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تعد المغة العربية من أقدم لغات العالم وأغناىا؛ وركنًا من أركان التنوع الثقافي 
لمبشرية ، وىي من أكثر المغات الست انتشارًا واستخداًما عمى مستوى العالم ، وىي من بين 
المغات األربع األكثر استخداًما في اإلنترنت، وكذلك األكثر انتشاًرا ونمًوا متفوقًة عمى الفرنسية 

مميون نسمة  ٓٓ٘والروسية ، وىي المغة الرسمية لكل الدول العربية، يتحدث بيا أكثر من 
بالوطن العربي ، إلى جانب الدول المسممة غير العربية، وىي ضرورية ألكثر من مميار مسمم 
لتأدية الصالة وقراءة القرآن ، وىي تمتاز بخصائص ومزايا نادرًا ماتجتمع في غيرىا من 

 .ة الضاد ىي لغة الصوت والصورة، والمفردات والتراكيب، والحكم واألمثالالمغات، فمغ
كما انيا تتميز بقدرتيا عمى التعريب واحتواء األلفاظ من المغات األخرى بشروط 
دقيقة معينة ، فييا خاصية الترادف ، واألضداد ، والمشتركات المفظية ، وتتميز كذلك بظاىرة 

والمقابمة والسجع ، والتشبيو ، وبفنون المفظ كالبالغة المجاز، والطباق ، والجناس ، 
 .والفصاحة وما تحويو من محسنات

وىي من أىم المغات السامية والتي ستظل عبر العصور فيي لغة انفتحت عمى جميع 
الحضارات والثقافات لتمد بقبس نورىا وأثرت فييم ومازالت؛ وىي المغة المعتمدة لدى عدد 

بيا أجزاء ىامة من التراث الثقافي والدين الييودي ، وليا مكانتيا من الكنائس، كما كتب 
 .بين المغات األخرى

وقد أبدعت المغة العربية بمختمف أشكاليا وأساليبيا الشفيية والمكتوبة والفصيحة 
والعامية، ومختمف خطوطيا وفنونيا النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القموب 
وتخمب األلباب في ميادين متنوعة تضم عمى سبيل المثال ال الحصر اليندسة والشعر 

لمغة العربية الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكالو وصوره، والفمسفة والغناء. وتتيح ا
ومنيا تنوع األصول والمشارب والمعتقدات. ويزخر تاريخ المغة العربية بالشواىد التي تبّين 
الصالت الكثيرة والوثيقة التي تربطيا بعدد من لغات العالم األخرى، إذ كانت المغة العربية 

ف ونشرىا، وساعدت عمى نقل المعارف العممية والفمسفية اليونانية حافزًا إلى إنتاج المعار 
والرومانية إلى أوروبا في عصر النيضة. وأتاحت المغة العربية إقامة الحوار بين الثقافات 

 .عمى طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل اليند إلى القرن األفريقي
ية بكونيا لغة القرآن الكريم، وأنزلو عمى نبي عربي لقد شّرف اهلل تعالى المغة العرب

أمي ليتحّدى بو فصاحة العرب آنذاك ، وجعل اهلل شعائر الدين اإلسالمي بالمغة العربية 
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وقراءة القرآن بالمغة العربية ونطق الشيادة أيًضا بالمغة العربية، وال تتم الصالة في اإلسالم 
سورة ”… ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا َلَعمَُّكْم َتْعِقُمونَ : ” قال تعالى .إال بإتقان بعض من كمماتيا

َكَذِلَك َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا َوَصرَّْفَنا ِفيِو ِمَن اْلَوِعيِد َلَعمَُّيْم َيتَُّقوَن َأْو “يوسف ، وقال ايضا : 
تعمموا العربية فإنيا من دينكم ” العربية ، وقال عمر بن الخطاب عن المغة ” ُيْحِدُث َلُيْم ِذْكرًا

