
 1

  التخطيط اللغوي ودوره في حماية اللغة العربية
  

  األستاذ الدكتور محمود السيّد
  

اة العربي  ة في حي ا العربي ذا البحث الموجز أن نتعرف دور لغتن نحاول في ھ
ذه ا ھ ي تواجھھ ديات الت ين التح ه، وأن نتب ي  وأمت وي ف يط اللغ ة، ودور التخط اللغ

  ھا وحمايتھا لتجاوز تلك التحديات.صون
  دور لغتنا العربية في حياة المواطن العربي وأمته -أوالً 

  قال شاعرنا العربي مبيّناً مسّوغات محبته للغته العربية:
ى صلةٍ  الزمن إني أحبك كي أبقى عل اريخ ب األرض بالت ا ب  ب

ا ي تعطي ھويتھ بالُد الت ت ال ن أن ا وط ى دونم ك يبق ن ال يحب  م

م وحقيقة األمر ال يمكن ألي مواطن عر ا ل ه م ه ونواھيَ بي أن يتعرف أوامر رب
مُ  يكن متمكناً من لغته العربية، ففھمُ  اريخ  الدين متوقف على إتقان اللغة العربية، وفھ ت

دركاً أمته وتراثھا في مختلف ميادين المعرفة ال يتأتى  ه، وم اً في لغت له ما لم يكن كفي
م الفِ  ه أن يفھ ماتھا، وال يمكن ھا وس رارھا وخصائص عيد ر وَكأس ى الص اني عل المع

ك  ة الفصيحة، ذل ه إال باستخدام العربي ي وفي مغرب وطن العرب العربي في مشرق ال
ين أن الفصيحة ھي  ي ح ة، ف اء األم ين أبن ق ب ل تفري ة ھي عام ألن اللھجات العامي

دة، و در شاعرنا الّرصافي القائل: دة والموحَّ   الرابط الجامع والعروة الموحِّ
ع كبر ا جوام اٌتوتجمعن ات ي يّدة اللغ ن س  وأولھ

  وشاعرنا أمير الشعراء شوقي القائل:
الٌد ت ب ا إذا اختلف قُ  ويجمعن ف ونط ر مختل اٌن غي  بي

تالفُ  وع  واالخ ين رب اريس ب ي التض تالف ف و اخ اعرنا ھ ه ش ير إلي ذي يش ال
ا  صحراوية وجبلية وساحلية، ومع ذلك فاألرضُ  ي، وھ ة ھي موطن كل عرب العربي

اق لتعزّ ھي ذي صرخ ة ة محب الدين الخطيب تنطلق من األعم ة أرض األم ز عروب
  على أنھا بالد كل عربي، إذ يقول:

ة ا أرض العروب ك ي لبي
معي واس

ادي  ما شئت من شدوي ومن إنش

م ك إنھ ين أھل ّرق ب ا ال أف الدي أن م وب ت بالدھ ي، وأن  أھل

ةٍ  ن وطني ك م ت إلي د برئ وطن ولق ؤثر م راء ت يالدِ  بت  الم

  وھا ھو ذا الشاعر بدوي الجبل يتغنى بأرض العروبة قائالً:
ا ي ذران ةٌ ف ان أيك لُ  أرز لبن ا والني ان ماؤن  والفرات

ونس ى ت ا عل ورياحينُن
راء الخض

ذبوُل؟ ا ال ن منھ راُء أي  خض

  ويرى أن ربوع العرب كافة إنما ھي وطن له فيقول:
وِع وع رب ل الرب يك رب ل الع

ٌن وط
ين مُ  ا ب ا ومُ  دٍ ِعتَ بْ م  برِ تَقْ منھ
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ة قِ  ة الشاعر إذ ومع تنّوع المناطق العربية، وتنّوع ربوعھا، يبقى بيت العروب بل
  يقول:

يبيت العروبة حين أسجُ  ه د قبلت دي وال عرفاتُ وره قص  ال ط

ة أرُزه ه من بعض أسماء العروب ه وفراتُ ار ونيلُ وم الفخ  ي

ل فَّ الخمائ الروض ملت ك
راً ناض

رَّ ا ض اُرهُ م ت أزھ و نّوع  ه ل

ل من  ان العربي ينتق ع، إذ ك ى أرض الواق ولكم كان سلفنا يطبّق ھذا التوجه عل
م، أو  اب عل ديث، أو اكتس ة ح ن معرف اً ع ه بحث ى مغرب ي إل وطن العرب رق ال مش

فَ  دود، أو تق ه ح ل، دون أن تعوق ة عم عرَ  ممارس دود، أو يش ه أي س ي وجھ أي  ف ب
د عربي آخر،  وطالما ألفينا علماءغربة.  امتھم في بل م كانت إق ولدوا في بلد عربي ث

ان  ى ك ي الطابع أنّ اج عرب ه نت امتھم، ولكن رن بموطن إق وكان إنتاجھم الفكري قد اقت
  موقع صاحبه على األرض العربية حيث تسود اللغة العربية.

د، وحاضرِ  ّرق، ورحم هللا وشتان بين ماضينا وحاضرنا، ماضينا الموحِّ نا المف
ه إلى دمشق لإلقامة فيھا عبد الوھاب حومد الذي سّوغ مجيئَ  معي الراحل الدكتورالمج

  بعد أن قضى حيّزاً من عمره في الكويت بقوله:
بكويُت ال تعتُ  ن النسب بي إني على عت ك موصول م ي وبين  بين

ؤرقني ان ي َق تحن ي لجلّ ار الغ وب وقاً كن بوبة اللھبش  ضا مش

ر ابني إحساس مغت ةً في موطن عربي  بوفيك ينت يا بؤسھا غرب
!

ا  ه، بھ واللغة ھي التاريخ، ھي الماضي والحاضر والمستقبل، وھي الوجود ذات
ه ورؤاه،  اعره وعواطف ن مش ر ع ا عبّ ل، وبھ ه الطوي ر تاريخ ان عب تواصل اإلنس
ة،  ة العربي اء األم وطن الروحي ألبن وتفاھم مع بني جنسه، وھي في الوقت نفسه ال

اھم،  وھي مستودع تراثھم، والمعبّرة عن ھويتھم، وما كانت العربية إال أم العرب وأب
  وإليھا ترجع أنساب مفّرقة:

ة اب مفّرق ع أنس اد ترج ّرة وأب للض ن أم ب اد أحس  فالض

اد ى الض ور، وتبق ى العص تفن
دةً خال

دار  ق غريب ال  مغتصبشجاً بحل

تُ  ل اس رَّت بمراح د م ة ق ة العربي ت األم ا لغتُ ھدفوإذا كان دائھا، ت فيھ ن أع ا م ھ
ائل  ا بمختلف الوس ل منھ ؤامرات للني اكوا الم ھا، وح ى طمس وا عل ا، وعمل ادوا لھ فك

ل:  يم القائ دق هللا العظ روا وص اليب، ومك  چں  ڻ  ڻ  ٹ    ںڱ  ڱ   ڱ  چواألس
ال:  ة  ٣٠األنف ذه اللغ افظ لھ ان الح  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ  ، فك
  ت ھذه اللغة رمزاً للكيان العربي بمسلميه ومسيحييه:، وكان٩الحجر: 

ٍد يح وأحم ل المس رب قب ا ع ا زلن ا وم  كن

في قد أسھم المسيحيون العرب في خدمة العربية أيما إسھام، فوقفوا إلى جانبھا ف
المحن التي تعرضت لھا، وكان لھم دور كبير في الحفاظ عليھا في األديرة والكنائس، 

