارها على النحو السليم احملرتم لنهج عناصرها، وطيس   فل هلا ما ي  معىن وتوظيفا، وأنه ك  

نأى عن ضمان تطويرها مبعلى  يف اآلن ذاته ، والعمل خصائصها، وسؤال استمرارها يف ظل احلفاظ على أصالتها

 ،يغها واستعماالهتايف مفرداهتا وص االنسالخ عن هويتها يف هذا العصر الرقمي، استناد ا إىل العمل على التجديد املتنامي

اداي، واجتماعيا، ف املستوايت: سياسيا، واقتصها تطور العصر وعلى خمتل  للمستجدات اليت يفرض   مواكبة أهلها من خالل

ا يفسح اجملال مم دهم مراتب الزعامة العلمية والرايدة الفكريةوفكراي، إن مل يتحقق ابألحرى جناحهم يف السعي حنو تقل  

 ؟  م احلضاري العاممهوحبسب مستوى تقد   ،ق أهلهااللغة وتفرض سلطتها على قدر تفو   ، أوال تشيع  نتشار اللغةال

، سواء من جهة 3ذي الصلة ابهلوية أتمني ليان اللغة التفكري إليه هو يصرفمن مجلة ما فاألمن اللغوي 

ا يف االستعمال فال دمر  قا يف الفهوم، م  ر  تصوم ألذهان، م  ا ابما يتصل ابلتاريخ حىت يظل عالق   الرتاكيب، أو املفردات، أو

 : وتنأى عن فهم معناه واستيعاب داللته وإدراك أبعاده العقول   ،ه األمساعمتج  

قليل من اللغويني قدميا  غري  ا مبا أثبته م  ل  ع   نا أن حنيط  : فحسب  األبنية مثال املفردات والرتاليب أوفأما فيما وخص  -

بنية  ا يتعلق بعدد أبنية هذه اللغة اليت متتاز بكثرة مفرداهتا وسعة التعبري فيها، حيث انتهوا إىل أن عدد أوحديثا فيم

اليوم يف ظل إهال التواصل  ه، إن مل يكن يفوق  4ل منه من حيث العددل يكاد يضاهي املستعم  كالم العرب املهم  

ق صد  يه احرتام سياقاهتا اخلاصة، فهذا املعطى إن كان يابللغة على الوجه الصحيح، إال يف حال الضرورة وما يقتض

لزمان، ويف ضوء عقود من ا ي   ض   يف القرن الثاين من اهلجرة، فما ابلك اليوم وبعد م  على عهد اإلمام الفراهيدي مثال  
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د ها ودخيلها، لم إىل استعمال م و   -إن حرص على ذلك-يلجأ فيه مستعملها  كثريا ما  الوعي بواقع اللغة العربية الذي

أهيل بضبط رهان التعوض أصيلها الذي أضحى العديد منه يف حكم الغريب ابلنسبة إليه، وهذا ما قد حييل إىل 

 .واحرتام قانوهنا احملدد لنسقها اخلاص ،اللغة منت

هذا االهتمام  "، فما نسبةغةفقه اللصطلح على تسميته بـ"ل فيما ي  ، مما قد يدخ  فيما يتصل بتاريخ اللغة العربيةوأما  -

 ثة هبا أوني األمة املتحد   ل فيه على ربط الصلة بعوم اليوم يف إطار براجمنا التعليمية والرتبوية هبذا التاريخ، والقصد أن ي  

صر  ومنشأ وسريورة، مادة وأتصيال وتقعيدا، عناالقوم ابالصطالح القدمي واللغة، من خالل اإلملام بتاروخها: أصال  

ترااث وحضارة وفكرا، هبدف اخللوص إىل حتقق اإلحساس واإلميان ابملواطنة اللغوية، واالنتهاء إىل وخصائص وبياان،  

هذا ما يدل و  ،خطأ حتريف أو االستعمال السليم هلا لدوام استمرايتها على األلسن صحيحة خالية من كل حلن أو

 . املواطنة اجتاهها سِّ التأهيل يف معرفة اللغة لتملك حِ على جمال 

وفق السجية،   من االستعمال الصحيحفتأصيل اللغة العربية وتقعيدها مبوجب الوازع الديين وغريه استغرق قروان     

لقرآن ا، ابلرجوع إىل املصادر الرابعية األصيلة للغة: والنقد واجلمع، واالستقراء، واالستنباط، والوصف والتحليل

 أخذ ذلك "، فهل متاألعراب:"صل  العرب اخل   لالم، وشعرال، وديوان العرب: احلديث النبوي الشريف، والكرمي

اس ها، ومتملك ا هلا مبوجب تقدير اإلحسم  و  بعني االعتبار من أجل أتهيل من سينشأ عليها، ويغدو فرد ا من قـ  

 ؟ ا هبا يف إطار واقع التعددية اللغوية الراهنةابملواطنة فيها، ومتعلق ا ومفتخر  

غتها لم والتصنيفات واإلحصائيات تكشف موقع األمة اإلسالمية اليوم اليت تعتب اللغة العربية العديد من األرقاإن       

عدد دول العامل اليت يقدر  من جمموعدولة  25بـ  املشرتلة، أو لغتها الوطنية، واليت تقدر لغتها الرمسية أو الرمسية،

عدد اللغات اليت يتواصل هبا حول مث إن . عضو دولة 193عدد الدول األعضاء منها يف األمم املتحدة فحسب بـ : 

مث إن  .حسب منظمة اليونسكو، خاصة وأنه تتداخل فيها اللهجات واللغات سبعة آالف لغة قد يصل إىل العامل
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حيث ؛ 5"امليةاللغات العلغتنا العربية، مع وجود هذا الزخم من اللغات يف العامل، تدخل ضمن ما اصطلح عليه بـ "

، وعموم من يتحدث هبا من العرب األصليني 6مليون نسمة 230من أهلها األصليني بـ  يتكلم هبان ق د  ر عدد م

، كما أن اعتقاد أهيتها مل يعد يقتصر على من يؤمنون أبهيتها كلغة من العرب 7مليون شخص 467وغريهم حبوايل 

من قبل املركز الثقايف  2003زت سنة واملستعربني فحسب بل تعداهم إىل غريهم،  من حنو ما كشفت عنه دراسة أجن

 أن العربية تعتب "؛ حيث خلصت إىلحتتاجها بريطانيا ألثر وملاذا؟ لغات املستقبل: أي لغاتاإلجنليزي، بعنوان: "

 8اللغة الثانية من حيث األهية لبيطانيا.