فوجب عمينا التوعية باىميتيا واالعتزاز بيا ، وضرورة  .”وتعمموا الفرائض فإنيا من دينكم
ان نكون في خدمتيا ، وتيسير أمر تعميميا وتعمميا لممسممين وغير المسممين ، بأن تقوم 

بمدان العالم، وخاصة البالد  الحكومات بافتتاح المدارس والمراكز والمعاىد في مختمف
اإلسالمية من أجل نشرىا ، استخداميا في حواراتنا أحاديثنا ومراسالتنا، والتقميل من استخدام 
العامية أو المغات اآلخرى، وعدم جعل المغات األخرى أساسية في مدارسنا ومناىجنا لتحتل 

ليم عمى المغة العربية المركز األول عن لغتنا األم، عمى اآلباء واألميات تأسيس أطفا
الفصحى منذ الصغر، وزرع الحب لتمك المغة في نفوسيم، ويسيل ذلك إذا وجد األطفال في 

 .والدييم خير قدوة لذلك
والواقع ان العالم لم ينكر أىمية المغة العربية ؛ ولذا أولى اىتماًما بيا من خالل 

ماد المغة العربّية كمغة ثالثة م في مؤتمرىا الثالث اعتٜٛٗٔاليونسكو التى قررت في عام 
م ، اعترفت ٜٓٙٔلممنّظمة، ومن ثّم تم ترجمة الوثائق وأوراق العمل بالمغة العربية، في عام 

منظمة اليونسكو بأىمية المغة العربّية ومقدرتيا الواسعة عمى استيعاب منشورات ووثائق 
ترجمة لمغة العربية في م تّم اعتماد الٜٙٙٔالمنظمة وتأثيرىا عمى اآلخرين، وفي العام 

م تّم اعتماد المغة العربّية كمغة عمل في ٜٛٙٔجمسات منظمة اليونسكو، وفي العام 
قرارىا  ٖٜٚٔاتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام ٖٜٚٔالمنظمة ، وفى عام 

التاريخي بأن تكون المغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة ، حيث قررت فيو الجمعية 
العامة لألمم المتحدة، انضمام المغة العربية ضمن المغات الرسمية ، ولغات العمل المقررة 

 .ٖٜٚٔكانون األول/ ديسمبر عام  ٛٔبيا، حيث صدر القرار بتاريخ 
ما لمغة العربية من دور ىام ” ومما جاء في القرار: أن الجمعية العامة تدرك      

وأنيا لغة تسعة عشر عضًوا من أعضاء األمم في حفظ ونشر حضارة اإلنسان وثقافتو، 
المتحدة )في ذلك الوقت(، وبناء عميو، تقرر إدخال العربية ضمن لغات الجمعية العامة 

 .”الرسمية
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وفى ىذا االطار يحتفل العالم والعالم العربى واالسالمى فى كل عام بيذا اليوم تحت شعار 
بيا والتاكيد عمى اىميتيا ، إبراز إسيام المغة  اليوم العالمى لمغة العربية كاحد صور االىتمام

 .العربية وروادىا في مجال المعرفة والعموم والفكر لمعالم أجمع
ففي الثامن عشر من شير ديسمبر، من كل عام، اليوم العالمي لمغة العربية، وىو 

مغات اليوم الذي قررت فيو الجمعية العامة لألمم المتحدة، انضمام المغة العربية ضمن ال
كانون األول/  ٛٔالرسمية، ولغات العمل المقررة في الجمعية، حيث صدر القرار بتاريخ 

 .ٖٜٚٔديسمبر عام 
ما لمغة العربية من دور ىام في “ومما جاء في القرار: أن الجمعية العامة تدرك 

حفظ ونشر حضارة اإلنسان وثقافتو، وأنيا لغة تسعة عشر عضًوا من أعضاء األمم المتحدة 
 .”)في ذلك الوقت(، وبناء عميو، تقرر إدخال العربية ضمن لغات الجمعية العامة الرسمية

