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:ملخص البحت  

إن صناعات اللغة في مجتمع ما تعتبر مجاال حيويا في مواجهة التحديات الكبرى التي يفرضها العالم على 

المستويات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية، وباعتبار أننا أصبحنا نعيش في مجتمع 

، لكن  المعرفة، كان البد للدول العربية أن تواكب صناعات اللغة، وبالتالي صناعة المحتوى الرقمي العربي

و الذي لإلنتاج و اإلبداع الفكري الرقمي الغربي الهائل    خصوصا مع الكم  بعيد المنال الهدف  يضل هذا

 للغة العربية بعدما كانت   بال منازع،  أولهم اإلنجليزية التي صارت لغة نقل المعرفة تهيمن عليه لغات أخرى

حضاريا وثقافيا في العصور الوسطى من خالل نقلها إلى اللغات األجنبية المعارف اإلنسانية  بارزالدورال

التي بني عليها العلم الحديث. اسيةوالعلوم األس  

وبما أن اللغة هي المقياس الحقيقي ألي إشعاع علمي يستند إليه كل تطور حضاري أراد البقاء. فلبد لنا أن 

نهتم بتواجد اللغة العربية في المجال الرقمي والتكنولوجي ووجب علينا أن ندرك انها مسألة وجود قبل أن 

 تكون مسألة معرفة وتواصل.

الكلمات االفتتاحية: اللغة العربية، التكنولوجيا الحديثة، االنترنت، العالم الرقمي، إحصائيات، صناعة 

 المحتوى الرقمي العربي
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The Arabic language between technological presence and digital Challenge 

 

Abstract: 

The language industries in a society are considered a vital area in facing the major 

challenges posed by the world at the economic, social, political, cultural and 

technological levels, and considering that we are living in a knowledge society, it 

was necessary for the Arab countries to keep pace with the language industries, and 

thus the manufacture of Arabic digital content, but this remains The goal is 

unattainable, especially with the huge amount of Western digital intellectual 

production and creativity that is dominated by other languages, the first of which is 

English, which has become the undisputed language of knowledge transfer after the 

Arabic language had a prominent civilized and cultural role in the Middle Ages 

through its transfer to foreign languages, human knowledge and basic sciences. 

upon which modern science is built. 

And since language is the true measure of any scientific radiation on which every 

civilized development that wanted to survive is based. We must care about the 

presence of the Arabic language in the digital and technology field, and we must 

realize that it is a matter of existence. 

Keywords: Arabic, New technology, Internet, Digital world, Statistics, Arabic 

Digital content industry 

 

 مقدمة

إن صناعات اللغة في مجتمع ما تعتبر مجاال حيويا في مواجهة التحديات الكبرى التي يفرضها العالم على 

المستويات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية، وباعتبار أننا أصبحنا نعيش في مجتمع 

العربي،تالي صناعة المحتوى الرقمي المعرفة، كان البد للدول العربية أن تواكب صناعات اللغة، وبال  



 
 
 

 

 

والذي الرقمي الغربي  واإلبداع الفكريلإلنتاج  مع الكم الهائل المنال خصوصالكن يضل هذا الهدف بعيد  

العربية كانت للغة  منازع بعدمااإلنجليزية التي صارت لغة نقل المعرفة بال  أخرى، أولهمعليه لغات  تهيمن

في العصور الوسطى من خالل نقلها إلى اللغات األجنبية المعارف اإلنسانية  حضاريا وثقافيا البارز الدور

 والعلوم األساسية التي بني عليها العلم الحديث.

وبما أن اللغة هي المقياس الحقيقي ألي إشعاع علمي يستند إليه كل تطور حضاري أراد البقاء. فلبد لنا أن 

نهتم بتواجد اللغة العربية في المجال الرقمي والتكنولوجي ووجب علينا أن ندرك انها مسألة وجود قبل أن 

 تكون مسألة معرفة وتواصل.

 من هنا ومن خالل هذا البحث، سيكون هدفنا:

 إن نلقي الضوء على تواجد اللغة العربية في العالم التكنولوجي والرقمي،

 ونبين عبر قراءة للمعطيات قيمة المحتوى الرقمي العربي في شبكة األنترنت.

 وان تقرب من أسباب واشكالية توليد المحتوى الرقمي العربي 

 قبل ان نختم الرقمي البحت ببعض االستنتاجات والتوصيات.

لعالم تي يفرضها اال الكبرىإن صناعات اللغة في مجتمع ما تعتبر مجاال حيويا في مواجهة التحديات 

المستويات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية، وباعتبار أننا أصبحنا نعيش في على 

 مجتمع المعرفة، كان البد للدول العربية أن تواكب صناعات اللغة، وبالتالي صناعة المحتوى الرقمي العربي.

