
االستثمار في اللغة العربية ثروة قومية في 
عالم المعرفة

.  اللغة أهمية ومكانة-أوالا 
.  القيمة االقتصادية للغة-ثانياا 
.  االستثمار في اللغة العربية-ثالثاا 
.الخالصة-رابعاا 



اللغةًأهميةًومكانة-أولاً
. من وظائف اللغة التفكير والتعبير والتواصل•
.اللغة رمز للهوية إْن للفرد أو للمجتمع واألمة•
وي على في عصرنا الحالي اللغة هي الوجود ذاته مرتبطًا بثقل الوجود اللغ•

(.  اإلنترنت)الشابكة 
المحلي اللغة هي عامل من عوامل التنمية االقتصادية في المحيطين االجتماعي•

.والدولي كليهما
العلمية ولغته عملية التنمية ال تتم إال باالستثمار في اإلنسان وبخاصة معرفته•

.  والتقانيةالعلمية 
ة قومية ذات للغتنا العربية إضافة إلى ذلك وظيفة حضارية وسياسية، إنها ثرو •

.  عوائد اقتصادية كبيرة في مجتمع المعرفة



اً القيمةًالقتصاديةًللغة-ثانيا
االقتصاديةالناحيةمندوريناللغةتؤدي:
.واالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةعمليةوفياالقتصادفيأداة هي•
ووعاؤها.ةوالتقانيالعلميةالمعرفةعلىالقائماالقتصاديالقطاعفيوسلعةصناعةهي•

.ينفدالمخزونهاأنفياألخرى السلععنتختلفولكنهااللغة،
االقتصاديوالنمتحقيقإلىالناميةالدولحاجةأنإلىتوصلتالدوليالبنكأجراهادراسةفي•

منإالحصليالوهذاإنسانية،مساعداتفيالالمجتمعألفرادالمعرفةمستوى رفعفيتكمن
.األماللغةخالل

العملفيلهمرافقينومعاألم،بلغتهمكوناتهيعرفجهازأوآلةمعيتعاملالذيالعامل•
أجدى،وفعله،أشد  نشاطهفيكون مريح،نفسيوضعفيذلكيجعلهنفسهالغتهينطقون 
.أكثروإنتاجه



اً القيمةًالقتصاديةًللغة-ثانيا

والنقوداللغةبينتشابهثمة:

الحياةفيوالمشاركةاالجتماعيةالنظمتطورعواملمنعاملكلتاهما•
.واالجتماعيةوالثقافيةاالقتصادية

.أيضا ّوالمتطلباتالحاجاتتلبيواللغةالحاجاتتسدّ النقود•

.متراكمةاجتماعيةوثروةالرصيدبمنزلةالمجتمعفيالمشتركةاللغة•

.السوقفيالسلعتداولبشبهاأللفاظتداول•

.لعاليةاالقيمةذاتالكريمةاألحجارتشبهوجوهريةووظيفيةمعينةكلماتثمة•



اً القيمةًالقتصاديةًللغة-ثانيا

.ّّثمةّمستوياتّللعمالتّومستوياتّللكالم•

، وكذا اللغة العمالت المعدنية والورقية ال تستمد قيمتها ومعناها إال من االستعمال•
.  قيمتها في االستعمال والتداول

.تغير معنى الكلمات للغة ما يساوي تغيير قيمة النقود في الدولة•
.  الدولةكلتاهما أي العملة واللغة تصك، وال تترك دون تحكم ومتابعة من قبل•
ياسة كلتاهما من مسؤولية الحكومة، والبد لهما من سياسة، سياسة نقدية، وس•

.  لغوية



اً القيمةًالقتصاديةًللغة-ثانيا

الامماداللغةفيتضخمهوتداولهوعدموالتقانيالعلميالمصطلحتعدد•
.يةالشرائقيمتهوتنقصيزدادعندماالنقدفيتضخموهناكيستعمل