  اللغوي: أمن اللغة العربية يف الفضاء الرقمي وشرط رهان التأهيل -اثنيا

فضاء أي يف  ؛ق التأهيل اللغوي على مستوى الواقع املعيش أوال وقبل كل شيءأمن اللغة العربية يقتضي حتق   الشك أن

 يشمل مستوايت عدة، نذكر منها:  مما قد، ابألساسالتوظيف غري الرقمي 

 .روف وصفاهتاق إبحكام األداء الصويت، يف ضوء العمل على احرتام خمارج احل: وذلك فيما يتعلم التأهيل الصويت - 

ر و  ص  تعرف و  ،ادالالهتمتييز و  ،عددهااإلحاطة ب من خالل ،ترصيد العلم ابملفردات اللغويةعب  اللغوي: التأهيل -

 دا... ا، ترادفا واشرتاكا لفظيا وتضادا، غريبا ومولم ومناحي استعماالهتا: كمًّا وكيف  

من تنمية  احكام شروط استقبال اللغة العربية، انطالق  ق إبا يتعلم مم: التأهيل لتلقي اللغة على النحو الصحيح -

كتساب ال  يسةالرئ سساألا أبن م  ل  ، ع  لديه الكفاايت العلميةلدى املتلقي، فضال عن تعزيز  املهارات الذاتية

 ، هي: أربعة اللغوية املهارات

أول "العلماء  للذي يعتبه جمم  ، وافالصمت : وخاصة منه ذلك االستماع املفضي إىل اإلصغاء فاإلنصاتاالستماع -1

 ".مالعلم ومبدأ التعل  
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 .جيةفاإلنتا ،فالنقدية، فالضمنية، احلرفية: انطالقا من الوعي مبستوايهتا األربعة: القراءة القراءة -2

 )املتكلم(، در اللغةم ص: ، الذي وخصاألخذ بعني االعتبار ما نصطلح عليه ابملربع الديداكتيكي قي ظل: التواصل -3

 .احتواء العناصر السابقة مجيعهالل أرضية الذي يشك    الفضاء عن ، فضال  اخلطاب)املخاطب(، و متلقيهاو

  .ه أعرافهاق  اإلملام حبقيقتها، وإدراك شروطها، والوعي أبركاهنا، وف  يف ضوء : الكتابة -4

 ابلنظرلشخصي واجملتمعي، ا ني:ص الواقعا وخمم وكتابة ا وتواصال  : تعبري  التأهيل يف جمال التوظيف للغة واالستعمال  -

 عامة. العلمية أو االتصالية/ التواصلية اللغة وما تقتضيه ضرورته املعيشية أو ملفع  ل

له، وأن  : أال تعتب اللغة أيضا مبثابة وطن َيوي إليه من ال وطنالتأهيل يف جمال اإلنشاء والرتبية على حب اللغة -

  .9الشروط الواقفة يف العديد من البلدان لكل من رغب يف اكتساب جنسية بلد آخرمها أضحى مبثابة شرط من تعل  

مع اآلخر واالنفتاح  ا يف ضوء الرغبة احلثيثة يف حتقيق التواصلا رئيس  ب  ل  ط  فالتأهيل اللغوي العام أضحى م  وعليه،      

، خاصة إذا اتهلوطين والشرعي يف اآلن ذمن قبيل الواجب ا، غري أن التأهيل اللغوي ابلنسبة للغة العربية هو عليه

غ ا القرآن الكرمي، وبلم ، ابعتبارها اللغة اليت أنزل هبمنا بتفكريان شطر جانب الدين واالعتقاد وعالقته اهذه اللغةما ي  

الطرف ض ه، واليت قامت مبوجب التعبري هبا حضارة أمة، فكيف السبيل إىل غهبا الرسول صلى هللا عليه وسلم رسالة رب   

عن كل ما  هامينشأ عليها من أبنائها وغريهم من الراغبني يف تعل   ل من نشأ أوعن كل أو بعض ما من شأنه أن يؤه   

حملافظة عليها وعلى يف أحسن األحوال استعماهلا يف ضوء ا ها وإيثار توظيفها، أوب   نشئهم على ح  كها، وي  سعفهم يف متل  ي  

 ا على الدوام حبسب مستجدات العصر وما تقتضيه.دهأصالتها، مع حتقيق مطلب جتد  

لتواصل ا ولعله من انفلة القول احلديث اليوم عن الطفرة العلمية اليت يشهدها بصورة مستمرة جمال االتصال أو     

 ابللغات يف ظل هذا التقدم العلمي والتقين/ التكنولوجي، وخاصة يف جمال املعلوميات وما يتصل هبا من أنظمة وقوانني
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املضان  حضوابط، فلم تعد أسس اكتساب املهارات اللغوية املثارة سابقا تقوم ابلرجوع فحسب إىل تصف   استعمال أو

لطرق املعتمدة وحنوها من ا للمواد العلمية... الكراسي العلمية، واعتماد التسجيالت العادية الورقية، وحضور اجملالس أو

السابقة على حد  ل اللغة يف مستوايهتا األربعةنقطة تواصل فعالة بني مفع    الشابكةسابقا يف طلب العلم، وإمنا غدت 

يها، وكأننا إبزاء وحدة لغوية ذات خصائص أوسع وأمجع، ولعل يف مقدمة هذه اخلصائص: سواء وبني عموم متلق  

تقتضي إحكام  د...وغريها من اخلصائص اليت قعن بعدو، احلر، والتلقائي، والفوريو املنفتح،و ،التواصل املباشر

