
 
 

 

 عبر مواجيتيا لمتحديات المغوية المعاصرة بحرصيا المعيود 

 للنهوض باللغة العربية تمهد الطريقمؤسسة قطر 

من حيث عدد  تعتبر المغة العربية رابع أكثر المغات انتشارًا في العالم .6102 مارس 14الدوحة، قطر، 
إحدى المغات الرسمية المعتمدة في األمم المتحدة،  وىي، بعد الصينية واإلنجميزية واإلسبانية، الناطقين بيا
ألكثر من مميار ونصف مميار  ذات شأنلسان القرآن الكريم، ما يجعل منيا لغة تميزىا بكونيا إلى جانب 

 مسمم يعيشون في سائر أرجاء األرض.

، والتطورات ضعف المناىج تتمثل في، عديدة تحدياتالمغة العربية  تواجولمكانة الرفيعة، وبالرغم من ىذه ا
التكنولوجية المتسارعة، وطغيان الميجات العامية التي باتت تنافس الفصحى، فضاًل عن تقصير المجامع 

 المغوية العربية في تحديثيا واشتقاق المفردات المالئمة التي تمقى استحسان الشارع.

وتنمية وتحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم 
، القطرياإلنسان  صون ىويةفي  تياألىمي اً نظر لمغة العربية،  اً خاص اىتماماً  المؤسسةأولت المجتمع، 

  الحفاظ عمى التقاليد والتراث، كنقطة انطالق نحو بناء غد مشرق.و 

بعناية، لمعالجة  ُصممتأطمقت مؤسسة قطر باقة متنوعة من المبادرات اليادفة، التي  فقد ،ىذا المنطمقومن 
أوجو القصور والخمل التي تحول دون مسايرة المغة العربية لمعصر، حيث يسود استخدام اإلنترنت والحاسوب 

 أداء معظم األعمال المكتبية والعممية والثقافية. خاللعمى نطاق واسع 

، الذي نظمتو المنظمة العالمية لمنيوض بالمغة العربية في دورتو الثانية وُيعد منتدى النيوض بالمغة العربية
لغة الضاد. وجمع المنتدى في نسختو الثانية ما مكانة مؤخرًا، إحدى مبادرات مؤسسة قطر الرامية لتعزيز 



 
 

تحديات التنشئة  من أجل مناقشة ،بيةخبير وباحث في مجاالت التربية وتعميم المغة العر  011يزيد عن 
إصدار مدونة حديثة  يامنو  ،يمةمالعديد من التوصيات الأعمالو بتقديم المنتدى  واختتم. المغوية لمطفل العربي

عداد قواميس لغوية مصورة لألطفال، وتفعيل دور  لمرصيد المغوي األساسي لتالميذ المرحمة االبتدائية، وا 
 المغة الفصحى.األسرة في اكتساب الطفل 

المختمفة دورًا كبيرًا وىيئاتيا مؤسسة المراكز اللتزام مؤسسة قطر بترسيخ مكانة المغة العربية، تؤدي  اً تعزيز و 
. ويبرز في ىذا المجال دور معيد قطر لبحوث الحوسبة، أحد وحمايتيا المغة العربيةضعية في تعزيز و 

، عضو مؤسسة قطر. ويمتزم المعيد بتقديم الدعم التقني خميفةجامعة حمد بن ل التابعةالمعاىد البحثية الثالثة 
 لمعالجة التحديات التي تواجو المغة العربية. 

يحتم الحفاظ : "عمى ىذا الدور بقولو، عاِلم أول بمعيد قطر لبحوث الحوسبة، الدكتور كريم درويشعّمق و 
منذ نشأتو،  ،يد قطر لبحوث الحوسبةتساير العصر. ويعمل معكي لبنفسيا عمى أي لغة أن تطور ىذه المغة 

لحوسبة أي المعالجة الطبيعية لمغة الضاد عبر فريق تقنيات المغة العربية، وىي نقطة اإلنطالق عمى تطوير 
 لغة ومعالجتيا رقميًا".

يتمثل المخطط طويل المدى لممعيد، : "مد، المدير التنفيذي لممعيد قائالً بدوره، صرح الدكتور أحمد المقر 
حوسبة  مثلتقنيات الحاسوب،  من خالل استخدامتوفير المعمومات في الحفاظ عمى المغة العربية،  بخصوص

تاحة ، و بين المغات المختمفة ، والترجمة اآلليةالعربية الوثائق عمى  ردالمعمومات، وال الوصول إلىإمكانية ا 
وخدمة  ،المغة العربيةمكانة من شأنو تعزيز  ىذا. ونحن نؤمن بأن عمى سبيل المثال ال الحصراألسئمة، 
ن المحتويات الرقمية ، عن طريق توفير مجموعة أوسع ممن خالل زيادة المحتوى الرقمي بيا،الناطقين 
 ". األكثر ثراء