ذاتهافيقيمةالهوالتيوالفضيةالذهبيةالنقودتمثلهاللنقدسلعيةقيمةهناك•
قيمتهالهاقانيةوتعلميةمعلوماتوهناكنقدًا،بصفتهاالرمزيةقيمتهاإلىإضافة

الذهبدفعمنبدالذاتهافيسلعةوهيإنتاجية،قيمةمنلهالماذاتهافي
.عليهاللحصول

علىديةاالقتصاالسياسةتنفيذمجالفيعالمنافيمثالاإلنجليزيةاللغة•
.العالميالصعيد



اً الستثمارًفيًاللغةًالعربية-ثالثا
مانوضالقادمة،واألجيالاإلنسانفياستثمارالقوميةاللغةفياالستثمار•

.هويتهاىعلوالحفاظوتاريخهاوثوابتهابقيمهااألمةوتمسكالعربيةالوحدة
والتجارةصناعةالتوطينفياالستثماريعنيالقوميةالعربيةاللغةفياالستثمار•

فيوتفعيلهافهاوتوظياللغةبإتقانإالذلكيتحققوالالمختلفة،والمعارفوالتقانة
.الميادينجميع

كلفياإلبداعو واإلتقانالجودةفياالستثماريعنيالعربيةاللغةفياالستثمار•
.والقدراتالمهاراتعلىتعتمدوأعمالوظائفمنباللغةيتعلقما
منيهالوطنيةاللغةفإنالوطنيةالسيادةمقوماتمنالوطنيةالعملةكانتإذا•

.المواطنةتعزيزأدواتأهم



اً الستثمارًفيًاللغةًالعربية-ثالثا

كب• للمستثمرّتوجيهّالمالّنحوّاالستثمارّفيّمعالجةّاللغةّالعربيةّيحققّعائداّ  يراّ 
:ّّنفسهّوللغةّأيضا ،ّوذلكّلألسبابّاآلتية

التساعّسوقّاللغةّالعربيةّفي. قابليةّهذهّاالستثماراتّللنموّنظراّ  المنطقة1ّ
.ّّيةالعربيةّوإقبالّغيرّالعربّعلىّبرامجّتعلمهاّوبخاصةّالدولّاإلسالم

تفاعلّالثقافةّالعربيةّواإلسالميةّمعّثقافاتّالعالمّالمختلفةّعب. رّالشابكة2ّ
(.ّّاإلنترنت)

مرونةّاللغةّالعربيةّوقدرتهاّعلىّاستيعابّّ. هاّوتفردها،ّلتعددّخصائصالتقانة3
ف  ّ لهاّفيّحركةّالبيعّوالشراءّعندّالطلبّوتناميا  ّ يّوسائلّمماّيضمنّرواجا

.ّّالعرض



اً الستثمارًفيًاللغةًالعربية-ثالثا
من مجاالت االستثمار في ميادين اللغة العربية :

االستثمارّفيّمجالّالموسوعاتّوالبنوكّالرقميةّالعربيةّوالمعاجمّال. عامة1ّ
.ّّوالمتخصصة

االستثمارّفيّترجمةّأمهاتّالكتبّالعلميةّوتزويدّالجامعاتّالعربية. ،ّوفيّبها2
ويلية،ّالمعاجمّالتح)والتقانيةالترجمةّاآلليةّوالسيماّفيّالمجاالتّالعلميةّ

ار،ّالمصطلحاتّالخاصةّبالشركات،ّالترجمةّعبرّالشابكة،ّمراقبةّاألخب
.ّّإلخ...واإلعالم

االستثمارّفيّوضعّمعاجمّإلكترونيةّخاصةّبالنحوّوالصرفّوالبال. غة3ّ
.الخ...واإلمالءّوالعروض



اً الستثمارًفيًاللغةًالعربية-ثالثا

ة ألبنائها ولغير االستثمار في وضع برامج تفاعلية حاسوبية لتعلم اللغة العربي. 4
الأة على أبنائها وإجراء دورات تعليمية مكثفة للعاملين على األرض العربي

بتوا يسمح لهم بالعمل، وأال تجدد إقامتهم إال إذا خضعوا لهذه الدورات وأث
.  نجاحهم فيها