ة تعاضد و ان ثم ة فك دة الوطني ط الوح ز رواب ي تعزي اقوس ف ين األذان والن اتف ب تك
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  وحماية اللغة العربية، ولقد أشار إلى ذلك الشاعر بدوي الجبل قائالً:
وحُ  انت مس انُمكُ ص حى وك الفص

ا لھ
دُ  ان والعم ا األرك نكم بمحنتھ  م

ا ان يغمرھ أديرة الرھب رَّت ب دُ  م رف رغ ب مت ين وح وق البن  ش

ة ذلوا لغ م يخ مل رآن أمھ ذُ  الق ف يخ ه العَ وكي ى كف  دُ ُضل قرب

دم ن ق اقوس م ألذان وللن ران ينعقِ ول ّب والغف ى الح ٌد عل  دُ عھ

ةٌ  ه وآمن ريٌم في ت م دُ  تعانق ش ان والرَّ د اإليم ش نَّ للرَّ  وح

ذه  تعملي ھ ال مس ى ح ه عل ف حيات اً، تتوق اً حي ٍة، كائن ة، أي لغ ت اللغ وإذا كان
واً  زداد نم ة، وي اع  اللغ در اتس ى ق واطرھم، وعل اتھم وخ رة حاج ى كث داداً عل وامت

فإن لغتنا العربية واجھت وتواجه تحديات تتطلب  ،)1(معرفتھم على حّد تعبير الجاحظ
ا  ا وتواجھھ ي واجھتھ ديات الت ذه التح ا ھ ا، فم ال لتجاوزھ ادف وفّع وضع تخطيط ھ

  لغتنا العربية ؟
 ً   لعربيةتحديات واجھتھا وتواجھھا لغتنا ا -ثانيا

واجھت لغتنا العربية وما تزال تواجه تحديات عدة، بعضھا خارجي، وبعضھا 
ا  ن احتاللھ ة ع اد العربي ى إبع الن عل داء يعم ن األع ان م ة نوع ي، وثم ر داخل اآلخ
ن  ة م ة العربي داء األم م أع داء فھ ن األع وع األول م ا الن ا، أم ديرة بھ ة الج المكان

ة دائرين في فلك العولم ة  المستعمرين وال اء األم ر من أبن اني نف وع الث ة، والن العالمي
ن غير يسير في موكب األعداء عن وعي أو عالعربية في داخل الوطن العربي سار و

  وعي.
  من التحديات الخارجية:

ھوا سھامھم إلى اللغة العربية الفصيحة ألنھا الرباط الذي أما أعداء األمة فقد وجّ 
اف ة الواحدة، ويح ةيربط بين أبناء األم تھم الثقافي ويتھم وذاتي ى ھ  ، وإذا كانت)2( ظ عل

ى قلب الرسول  ين عل روح األم ه ال زل ب ذي ن ريم ال رآن الك ة الق اللغة العربية ھي لغ
ا في الوقت نفسه ھي  العربي الكريم آية لنبوته، وتأييداً لدعوته، ودستوراً ألمته، فإنھ

ار ة لحوالي ملي ة اعتباري رب، وھي مرجعي ة للع ة القومي لمين  اللغ ونصف من المس
ةٌ  ،غير العرب ابھا، وھي حافظ ة واكتس ة العربي ة،  لديھم ظمأ لتعرف اللغ راث األم ت

ة  ادين المعرف وقد أسھمت أيما إسھام في مسيرة الحضارة البشرية، وفي مختلف مي
عبر العصور، وھي ھوية  ھذه الثقافةَ  والعلوم النظرية والطبية والفلسفية، وھي حاملةٌ 

عة ھذه الھوية، إذ ال ھوية من دون ثقافة، وال ثقافة من غير لغة. والھوية األمة، وصان
ل  اً قب بمفھومھا الشامل ھي قيمة جوھرية في حياة اإلنسان بوصفه كائناً بيولوجياً ثقافي
ا  الغ، وأم اء مضمون وإب اء، واالنتم ة االنتم اً، وجوھر الھوي اً بيولوجي أن يكون كائن

ة يمان، المضمون فعقيدة تكفل له اإل الغ فلغ ا اإلب ّر الضياع في الوجود، وأم وتقيه ش

                                                 
  .22ص 1965 - القاھرة - الطبعة الثانية - تحقيق عبد السالم ھارون - كتاب الحيوان - الجاحظ )1(
يّد )2( د الس ود أحم دكتور محم ة - ال ا العربي اب لغتن ي رح ورية - ف ة الس ة  - وزارة الثقاف ة العام الھيئ

  .26ص 2017دمشق  - السورية للكتاب
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اني الخالق ه التواصل اإلنس ؤمن ل و الخطوة ، )3( ت ة ھ ة القومي ول تفتيت اللغ وإن قب
ولِ  تفتيت الذات، وقبولِ  األولى الحاسمة نحو قبولِ  ة، وقب يادة،  تفتيت الھوي تفتيت الس

  تفتيت األرض. ثم قبولِ 
ددة، محاوالت أعد تْ ذَ ولقد اتخَ  ة مسارات متع اء األمة في محاربتھم للغة العربي

ى  د رمت إل ا، وق ي تركي ي ف اد والترق ة االتح دي جماع ى أي ك عل ة التتري ة سياس فثم
اك  ام، وھن بالد الش اني ل ان االحتالل العثم ة إب ة العربي ان اللغ فرض اللغة التركية مك

ة  ان اللغ داب االستعمار الفرنسي الذي رام فرض لغته الفرنسية مك ان االنت ة إب العربي
ان االستعمار  ى غراره ك ر، وعل ه للجزائ ان احتالل الفرنسي على سورية ولبنان، وإب
البريطاني قد فرض لغته اإلنجليزية على مصر وفلسطين والعراق إبان سيطرته على 
اتھم،  رض لغ ي ف اق ف اءت باإلخف ة ب تعمرين كاف اوالت المس بالد. إال أن مح ذه ال ھ

م ييأسو ى ولكنھم ل ى حصارھا، والسعي إل وا مجدداً عل ة الفصيحة فعمل ا من محارب
    : )4(استبعادھا، ووصمھا بالتخلف وعدم مواكبة روح العصر، ومن محاوالتھم

ا  السعيُ  -1 م المتحدة ومنظماتھ إلى استبعادھا من بين اللغات المعتمدة في األم
تكاليف استعمال  بحجة عدم وفاء معظم الدول العربية بالتزاماتھا المتعلقة بدفع

دمِ  دة، وع م المتح ي األم ة ف ة العربي ة  اللغ ة اللغ دول العربي ي ال تعمال ممثل اس
  العربية في كلماتھم، وعدم وجود مترجمين أكفياء... الخ.