فتراضي اال القارئ، الذي تبنتو وزارة التعميم والتعميم العالي بصفتو وُيعد برنامج "جميس" لمتعميم عمى الحاسوب
منظومة تعميمية وتفاعمية البرنامج يوفر . و من أىم ابتكارات المعيد لتعميم اإللكتروني،لبرنامجيا الخاص با



 
 

تعميم المغة العربية والعموم اإلنسانية واالجتماعية بداًل من الكتب في شاممة، تستخدم الحاسوب واإلنترنت 
كما  .الوقت الحاليىذا البرنامج في  مدرسة قطرية 01الورقية. ويستخدم أكثر من عشرين ألف طالب في 

تطبيقات مبتكرة أخرى في مجال التعرف إنتاج يعمل العمماء والباحثون في معيد قطر لبحوث الحوسبة عمى 
محرك بحث بالمغة العربية يعتمد عمى الجذر الثالثي لمكممات من أجل توفير تطوير عمى الصوت، وعمى 

التي تبذليا الجيود إلى  ،كذلك ،ميمون في قطرجامعة كارنيجي  قد انضمتو  .بالخياراتالئحة متكاممة 
ورشة عمل ابتكارية الماضي العام خالل استضافت الجامعة  حيث ،المغة العربيةمكانة لتعزيز مؤسسة قطر 

آخر  ومناقشةتحت عنوان "تعزيز تعميم المغة العربية في قطر"، بيدف تطوير المناىج واألساليب التعميمية، 
المغوية في مجال اكتساب المغة وتعمميا. وأدارت الورشة الدكتورة زينب إبراىيم، أستاذ الدراسات  النظريات

ىذه الورشة في دت وُعقاالجتماعية المرموقة. و العربية بجامعة كارنيجي ميمون في قطر، والعالمة المغوية 
الصندوق القطري لرعاية البحث المغة العربية في سن مبكرة، وبموجب منحة قدميا  لتعميمأشمل  مبادرةإطار 

 العممي.

مختمفة تستيدف الوصول إلى برامج  من خالل كما ُتعنى مؤسسة قطر بدعم االنتشار العالمي لمغة العربية
بين الشعوب العربية وبالد والتفاىم ، بيدف مّد جسور التواصل الناطقين غير العربية في شتى أنحاء العالم

ىذه المغة التي حممت مشعل الحضارة لقرون طويمة كانت أوروبا حينيا تغط أىمية بالغرب، وتعريف العالم 
 في سبات عميق. 

قد ، ليا اً مقر  الواليات المتحدة االمريكيةتتخذ من مؤسسة قطر العالمية، وىي عضو بمؤسسة قطر وكانت 
تمبية لمحاجة الماسة لتعمم المغة العربية. ويتناول  6112أطمقت برنامج تعميم "المغة والثقافة العربية" في عام 

إقامة عالقات ارتباط وتواصل إيجابية بين األفراد الذين يعيشون داخل العالم العربي ضرورة البرنامج 
مدرسة في جميع أنحاء الواليات  62كة مع وخارجو. وقد دخمت مؤسسة قطر، منذ تأسيسيا، في عالقات شرا



 
 

فعالية من  01أكثر من  إدارةالمتحدة، حيث تشارك في المبادرات الطالبية والتعميمية المختمفة، وساىمت في 
 . فعاليات التبادل الثقافي واالفتراضي

القيام بيم لمنوط اوتعمل مؤسسة قطر العالمية لتحقيق ىدفيا عمى نطاقين، يتمثل أوليما في تأىيل األساتذة 
تعميم المغة العربية، وصقل خبراتيم، وتطوير قدراتيم، من خالل مجموعة من ورش العمل التدريبية بميمة 

والندوات والمؤتمرات. ويتمثل النطاق الثاني في تعميم المغة والثقافة العربية لطالب المدارس الراغبين بالتعرف 
 عمى العالم العربي وحضارتو. 

ن ىذا البرنامج الريادي، منذ تمكّ حتى اآلن، حيث  مؤسسة قطر نجاحًا ممحوظاً التي تبذليا جيود حققت الوقد 
مدرسة  01طالب ثانوي أصول المغة العربية، وذلك في  6611أكثر من تعميم ، من 6112إطالقو في عام 

 سًا لمغة العربية.مدرّ  051بثماني واليات أمريكية مختمفة. كما تم تأىيل وتطوير معارف أكثر من واقعة 

سين وتعميم المغة والثقافة العربية لمطالب، وال تقتصر جيود مؤسسة قطر الدولية عمى مجاالت تأىيل المدرّ 
بل تجاوزتيا إلى مرحمة إنشاء برنامج لمتبادل الثقافي "عّبر". ويتمحور ىذا البرنامج الثقافي حول استضافة 

األمريكية، في قطر، وجمعيم مع أقرانيم من الطالب القطريين، بيدف المدارس بطالب يدرسون المغة العربية 
تعزيز التواصل الحضاري والفكري، وصقل الميارات المغوية لمطالب، وتعريف الطالب الزائرين بإنجازات 

 الحضارة العربية.