كما اشارت المديرة  –ان االحتفال باليوم العالمى لمغة العربية ىو احتفاء برمز قوى 
 ٛٔالعامة لميونسكو، السيدة أودري أزوالي، فى رسالتيا بمناسبة اليوم العالمي لمغة العربية 

مميون شخص فى العالم ، وبإرث عممى  ٓٓٗليوية اكثر  – ٜٕٔٓول/ديسمبر كانون األ 
من طراز ابن سينا وابى القاسم  –وثقافى ساطع صيغ ونقل بالمغة العربية لغة العمماء 

  .ولغة االبتكارات العممية والتكنولوجية بامتياز –الزىرانى 
عديد من مجاالت  وانطالقا مما تشيده البشرية من تقدم سريع ومزىل وتطبيقات

وأنشطة الحياة اليومية فى قطاع الذكاء اإلصطناعي ، فان منظمة اليونسكو تؤمن بان تطور 
تطبيقات الذكاء االصطناعى ستكون لو تداعيات عديدة عمى مجال التعدد المغوى والتنوع 

« يونسكوال»الثقافى ، وقالت المديرة العامة لمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة 
وانو لئن كان الذكاء االصطناعي ينطوي عمى عدد من المخاطر المحدقة ” أودري أزوالي ، 

بتعدد المغات ، فيو يحمل أيضًا في طياتو العديد من الفرص والوعود ، فمن شأنو أن ييّسر 
الحوار بين الشعوب والثقافات من خالل تطوير وسائل الترجمة اآلنية. ومن شأنو أيضًا ييّسر 

، ”من خالل تجويد التعميم وتكييفو تعّمم لغات عدة وأن يشّجع بذلك ازدىار المغة العربية، 
وىو ما يتطمب ضرورة تحفيز الحوار بين االوساط العممية وعشاق المغة العربية ، لكى تردف 

 .التكنولوجيا تعدد المغات بدل ان تحول دون تطوره
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لتحقيق ذلك حرص منظمة اليونسكو عمى ان يكون موضوع احتفاليا باليوم  وتاكيدا
، حيث سيناقش ” المغة العربية والذكاء االصطناعي” العالمى لمغة العربية تحت عنوان 

المشاركون في االحتفالية تأثير الذكاء االصطناعي في الحفاظ عمى المغة العربية وتعزيزىا، 
المستقبل المعرفي من خالل عدة موائد مستديرة، تناقش دور وحوسبة المغة العربية ورىان 

الذكاء االصطناعي في صون المغة العربية وتعزيزىا، كما ستتعرض لمسائل متعمقة بحوسبة 
المغة العربية وتشتمل االحتفالية عدة فعاليات منيا إطالق التقرير اإلقميمي تحت عنوان 

 .”: المغة العربية بوابة لممعرفةبناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية“
ومما تجدر االشارة اليو ان مؤسسة سمطان بن عبد العزيز سوف تنظم عمى ىامش 
االحتفالية الممتقى االول لرؤساء اقسام تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا فى اوروبا 

سكو الذى ييدف بدعم من برنامج االمير سمطان بن عبد العزيزلدعم المغة العربية فى اليون
الى التعريف بالمؤسسات المغوية العربية االوربية ، وربط المؤسسات المغوية العربية فى 
بعضيا البعض وربطيا بالمؤسسات المغوية العربية فى العالم العربى اضافة الى تقييم المنتج 

ء افكار المغوى فى اوروبا واستعراض اوجو القصور والحاجات ومواطن القوة واالنجازات وبنا
  .لمشروعات مشتركة ممكنة

والواقع أّن االحتفال باليوم العالمي لمغة العربية ينسجم مع العقد الدولي لمتقارب بين 
 .( الذي تتولى اليونسكو ريادتوٕٕٕٓ-ٖٕٔٓالثقافات )

حيث تيدف أيام األمم المتحدة لمغات، وفقا لميونسكو، إلى تعزيز التعددية المغوية 
واالحتفال بيما، كما ترمي إلى المساواة بين جميع المغات الرسمية لمنظومة  والتنوع الثقافي