يف ظل واقع التحو ل الرقمي و  إطارأي إحكام وحدة لغة يف  ؛هاق أبمن اللغة يف ظل   النظر فيها، خاصة وأن األمر يتعلم 

وقواعدها يف  سننهابد التقي  اختالف درجة العلم هبا وتصريفها، و تفاوت التعدد اللغوي، وإحكام ضبط اللغة يف ظل 

ة مبفتاح للدخول إىل دهبا املواقع الفضائية، ومتور هبا األبواب التواصلية املفتوحة أو املقيم  خضم حرية التعبري اليت متوج

 .وغريه  فلكهاصل هبا أو يدور يفص منها يف القضااي اللغوية وما يتم عواملها، ويف إطار األخذ بعني االعتبار املتخص   

 10عب الشابكة قميمقاربة واقع استعمال اللغة العربية يف الفضاء الر  -اثلثا

أن هذه اللغات فق ورغبة مستعملي هذا الفضاء، و ل فيه من اللغات اإلنسانية ما يتم فعم ت   الرقمي الفضاءغري خاف أن    

لغة العربية، وقد ترتمجها لغات وضمنها الحبيث ت دار شبكات من املعلومات ، املكتوبو امللفوظى مبستوييها: تتجلم 

ا بعني االعتبار ور الرئيساحملذاهتا تغدو هذه اللغات يف حد  الفضاء  نأ أحياان  يف هذه الشبكة من املعلومات، أخذ 

خاصة؛ حبكم التحفيز  ابلنسبة لبعض اللغات العاملية االنتشار للغات اإلنسانية عامة، وحتقيق فضي إىل حتققي   قدالرقمي 

تل ف ص و ر ه تكثيف احملتوى على الشابكة مبخ -ةالحمال-إىل استعماهلا وتفعيل التواصل هبا، والذي قد يسهم فيه 

 ومتظهراته، وتفاوت مستوايته، وتعد د مراميه، وتنو ع أهدافه.
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مة األمم املتحدة منظ، مبا يف ذلك األمم املتحدة هيئة غات الرمسية املعتمدة لدىاللإحدى إن اللغة العربية تعد      

، خاصة وأهنا لغة مشرتكة بني عدد كبري من الدول األعضاء 11هلذه اهليئةة تابعال (اليونسكو)للرتبية والعلم والثقافة 

ا أبن م  ل  فقط من جمموع احملتوى، ع   %3ن نسبة احملتوى الرقمي العريب على اإلنرتنت ال يكاد يتجاوز فيها، ومع ذلك فإ

 ضرورة بذل املزيد من العمل واجلهد من سكان العامل، وهو ما يعين %7لون اليوم ما نسبته شك   الناطقني ابللغة العربية ي  

  حمتوى رقمي عاملي آخر. من أجل وجود حمتوى رقمي عريب ينافس أيم 

مام إىل الدول العربية إىل التفكري يف ضرورة االنضوهلذا قامت جمموعة من املبادرات يف هذا الشأن هبدف حتفيز       

يع املبادرات اليت تعمل على التخطيط لذلك ضمن اسرتاتيجيات تشج ركب اجملتمعات الرقمية، والعمل على انطالقها حنو

ف العلوم واملعارف والثقافات واخلدمات ابللغة العربية، واالجتهاد يف نشر وتداول خمتل   ، يكون هدفها12عملية حمكمة

 قصود ابحملتوى الرقميا أبن املم  ل  ل صناعة احملتوى الرقمي العريب إىل صناعة متميزة، ع  جتاوز التحدايت اليت تعوق حتو  

لّل ما هو مكتوب يف الفضاء الرقمي ابللغة العربية، سواء داخل البلدان العربية أم خارجها، ولّل ما هو  هو"

  13."مصّور بشكل ي ست دل به على مصدره العريب مسّجل أبصوات عربية، أو

 ومن مجلة هذه املبادرات اليت جتلت يف صورة مشاريع: 

م، بتعاون مع جلنة األمم املتحدة 2014سنة  مرلز الرايدة واالبتكار جبامعة أبو ظيبمده الذي اعت املشروع -

االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )أالسكو(، يف سبيل رصد احملتوى الرقمي العريب يف اإلمارات العربية املتحدة 

اد األعمال ت وروم جيع خرجيي اجلامعااحملتوى، وحتفيز هذه الصناعة يف املنطقة، وتش هذا هبدف نشر الوعي أبهية

 .للعمل يف جمال احملتوى الرقمي
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 تاليت شارك :(2020-2014) االسرتاتيجية القومية للمحتوى الرقمي العريب "جلمهورية مصر العربيةإطالق و  -

ت اجملتمع امن اجلهات احلكومية األعضاء يف اللجنة الوطنية للمحتوى الرقمي العريب، ومنظ م يف صياغتها العديد  

 14لي القطاع اخلاص واألكادمييني والعديد من اخلباء.املدين الناشطة يف هذا اجملال، فضال  عن ممث   

لعزيز الثقايف برعاية مركز امللك عبد ا "،مؤسسة الفكر العريب"مرلز البحوث يف اه واملشروع العلمي الذي تبنم  -     

يسمح  ،"بمأر أتسيس مرصد إحصائي للمحتوى الرقمي العريب " هبدف مببادرة من أرامكو السعودية،و العاملي 

 ،برصد وتوصيف وتقييم هذا احملتوى بشكل دوري، وذلك بناء على اعتماد قاعدة بياانت إحصائية على الشابكة

ا، هت رصد من خالهلا كافة املواد اليت وظفت فيها اللغة العربية يف الفضاء الرقمي سواء يف البلدان العربية أم خارج

  15وكل  ما هو مسج ل أبصوات عربية، أو مصو ر بشكل يستدل  به على مصدره العريب.

