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ّ
العربية والحوسبة
اللغة
ّ
محمد السعودي /األردن
د.
ّ

العربية ي ن
ب� ال ّلغات بتاريخ طويل ،ودالالت
تتفرد
ّ
َّ
عميقة ،وثروة لغوية زاخرة ،وجهود صادقة �ف
ي
ف
الح�ة
أزمنة خلت وما زالت؛ تضعنا ي� دائرة ي
اليوم :من نحن؟! وما الذي رمانا ف ي� هذا السكون؟!
ت
كث�ا ،ونصنع أمجا ًدا
وح� ال نجامل أنفسنا ي ً
وهمية ف ي� حياة اليوم؛ نحن وحدنا َمن يتوارى
ّ
نتحدث
عن تعريف العالم بلغتنا ،ونحن َمن
َّ
باللغات أ
ض
الخرى داخل أوطاننا ف ي �-محا�اتنا
وندواتنا ولقاءاتنا -وخارجها ،ونحن َمن يتلقّف
آ
الخر ويتفاخر بأنه يتقن لغته ،ونحن َمن يعلن
أن لغتنا ستنتحر ،وأنها ستضمر ،وهم
للعالم ّ
ح� إنَّها ح ّلت بالمركز الرابع
يقولون إنَّها َّ
تتقدم ت ّ
وإن
عالميا!! نحن ال يغ�نا َمن يم ّثل عىل نفسهْ ،
ًّ
بدت إضاءات هنا وهناك ،ومؤتمرات وندوات
المد
وكتب مؤلفة ،إال أنها تبقى ضعيفة أمام ّ
الكب� الذي ينسجم مع روح العرص من التقانة
ي
واضح اليوم
تحد
الجديدة؛ ولذلك نحن أمام ٍّ
ٍ
أ
ف
نس� ي� دروب
يخص الجيال القادمة ،هل ي
ّ

والح�ة ،ت
ون�ك أطفالنا يعيشون تحت
االنعزال
ي
التقنية ،ويتعاملون مع اللغات
رحمة أجهزة هذه
ّ
المدعومة ف ي� تطبيقاتها دون حراك م ّنا؟! هل
تبقى أ
الجيال ي ن
ب� ازدواجية االستعمال اللغوي
تقنيا وتندمج فيها
أم ست ّتجه نحو اللغة
الميسة ًّ
ّ
صوتًا وحرفًا؟! الجابة منطقية ،إنها ستندمج �ف
إ
ي
تقنيا ،إن لم نفعل شي ًئا.
عالم اللغات المدعومة ً
كيف الخالص؟!

ال خوف عىل اللغة العربية وهي اللغة الرسمية
أ
عر� ،ومليار وربع مسلم ،إال
لربعمئة مليون ب ي
أن الخوف يتم ّثل ف ي� بقائها لغةً جامدة ،يُقترص
ّ
استخدامها عىل العبادة والجوانب الروحية
أن
واالستعمال االجتماعي اليومي ،وبخاصة ّ
ش
وتنت�
العاميات تتنامى ف ي� الدول العربية،
ّ
العامية ،وكتابات ما يعرف
روايات اللهجة
ّ
ف
يز
التغي�،
إن امتلكنا إرادتنا ي�
ي
بالعرب�ي ،ال خوف ْ
وكانت لدينا رؤية واضحة.
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يفعل العالم اليوم ويُظهر طاقته هو
ّ
إن ما ّ
آ
النسان مع اللة؛ ولذا تكاد تكون حوسبة
حوار إ
ت
اللغة العربية ً
حل محوريًا من الحلول المف�ضة
ف ي� خدمة العربية وإدخالها إىل السوق العالمي
الرقمي ،فهي لغة لديها المقومات العلمية
والفكرية والقانونية ،حيث إنها إحدى اللغات
المعتمدة ف� أ
المم الم ّتحدة ،وسيس ّهل هذا
ي
دوليا ف ي� فرض تداولها عىل المرسح اللغوي
ً
أ
العالمي ،لكن المر يتط ّلب إرادة من المؤسسات
الرسمية أ
والكاديمية والبحثية ف ي� البالد العربية.
كث� من
عربيا وفيه ي
علما َّ
ً
أن هذا المجال بكر ًّ
أ
الفق التجاري وحركة المال ،إال أننا نقف فيه ي ن
ب�
ين
لغوي ليس لديه معرفة حاسوبية كافية
جانب�؛
ّ
وحاسو� لم يستطع أن
للدخول ف ي� هذا السوق،
بيّ
يجمع عمق هذه اللغة وسعة دالالتها؛ ولذلك
ال ّبد من إيجاد مظالت رسمية أو خاصة آمنة
لهذا ش
الم�وع ضمن مشاريع الوزارات المعنية
البحثية؛ وإن تُرك
والجامعات والمؤسسات
ّ
ف
ث
ذلك سيؤدي إىل خلق جهود مبع�ة ي� سوق
حوسبة اللغة ال تنتهي إىل حلول فعلية لمشكلة
العرص ،بل هي مشاريع قد يقف صاحبها بعد
ث
بح�  .وال بد لهذه
اجتياز درجة علمية ،أو دعم ي ّ
الجهود إذا ما كُتب لها النجاح من وسائل حماية
ف
ت
وعالميا ،ووضع
محليا
ً
ي� تسجيل براءات االخ�اع ًّ
نصوص قانونية توقف قرصنة أ
القراص المدمجة
لل�امج.
ب
ف
العر� ي� هذا
نتخيل َّ
ولنا أن ّ
أن جهود البحث ب ي
المجال متواضعة إذا ما قورنت بالجهود الغربية