نوفمبر/تشرين  ٕٔديسمبر/كانون األول( والصينية ) ٛٔاألمم المتحدة ووكاالتيا: العربية )
 ٙمارس/آذار( والروسية ) ٕٓابريل/نيسان( والفرنسية ) ٖٕالثاني( واإلنكميزية )

 .اكتوبر/تشرين األول( ٕٔيونيو/حزيران( واإلسبانية )
إن لمذكاء االصطناعي، يمكن ان يكون لو دورا ميًما في خدمة المغة العربية من 
خالل تبسيطيا لغير الناطقين بيا، من خالل التعميم اآللي كتابًيا أو صوتًيا أو باإلشارة 

البيوت كالروبوتات، وفي استخدام الخدمات الذكية بالمغة العربية مثل: سيارات المستقبل، و 
الذكية، وىو يعتبر مسارا ميما يمّكن لمغة العربية من االنتشار عالمًيا، وتفعيل التخطيط 
المغوي من خالل إصالح بنية المغة وأصواتيا ووظائفيا وتقنين الكتابة وقواعدىا وبناء 
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المعاجم وحماية مفردات المغة وتحديثيا ودعم التواصل مع المجتمعات الناطقة بيا، كما 
دعم السياسة المغوية من خالل القرارات المتخذة في مجمل العالقات بين المغة والحياة يمكن 

 .”التي تضمن استخدام المغة في العمم تعممًا وتعميماً 
أن من أىم التحديات، التي تواجييا المغة العربية في عالقتيا بالذكاء االصطناعي، 

العتماد عمى المنيج التقميدي الصرفي ىو قبول فكرة بنية تحتية رقمية لمغة العربية دون ا
والنحوي والداللي، فعمى الرغم من وجود عدة محاوالت سابقة إلعداد برمجيات لرقمنة المغة 
العربية، ولكنيا لم تستكمل، وبعضيا لم ينجح؛ بسبب التمسك بتمثيل المغة العربية دون 

المستوى ال توجد بغيرىا،  تصميم يناسب الرقمنة، حيث تنفرد المغة العربية بصعوبات عالية
موضحة أنو لم يتم استخدام المغة العربية بالشكل الكافي المطموب، ولم تتم معالجتيا كما 

 .يجب، لتنافس باقي المغات في التطبيقات المختمفة
ان االمر يتطمب توجيو مزيد من االىتمام بتطوير البنية التحتية لتتناسب مع 

يات الذكاء االصطناعى فى تطوير تعميم وتعمم المغة العربية متطمبات كيفية االستفادة من تقن
خاصة لغير الناطقين بيا ، اضافة الى تطبيقات عديدة لما يسمى بالتكنولوجيا المغوية المغات 
الطبيبعية وتعمم االلة مثل برامج التوثيق ووسائل حفظ المعمومات وتصنيفيا، وصناعة 

ة ونقل المحتوى العممي وبرامج تعميم العربية لمناطقين المعاجم اإللكترونية، والترجمات اآللي
 .بغيرىا، والمدّقق اإلمالئي، والتعرف البصري عمى الحروف وغير ذلك

إلى وجود عدد من ” التعمم اآللي“لقد أدت التطورات في مجال ما ُيعرف باسم 
ة عمى قراءة المشاريع المفتوحة المصدر التي تمثل خطوة إلى األمام في جودة النظم القادر 

 .ورقمنة النصوص العربية، مما قد يوفر ثروة من الفرص الجديدة لمباحثين وعامة القراء
مقترحات لتوظيف الذكاء االصطناعي في مجموعة من  خيرية األلمعيوقد وضعت 

 خدمة المغة العربية تمثمت فى : 
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حيث يمكن من خالل تمك التقنيات تطوير برامج التصحيح التمقائي  : ـ)التصحيح الكتابي(1
لمكتابة بضّخ مواد عربية صحيحة ورفعو إلى مستوى التصحيح األسموبي لضمان سالمة 
التراكيب العربية مثل الكتابة اإلمالئية، ومحاكاة ىذا التصحيح اإلمالئي ببرنامج تفاعمي 