طلعنا على واقع ت  ن أ امن شأهن ،قة ابحملتوى العريب يف الفضاء الرقميلل هذه اإلحصائيات املتعلِّ والشك أن        

عات اليت ينصرف طبيعة املوضو ، ودولنسبة هذا االستعمال حبسب ال، وقمياستعمال اللغة العربية يف الفضاء الر  

 :إليها االهتمام

 بني ما املرتاوحة لفرتةاب يتعلق فيما ،"مأربفتوزيع احملتوى العريب على قنوات النشر مثال وفق املرصد اإلحصائي " -  

، انتملدوم القوائم البيدية، وا :، حبيث مشل هذا اإلحصاء(20.451.84)مليوان  20ه ل  م  جتاوز يف جم    ،م2011و1995

  عن املواقع. واملنتدايت، وشبكات الصور، وتويرت، وشبكات الفيديو، فضال  

حتتل  مليون نسمة 88يربو عدد ساكنتها عن  اليت مصر، فـالبلدانأما فيما يتعلق بتوزيع احملتوى العريب حبسب     

(، أما 1.820.634) بة املليوين استعمالبقرا السعودية(، تليها 2.116.617) املرتبة األوىل مبا يفوق مليوين استعمال

 .1.284.705ا أبن احملتوى العريب الصادر من دول غري عربية بلغ ما جمموعه: م  ل  ، ع  252.465فبما جمموعه:  املغرب
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طيات اإلحصائية ، فيمكن أن نقتصر على بعض املعالتصنيف املوضوعيوفيما وخص توزيع احملتوى العريب حبسب     

 غة:ابعتبار العالقة املباشرة بني هذه احملتوايت وبني الل ،الثقايفو العلميو التعليميحملتوى قة اباملتعل   

 .698.568ابللغة العربية:  احملتوى التعليميفبلغ جمموع  -

 .1.715.556: احملتوى العلميو -

 .8.322.253: احملتوى الثقايفو -

الدميوغرافية يف  حسب التوقعات آنذاك بلغت ني والعشرينتالثنعدد سالنة الدول العربية اا بعني االعتبار أن أخذ     

نسمة، فاحملتوى العريب يف الفضاء الرقمي ابلنسبة جملموع الساكنة  389.373.000م ما جمموعه: 2015منتصف العام 

 رلةاملشاضعف ، ويف ذلك أكب دليل على %2,8، ال يتعدى 16مليون نسمة 400يف الدول العربية اليت تكاد تقارب 

 .ق مبجاالت التعليم والعلم والثقافة يف الفضاء الرقميالعربية ابحملتوى العريب املتعلِّ 

 اتسعاليت تضمنت و  ،الصادرة عن املرصد السابقاحملتوى التعليمي والرتبوي قة بـومبراجعة اإلحصائيات املتعل        

أي ما  ؛ؤسسات الرتبويةق ابملألب حمتوى تعل  أبن الحظ ذا صلة مباشرة ابجملال التعليمي الرتبوي، ي   ومخسني موضوعا

مبا  ،البامج التعليميةأي  ؛املواد التعليمية، يليه موضوع 111.661له صلة بفضاء الرتبية والتعليم، مبا جمموعه: 

، 37.301: فاحلق يف الرتبية والتعليم، 48.002بلغ عددها:  اليت املطبوعات الرتبوية، و62.036جمموعه: 

 . 32.702: املعلمون، و36.955: حاانتاالمتو

 الرقمي اخلاص مبجال قاهتا يف هذا احملتوى العريبيتجلى االهتمام بعناصر العملية الرتبوية التعليمية ومتعلِّ وهكذا    

 .التعليم والرتبية رغم حمدوديته
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 ،ي لدى الطالبوالتحصيل العلموما له من دور يف خدمة جانب التعلم موضوع املناهج التعليمية وابلرتكيز على       

ا استعماله للغة،  يالحظ أبنه مل يشملها بصفة مباشرة أو شبه مباشرة من هذمتل كه و حسن  علىا سينعكس ال حمالة مم

 :وسائل التعليم السمعية البصريةو ،(9,406)، مبا جمموعه: تقييم املناهج، وهي: أربعة مواضيعاحملتوى العريب سوى 

 .(478): تكنولوجيا التعليم، و(477): لرتبويةاللعب ا، و(559)

ويف ضوء  ( آنذاك،8.322.253): احملتوى الفكري الثقايف العريب وهو البالغجمموع وعليه، فإذا ما راجعنا  

أبن نسبة هذه  ، جندبعضها لة جمموع كل من املواضيع ذات الصلة املباشرة ابللغة العربية مما سبق ذكر  اعتماد حمص   

كما تفيد إحصائيات أخرى أبن احملتوى الرقمي للغة العربية   ،من اجملموع العام (%0,50)ال تكاد تصل:  املواضيع

من جمموع الرتاث العريب الرقمي، مما يفرض وجوب تظافر اجلهود جلمع وختزين مواد الذاكرة  (%3) حتديدا ال ميثل سوى

الفضاء  جهة، وضمان مسايرهتا لركب التقدم التكنولوجي يفاللغوية الرقمية يف سياق احملافظة على اللغة العربية من 

 الرقمي من جهة اثنية. 

ية االخنراط فيها دراك وجوبإبيمكن أن نزعم أبنه بفضل هذه الطفرة العلمية،  ومبوجب الوعي املستجد ف ،ومع ذلك

ال العريب املتزايد على اإلقب وبفعل، تنامي القدرات الرقمية العربية ملسايرة ركب التقدم العام، بدأ يتشكل وينمو بفضل

 :  17تكنولوجيا الفضاءوخباصة  التكنولوجيات احلديثة،

ما يتم  أو، ةه من مضان اللغحه أو حتميل  ما يتم تصف   :  سواء يف ضوء اعتبارتراث لغوي عريب رقمي -أوال

، واللوحات تانت، واملدوم من حنو املقاال ،قاتهيف موضوع اللغة ومتعلِّ  وتسجيالت االستفادة منه من لتاابت

ي لفائدة غريها من وجوه استثمار الفضاء الرقم أو اإليضاحية ملختلف قواعد اللغة، والتشجريات، واخلرائط الذهنية...،

 .، والعمل على انتشارهاالعربية تعلم خدمة
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 : الرقمي برامج لغوية تعليمية يف الفضاء -اثنيا

 ليل املواقع العربيةدالعربية، فبمراجعة تعليم دخل ضمنها يتعليم اللغات، و والقصد تلك املواقع اليت تقوم بغرض 