29

فيه ،فقد تجاوزت البحوث المقدمة باللغة
ال ي ز
نجل�ية خدمة للعربية ( )30ألف بحث ،بينما
إ
ال تتجاوز الدراسات باللغة العربية المئات،
ومعظم ش
المفعلة لهذه البحوث هي
ال�كات
ّ
محركة ش
دوليا
لل�كات المستخدمة ً
ش�كات عالمية ّ
مثل مايكروسوفت وأبل وجوجل وسامسونج،
الملحة
يغ� هذه التطبيقات جاءت وفق حاجاتها ّ
عن بالجوانب
لزيادة رأس المال ،فهي لم تُ َ
االجتماعية والفكرية للعربية؛ ولذلك ظ ّلت متأخر ًة
ف� خدماتها الحاسوبية عن اللغات أ
الخرى ،وال
ي
ش
ننىس احتكار هذه ال�كات للتطبيقات المنفّذة
وأن ما قامت به من تقنيات حوسبة
من قبلهاّ ،
اللغة العربية إنما هي معالجات جزئية لبعض
جوانبها ،ولم تكن تحمل ش
عاما له إطاره
م�و ًعا ً
العربية
والفكري ،ويظهر هذا ف ي� تعليم
ال ّلغوي
ّ
ّ
لل ّن ي ن
كب�ة تخدمها،
بغ�ها؛ فال برامج تقنية ي
اطق� ي
وال مراجع حديثة فكريّة تنهض بها ،وما زالت
المتنوعة؛ فلم نستطع
تأث� االجتهادات
تحت ي
ّ
رسمية
بكل ما لدينا من مؤسسات تعليمية
ّ
العالمية
وخاصة من إدخالها إىل المستويات
ّ
ّ
التقان أو إىل الفئات العمرية من خالل
وفق إ
ميسة تستوعب حاجة كل فئة،
معاجم لغوية ّ
آ
ت
دوليا
بل ليس لدينا ح� الن امتحانات معتمدة ًّ
الستقبال الطلبة وتوزيعهم عىل المستويات بناء
ف
علما
عىل قدراتهم ي� إتقان المستوى الواحدً ،
ال ي ز
نجل�يّة
أنّها اليوم ال ّلغة ال ّثانية بعد ال ّلغة إ
ف
الشعوب لتع ّلمها.
عالميا ي� اهتمامات ّ
ًّ
ف
متشعبة ي� نحوها
للعربية عىل أنّها
وينظرون
ّ
ّ
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وقواعد إمالئها ،ويتناسون أنها من أعظم اللغات
ق
رصفيا؛ فهي مبنية عىل نظام
اشتقا� سيساهم
ًّ
يّ
ف
أن المادة اللغوية
ي� شن�ها وسعة تطبيقاتها ،إال ّ
جدا تتداخل فيها
كب�ة ً
لهذه المشاريع هي ما ّدة ي
ح� تصل للخالف �ف
الرؤى النحوية والرصفية ت
ي
جديًا
كث� من المسائل ،ولذلك نحتاج تأليفًا ّ
ي
يبتعد بنا عن هذه الرؤى وهذا الخالف لنصل
الحاسو� إلنتاج برامج
إىل مادة لغوية تخدم
بيّ
تقدم اللغة بصورة جديدة
جديدة تستطيع أن ّ
ن
بغ�ها ،ي ّ ن
ين
أن� ال أقف
ألبنائها أو
للناطق� ي
وأب� ي
ضد ت
نتحدث
ال�اث أو
غوي؛ فنحن ّ
ّ
ّ
التعمق ال ّل ّ
عن تجربة لحوسبة اللغة وتقديمها بما يتوافق
التعمق
مع لغة العرص الحاسوبية ،أما َمن أراد
ّ
عما أرمي إليه هنا.
فهذا شأن آخر يختلف ّ
ف
تقد ًما ي� هذا المجال ال ّبد
وإذا أردنا أن نحقّق ّ
عامة تنظمه ،ولعلنا بحاجة إىل
من وضع أسس ّ
مجموعة من أ
ت
السس ال� تحكم هذه ش
الم�وعات
ي
عامة تقوم
ي
الكب�ة ،منها :إيجاد مظ ّلة رسمية ّ
ت
بإدارة ش
الم�وعات ووضع الخطط الالزمة ح� ال
تأث� التداخل ف ي� الموضوعات والتباطؤ
نقع تحت ي
أ
ف ي� العمل والتسويف ،لننا أمام تقانة مستهلكة
وقابلة للتطوير ف ي� كل يوم ،ويلزمنا توافق ف ي�
آ
الراء حول مجموعة من االحتياجات ،والتقنيات
الالزمة لتنفيذ ش
م�وع الحوسبة ،واستحداث
وحدات قياس لهذه ش
الم�وعات والقدرة عىل
تنفيذها.
ف
التفك� ي� تحديد آليات عملية لحوسبة
وعند
ي
اللغة العربية ،ال ّبد أن نبدأ بأهداف واضحة