ا،  -2 ك السعي إلى تعزيز اللھجات العامية، وتقديم الدعم للبحوث في مجاالتھ ذل
ة في ح ألن العاميات عاملُ  اء األم ين أبن ين أن الفصيحة ھي عامل تفريق ب

ة  ة العربي توحيد، واألعداء يرومون تثبيت التجزئة واالنفصال بين أقطار األم
اتھم في  ّدموا امتحان ة أن يق ة العربي اء الجالي الواحدة. وفي فرنسا لم يسمح ألبن
د  ة بع ة ثاني ا لغ ى أنھ يحة عل ة الفص ا) بالعربي ة (البكالوري ھادة الثانوي الش

م ا س ية، وإنم ة الفرنس ة: لھج ات العامي ات باللھج ّدموا االمتحان م أن يق ح لھ
ام،  الد الش ل، لھجة ب رة المغرب العربي، لھجة مصر ووادي الني لھجة الجزي

 العربية.
ة -3 ى األرض العربي ة عل رائح المقيم ض الش ات بع اء لغ دعم ، إحي ديم ال وتق

ة يوقد ورد في إحدى وثائق الخارجللقائمين عليھا تحت شعار حقوق اإلنسان، 
ف، أ«الفرنسية:  ه تزييف وتحري وم كل دّرس الي ا ي ا كم ن برنامج شمال إفريقي

 ».ويجب على البربر أن يتحدوا ضّد جريمة نكراء اسمھا العروبة
ؤتمرُ  ية الم ة) التونس ة (جرب ي مدين د ف د عق مى  وق ا يس ادس لم ونغرس «الس الك

ازيغي المي األم اس -الع ة مكن ام » جبھ رين األول ع ل تش ي أوائ ك 2011ف ، وذل
الرئيس  بالتعاون مع الجمعية التونسية للثقافة األمازيغية التي نشأت بعد اإلطاحة ب
اري والنيجر  زين العابدين بن علي، وحضره ممثلون عن األمازيغ من جزر الكن
د  ي، وانعق ر األورب ر والمھج ر ومص رب والجزائ ونس والمغ ا وت الي وليبي وم

عار  ت ش ؤتمر تح ي«الم ازيغي ف عب األم ة الش ى الحري ق إل ر وحظَّ، »الطري
                                                 

المركز العربي لألبحاث ودراسة  - الھوية العربية واألمن اللغوي - الدكتور عبد السالم المسدي )3(
  .276ص  2014بيروت  - الطبعة األولى - السياسات

  .29مرجع سابق ص - في رحاب لغتنا العربية - الدكتور محمود أحمد السيّد )4(
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تالل  ة اح ا لغ ة أنھ ة بذريع ة العربي تخدام اللغ ه اس اركين في ى المش وه عل منظم
رق  لط الع ت تس ازيغ تح اھا األم اً قض ر قرن ة عش ى أربع ز إل تعباد، وترم واس
ى  دول المشاركة إل ي ال ة لممثل العربي، في حين سمحوا باستخدام اللھجات المحلي

  ة واإلنجليزية، واألمازيغية طبعاً.جانب اللغتين الفرنسي
وقامت اعتماد اللغة اإلنجليزية لغة رسمية في جنوب السودان بعد انفصاله،  -4

داً  ة س ذه اللغ ين لھ ودان بمدرس وب الس ة جن ّد حكوم رائيل بم ا وإس أمريك
لحاجاتھا، في الوقت الذي كان فيه أصحاب العربية غافلين عن سيرورة لغتھم 

ھا على أرضھم، فحلّت اإلنجليزية مكانھا بكيد من أعداء وانتشارھا والتمكين ل
 األمة.

يمُ  -5 ة وتحط راث األم رقة ت ة:  س دھا التاريخي اء أواب ي أثن ة ف داء األم ام أع ق
بح  األرض، وأص ّوي ب ر، وس ذ نص ريح بنوخ يم ض راق بتحط تاللھم للع اح

ون  اموقعه موقفاً للسيارات العسكرية األمريكية، وقاموا أيضاً بسرقة ملي ب كت
لوحة أثرية  170.000من أمھات الكتب، وسرقة ثمانية ماليين وثيقة، وسرقة 

 أربع عشرة لوحة ليس لھا مثيل. 14.000منھا 
د  عبرنة األرض المحتلة في فلسطين: -6 دو الصھيوني، ولق تلك ھي سياسة الع

على فلسطين ألنه صك نقوداً احتج أليعازر بن يھودا على المندوب البريطاني 
أين اللغة العبرية؟ فما كان إلنجليزية والعربية، وثار في وجھه قائالً: باللغتين ا

اد صكھا مجدداً  من المندوب البريطاني إال أن جمع النقود من األسواق، وأع
 باللغات الثالث: اإلنجليزية والعربية والعبرية.

ز  ذي رّك و ال ودا ھ ن يھ ازر ب ام وأليع رائيل، وق ي أرض إس طين ھ ى أن فلس عل
ة  ام بعبرن رائيل ع ام إس د قي ات، وبع ى الطرق ات عل ن  1948الشاخص ول اب يق

ة «غوريون أول رئيس وزراء إلسرائيل:  ة األسماء العربي نحن مضطرون إلزال
ابيع ق  ،بما في ذلك التالل والوديان والين ا ألسباب تتعل ة لھ واختالق أسماء عبري

  ».بھوية الدولة
ة العر ه أعداء األم وم ب ا يق اذج مم ة ھذه ھي نم ة اللغ ة من محاوالت لمحارب بي

ا بالصعوبة والتخلف وعدمِ العربية الفصيحة، واتھامِ  ة روح العصر، عصر  ھ مواكب
ة  العلوم والتقانة، والترويجِ  ة ھي لغ للغة اإلنجليزية على أنھا لغة العلم، مع أن العربي

ات الست  ين اللغ ي ب رية، وھ يرة الحضارة البش ي مس ھام ف ا إس ھمت أيم ة أس عالمي
ى ا د عل ا يزي ة م ا لغ لعالمية المعتمدة في األمم المتحدة والمنظمات التابعة لھا، كما أنھ
ار ونصف من المسلمين 400/ وق ملي الم، ويت / أربعمئة مليون عربي من سكان الع

  إلى معرفتھا باعتبارھا لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
  

  من التحديات الداخلية:
حقاً أن نالحظ أن ما عجز االستعمار عن تحقيقه في فرض  بيَد أن من المؤسف

ى األرض  ه عل ي تحقيق ة ف ة العربي اء األم ن أبن ر م ح نف د نج ة ق اد العربي ه وإبع لغت
قِ   العربية في أيامنا الحالية، وھا ھي ذي نماذج مما يحدث تجاه استبعاد العربية والتعل

  ھا مكانھا.باألجنبية واستعمالِ 
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ة رار التعريب: التلكؤ في إصدار ق  -1 ى أن اللغ ة عل دول العربي اتير ال تنص دس
ه  ا تنص علي ين م وة ب العربية ھي اللغة الرسمية في الدولة، إال أن من المالحظ أن ھ
الدساتير، وما يطبق على أرض الواقع، وما يزال القرار السياسي في فرض التعريب 

 اة غائباً في معظم الدول العربية.في شؤون الحي
ى التلھيج وقوف نفر  -2 ى جانب أعداء األمة في دعوتھم إل ة إل من أبناء األم

ة: الحروف الالتيني ة ب ي  والكتاب ب القاض ى جان دعوة إل ذه ال واء ھ ل ل ن حم ومم
، والمستشرق الفرنسي »سبيتا«والمستشرق األلماني الدكتور ، »ويلمور«البريطاني 

ريحة، وسعيد عقل ، كل من سالمة موسى، وعبد العزيز فھمي، وأنيس ف»ماسينيون«
 .من أبناء األمة العربية .... الخ

ل في  ة يتمث ويظھر بجالء أن الھدف من تبني الحروف الالتينية والكتابة بالعامي
ارت ن حض رب ع اد الع راث الغإبع ذا الت راثھم، إذ إن ھ وب ھم وت خم مكت ي والض ن

ى ة حروفھم إل اء العربي إذا ھجر أبن ة الفصيحة، ف ة وباللغ األحرف  باألحرف العربي
داء  اه أع ده ويتوخ ا ينش ذا م دادھم، وھ ائھم وأج راث آب ذلك عن ت وا ب ة انقطع الالتيني
ا أن الھدف  ة وحاضرھا، كم ذه األم ين ماضي ھ ق فجوة ب األمة، إذ إنھم ينشدون خل
ة  ة العربي ين أقطار األم ة واالنفصال ب ة ھو تثبيت التجزئ من اعتماد اللھجات العامي

دم لھجة كل قنظراً الختالف  دم للفصيحة، ومتى ھ طر عن لھجة اآلخر، وفي ذلك ھ
  صرح الفصيحة تفتت األمة وترسخ االنفصال بين أقطارھا، وسھلت السيطرة عليھا.