الحديث النبوي االستثمار في وضع برامج دينية مبسطة لتفسير القرآن الكريم و . 5
د وسطية الشريف وتوجه خاصة إلى دول العالم اإلسالمي، إضافة إلى برامج تؤك

.  يرالدين اإلسالمي وإنسانيته في منأى عن كل تزمت أو تعصب أو تكف



اً الستثمارًفيًاللغةًالعربية-ثالثا

.العربيةلألسرةموجهةبرامجوضعفياالستثمار.6
ياافتح"برنامجغرارعلىالعربيللطفلموجهةبرامجوضعفياالستثمار.7

."سمسم
.نصوصإلىوالكالمكالمإلىالنصوصتحويلفياالستثمار.8
أنبعد(تاإلنترن)الشابكةعلىالعربيالرقميالمحتوى زيادةفياالستثمار.9

المعلوماتيةةوالتبعيجهة،منالمحتوى لصناعةعربيةاستراتيجيةغيابتبين
ةلصناعالموجهةوالتطويرالبحثبرامجندرةتبينكماأخرى،جهةمن

ماألعفيالصناعةهذهفياإلسهامعنالخاصالقطاعوعزوفالمحتوى،
.األغلب



اً الستثمارًفيًاللغةًالعربية-ثالثا
.حووالناإلمالءقواعدوتيسيرالكتابةإصالحمشروعاتفياالستثمار.10
.الجنسييزالتميمنالتربويةوالمناهجالعامةالوثائقتنقيةفياالستثمار.11
.المصطلحاتصوغمجالفياالستثمار.12
العربياثناتر فيالمشرقةالجوانببإظهارتعنىبرامجوضعفياالستثمار.13

والعدالةبي نوالتالعقلنةإلىودعوتهااإلسالمية،الرسالةإنسانيةوتبياناإلسالمي
.وتعصبتزمتأيعنمنأىفيوالسالموالرحمة

لتقنياتاعبرالمنتشرةلألفكارنقديةلمراجعةآلياتوضعفياالستثمار.14
.مينوالمسلالعربصورةلتشويهاألمةأعداءقبلمنتوظفوالتيالمعاصرة



اً الستثمارًفيًاللغةًالعربية-ثالثا

ستثماراالهذاإلىينظرأنعلىمتعددةالعربيةاللغةفياالستثمارإمكاناتإن
:االستثمارهذافيالنجاحشروطومناألولويات،من
ضمان. .الترويجوساحةالسوق وسعةاإلنتاججودة1
صدق. .الخالدةالعربيةولغتهااألمةإلىاالنتماء2
التعاون . .المدنيوالمجتمعالخاصوالقطاعالحكومةبين3
تعزيز. جديدةاكنأمفيتعلمهابإمكانللغةالعرضبزيادةاللغوي التصدير4

.لسعراوتخفيضالطلب،وحفزالجديدةاللغويةالمنتجاتمجاالتوتنويع



اً الستثمارًفيًاللغةًالعربية-ثالثا

سيويةاآلالدولبعضتقومأنوالعارالخزي منإذلغتهم،علىالعرباألعمالرجالغيرة.5
فيهيكتفيالذيالوقتفيبالعربية،تنطقالتيرمضانوفوانيسالدمىبتصديرالصغيرة

.لهابالطربالعرب
األقلعلىأومسؤولياتها،أولىمنهوالعربيةباللغةاالهتمامأنالعربيةالحكوماتوعي.6

.الترفيهيةلألمورتعطيهماواالهتمامالرعايةمنتعطيهاأن
وأن،بهالنهوضوااللغةبرعايةرهنالعربيةاألجيالمستقبلأننفسهالعربيالشعبوعي.7

.جماعيةمسؤوليةهووإنماواحدة،جهةكاهلعلىيلقىالالنهوضعبء
.األولوياتمقدمةفييجيءاللغةووعاؤهالفكرفياالستثماربأنالوعي.8



إلصغائكم وشكراّ 


