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د .عبدالعزيز بن حمد الزومان
أستاذ مشارك ومستشار تقنية معلومات ومدير المركز السعودي لمعلومات الشبكة
ھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

أضحى االعتماد على شبكة اإلنترنت في نواحي كثيرة من الحياة شيئا أساسيا في تطور الشعوب
واألمم وذلك مع اتساع انتشارھا حول العالم وكثرة استخدامھا ،ولكن تبق3ى اللغ3ة عائق3ا يق3ف ف3ي
وجه انتشارھا في البلدان غير الناطقة باللغة اإلنجليزية ،خاصة الدول العربية ،إذ يجد الكثي3رون
صعوبة في التعامل مع اللغة اإلنجليزية المھيمنة حاليا ً على اإلنترنت .ولذا تسعى ال3دول العربي3ة
جادة لزيادة أعداد المستفيدين من شبكة اإلنترنت ،ومن ھنا تبرز أھمي3ة إيج3اد الحل3ول والتقني3ات
الالزمة التي تمكننا كأمة عربية من االستفادة من ھذه الشبكة العالمية للمعلومات.
ويعد استخدام اللغة العربية للوصول للمعلومة على شبكة اإلنترنت من باب تشجيع المستخدم
العربي على استخدام اإلنترنت وكسر حاجز اللغة ،حيث يعد استخدام اللغة العربية في أسماء
المواقع ومحتوياتھا من األساليب التي تسھل الوصول إلى المواقع واالستفادة منھا .ونحن نعلم
أن وجود المحتوى العربي مھم جدا ،ولكن حتى تكتمل الفائدة فالب ّد أيضا من استخدام العنوان
باللغة العربية ليتمكن المستخدم العربي من الوصول إلى المحتوى العربي باستخدام لغة العربية.
وتنصب التوجھات الحالية حول الحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية ،لذلك فإن الجھات
سوا ًء كانت حكومية أو تجارية والتي لديھا الرغبة في تطبيق األعمال اإللكترونية في البلدان
العربية ال بد لھا من مخاطبة المواطنين والمستھلكين بلغتھم وأن تجعل مواقعھا على اإلنترنت
في متناول من ال يحسن اللغة اإلنجليزية.
وخالصة القول فإن المطلوب تمكين المستخدم العربي من استخدام لغته العربية من3ذ ب3دء تش3غيل
جھاز الحاسب حتى الوصول إلى أي معلومة على اإلنترنت.
ويصعب تلبية ھذا المطلب للمستخدم العربي ،حيث أنه ال يمكن استخدام اللغ3ة العربي3ة للوص3ول
إلى المواقع ،ألن الوضع الحالي يفرض على المستخدم العربي حينما يود الوص3ول إل3ى المواق3ع
وخاصة العربية منھا أن يدخل عنوان الموقع باألحرف الالتينية حت3ى وإن ك3ان المحت3وى باللغ3ة
العربية ،وھذا يعد م3ن المعوق3ات الرئيس3ية النتش3ار اإلنترن3ت ف3ي الع3الم العرب3ي ،ل3ذلك ك3ان م3ن
الب3ديھي الحاج3ة إل33ى تعري3ب أس33ماء المواق3ع بحي33ث ي3تمكن المس33تخدم العرب3ي م33ن اس3تخدام اللغ33ة
العربية للوصول إلى المعلومة بيسر وسھولة.
وھناك عدة دوافع وفوائد تدعونا لدعم اللغة العربي3ة لكتاب3ة عن3اوين مواق3ع اإلنترن3ت ،منھ3ا عل3ى
سبيل المثال ال الحصر:





المحافظة على اللغة العربية وعدم التخلي عنھا
قلة عدد العرب الذين يتحدثون لغات أخرى غير العربية
األحرف اإلنجليزية عاجزة عن تمثيل األحرف العربية
الحاجة إلى استخدام األسماء العربية المشھورة




حق المستخدم العربي في استعمال لغته
تشجيع المستخدم العربي الستخدام شبكة اإلنترنت

تعد ھذه الحاجة ليست خاصة باللغة العربي3ة فق3ط ولك3ن لمعظ3م اللغ3ات العالمي3ة الحي3ة ،حي3ث أن
االزدياد المتوالي ف3ي أع3داد مس3تخدمي اإلنترن3ت وس3ط األم3م غي3ر الناطق3ة باإلنجليزي3ة ،وزي3ادة
المواقع المكتوبة بلغاتھم المختلفة ،دف3ع العدي3د م3ن الجھ3ات ف3ي مختل3ف أنح3اء الع3الم للبح3ث ع3ن
حل33ول وتقني33ات تجع33ل م33ن اس33تخدام عن33اوين اإلنترن33ت بلغ33ات مختلف33ة مطلب 3ا ً عالم ًي33ا .ولق33د دل33ت
اإلحصائيات على ھذه الزيادة حيث بلغت نس3بة مس3تخدمي اإلنترن3ت الن3اطقين باللغ3ة اإلنجليزي3ة
إلى المستخدمين غير الناطقين باللغة اإلنجليزية عام ١٩٩٦م  ١:٤بينما كان3ت ف3ي ع3ام ٢٠٠٢م
. ١:٠٫٦
ويمثل نسبة تواجد المحتوى على اإلنتنرت مقياسا مھما لمستوى االستفادة ومقدار ثراء وإنتاجي3ة
الش3عوب .فنس3بة تواج33د اللغ3ة اإلنجليزي33ة عل3ى اإلنترن3ت ب33دأت تتراج3ع بالنس33بة للغ3ات األخ33رى،
ولكن مستوى تواجد اللغة العربية مازال دون المأمول.
وھن33اك جھ33ود طيب33ة م33ن ال33دول العربي33ة ل33دعم اس33تخدام اللغ33ة العربي33ة عل33ى اإلنترن33ت ومنھ33ا "
المشروع التجريبي ألسماء النطاقات العربية" الذي يعمل تحت مضلة الجامع3ة العربي3ة ،ولمزي3د
من المعلومات عن ھذا المشروع أو المشاركة فيه :تفض3لوا بزي3ارة www.arabic-domains.org
أو للمش33اركة ف33ي التجرب33ة الس33عودية للتس33جيل تح33ت النط33اق العرب33ي ).الس33عودية( يمك33نكم زي33ارة
الموقع المركزwww.nic.net.sa :