انحسار العربية لمصلحة األجنبية في دول المغرب العربي والخليج العربي:   -3
زو ون متحي اتذة وإداري ى يشرف على التعليم العالي في دول المغرب العربي أس ن إل

ؤھلين  ى الم ة إل ل ينظرون نظرة فوقي جانب الفرنسية، ويقفون في وجه العربية، ال ب
 بھا، ويصفونھم بالتخلف، وغدا التعليم العالي قلعة حصينة في يد المتفرنسين.

ة في  وفي دول الخليج العربي تسود اللغة اإلنجليزية في العملية التعليمية التعلمي
واد الجامعات، ولم يقتصر األمر  درس الم ا ت ط، وإنم ى تدريسھا في الجامعات فق عل

العلمية باألجنبية أيضاً في المدارس الخاصة بدءاً من رياض األطفال، وفي دولة قطر 
ريكيين  ة، وجيء بمدرسين أم ام باإلنجليزي يم الع ة في مراحل التعل تعلّم المواد العلمي

وم والرياضيا ة والعل ة اإلنجليزي ة وبريطانيين لتدريس اللغ ة، وفي دول ت والمعلوماتي
وم  دّرس العل دة ت ة المتح ارات العربي ن واإلم دءاً م اً ب ة أيض يات باإلنجليزي الرياض

ة  ى التخصصات كاف ة عل يمن اإلنجليزي اني عشر، وتھ الصف األول حتى الصف الث
  في التعليم العالي حتى في قسم اللغة العربية.

دارس ا ي بعض الم ور ف اء األم ي اجتماعات أولي دول وف ي إحدى ال لخاصة ف
العربية طلب المشرفون على ھذه المدارس إلى األھلين التحدث مع أبنائھم في البيوت 

  باللغة األجنبية ال بالعربية.
ه  مؤسسة الفكر وثمة مشروع يرمي إلى النھوض باللغة العربية كانت قد أنجزت

ي ام  )5(العرب روت ع ي بي ه 2012ف روع الس«، وعنوان ا: مش نھض بلغتن راف لن تش
ة ة العربي تقبل اللغ داً » مس ر بل د عش ى أح ت عل تبانات وّزع وء اس ي ض ه ف ورد في

                                                 
ي )5( ر العرب ا: مشرو - مؤسسة الفك نھض بلغتن ةمشروع لن ة العربي تقبل اللغ  - ع الستشراف مس

  .2012بيروت 
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  ) استبانة، ورد ما يلي:7863ھذه االستبانات ( عربياً، وعددُ 
  % في دول المشرق العربي تدّرس العلوم باللغة اإلنجليزية. 87نسبة  -
 % في دول المغرب العربي تدّرس العلوم باللغة الفرنسية. 88نسبة  -
 % فقط تدّرس باللغة العربية. 9نسبة  -

ة إال  ة العربي ل اللغ %  14وينسحب ذلك على واقع االمتحانات والبحوث، إذ لم تن
  % بالفرنسية. 87% باإلنجليزية، و 76مقابل 

 فقط من األساتذة يؤيدون تدريس العلوم بالعربية.%  13نسبة   -
تخدم  -4 ي تس ة الت دول العربي ي ال وي ف توى اللغ دني المس ي  ت ة ف العربي

ة التدريس:  ي تستخدم اللغ ة الت دول العربي وإذا ألقينا نظرة على الواقع اللغوي في ال
ة،  العربية في العملية التعليمية التعلمية فإننا نالحظ أن اللغة المستخدمة زاخرة بالعامي

 وباألخطاء اللغوية، وبالھجين اللغوي.
ع:   -5 ة الفصيحة من الواق م يقتصر انحسار العربي اظ ل ة واأللف استخدام العامي

ى  ه إل ق طريق ا ش ة، وإنم ة التعلمي ة التعليمي ى العملي وي عل ين اللغ ة والھج األجنبي
اإلعالنات وواجھات المحال التجارية والخدمية والسياحية، وعلى المنتجات الوطنية، 
ات،  اھي، وفي المطوي ادق والمق وفي الشركات والمصانع والمعامل والمطاعم والفن

ي الب ي وف وارات، وف ة، وح ة وتلفزي الت إذاعي رحيات ومسلس ة مس رامج اإلعالمي
ات  ابقات والتعيين ران، وفي المس شؤون الحياة عامة، وفي البنوك والمصارف والطي

ث يُ  اح حي ى النج نص عل ة، وال ي ة والمعلوماتي ة األجنبي ي اللغ اجحون ف ل الن فّض
ة، وفي القطاع بالعربية في اإلعالن عن ھذه المسابقات والتعيينات في  وظائف الدول

 الخاص.
ة،  ة من جھ وإذا كان التلوث اللغوي من قبُل يتجلى في ارتكاب األخطاء اللغوي
دى في  ذه تب ا ھ وث في أيامن إن التل ة أخرى، ف وفي استعمال اللھجات العامية من جھ
م  حلة جديدة أضيفت إلى سابقتيھا وھي العربيزي أو الفرانكو آراب، وقد ظھرت بحك

ا ائل انتش ددة، ووس ه المتع ائي وقنوات ث الفض ن الب ة م ل الحديث ائل التواص ر وس
  التواصل االجتماعي.

ة:   -6 ات األجنبي ى اللغ ا إل ة ومنھ ة العربي ى اللغ رجم إل ا يت بة م دني نس ن ت م
المالحظ أن اإلحصاءات في ھذا المجال متفاوتة، ولكنھا جميعھا تشير إلى تدني نسبة 

ة  ما يترجم إلى اللغة العربية، وما يترجم منھا إلى اللغات األخرى، وأن نسبة الترجم
ة، وأن  انية واألدبي وم اإلنس في مجال العلوم البحتة والتطبيقية أقل منھا في مجال العل

  نسبة ما ينقل إلى اللغات األجنبية نسبة ضئيلة أيضاً.
اً  ظ أيض ن المالح ة وم ى األرض العربي ام عل ي تق ؤتمرات الت ض الم أن بع

ذه تستخدم ال لغة األجنبية مكان العربية في مناقشة قضاياھا وموضوعاتھا العربية؛ وھ
دمير  أنھا ت ن ش ة م ة أو داخلي ت خارجي ة إن كان ا العربي ا لغتن ي تواجھھ ديات الت التح
تم  ن ي ة، ول الھوية، وتشويه صورة الوطن، وزعزعة االنتماء، وتستلزم معالجة واعي

ذا التخ ا ھ ات ذلك إال بالتخطيط اللغوي، فم ا آلي ا شروطه؟ وم ه؟ وم ا أھداف طيط؟ وم
  تنفيذه؟.