 منه حتديدا، يالحظ أبن:مواقع تعليمية و

ق ها فيما يتعلم ل  م  تظل حمصورة يف جم    :مواقع اجلامعات والكليات واملعاهد العربية واملدارس وإدارات التعليم  -

رقمي ى خدمتها للغة العربية، مما يفيد أبن التعامل مع الفضاء الومستو  ،ابلتعريف هبا، وعرض أنشطتها العلمية

نشاطه  على مستوى اجلامعة أو غريها ابعتماد مثال املؤطراليزال يف مراحله األوىل، خاصة وأنه ليس هناك ما ي لزم 

 .العلمي أو التعليمي ضمن الشابكة

قيد الدخول م ا أوللغوية مثال غري مفعل غالب  مواقع املواد اا غري قليل من ويالحظ فضال عما سبق، أبن عدد   -

، فيما يتصل ابجلامعات وغريها من املواقع التعليمية املعتمدة يف الفضاء الرقمي دون اعتماد حمتوى علمي إىل عامله

اعتماده يف أحيان أخرى بشكل خمتزل وغري مفصل تفصيال يفي ابلغرض يف االستيعاب الكلي للموضوع،  حمدد، أو

نية... ق، حنو ما يعتمد أحياان من مواقع تعليمية، وتطبيقات خمتلفة، ومدارس إلكرتو اءات قليلة يف هذا السيامع استثن

لغة ، مما جيعل أغلب الدراسات املنصرفة إىل دراسة اخلصائص الرقمية لوغريها من حماوالت خدمة تعليم اللغة العربية

قارنة ابلسنوات فيما وخص اإلقبال املتزايد على التكنولوجيا الرقمية مالعربية، مع اعرتافها بتنامي قدرات العامل العريب 

 .حقيقية يف هذا البابا، وتعتبه إشكالية اثبتة و ا وكيف  مًّ ك    :املاضية، تنتهي إىل أتكيد ضعف احملتوى الرقمي العريب

 آليةو ،آلية التشكيلالعربية، ومن وإىل اللغة  آلية الرتمجة: حنو 18تقنيات وبرامج حديثة خلدمة اللغة اعتماد -اثلثا

 ،ق اإلمالئيآلية املدقِّ و، آلية وزن األبيات الشعرية، وآلية التصريف، وآلية شرح املفردات اللغوية، واإلعراب

لتطبيقية والتنظيمية من احللول ا، فضال  عما دعي إليه لصيغ واملناهج اجلديدة املتطورةل املوظِّفةالبامج التعليمية و

 .لعربيةلاإلجرائي والوظيفي السليم  الرقمي ل عليها خلدمة التصريفو   اليت ع  
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تصل هبا من ا يف خدمة تعليم اللغة العربية وما يقمي أيض  ستثمر الفضاء الرم تظل احلاجة ماسة إىل أن ي   ،وعلى العموم   

تشارها على ر أمر انيس   علوم وآداب وتراث عريب بصفة عامة، فذلك من شأنه أن وخدم مستوى العلم هبا من جهة، وي  

 نها وأتمينها يف اآلن ذاته، خاصة إذا واكب ذلك حتفيزم  يف أ   -الحمالة- يسهمسمما  ،الوجه الصحيح من جهة اثنية

ابجملتمع واألشخاص،  ققة ابلفضاء غري الرقمي: العام واخلاص، مما يتعلم خمتلف مستوايت التأهيل السابقة الذكر املتعل   

 وز حتدايت رئيسة، نذكر من بينها:ا من جتاانطالق  

  رئيسني:ني  ي  د   متها حت  : ويف مقد   حتدايت ذات صلة ابلفضاء غري الرقمي -أ

ية اإلسالمية الدول العربالعديد من بل رغم اجملهودات املبذولة من ق  إذ  القضاء على األمية يف واقع األمة:  -1

، إال أن 19عل م"، واستشراف ما اصطلح عليه بـ "مدن التواملعرفةيف سبيل الرقي مبجتمعاهتا واالجتاه هبا حنو عامل العلم 

، ومن ذلك ما كشف ياقواإلحصائيات القائمة يف هذا الس    ،مة فيها بدليل الواقع الظاهر للعياننسبة األمية تظل متقد   

وما  Covid 19أزمة  تعلم يفعنه االحتفال األخري لليونسكو ابليوم العاملي حملو األمية، بعنوان: "تعليم حمو األمية وال

 بعدها".

 العديد من ا يفرغم اإلصالحات اليت طالت وتطول جمال التعليم عموم  ف، الرفع من مستوى جودة التعليم -2 

ما فتئت  حيث ؛ل عليها دون املستوى املطلوبالبلدان العربية اإلسالمية على تفاوت فيما بينها، تظل النتائج احملصم 

ا يف جمموع رًّ م   ال أغلب الدول العربية قائمة الرتتيب واقع  يف خمرجات التعليم العربية، ويظل تذي   تؤشر لرتاجع ملموس

 التقارير الصادرة هبذا الشأن، ومن مجلتها:

 حصر الذي ،2014 يناير يف -اليونسكو - والثقافة والعلوم للرتبية املتحدة األمم منظمة عن الصادر تقريرال*    

 20.دول يف جمال التعليمالأسوأ ( دولة عربية ابعتبارها  21إحدى وعشرين )
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كشف الذي   ،عن المنتدى االقتصادي العالمي: الصادر  2021مؤشر دافوس العاملي حول جودة التعليم و*    

ا يف جمال التعليم العايل.  أيضا استمرار تدين وضعية التعليم يف أغلب الدول العربية، وحتديد 

 : وتتعلق بـ:لفضاء الرقميحتدايت ذات صلة اب  -ب

ال حيسن التعامل  رين أنفسهم، ممنمني/ املؤط   ا غري قليل من املعل   : اليت تغشى عدد  القضاء على األمية الرقمية -1

التواصل مع هذا العامل االفرتاضي، خاصة وأن التكوينات املستمرة املواكبة للطفرات التكنولوجية يف هذا  مع الشابكة أو