المغة العربية  كما تعاونت مؤسسة قطر مع المجمس البريطاني وىيئة لندن الكبرى من أجل تعزيز تعميم وتعّمم
من خالل البرامج اإللكترونية والوسائل  بين الطالب البريطانيين لغة الضاد في المممكة المتحدة، ونشر

المؤسسة من عمميات تواصميا مع وكثفت  تحسين المناىج التعميمية.باإلضافة إلى ، التعميمية المطبوعة
 شركائيا في البرازيل وكندا.



 
 

واحدة من المكتبات الوطنية المختارة في العالم لوطنية، عضو مؤسسة قطر، مكتبة قطر اُتعد من جيتيا، 
 الدولةوتوفر مكتبة قطر الوطنية لسكان  المكتبة الرقمية العالمية. العربي التي تساىم بشكل فعال في محتوى

الوصول إلى إمكانية التي تتيح  و"دار المنظومة" ،"المنيل" مثلالقّيمة من المراجع الرقمية متنوعة مجموعة 
اإللكتروني الذي "إديوتكنوز" باإلضافة إلى موقع  العربية األكاديمية المتخصصة،الدوريات والبحوث باقة من 

كما توفر المكتبة قاعدة . األطفال بطريقة مرحة ومسميةلدى ميارات القراءة بالمغة العربية إلى تحسين يدف ي
 . دورية عممية 0111قاعدة معمومات لمغة العربية تضم أكثر من  وىي ،"معرفة"البيانات العربية الرقمية 

في مجال عمى بذل جيود كبيرة المكتبة أيضًا تحرص ومن أجل مد جسور التواصل بين الماضي والمستقبل، 
تحتفظ بمجموعة نادرة من المخطوطات التي ، من خالل "مجموعتيا التراثية" الحفاظ عمى التراث العربي القديم

 القديمة التي تمقي الضوء عمى تاريخ المطبوعات العربية. والوثائق العربية 

 ،مكتبة قطر الرقمية اً مؤخر ت ن  شِ دُ مع المكتبة البريطانية، قطر الوطنية مكتبة أقامتيا مشراكة التي ونتيجة ل
من المخطوطات تشكيمة واسعة إلى العالمي ة الوصول تتيح لمستخدمييا إمكانيوىي بوابة إلكترونية مجانية 

كما اعُتِمد ْت مكتبة قطر الوطنية  دولة قطر ومنطقة الشرق األوسط.تاريخ المتعمقة بالتاريخية القديمة والوثائق 
من قبل االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "إفال"، كمركز إقميمي معتمد لمحفاظ عمى المغة العربية 

 . بيذا الخصوص دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 65المكتبة مثل حيث توحمايتيا 

في من جيود ما تبذلو مؤسسة قطر ودولة قطر لفيض، وباكورة  من اً وتعتبر ىذه المبادرات والمشاركات غيض
وتشتمل ىذه سبيل تطوير المغة العربية وجعميا قادرة عمى المنافسة ومسايرة عصر العولمة والتكنولوجيا. 

مؤسسات ال تدعم التعميم  نشاءالجيود المبذولة إلإلى جانب  ،الجيود عمى فعاليات وبرامج ومبادرات مختمفة
في مساعدة المغة العربية عمى مواكبة التحوالت  اً ع في قطر فحسب، ولكنيا تساىم أيضوالعموم وتنمية المجتم
 االجتماعية الحديثة. 

 



 
 

 تعليق الصور: 

 العربية في دورتو الثانية بالمغة النيوض منتدى خالل ُعقدت التي النقاشية الجمسات من جمسة: 0 رقم صورة
.لممؤتمرات الوطني قطر مركز في  

 النيوض منتدى في واألجوبة األسئمة جمسة خالل الجميور مع يتفاعمون المغة أخصائيو: 6 رقم صورة 
. العربية في دورتو الثانية بالمغة  

 نماذج يناقشون ميمون في قطر، كارنيجي جامعة استضافة في" قطر ألجل عّمم" من مشاركون: 0 رقم صورة
.  المغة وتعمميا باكتساب المتعمقة المغوية والنظريات التعميم،  

 

 انتهى

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد 

اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو. تأّسست عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات 

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0225مؤسسة قطر سنة 

 .الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا

لشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية ا

يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد 

مول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الح



 
 

وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة 

 .لممجتمع

  http://www.qf.org.qa لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

http://www.qf.org.qa/