 ً   التخطيط اللغوي مفھوماً وأھدافاً وقضايا -ثالثا
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رف  ي تع ا يل اول فيم ي نح ي يرم داف الت ان األھ وي وتبي يط اللغ وم التخط مفھ
إليھا، والقضايا التي يعالجھا، وموقفه من كل منھا، واإلجراءات التنفيذية لمعالجة ھذه 

  القضايا.
نظم مجموعة م التخطيط اللغوي: مفھو -1 التخطيط اللغوي ھو عمل منھجي ي

ام  ي النظ ر ف داث تغيي قة إلح ممة بصورة منس ود المقصودة المص ن الجھ م
ة باستقصاء  ة قائم اللغوي أو االستعمال اللغوي، ويقصد إلى حل مشكلة لغوي

   )6( البدائل لحلھا.
هويُ  ي تواج كالت الت ة المش وي بدراس يط اللغ ى التخط ت  عن واء أكان ة س اللغ

ة  ،مشكالت لغوية بحتة كتوليد المفردات، ووضع المصطلحات ر لغوي أم مشكالت غي
  واستعمالھا، مثل الجھل بأھمية اللغة في سيادة األمة. ذات مساس باللغة

ة  اً ومرجعي د موجھ ويوضع التخطيط اللغوي في ضوء السياسة اللغوية التي تع
ي ديات الت ه التح ذي يواج يط ال ى  للتخط ة عل ة اللغوي دف السياس ة، وتھ ه اللغ تواج

  الصعيد القومي إلى:
  إعالء شأن اللغة العربية بوصفھا عنواناً للھوية واالنتماء. -1
تدامة،  -2 ة المس اء والتنمي دم واالرتق ا أداة ضرورية للتق ا باعتبارھ اظ عليھ الحف

 .ومواكبة روح العصر، عصر العلم والتقانة (التكنولوجيا) في مجتمع المعرفة
 تعزيز الوعي اللغوي بأھمية اللغة في حياة الفرد واألمة. -3
 الحرص على سيرورة اللغة األم في ميادين الحياة كافة. -4

ة الخاصة  ة اللغوي ة للسياس داف المادي ا األھ ة. أم ة ومعنوي داف مادي ذه األھ وھ
ة وسيرورتُ  ة العربي اة ھا وانتشارُ باللغة العربية فھي توظيف اللغ ھا في مجاالت الحي

دُ  كافة قوالً وعمالً، ومنحُ  اءِ  الصدارة واألولوية لھذه اللغة في كل استعمال، وتزوي  أبن
ة، والعملُ  األمة بمعرفتھا وخصائصھا وسماتھا، والتمسكُ  ى  بھا للتحرر من التبعي عل

ة فھي  ة للسياسة اللغوي ا األھداف المعنوي ة. وأم توحيد مصطلحاتھا لجمع شمل األم
ارُ االعتزاز باللغة العرب ة، وإكب أنھا وتفضيلُ  ي ة ش ا اللغ ى أنھ ات عل ى سائر اللغ ھا عل

  األم، ورمز كيان األمة.
ذي  تم بوضع والتخطيط اللغوي كما التخطيط التربوي شبيه بتخطيط المدن ال يھ

ام  ة نظ ة. وثم ب الصحية والجمالي اة المطال ع مراع اني، م ييد المب شق الطرق، وتش
وي  تكامل بين التخطيط التربوي والتخطيط اللغوي، إذ إن من أولويات التخطيط الترب

امَ  ار،  االھتم ادل األفك ل وتب ري التواص ا يج ة، وبھ اء المعرف ا وع ى أنھ ة عل باللغ
  )7(لى مجموعة جوانب ھي: ويتوقف تحقيقھا في التخطيط التربوي لھا ع

فھي وتمثلِّ -1 اب الش تقبال الخط ق اس ة بطري فھية للغ ة الش ة، الممارس ن جھ ه م
  وإنتاجه والتحكم في تقنياته من جھة أخرى.

 الممارسة الكتابية للغة. -2

                                                 
الم العربي الحديث - الدكتور نھاد الموسى )6(  - الطبعة األولى - قضية التحول إلى الفصحى في الع

  .30ص 1987دار الفكر  - عمان
ة )7( ام - وزارة التربي انوي الع يم الث ا في التعل ة وآدابھ ة العربي انوي  - منھاج اللغ يم الث ة التعل مديري

  .29ص 1995 - الجزائر - الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية - لعاما
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 ممارسة القراءة والمطالعة. -3
داً : أھداف التخطيط اللغوي -2 اً موح راد ورابط اً لألف اً طبيعي ة حق ا كانت اللغ لم

ان التخطيط اللغوي أل ومي، ك دخل الق بناء المجتمع، ومصدراً من مصادر ال
ة  ة فكري اً لتنمي ايش وتحقيق يداً للتع ه تجس ع بلغت ة المجتم ى تنمي دف إل يھ
وطن  واجتماعية واقتصادية من خالل توفير أمن لغوي للغات المتعايشة في ال

 إن وجدت في المجتمع.
ول وإذا كان التخطيط اللغوي يرتكز على تحد اد حل ة، وإيج د المشكالت اللغوي ي

ا  ه وخطتھ تھا تجاھ دد سياس ة وتح ه الدول تحكم في م ت وي إن ل وع اللغ إن التن ا، ف لھ
  ف بھا ويجرھا إلى حروب وكوارث تفكك المجتمع.لمعالجته فإنه قد يعصِ 

  ومن ھنا كان التخطيط اللغوي العربي يھدف إلى:
ة من كل التحديات التي تو -1 انِ حماية اللغة العربي ا، وتبي ادة  اجھھ ا وزي أھميتھ

  نا إليھا لتحقيق األمن الثقافي واللغوي والمجتمعي.الوعي بھا وحاجتِ 
 احترام الھوية العربية والتراث العربي اإلسالمي. -2
 تحقيق أھداف استراتيجية وسياسية واقتصادية وعلمية وتربوية... الخ. -3
 تحديث البرامج اللغوية وتوحيد الجھود حولھا. -4
ا -5 د االھتم ة كتوحي ور اللغ ي تط اً ف ف عائق ي تق كالت الت ة المش م بدراس

 المصطلحات أو ترجمتھا أو تعريبھا...الخ.
 دراسة العالقة بين اللغة والمجتمع. -6
 بعض المسائل اللغوية. وضع ضوابط ومعايير للغة في المجتمع، وشرعنةِ  -7
 من قضايا التخطيط اللغوي: -3

ة أو  ثمة قضايا يعنى بھا التخطيط اللغوي إن في ة التعلمي ة التعليمي داخل العملي
  :ومن القضايا في العملية التعليمية التعلميةفي خارجھا، 

  ».العربية الفصيحة«تعليم مواد المعرفة كافة باللغة األم  -
 تحديد موقع اللغات األجنبية في نسق النظام التعليمي. -
وفروع  تحديد موقع المدارس الخاصة والجامعات الخاصة والمدارس األجنبية -

 الجامعات األجنبية في داخل الوطن العربي.
تأمين مستلزمات تعليم اللغة العربية األم ألبنائھا وللناطقين بغيرھا من اللغات  -

 األخرى إن في داخل الوطن العربي أو في خارجه.
 جعل اللغة القومية مطلباً أساسياً لاللتحاق بالجامعات. -

ة ومن القضايا التي يعنى بھا التخطيط ال ة التعليمي لغوي في خارج نطاق العملي
  التعلمية:

 تحديد الموقف من لغات الفئات ذات الثقافات الخاصة في داخل الدول العربية. •
راث  • تحديد الموقف من اللھجات المحلية (العاميات)، ومن الشعر النبطي والت

 الشفوي.
م • روء والمس الم المق ي اإلع الم ف نة واألق ى األلس ليمة عل تعمالھا س وع اس

 والمرئي، وفي اإلعالنات.
تعريب أسماء المحالت التجارية والمؤسسات الخدمية والسياحية والمراسالت  •
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 بين المصارف والغرف الصناعية والتجارية ... الخ.
 جعل النجاح في اللغة مطلباً أساسياً لاللتحاق بالوظائف الحكومية والخاصة. •
 تي تعقد في الوطن العربي.اعتمادھا لغة رسمية في المؤتمرات والندوات ال •
ذا االستعمال في  • استعمالھا في المحافل الدولية والتزام ممثلي الدول العربية ھ