 مين إلى اليسار ومن األعمى إلى األسفل.يصحح طريقة رسم الحروف العربية؛ من الي
من خالل توظيف تمك التقنيات الحديثة في عرض األدب بصورة  : ـ )األدب التفاعلي(2

حديثة، يمكن بيا التقريب بين األلفاظ والمعاني، والتركيب واألخيمة، وذلك بتوفير مقاطع 
عداد ديوان رقمي تفاعمي يتيح لمباحث  شعرية فصيحة مناسبة لمنظارات الواقع االفتراضي، وا 

المتقدمة والحديثة، أو الباحث عن القصائد ذات  عما قيل موضوع يحدده أن يعرض القصائد
المطمع الواحد، أو الباحث بالقافية، وىذه الفكرة يمكن لقائل أن يقول أنيا خدمة توفرىا 
محركات البحث، لكن البحث فييا ال يضمن وجودىا في مكان واحد، كما ال يضمن صحة 

ن شبكات البحث العالمية، ويؤثرون األبيات، والقائل، وليذا يعزف الكثير عن توثيق األبيات م
الدواوين المطبوعة، ويمكن االستناد إلى )موسوعة الشعراإللكترونية / كمية المغة العربية / أم 

 القرى(، لمتطوبر.
تنفيذ برنامج تجريبي مدرسي، بحيث يحدد موضوع ما، من خالل  )املراحبة اللغوية(: -3 

در من المفردات حولو وربما مئات األلفاظ، ثم تبدأ القراءة السريعة بيدف جمع أكبر ق
األصمية واالشتقاقية، ثم يطمب الكتابة حولو بيذه األلفاظ، سنجد أن الكثير تمكن من الكتابة 
بيسر، وتغمب عمى عسر تحويل األفكار إلى ألفاظ، فكتب بنفس المغة التي يفكر بيا، وىذا 

 م حولو اليوم.مفيد جدا في دعم اقتصاد المعرفة الذي يتنافس العال
والذى يمكن ان يتم من خاللو تحويل المعاجم المغوية األصيمة إلى  :ـ)املعجه الرقني(4

، مع ضرورة االىتمام بالرفع الصحيح pdfإلكترونية تفاعمية، وليست نسخا مصورة بصيغة 
لممواد المغوية تحت إشراف فريق لغوي عممي مختص، وتنظيم إمكانية البحث عن الكممات 
وداللتيا، أو الكممة ومرادفاتيا، في مكان واحد، فمو بحثت عن كممة في معجم وطمبت 

 المتابعة ينقمني إلى معجم فيو زيادة مفيدة عما سبق.
  



 ................................................................................... اللغة العربية والذكاء االصطناعى

- 8 - 

تخدم ىذه الفكرة مقترح التصحيح القرائي التفاعمي؛ فعندما نقوم بتمثيل : ـ)التنثيل املعريف(5
ٓ/ ٔمعرفيا حسب رموز الحاسوب ) ات تمثيالالكمم فعمينا تمثيميا من منطمق لغوي صحيح  ) 

يتبع أصغر وحدة صوتية فونولوجية )الفونيم(، وبالتالي يمكن اعتماد المقاطع بتوزيع وحدات 
منطقية، ويمكن تطويره إلى مصحح قراءة تفاعمي بشكل متوافق مع قواعد العربية، وليس كما 

               ىو شائع في القراءة اآللية.
تأتي إتماما لفكرة المعجم الرقمي، فمو كتب أحد )صرخ( وعنده وىى  :التلقائية( ـ)الرتمجة6

تفعيل لخيار الترجمة التمقائية فيمكن أن يأتيو مقترح )ضّج(؛ ألنيا أدق، وسبق أن ورد 
والعكس لو كتب أحد ، الحديث عن الصحيح األسموبي، فيمكن أن يكون ىنا التصحيح الداللي

معنى كممة فيمكن اإلشارة إلييا ليظير المعنى، وىذا يخدم دارسي نقال واحتاج الستيضاح 
 المغة من الناطقين بغيرىا، الذين يجيدون القراءة الصورية لمكممات ويحتاجون لمفيم.