، ل يف ذلك على رغبة ومبادرة هذه الشرحية من املثقفنيودة وحمصورة إن مل تكن منعدمة، وظل املعوم اجملال ظلت حمد

هم يف  عن الواجب الشرعي، أن تسإن مل ميل ذلك الواجب: واجب املواطنة اللغوية فضال   ،واليت أضحى من املستحب

 اعتماد اجلديد واملتجدد على الدوام، وذلك عب وتعمل على توسيع نطاق تداوهلا يف هذا الفضاء ،خدمة اللغة العربية

ي قبلون اطقني بغريها ممن الن أو ،برامج تعليمية يف ضوء مراعاة مستوايت التمدرس، سواء ابلنسبة للناطقني ابللغة العربية

 .مهاتعل   على

دة على الدوام، وأن يستفيد ة املتجدايت التكنولوجي أن َيخذ بعني االعتبار التحد   إن التعليم يف العامل العريب يتعنيم     

ا أمن اللغة ق أيض  ق   ذلك من شأنه أن حي  فمن ذلك لفائدة أتهيل املربع الديداكتيكي الذي وخدم العملية التعليمية ككل، 

 عن أتهيل ضالنت شروط النجاح يف أتهيل املؤطمر، فم   ن أتهيل املؤط  ر، أ  م   مات؛ ألنه إذا أ  نه من تعل  العربية ضمن ما يؤم   

أي البامج التعليمية جبعلها مستوفية للمتطلبات ومواكبة للمستجدات، دون إغفال أتهيل الفضاء الذي  ؛اخلطاب

منها يف أب رهوان  مأمن اللغة يف الفضاء الرقمي يظل يف أساسه ف ،حيتضن العملية التعليمية ككل بكافة عناصرها السابقة

 اجملتمعي والتعليمي. يف بعديه:الفضاء غري الرقمي أوال، 



21 , 202, No: 6(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

"139- 161"   

156 
 

ملي : انطالقا من إجياد وتفعيل سبل التأهيل العلمي والعاوليف   الم   العريب الرقمي احملتوى وتعزيز دعم -2

فضال عن   ،ا ومؤسسات، حيث إن نسبة مستخدمي الشبكة العنكبوتية ابللغة العربيةملستخدمي الشابكة: أفراد  

لغة ذاهتا، ال يعكس يف جمموعه خدمة هذه اللغة مبا يضمن أتمينها، مستخدمي جممل شبكات االتصاالت الرقمية ابل

 االتصالية أو ها، ويف مقدمتها الوظيفةيبقدر ما يعكس استغالل وظيفة أو أكثر من وظائفها املقصودة من قبل مستعمل

لعريب الذي ما فيتء ي اتفيدان به جممل اإلحصائيات القائمة حول احملتوى الرقم ذيي الحيث إن املؤشر الكم   ؛التواصلية

يظل غري كاف لإلقرار بنجاعة السياسات الرقمية العربية، وغري ضامن لالستمرار يف هذا النسق  ،يتزايد سنة تلو أخرى

مة على اندي اللغات املهيالتصاعدي من النمو والتطور الذي يفضي إىل الدخول إىل ما اصطلح على تسميته بـ"

 ،ة للغة العربيةق يف دراسة اخلصائص الرقميتصني يف هذا اجملال إىل أنه "البد من التعم  "، وهلذا خلص أحد املخاإلنرتنت

واتساع رقعة انتشارها يف الدول العربية ويف مناطق أخرى من  ،ليس فقط من حيث عدد مستخدميها على الشبكة

سساتية الداعمة وكذلك األرضية املؤ  العامل، بل كذلك من انحية جدوى احللول التطبيقية والتنظيمية املتوفرة خلدمتها،

 21." ...هلا

ويف إطار الدفع بتنامي الوعي أبهية حضور اللغة العربية يف الفضاء الرقمي وخاصة بني املختصني، واستشرافا     

ملستقبلها الرقمي، نظمت جمموعة من املؤمترات كما عقدت ندوات هلذا الغرض، نذكر من أبرزها: املؤمتر احلادي عشر 

املكتوب ابللغة  حنو اسرتاتيجية لدخول النتاج الفكري العريبالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات ابلقاهرة، بعنوان: " ل

، واملؤمتر السنوي الثاين املنظم من قبل جممع اللغة العربية بدمشق، بعنوان: 2001" سنة العربية يف الفضاء اإللكرتوين

رقمنة وتطوير احملتوى ، والندوة اليت قامت ابلكويت حول موضوع: "2003سنة " اللغة العربية يف مواجهة املخاطر"

، 2009سنة  "احلاسب واللغة العربية: صناعة احملتوى العريب، والندوة الدولية ابلرايض حول "2006" سنة الرقمي
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كة استخدامه على شبتعزيز احملتوى الرقمي العريب و ، بعنوان: "2015والندوة اليت عقدت يف البيضاء ابملغرب سنة 

 " ...  اإلنرتنت يف املكتبات ومرالز املعلومات

الوعي أبهية اعتماد احملتوى الرقمي العريب على الشابكة ووجوب توجيهه وتعزيزه كان قائما منذ زمن، غري وعليه، ف    

ابعتباره  الرقمي لفضاء غرياانطالقا من  الفضاء الرقمييف أمن اللغة يف  ميكن أن تسهماليت  قرتاحاتاالمجلة  أنه من

 ، ميكن أن نذكر:احلجر األساس

  عيلها وتنزيلها ، واعتماد سياسة اسرتاتيجية يف ذلك مع العمل على تفالقضاء على األمية الرقميةالتفكري يف سبل تعزيز

 .على أرض الواقع، وخاصة ابلنسبة للشرائح الفاعلة يف حقل التعليم

  لتعليميةضمن البامج ا ءت لتحقيق االستخدام األمثل لتكونولوجيات الفضاأنشطة بناء القدراج إدرا  ضرورةو، 

  رها.تطوي يف االجتهاد مع حتفيزهم إىلسر، إليها بي   خمتلف املستفيدين حىت تزداد إمكانية وصول