 األمم المتحدة والمنظمات التابعة لھا.
 تحديد الموقف من بعض قضايا التخطيط اللغوي: -4

  من قضايا التخطيط اللغوي التي تحتاج إلى تحديد موقف منھا:
ات  -1 ة واللھج ية العامي دوارجقض ي : ال وي المصمم ف يط اللغ ان التخط ا ك لم

ضوء السياسة اللغوية يرمي إلى سيادة اللغة العربية وسيرورتھا في مجاالت 
ة واللھجات  خ، كانت العامي اً وإدارة واقتصاداً .. ال اً وإعالم ة تعليم الحياة كاف

اه المحلية تشكل عامالً سلبياً في سبيل تلك السيادة والسيرورة، فما الموقف  تج
  ذلك ؟

ه  لقد حسم مجمع اللغة العربية بدمشق ھذا الموقف عندما أكد في بيان صادر عن
رَّق  ابي، وف ى المستوى الكت ة من المستوى الشفھي إل خطورة تحويل اللھجات العامي
بين الدراسات اللغوية التي تتناول العامية موضوعاً للدرس والتحليل خدمة للفصيحة، 

ي ترم ات الت ين الدراس د وب ورة تقعي د خط ا أك يخھا. كم ة وترس د العامي ى تقعي ي إل
نحوية وصرفية لھا ألن ھذا مؤذن بتحويلھا إلى لغات اللھجات العامية، ووضع أنظمة 

ان الع لخ اإلنس ى س دوره إل ؤدي ب ا ي ذا م تقلة، وھ دَّ مس ه. وع ه وتراث ن ھويت ي ع رب
ة يالمج ة وحدوي ة ونكس ات رّدة قومي جيع العامي راً أن تش ع أخي اة م ا دع ف وراءھ ق

  التجزئة وتمزيق األمة العربية.
 قضية اللغات األجنبية في العملية التعليمية التعلمية:  -2

ة األم  ان اللغ ى جانب إتق تستلزم طبيعة العصر اإللمام باللغات األجنبية وإتقانھا إل
ل الجامعي » العربية الفصيحة« ا قب يم م ة في التعل ة كاف على أن تعلّم مواد المعرف
ة، بالل ذه المرحل ين في ھ غة العربية، وال ضيَر من تعلم لغة أجنبية أو لغتين أجنبيت

يم األساسي،  ة التعل دءاً من الصف األول من مرحل بحيث يتعلّم اللغة اإلنجليزية ب
والفرنسية بدءاً من الصف السابع، فيتخرج الطالب في نھاية المرحلة الثانوية وھو 

ة ملّم بلغتين أجنبيتين إلى جانب إ ة كاف واد المعرف دّرس م تقانه للغته القومية التي ت
ة، ويمكن  ة العربي ة باللغ ة كاف بھا. وفي التعليم الجامعي تدرس المقررات الجامعي

  تدريس مقررين باللغة األجنبية.
مية  ات الرس ة والجامع مية والخاص دارس الرس ى الم نھج عل ذا ال ق ھ ويطب

ة والخاصة أيضاً، ويمكن أن تكون ثمة مناھج إ ة األجنبي ة باللغ ثرائية في المواد العلمي
درّ  ي ت اھج الت ب المن ى جان ات إل دارس الخاصة والجامع ي الم ك ف ة، وذل س بالعربي

  الخاصة.
دريس  د من ت ة الب ى األرض العربي ة عل وفي فروع الجامعات الخاصة األجنبي

رراً إجباري ى أن يكون مق ة عل ا بالعربي ى طالبھا العرب تاريخ أمتھم وجغرافيتھ اً عل
  ھذه الشريحة من الطلبة.

يم  ة التعل ن مرحل ى م ة األول ي الحلق ة ف ات األجنبي يم اللغ ع أن موضوع تعل وم
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ة  ان اللغ ى إتق لبي عل أثيره الس ة ت ات بحج ن االعتراض راً م ار كثي د أث ي ق األساس
ان  في ھذا المجال أثبتت أن ال أثرَ  العربية، إال أن الدراسات التي جرت ى إتق سلبياً عل

  غة األم كما أشارت إلى ذلك المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).الل
  

 :قضية لغات الفئات الخاصة على األرض العربية  -3
ا  ا لغتھ ة لھ ى األرض العربي ات عل ة فئ ية ثم ة والشركس ا كاألرمني ة بھ الخاص

  فما الموقف تجاه ھذه اللغات؟والكردية واألمازيغية ... الخ، 
ّدرت أصحابھا، واقتبست إن أمت نا العربية من قبُل احترمت اللغات األخرى، وق

ات  ذه اللغ رام ھ ى احت ي إل وي العرب يط اللغ ي التخط ا، ويرم ن معارفھ اً م بعض
ة  دوا اللغ ى أن يعتم وأصحابھا، وإلى أن لھم الحق في ممارسة لغتھم الخاصة بھم، عل

ة والقومي في شؤوعلى الصعيد الوطني » العربية«األم  ن الحياة كافة ما دامت العربي
ديالً عن  ا أن تكون تلك اللغات ب ة. أم ى صعيد األم دة عل دة والموحَّ ة الموحِّ ھي اللغ
اء  ة ألبن ة والقومي دأ الوحدة الوطني افي مب ذا ين ة، فھ ة الرسمية في الدول العربية، اللغ

  األمة كافة.
 قضية لغات العمالة على األرض العربية: -4

في السوق والعمل، وفي داخل البيوت في دول الخليج العربي، ثمة لھجات آسيوية 
ولھا آثار سلبية في اكتساب اللغة العربية لدى أطفال ھذه الدول. ويقتضي الموقف 

راءَ  اھرة إج ذه الظ ة ھ ابي لمعالج ة  اإليج ى األرض العربي املين عل دورات للع
وا ال ؤالء أن يعرف ل ھ روط عم ن ش ون م ة، وأن يك يمھم العربي ة، لتعل ة العربي لغ

ي  ر، وف ل األس ة داخ ع اللغ ي واق لبية ف رة الس أثيراتھم المباش ن ت ّد م ك للح وذل
  األطفال في سنيھم المبكرة.

ائع:   -5 لع والبض ي الس ة ف ات األجنبي يرورة الكلم ية س اھرة قض ذه ظ وھ
لع  ب الس ي أغل رت ف ا استش ھم، كم ال ومالبس اب األطف ي ألع رت ف استش

ى  ة التخطيط اللغوي في والبضائع المستوردة، ويتجل ا في عملي الموقف منھ
ة  دول العربي ا ال ي تتعامل معھ ة الت إلزام أصحاب البضائع والشركات األجنبي
ات  ات ودعاي ن كتاب ا م ق بھ ا يتعل ائع، وم لع والبض ماء الس ة أس ى ترجم عل
ة  ى األسواق العربي ا إل دھا وإدخالھ ل توري ة، قب ة العربي ى اللغ وتوضيحات إل

 عمل في بعض األدوية المستوردة من الخارج.على النحو المست
من المالحظ قضية المؤتمرات المنعقدة على األرض العربية باللغة األجنبية:  -6

ة  ا اللغ ة واستخدمت فيھ أن ثمة مؤتمرات وندوات عقدت على األرض العربي
ادَ  ف اعتم ة. ويقتضي الموق ي  األجنبي ة ف ى األرض العربي ة عل ة العربي اللغ

دوات كافة حتى لو كان المشاركون فيھا من األجانب، على أن المؤتمرات والن
ك  ي تل ة ف ى األجنبي ة إل ن العربي ة وم ة العربي ى اللغ ة إل تخدم الترجم تس
ا  ا. أم ة فيھ ة واألجنبي ين العربي اد اللغت ن اعتم دوات، إذ يمك ؤتمرات والن الم