 اإلقتصادي، عن طريق استعمالفي تحقيق النمو اإلجتماعي والثقافي و اللغة تتلخصونجد أن أهداف 

سليم لها، ألن اللغة هي أساس التواصل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وبين أجزاء العلم والتكنولوجيا، لذلك 

 فإتقانها بشكل جيد في المجاالت المخصص لها التعامل بها، كان له دوره الفعال في انسجام األمة والتحامها

األمم وبين األفراد  والحضاري،م مهمات الكتابة هي مهمة التواصل االنساني ان اهف والكتابة، وكذلك اإلنتاج

 (٩١١١ وأسرار اللغةالكتابة صناعة  والشعوب )اقرأ

ولعل ظاهرة األنترنت تعد من أعظم اختراعات اإلنسان في القرن العشرين، حيث يتيح سرعة نقل 

المعلومات وتبادل اآلراء واإلستفادة من الخبرات عن طريق فضاءات يصل إليها الجميع، كالبريد اإللكتروني 

 ومواقع التواصل اإلجتماعي )الفايسبوك وتويتر وغيرهما(. 

طور التكنولوجي من جعل األنترنت حقيبة متنقلة، إذ مع تطور اإلتصالت بل تمكنت سيرورة الت

والشبكات أصبح بإمكان كل األشخاص تصفح األنترنت أينما تواجدوا، وذلك عن طريق الهواتف الذكية 

 والحواسيب المحمولة...



 
 
 

 

 

مجاراة ومن هنا يمكننا القول بأن بناء المحتوى الرقمي العربي بات ضرورة ملحة وقصوى من أجل 

ا م باقي لغات العالم وتكريس مفهوم المنافسة الثقافية والمرجعيات الفكرية واللسانية انطالقا من عالم األنترنت.

يدفعنا إلى طرح سؤال حول ما يقوم عليه المحتوى العربي الرقمي؟ وما مدى حضور اللغة العربية على شبكة 

 ؟ اإلنترنت

 الموضوع وفق قالب منهجي هو كاآلتي: وإجابة على ما قد سلف، سوف نتناول هذا

 المحور األول: نظرة عامة حول المحتوى العربي الرقمي

 ( المحتوى العربي الرقمي: تعريفه ومجاالت وجوده وأنواعه1

 عمليات توليد المحتوى الرقمي العربي( 2

 المحور الثاني: مظاهر تواجد اللغة العربية على األنترنت

 ( إحصاءات عامة1

 ت ونتائج( خالصا2

 الرقمي العربي المحتوى عامة نظرة: األول المحور

نظراً لما يكتسيه فحوى المحتوى الرقمي العربي من داللة وأهمية كبرى، سنحاول في هذا اإلطار تناوله  

نخصص الحديث كنقطة ثانية، على أن وكذا أنواعه، على  هبالتركيز على تقديم تعريف له ومجاالت وجود

 .ألجل توليده يمر منهاالعمليات التي 

 وأنواعه وجوده ومجاالت تعريفه: الرقمي العربي المحتوى 1 - 

إن وعاء المعرفة هو اللغة إذ أصبحنا نستقيها في حياتنا اليومية من مختلف الوسائل وأهمها شبكة األنترنت، 

معلومة تتشكل بلغة ما في قالب رقمي مثل الحواسيب والهواتف الذكية نطلق عليها اسم المحتوى وبالتالي كل 

الرقمي، فمحتوى اللغة العربية الموجود على األنترنت يمثل كل المعلومات المتوفرة على النت بشكل رقمي 

ئد جمة على الدولة، ومنه فإن أهمية المحتوى في أي لغة يعود بفوا  .في شتى مجاالت المعرفة والحياة

 كالفوائد اإلقتصادية من المحتوى المتعلق بالتجارة اإللكترونية،

وفوائد ثقافية من وجود محتوى ثقافي وتراثي، وفوائد إدارية وخدماتية من محتوى الحكومة اإللكترونية  

 . (٠٢٠٢وكيان ضئيل الرقمي العربي على اإلنترنت قلب نابض  وهكذا. )المحتوى

إن حساب المحتوى على األنترنت يعرف بعدد صفحات هذه األخيرة، كما أن إثراء المحتوى الرقمي 

 الذي ال يليه تزايد عدد زيارات األشخاص لهذه الشبكات. رال يتسنى إال باإلبداع والتجديد واالبتكا



 
 
 

 

 

ر منها تلك التي ، نذكiينتشر المحتوى العربي الرقمي على األنترنت كباقي اللغات وفق مجاالت مختلفة

 وجب تكثيف الجهود للزيادة في التعاطي معها وزيادة المحتوى العربي فيها:

 التراث: كتب التراث العربي، التراث اإلسالمي... -

 النشر: الكتب، المجالت، الدوريات العلمية... -

 اإلعالم: اإلذاعات، التلفزيونات، الفضائيات... -

 لبحوث، الجامعات اإلفتراضية...العلم والتكنولوجيا: الجامعات، مراكز ا -

 المكتبات: نص، صوت، صور، فيلم، كتب إلكترونية... -

 الثقافة: متاحف، بوابات الثقافة، فكر وموسيقى وأدب، رسم... -

 األعمال: مواقع الشركات، دليل الشركات، دليل المصدرين، دليل المصنع، البنوك... -

 لوزارات والمؤسسات العامة...الحكومة اإللكترونية: البوابة الحكومية، مواقع ا -

 الصحة: العيادات، المستشفيات، التطبيب عن بعد... -

 منشورات المنظمات: غير الحكومية، اإلقليمية، الدولية... -

 السياحة: المواقع السياحية والتاريخية والطبيعية، المطاعم والفنادق والنقل... -

 التسلية، ألعاب أطفال، أفالم كرتونية... -

هذه المحتويات الكثيرة تحتاج الحكومات العربية لمبادرات فعالة جدية تستهدف كل  ولتنشيط زيادة -

 مجال على حدة من هذه المجاالت المذكورة.

 العربي الرقمي المحتوى توليد عمليات: العربي المحتوى -2

 يمر المحتوى العربي بعدد من العمليات بدءا من توليده وصوال إلى استثماره، ونوجزها كما يلي:

على  األمةتنتجه من مجموع ما كبداية من الرغبة واإلرادة ثم عملية توليد المحتوى الجديد: تنطلق  -

ث العلمي بحالمستوى الفكري والثقافي والعلمي والتكنولوجي وفق ما يتطلبه األمر من تمويل لل

 وحرية الفكر والتعبير.



 
 
 

 

 

من كتب  هي جمع معارف األمة عملية تحويل المحتوى المتوفر حديثا أو قديما إلى شكل رقمي: -

تخزينها في حاسوب أو أقراص ووثائق وفنون وآثار ومعلومات وتحويلها إلى شكل رقمي و

مدمجة، ثم وضعها ومقاسمتها على اإلنترنيت ألجل أن تغني من وجود وحضور اللغة العربية في 

 العالم االفتراضي.

لعملية في تسهيل الوصول إلى المعلومة عملية تخزين المحتوى وتبويبه ومعالجته: وتساعد هذه ا -

عن طريق برمجات منظمة يقوم على إثرها تبويب المعلومات حتى تتوفر بسهولة إذا ما تم استعمال 

 وثيقة، كتاب، بحث...(.السر )كلمة المفتاح أو 

عملية عرض المحتوى أو طباعته: وهي عملية تتعلق بعرض أشكال الحروف العربية وإظهارها  -

ناسبة وكذا نسخها وطباعتها عبر شبكة األنترنت سواء في الحاسوب أو الهواتف الذكية بمقاييس م

 أو أية تقنية تكنولوجية حديثة.

ل على ك عملية نشر المحتوى العربي: أهم ما في هذه المرحلة هو توزيع المحتوى العربي الرقمي -

 .(٠٢٢٢الرقمي العربي  المحتوى). المجاالت المذكورة

 

 األنترنت على العربية اللغة تواجد مظاهر: الثاني المحور

إلبراز أهمية تواجد اللغة العربية على شبكة اإلنتريت، سنعتمد في ذلك على إحصائيات عامة، ألجل  

 التواجد.روج بخالصات ونتائج تزكي حقيقة هذا الخ

 (المحمول والهاتف& اإلنترنيت إحصائيات) عامة إحصاءات( 1

 :في العالم// 

  مليارات نسمة. 7عدد السكان حوالي 

  من ساكنة العالم(. 11%مليارات ) 3عدد مستخدمي اإلنترنيت النشطين يقارب 

  (.33%مليار )معدل اختراق هو  5.6عدد خطوط الهاتف المحمول المشتركة حوالي  

 :منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا في// 

  مليون نسمة. 333عدد سكانها حوالي 

  مليون. 133النشطين: مستخدمي اإلنترنيت 



 
 
 

 

 

  مليار )معدل االختراق هو  3,11عدد خطوط الهاتف المحمول المشتركة حوالي

%112.) 