  غوي لرتاث اللتطوير مفهوم ا ، فذلك من شأنهالعمل على حوسبة الرتاث اللغوي العريب اإلسهام يفمواصلة وجوب و

عزيز احملتوى ت يف الفضاء الرقمي عب استحداث أدوات وتطبيقات جديدة، كما العمل على حضورهوتنمية  ،الرقمي

الرقمي الكفيل بتمكني النافذ إليه من حتصيل العلم ابللغة العربية، واكتساب املهارات اللغوية الالزمة يف التواصل هبا 

 .والكتابة

  من خالل  :ة إىل اعتماد مواقع تعليمية خاصة ابللغة العربية يف الفضاء الرقميحتفيز خمتلف املؤسسات التعليميو

التنسيق  ق روح التنافسية العلمية الشريفة يف ذلك، إن مل يفعل عاملل  تيسري اعتماد مفتاح الدخول لعواملها اخلاصة، وخ  

 .املؤسسايت املطلوب فيما بينها خدمة هلذه اللغة
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   تلف مواد الذالرة آلية جلمع خمإجياد عب  اإلقليمي من أجل تعزيز احملتوى الرقمي العريب:والتنسيق  التعاونضرورة و

لرتمجة اآللية من خالل إعداد مصدر واحد ل تفعيل الرتمجة الصحيحة هلا يف الفضاء الرقمي عن ، فضال  اللغوية العربية

 .توحيد املصطلحات بني الدول املعنية ا بعني االعتبار وجوب العمل علىاجليدة من وإىل اللغة العربية، أخذ  

ات العربية اإلسالمية نها يف الذم  ينبغي احلديث عن أ   ،يف الفضاء الرقمي العربيةفقبل احلديث عن أمن  ،خالصة القولو

والعمل على  انوهنا،ق وقبل غريها، وال ميكن أن يتأتى ذلك إن مل ينشأ هذا الفرد على متلك هذه اللغة يف ضوء احرتام ال  أوم 

  :ننها اخلاصة ة االقتدار فيه على تصريف س  ن  ك  حتقق م  

ن  مدرسة  إذا أحكمت                           ا ابلضادِ ا انطق  ب  ع  ت  ش  ها    أحكم  فاللِّس 

اجملتمع من  مبواضعات دن اللغة يف الفضاء الرقمي املنفتح، جيدر أن تؤمن قبل يف الفضاء اخلاص لألفراد املقيم لكي تؤمم ف 

حىت نضمن ازدواجية يف هذا اجملال، و  تعدد أوثنائية أو  يعتمده من فه من لغات، أوصر   ا من ضبط ما ي  جهة اللغة، انطالق  

ل عالقة عواقب إهاهلا على املدى القريب واملتوسط والبعيد، يف ضوء حتليب ل الوعي بداللة استعماهلا أوفع   ا ن  أماهنا أيض  

 .   ملستقلة لألمة واهلوية واالعتقادذلك ابلكينونة ا
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Footnote : 

1 - -abn jny abw alfth 'ethman (t392h), alkhsa'es, th: mhmd 'ely alnjar- dar alktab al'erby, byrwt- lbnan, 1372 

h / 1952m, (bab alqwl 'ela allghh wmahy), 1 / 33 ..   

2 --abn qym aljwzyh, mftah dar als'eadh, j2/ 794-795, waldw' almnyr 'ela altfsyr, jm'e: 'ely alsalhy- m'essh 

alnwr, alryad, (d.t), swrh alrhmn, 5/ 539.   

- -3  ynzr: almsdy 'ebd alslam, alhwyh al'erbyh walamn allghwy, almrkz al'erby llabhath wdrash alsyasat, 

byrwt, 2014m   ..   

4 --dkr alsywty (t911 h) nَqْlana 'en aby bkr mhmd bn hsn alzَbِydy (t379 h) fy "mkhtsr ktab al'eyn" an 'edh 

must'emَl alklam klِh wmuhْmَlh: sth alaf alf wstma'eh alf wts'eh wkhmswn alfa warb'ema'eh (6659400), wan 

almst'eml mnha: khmsh alaf wstma'eh w'eshrwn(5620), walmhml: sth alaf alf wstma'eh alf wthlathh 

wts'ewn alfa wsb'ema'eh wthmanwn (6653780), kma dkr an 'edh alshyh mn alklam klh: sth alaf alf wstma'eh 

alf wthlathh wkhmswn alfa warb'ema'eh (6653400), wan almst'eml mn hda alshyh: thlathh alaf wts'ema'eh 

warb'eh warb'ewn (3944). ynzr: almzhr fy 'elwm allghh wanwa'eha, th: f'ead 'ely mnswr- dar alktb al'elmyh, 

byrwt, t1/ 1998m, 1/ 60, whajy khlyfh, kshf alznwn 'en asamy alktb walfnwn, (bab ktab al'eyn)- mktbh 

almthna, bghdad, 1941m, 2/1443. 

5 --hy lghat st ythdth bha thlthy al'ealm, tshml: lghh almandryn alsynyh, wallghh alenjlyzyh, wlghh 

alawrdw- alhndyh, wallghh al'erbyh, wallghh alesbanyh, wallghh alrwsyh, wal'erbyh rab'e lghh 'ealmyh mn 

hyth alantshar  . 

6-wfq ma thbt fy drash anjzha almrkz althqafy albrytany, s: 22. alrabt: 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/languages-for-the-future-report.pdf   

- wrd hda alrqm dmn drash astghrqt 15 'eama, qam bha awlrykh amwn astad 'elm allghat fy jam'eh dwsldrwf 

alalmanyh, mn jmlh ma khlst elyh an nhw thlthy al'ealm ythdth wahdh mn 12 lghh asasyh klghh am, wan 

allghh al'erbyh thtl almrtbh alrab'eh mn hyth alast'emal b'ed allghh alsynyh (1.39 mlyar), walawrdw-

alhndyh (588 mlywn), walenjlyzyh (527 mlywn), wanha tstkhdm fy hwaly 60 dwlh mn al'ealm  . 