ة العربي يادة اللغ افى وس ذا يتن ة وحدھا فھ ة األجنبي ى اللغ ى االقتصار عل ة عل
ى  دة عل ات الست المعتم ين اللغ ة ب ة العالمي ا اللغ ع كونھ افى م أرضھا، ويتن

 النطاق العالمي.
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ة قضية اللغة العربية في المحافل الدولية:  -7 ى أن أعداء األم سبقت اإلشارة إل
دة  ولغتھا سعوا جاھدين إلى استبعاد اللغة العربية من بين اللغات الست المعتم

تھم في األمم المتحدة، ويبد م و أن العرب لم يقدروا ميزة كون لغ ة ل ة عالمي لغ
رغم من  ى ال تحظ بھذه الميزة كل من اللغات اليابانية واأللمانية واإليطالية عل
ة أن  ل الدولي ي المحاف ة ف دول العربي ي ال ى ممثل ان عل ذلك ك وة أصحابھا. ل ق

اتھم وتعقي ي مناقش يحة) ف ة الفص تھم األم (العربي تعمال لغ وا باس اتھم يلتزم ب
يھم استعمال  وأوراق العمل التي يتقدمون بھا إلى تلك المحافل، وأن يحظر عل
ذلك يحافظون  ا، وب ا وإليھ اللغات األجنبية ما دامت لغتھم مستعملة يترجم منھ

 على كرامتھم وكرامة أمتھم وھويتھا الحضارية.
ى الشابكة (اإلنترنت): -8 ي عل ادة نسبة المحتوى الرقمي العرب ا  قضية زي لم

ت  ى كان ي عل ي العرب وى الرقم بة المحت ى أن نس ير إل ة تش ارير العالمي التق
ويين أن يسعوا  الشابكة (اإلنترنت) ھي نسبة ضئيلة كان على المخططين اللغ
وى مصوغاً بالفصيحة  ون المحت ى أن يك بة، عل ذه النس ادة ھ ى زي دين إل جاھ

زي  السھلة والميسرة في منأى عن اللھجات العامية والھجين اللغوي من عربي
ة  ات المعلوماتي ة والجمعي ى وزارات االتصاالت والتقان و آراب، وعل وفرانك
ات والھجين  ال، وتحول دون استخدام العامي أن تضطلع بدورھا في ھذا المج
ا ينشر بالفصيحة  ة م اللغوي على مواقع التواصل االجتماعي، إلى جانب تنقي

 من األخطاء اللغوية والتلوث اللغوي.
ع إنّ  ة  مجتم ادم للمعرف ى االقتصاد الخ ئ عل ة، ويتك د التنمي ذي ينش ة ال المعرف

ة.  ة القومي رة اللغ ذراً خارج دائ ومن حظ والمستثمر لھا في الوقت نفسه سيظل متع
ة،  العرب أنّ  روة المعرفي وطين  نّ وألھم لغة قومية لھا جاھزية تؤھلھا الحتضان الث ت

ة العلم وما ينجم عنه من تقنيات أمر مستحيل اس ة القومي تحالة قاطعة خارج دائرة اللغ
ذ  ى األخ بيل إل ن س يس م ة، ول ر عن الھوي ي المعبّ وعي الجمع ي ال ى ف ز األعل الرم
ّرق، وتؤصل وال تستأصل،  بأسباب التنمية إال باالعتماد على لغة قومية تجمع وال تف

  . )8(وتستزرع وال تجتث على حّد تعبير الدكتور عبد السالم المسدي
ية التر -9 ة: قض ات األجنبي ى اللغ ا إل ة ومنھ ى العربي ة إل ذ جم ى أن يأخ عل

التخطيط اللغوي بالحسبان زيادة نسبة ما يترجم إلى العربية ومنھا إلى اللغات 
ة  دارات ھيئ ى إص روض عل ار المف ك الحص ى أن يف عي إل ة، والس األجنبي
ة  وعات الفرعي املة، والموس ة الش وعة العربي ي الموس ة ف وعة العربي الموس

ا الم ار في سورية، وكلھ تخصصة في الطب والقانون والعلوم والتقانات واآلث
ي  ز العرب ا ينبغي أن تشق إصدارات المرك ة الفصيحة، كم مصوغة بالعربي
ة  ة والثقاف ة للتربي ة العربي ابع للمنظم أليف والنشر الت ة والت للتعريب والترجم

ا  ة، وكلھ اء في الجامعات العربي من أمھات الكتب والعلوم طريقھا إلى االقتن
  في ميادين المعرفة المختلفة.

ة:  - 10 ي تحمي اللغ وانين الت ي قضية التشريعات والق ة ف ة اللغوي اج السياس تحت
افظ  وانين تحمي حدودھا، وتح ى ق ا بطريق التخطيط اللغوي إل ذ مراميھ تنفي
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ل  وانين بك ذه الق واد ھ ذ م ى أن تنف وطن، عل دود ال ى ح اظ عل ا الحف ا كم عليھ
ى أن ة، وعل ة  جدي ي البيئ وي ف ع اللغ ى الوض باً عل ام منص ون االھتم يك

احات  ي الس ات ف ياحية واإلعالن ة والس ة والخدمي ال التجاري ة والمح الخارجي
 والطرقات حرصاً على تأمين النقاء اللغوي في مواقف الحياة كافة.

ة:  - 11 ة اللغوي ة قضية التوعي ذ السياس ى تنفي وي يرمي إل يط اللغ ان التخط إذا ك
ه اللغوية في  الدولة، ويحتاج إلى تشريعات وقوانين بغية تحقيق أھدافه ومرامي

ا تاري ه ولغتھ ى أمت رد إل اء الف اً خفإنه يحتاج أيضاً إلى وعي لغوي يعزز انتم
 وثقافة وھوية وكياناً قومياً وآماالً ومستقبالً.

ات  ادات ونقاب ات واتح ن جمعي اص م دني الخ مي والم اعين الرس ى القط وعل
ديا ط ومنت ل التطوعي ورواب ؤدي العم ة، وي ة اللغوي الت التوعي ام بحم خ القي ت... ال

  دوراً ھاماً في تنفيذ األھداف المرسومة لتلك الحمالت.
ون  وتجدر اإلشارة إلى أن المسؤولين في دولنا العربية في األعم األغلب ال يول
افلو م غ ه، وھ ة ب ه، وموكل ادرة علي ه، وق ن اللغة حجمھا الحضاري التي ھي متسعة ل

ويتھم مرصود  اء ھ ويتھم، وأن بق اء ھ ى بق ان عل عن أن بقاءھم وبقاء رعاياھم متوقف
اج ببقاء لغتھم القومية الجامعة،  ر إنت ة بغي وأنه ال ثقافة بغير ھوية حضارية، وال ھوي

ة، وال  ة معرفي ر حري م بغي ة، وال عل ة متين ر من دون مؤسسات علمي فكري، وال فك
ة قوم أثير وال تواصل إال بلغ موخ ت ارف بش اريخ، وتش ي الت ذورھا ف ة تضرب ج ي

  .)9( حاجة العصر وضرورات المستقبل
يادة  ى الس ة للصراع عل اء مطي روة والم ى األرض والث ان الصراع عل وإذا ك

ة،  ي ظل العولم و والمجد ف ا األعنف ھ ى وربم إن الصراع األدق واألعمق واألبق ف
ةصراع الھويات،  ا ذلك ألن الھوية قلعة حصنھا الثقاف ة، والحق الثق ياجھا اللغ في وس