كل ىذه األفكار تدعم بعضيا بعضا، كأننا نحمل جياز تحكم وننفذ بو أكثر من عممية 
لتصحيح التمقائي، وكذلك التمثيل المعرفي، حياتية؛ فالمعاجم الرقمية _مثال_ تفيد في ا

والمعاجم الرقمية تفيد في تيسير المرابحة المغوية، ومن ثم نيوض اقتصاد معرفي عربي يثري 
المكتبة العالمية، ويمكن لنا بالتعاون وتوحيد الجيود وتنظيميا وتركيزىا أن نمكن بالدنا من 

 قيادة اقتصاد معرفي عربي ثري.
المؤتمر السابع عشر لموزراء المسؤولين عن التعميم العالي وصى وفى ىذا االطار ا

والذى جاء بالقاىرة  ٜٕٔٓوالبحث العممي، في الوطن العربي والذى فى ديسمبر من عام 
العمل عمى وضع بضرورة  "الذكاء االصطناعي والتعميم: التحديات والرىانات"تحت عنوان 

خالل الذكاء االصطناعي في المغة والثقافة من سياسات عاّمة وخطط تنفيذية، لتعزيز توظيف 
تعظيم االستفادة من التقنيات الحديثة في الترجمة، حتى يتاح لألفراد من مختمف بمدان العالم، 

إنتاج برامج ذكية، تتعامل مع الجنسيات المختمفة، لمترجمة الفورية  االطالع والمعرفة،
ضرورة عمل البرمجات مع ة العربية،لمختمف المغات، بجانب تخصيص برمجات خاصة بالمغ

 بواسطة أىل المغة أنفسيم، لكونيم عمى دراية بيا أكثر من غيرىم
الشعر والنثر، والقصة القصيرة واألدبية، وعمم النحو، تخصصات كثيرا ما واكد ان 

اال ان تمك الصعوبة ، ستختفي تدريجيا مع الذكاء ،  يعزف عنيا الشباب لصعوبة ألفاظيا
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االصطناعي، وذلك من خالل ما يسمى بالبرمجيات الصوتية، التي تتيح لمطالب سماع الشعر 
 .والنثر، والقصص األدبية

أن برامج الذكاء االصطناعي مع واجية لغة مكتوبة أو شفيية، تسيل الحياة اليومية 
ج عمى الياتف الذكي، وبرنام  (Apple)في المستقبل، باستخدام أنظمة مساعدة مثل سيري

التعرف عمى الكالم والتخميق، وتقدم رؤية لممستقبل تحاكي التفاعل المغوي التمقائي مع 
يمكن لمذكاء االصطناعي أن يساعد األشخاص ذوي ، اضافة الى انو شخص حقيقي

االحتياجات الخاصة بأساليب متعددة، خاصة ترجمة النص من الكتابة إلى الصوت، ومن 
أن يساعد األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية أو ذوي اإلعاقة  الصوت إلى الكتابة، وبذلك يمكن

 .السمعية، في استعمال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
إن توظيف الذكاء االصطناعي في خدمة المغة والثقافة يمكن ان يتم من خالل ترجمة 
النصوص في مختمف المغات، حتى يسيل لمبعض االطالع عمييا، بجانب ترجمة المقاالت 

الذكاء  الذى يعد من أىم تطبيقات -فمن خالل ما يعرف بالتعمم اآلليالنصوص، و 
ختار التركياب والمغة المناسبة رف عمى النصوص بالمغة األصمية، واالتع يمكناالصطناعي 

ر الوقت والجيد يتوف االمر الذى يمكن ان يسيم فى بشكل يستوعبيا القارىء بشكل جيد، 
 .األشخاصقبل من المؤلفات من  الذي يبذل في ترجمة العديد

 