8 -  -alrabt: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/languages-for-the-future-report.pdf 

 -y'ed mn almbad'e alty t'etmdha b'ed aldwl alghrbyh kshrt lmnh aljnsyh, 'ela a'etbar"an m'erfh lghh alblad 

wtarykhha hy almdkhl alejbary llhswl 'ela jnsyh albld alm'eny..., bl en tlk albldan la tmnh aljnsyh ltalbyha 

ela b'ed alnjah fy amthan tjryh lhm fy lghh albld, wahm m'etyath altarykhyh, wmnjzath alhdaryh", wmn 

hdh aldwl: frnsa walmanya. 
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10  - lltws'e, ynzr: aleskwa, sna'eh almhtwa alrqmy al'erby, alamm almthdh, tqryr alljnh alaqtsadyh 

walajtma'eyh lghrby asya, 2012, walghmry khald, altqryr altasysy llmhtwa alrqmy al'erby (alwaq'e- 

aldlalat- althdyat), m'essh alfkr al'erby, lbnan, 2013, wsbyty fydyl, almhtwa alrqmy al'erby 'ela alentrnt: qlb 

nabd wkyan d'eyl, andbndnt 'erbyh, 2020. 

11 -  -a'eln alm'etmr al'eam llywnskw, fy dwrth althalthh alty an'eqdt blbnan 'eam 1948m, allghh al'erbyh 

lghh al'eml alrsmyh ela janb allghtyn: alenjlyzyh walfrnsyh, wfy 'eam 1974m a'etmdt allghh al'erbyh klghh 

'eml shanha shan allghat alakhra alm'etmdh. ynzr: (nbdh tarykhyh 'en astkhdam allghh al'erbyh fy 

alywnskw), mwq'e alywnskw :http://www.unesco.org/new/ar/unesco/resources/history-of-the-arabic-

language 

ynzr: aleskwa, mdkrh hwl syash almhtwa alrqmy al'erby, mnshwrat alamm almthdh, nywywrk, 2013m  .. 12 

13 -  -mshrw'e almhtwa alrqmy al'erby- m'essh alfkr al'erby, alrabt: www.arabthought.org  

14 -  -sharkt aleskwa fy tnzym almntda aleqlymy althany hwl almhtwa alrqmy al'erby bmsr, tht 'enwan: 

"alathr altnmwy lsna'eh almhtwa alrqmy al'erby", alqahrh 12-13 nwnbr 2014m. 

15 -  -dukr ban almrsd a'etmd 'ela 'eyِnh qwamha ma yrbw 'en 20 mlywn whdh m'elwmatyh, why alty thm 

alftrh alwaq'eh ma byn 1995m w2011m, wymkn alatla'e 'ela qa'edh m'etyat almrsd alehsa'ey 'ebr alrabt: 

www.arabdigitalcontent.com   

15- 15- wslt alnsbh alejmalyh lh'ela' alskan snh 2020: 423.400.000 nsmh. ynzr: qa'emh aldwl al'erbyh hsb 

'edd alskan, mwq'e wykybydya: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8

%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%

AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%

A7%D9%86   

17  -   -mn byn alehsa'eyat: altsnyfat alty khlst elyha mnzmh ehsa'eyat alentrnt al'ealmyh(Internet World 

Stat) snh 2013m, alty ashart ela tbwa allghh al'erbyh almrtbh alrab'eh mn hyth 'edd almstkhdmyn llshabkh, 

hyth blgh 'eddhm 135 mlywn mstkhdm 'erby, 'eِlْmana banh yzl alfrq shas'ea bynha wbyn allghh alenjlyzyh 

alty tbwat almrtbh alawla bhwaly 800 mlywn mstkhdm, walsynyh bhwaly 650 mlywn mstkhdm, 

walesbanyh bma yrbw 'en 222 mlywn mstkhdm. 

18 -ynzr: hnry hwdryzyy walmkhtar bn hndh, alrhanat alm'eyaryh ltknwlwjya alm'elwmat walatsalat fy tdrys 

allghh, mqal qdm balm'etmr aldwly ltknwlwjya alm'elwmat walatsalat wtrq tdrys/ t'elm allghh, snh 2009.   

19 -  -traj'e wthyqtan asdrthma alywnskw: "shbkh alywnskw al'ealmyh lmdn alt'elm" , w"bna' mjtm'eat 

alm'erfh fy almntqh al'erbyh: allghh al'erbyh bwabh llm'erfh", 2019: http://uil.unesco.org/lifelong-

learning/learning-cities 

https://books.google.com/books/about/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%AC%D8

%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%

81%D8%A9.html?id=PhnLDwAAQBAJ 

20 -  -atlq m'ehd alywnskw llehsa' alatls alalktrwny aljdyd bshan byanat alt'elym l'eam 2030, wjm'e fyh kl 

albyanat almtwfrh mn ajl rsd alhdf alrab'e mn ahdaf altnmyh almstdamh walmt'elq balt'elym, bhdf tf'eyl 

alt'elym wthqq jwdth. 

21  -   -ynzr: mwq'e alastad mhmd bn hndh almtkhss fy 'elwm alm'elwmat walatsal alrqmy bjam'eh bwrdw 

alfrnsyh, hyth saq mjmw'eh mn almwady'e dat alslh balthqafh alrqmyh al'erbyh, nhw: mn eshkalyat allghh 

al'erbyh 'ela alshbkat alrqmyh-30/11/2014m, wbdayat altrmyz alrqmy alm'eyary llmharf al'erbyh- 

31/1/2015m. alrabt: 

 http://scholar.google.fr/citations?user=5-wX1UwAAAAJ&hl=fr 
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http://www.unesco.org/new/ar/unesco/resources/history-of-the-arabic-language-
https://books.google.com/books/about/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.html?id=PhnLDwAAQBAJ
https://books.google.com/books/about/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.html?id=PhnLDwAAQBAJ
https://books.google.com/books/about/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9.html?id=PhnLDwAAQBAJ
http://scholar.google.fr/citations?user=5-wX1UwAAAAJ&hl=fr


21 , 202, No: 6(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

"139- 161"   

162 
 

                                                                                                                                                                                           
 

 

 