  .نة ألنه عماد الھوية.يتنافى وأسلوب اإلمھال والمھاد
ي  وي ف ا اللغ ه بخطابن ا أن نتوج ان علين ة ك ؤولية جماعي ة مس ت اللغ ا كان ولم
ى النخب  يط إل ذا التخط ومة لھ داف المرس ق األھ ة تحقي وي بغي يط اللغ ال التخط مج

رار، وإل اھي صناعة الق ث مط ية حي اج السياس ات إنت ث ورش ة حي ى النخب الفكري
رار  األفكار، وإلى الجمھور الذي على كواھله تنبثق األفكار، وعلى سواعده يتنزل الق

  على حّد تعبير الدكتور المسدي.
 ً   بعض صوى على دروب التخطيط اللغوي -رابعا

ؤدي  ا ي ذا م ثمة تزامل بين غياب القرار السياسي وغياب التخطيط اللغوي، وھ
ا يجيء إلى است ا. ومن ھن ود والتنسيق بينھ د الجھ شراء الضعف اللغوي وعدم توحي

ة ة العربي كانت و ،التخطيط اللغوي في أولويات النھوض بالواقع اللغوي والتمكين للغ
ر  ن ذك يط، ويمك ذا التخط ي ھ اذ مرام ي إنف بان ف ذھا بالحس ن أخ د م ة صوى الب ثم

  بعضھا متمثالً فيما يأتي:
ة االنطالق من السياسة  -1 ة العربي اللغوية التي تعكس الموقف الرسمي من اللغ

ونھا  ا يص ل م تعماالتھا وك ا واس ا وامتيازاتھ عھا وحقوقھ ى وض تمالً عل مش
االت  ياقات والمج ف الس ي مختل يادتھا ف ي س و يحم ى نح ا عل افظ عليھ ويح
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  الحيوية والمھنية.
مولية -2 ة، إذ الش ألة اللغوي ب المس ع جوان وي الف لجمي يط اللغ و إن التخط ال ھ ّع

ا،  الذي يتناول أبعاد االستعمال اللغوي كافة، وفي شؤون الحياة المجتمعية كلھ
ه، ومسؤولية المجتمع  مادامت اللغة مؤسسة اجتماعية، وھي ملك المجتمع كل

 كله.
ذه الجھات من  -3 ق ھ التنسيق بين الجھات المعنية كافة في المجتمع بحيث تنطل

ام المنوطة استراتيجية واحدة، وخطة واضحة، وأن ت ذ المھ لتزم كل جھة بتنفي
 بھا.

 التكامل بين جھود المعنيين كافة توخياً لتحقيق األھداف المرسومة. -4
دى  -5 ى الم اس األداء عل ا وقي أمول تحقيقھ داف الم من األھ ة تتض ع خط وض

ألة  ي المس ة ف ب الھام ع الجوان املة لجمي داف ش ون األھ ى أن تك ل، عل الطوي
ذه ا ى أن ترتب ھ ة، وعل اء أوزان اللغوي ع إعط ا م داف في ضوء أھميتھ ألھ

 نسبية لكل ھدف.
ادرات  -6 راءات والمب يلية واإلج طة التفص ى األنش ذ عل ة التنفي تمال مرحل اش

ي  داف الت ق األھ ي تحقي ھم ف ي تس وائز الت ابقات والج روعات والمس والمش
ق  ذ وف ة للتنفي روعات قابل ون المش ى أن تك ة، عل ة اللغوي ن السياس ت م انطلق

 إلمكانات المتاحة.الظروف وا
ز« -7 ات والتشجيع والتحفي ذليل العقب ة ت  »وضع آليات فاعلة للمتابعة الدقيقة بغي

)10( . 
ين من  -8 ة لكل مستوى مع ة والجوائز التقديري ة والمعنوي وضع الحوافز المادي

وي از اللغ تويات اإلنج ات ،مس ي الجامع دارس أو ف ي الم ي  ،إن ف أو ف
 المؤسسات والمراكز ... الخ.

ة، وعدم التركي -9 ز على قطاعي التربية واإلعالم إعداداً للمعلمين والمذيعين كاف
ل يشمل  دريباً، ب أھيالً وت ة وحدھم ت ة العربي االقتصار على إعداد معلمي اللغ

 ذلك معلمي المواد كافة.
تعزيز األعمال الدرامية المصوغة بالفصيحة واالھتمام بالبرامج الموجھة إلى  - 10

 األطفال.
ابقات - 11 ز المس تخدام الشعر النبطي  تعزي دول عن اس الشعرية بالفصيحة، والع

 الذي يزكي العصبية القبلية..
ي  - 12 ان: ف ل مك ي ك دي ف اول األي ي متن يحة ف ة فص ورات لغوي ع منش وض

اعم  ة، والمط وارع الرئيس ي الش افالت، وف ارات، ومحطات انتظار الح المط
ى التوعي دعو إل م الكبيرة، والفنادق، وصاالت النوادي ... الخ ت ة وتعلّ ة اللغوي

 اللغة في الوقت نفسه.
ة، االستثمار في اللغة العربية تنمية لالقتصا - 13 د من خالل تصدير البرامج اللغوي

ة  يم اللغ ى تعل ة إل رامج الموجھ يما الب ا، والس الج منظومتھ ي تع ات الت والتقني
                                                 

دي )10( د هللا البري دكتور عب د العزيز ا - ال د هللا بن عب ةمركز الملك عب ة اللغة العربي دولي لخدم  - ل
  .2013أيار  - تعريف نظري ونموذج تطبيقيالتخطيط اللغوي: 
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 العربية لغير الناطقين بھا من غير أبنائھا.
على الصعيد العربي بعد أن تبين أن ثمة السعي الجاد إلى توحيد المصطلحات  - 14

 فوضى في وضع المصطلحات، وفي استعماالتھا.
ة  - 15 ى العربي ة إل ات، ومن األجنبي تفعيل الترجمة من العربية إلى غيرھا من اللغ

 بعد أن تبين أن ثمة نقصاً كبيراً في ميدان الترجمة.
ي ا« - 16 راد ف ة ومصلحة األف ين مصلحة الدول وازن ب ى الت ة عل ال المحافظ لمج

 .)11(» اللغوي
ية « - 17 ل الدراس ب للمراح م والمناس ي المالئ ل المعجم اء بالعم االرتق

 .)12(» والتخصصات العلمية واألدبية
وخالصة القول إّن عملية التخطيط اللغوي لن تؤتي ثمارھا المرجوة إال بتحقيق 

  ما يلي:
ا العربي -1 ة ولغتھ ذه األم دة، االنتماء األصيل والجاد من القادة والحكام لھ ة الخال

ي  ة ف ة العربي تعمال اللغ ى اس ي الحرص عل االً ف دوة ومث وا ق ى أن يكون عل
  شؤون الحياة كافة.

 وضع قوانين رادعة لحماية اللغة العربية من االعتداء عليھا. -2
 الوعي اللغوي -3
نھض  -4 اء ال يمكن أن ي ع، ألن البن التنسيق والتكامل بين جميع قطاعات المجتم

 يتعرض إلى الھدم من جھة أخرى.إذا كنت تبنيه من جھة، و
  المتابعة الحثيثة لتنفيذ بنود الخطة الوطنية للتمكين للغة العربية. -5

                                                 
  .11ص 1993بيروت  - دار العلم للماليين - قضايا ألسنية تطبيقية - الدكتور ميشال زكريا )11(
يّد )12( د الس ود أحم دكتور محم ة - ال ة والھوي ة بدمشق - اللغ ة العربي ع اللغ ة مجم د  - مجل   85المجل

  .660ص  2010الثالث  الجزء
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