حية يلزمها
قابلة للتطبيق ،من خالل وثيقة ّ
تحديث متواصل وإعادة نظر وتنقيح بانتظام.
أن التخطيط لعمليات البحث والتطوير
وال شكّ ّ
أ
ف
ت
يؤ� أكله من المحاولة الوىل،
ي� هذا المجال لن ي
كث�ة مرهقة؛
بل سيتخلل العمل فيه محاوالت ي
أ
ن
تق� ،لكن بدء العمل فيه
لننا أمام فعل ي ّ
يقربنا من تحقيقه.
واستمرار مراجعته ّ
ّ
لعل خطوة اللجنة الوطنية للنهوض باللغة
العربية ف� استحداث دليل أ
للبحاث الحاسوبية
ي
ليعرف الباحث
هي مقدمة للعمل الجا ّد؛
ّ
ين
باللغت�
العر� عىل ما أنجز من دراسات
بي
وال ي ز
نجل�ية ،وتقديم ملخصات متفاوتة
العربية إ
ت
للم� َجم منها وفق الحاجة ،فمن البحوث ما
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لخص بألف
لخص بخمسمئة كلمة ،ومنها ما ّ
ّ
لخص بألف وخمسمئة كلمة ،وكل هذا
والثالث ّ
تسهيل عىل الباحث من مض ّنة البحث والتصوير
ش
وال�اء ،ولكننا نحتاج بعد هذا لمظلة رسمية
ترعى هذا أ
الفق.
أ ن
رد� والجامعات
وأرى َّ
أن مجمع اللغة العربية ال ي
الرسمية والخاصة مرجعية حقيقية إذا اعتمدت
من حيث ش
الت�يع والقدرة عىل التواصل مع
الجهود البحثية العالمية .ومن الحلول أ
الخرى
التغي� الحقيقي
أن تتقدم الجامعات نحو
ي
ف ي� برامجها من خالل إدراج تخصص جديد
يجمع ي ن
ب� اللغة العربية والحاسوب يقوم عىل
وضع خطته وتنفيذها أساتذة من تخصص
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اللسانيات الحاسوبية ومن علم الحاسوب،
لتكون البداية عربيا من هنا من أ
الردن .وكل
ً
أ
ستسوق اللغة لننا
هذه الجهود هي من
ّ
ن
س�اها ماثلة أمام أعيننا من خالل التطبيقات
اللغوية الحاسوبية ف ي� المدارس والجامعات
وسيارات أ
الجرة والحسابات العامة ي ن
وب� أيدي
أطفالنا ف ي� ألعابهم ،ونحن ال نريد بذلك العمل
نح�
ضد لغة أو مجتمع بعينه ،بل نريد أن ي ي
لغتنا ف ي� حياتنا بما يناسب عرصنا .وإن دخلنا ف ي�
هذا المجال ن
التق� بجرأة واقتدار فسنصل إىل
ي
طريق جديدة تخدم ال ّلغة وتس ّهل استخدامها
العلمي واليومي وتساهم ف� شن�ها ي ن
ب� شعوب
ي
ّ
ّ
العالم