)منطقة الشرق األوسط  هذه المنطقةمعدل اختراق وسائل اإلعالم االجتماعية حسب يخص  فيماأما 

 وشمال إفريقيا( فنجده على الشكل التالي:

 

ما  21%منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يصل معدل اختراق الشبكات االجتماعية فيها إلى أي أن  

  .25%أقل بقليل من المتوسط العالمي البالغ يعني أنه 

ل المرتبة شبكة االنترنيت، نجد أن اللغة اإلنجليزية تحتوبالتالي فبالنظر إلى ترتيب اللغات في العالم على  

األولى على الصعيد العالمي، وفي ذلك بالغ على أهمية هذه اللغة التي أصبحت تفرض نفسها بشكل كبير في 

ميادين عدة، إالاً أن ما يثير االنتباه ويتوجب الوقوف عليه هو موقع اللغة العربية التي احتلت الرتبة الرابعة من 

 بين اللغات المستخدمة على شبكة األنترنيت، كما يبينه الرسم التبياني التالي:



 
 
 

 

 

 

 : اللغة العربيةوعليه فإن 

  على شبكة اإلنترنت.بشكل أكبر لتواجد للديها إمكانية كبيرة  

 مليون نسمة بإمكانهم استعمالها )اللغة العربية( 136من  كما أنَّ أزيد.  

 الرسم التبياني التالي يفي هذا الغرض:ولتفاصيل أكثر دقة، نجد 



 
 
 

 

 

 

 

 وشمال إفريقيا تؤكد على أن: اإلحصاءات العامة في منطقة الشرق األوسطوبذلك فإن 

  1على محرك جوجل التي أجريت يوميا )كل اللغات( مقابل  مليون بحث 133أكثر من 

 مليارات في جميع أنحاء العالم.

  بوك كل يوم.للفايسحساب جديد  35.333يتم إنشاء أكثر من 

  مليون مقطع فيديو يتم عرضه على يوتيوب كل يوم. 133أكثر من 

 %13  ةنسبأن هذه الاألجهزة النقالة مع توقعات تشير إلى  تتم من خاللمن عمليات البحث 

 .2317في عام  33%قد تصل إلى 

 16.3  مليون من مستخدمي األنترنت يقومون بأبحاث على محرك البحث جوجل باللغة

ن تنقيب خارج منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والتي هي غالباً ماليي 3العربية، مقابل 

 من الجاليات العربية.



 
 
 

 

 

 . من العدد اإلجمالي للمحتوى الحالي 1.6يمثل المحتوى الرقمي العربي على شبكة اإلنترنت نسبة %

العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تمهيدي لالستراتيجيةمخطط  العربية.األجندة الرقمية  )مقترح

،٠٢٠٢)  

 ونتائج خالصات( 2

  :لدى اللغة العربية إمكانيات كبيرة 

  األكثر استعماال في العالم. رابع اللغات -

  معدل اختراق األنترنت والمحمول عالية جدا. -

  حضور جيد لمستخدمي األنترنت على الشبكات اإلجتماعية. -

 المستخدمين النشطين.من ثلث السكان العرب هم  -

 مصدر القلق الرئيسي هو عدم وجود محتوى حاسم في اللغة العربية. -

 قلة من المنشورات العلمية والثقافية والدينية واالجتماعية التي تهم المستخدمين العرب. -

نقص التفاعل مع المستخدمين في الشبكات اإلجتماعية )اإللتزام( على الموضوعات الثقافية  -

  .والدينية

إن اللغة العربية في ارتباطها بالهوية تتخطى معناها اللغوي والتقني المجرد فهي مسألة وجود وهي ضمان 

للتراكمات الفكرية واالجتماعية لألمة العربية واإلسالمية وفي نفس الوقت ان المحافظة عليها ودعمها وتقوية 

تواجدها في الميدان التكنولوجي هو السبيل الصحيح لبناء أجيال متالحمة، زاخرة بماضيها وعارفة بتاريخها 

 ومؤمنة بقضاياها وفخورة بعراقتها.

خاللها قد  والتنوير منعلى البحث  وعزوف مستعمليهاان ضعف مواكبة اللغة العربية للتكنولوجيا الحديثة 

التعبير ألمة بأكملها.ة التفكير وفي طريق ومؤثرا سلبيايكون عامال في إضعاف االنتماء   

لها مقابل معتمد باللغة  والتقنية والتكنولوجيا ليس والرموز والمصطلحات العلميةان كم هائل من المفردات 

 وموحد لهذهفقد يوجد بأكثر من صيغة للتعبير عنه في غياب تعريب رسمي  المقابل،هذا  العربية، وان وجد

 المصطلحات. 

لحديثة في العالم العربي سيكون بمثابة خطوة لغة اختصاص موحدة للتكنولوجيا ا في وضع ولعل التفكير

طبيعية كما تعد وسيلة  االختصاص هي لغةفلغة  الرقمي، العربية في العالم على اللغةمهمة نحو المحافظة 

(٠٠ :٩١١٢، )ليرا” للتعبير عن معارف متخصصة  



 
 
 

 

 

أوالتخصص، فهي ال غة االختصاص هي اللغة التي تدل على مفهوم دقيق وواضح يرتبط بالمجال ان ل

وهو ما  تختلف عن اللغة العامة إال في كونها تخدم وظيفة رئيسية أال وهي تبليغ المعارف المتخصصة

األمة.للغة اليوم  هنحتاج  
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