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 إىداء

الــــحمـــد هلل الذي بفضلو تتم الصالحات، فـلو الفضل و لو الثناء و بمشيئتو تتّم انجاز ىذا  
 البحث

ىو اعتراف بالفضل و الشكر إلى:  إىداءنا ىذا ليس بسبب ىذه المذّكرة بل  

 .من نحمل اسمو بكل فخر و اعتزاز، ''األب العزيز''   الذي عّلمنا المثابرة و المسؤولية.

                              إلـــى رمز الحب و الحنان '' األم العزيزة و الغالية''                 
العافية.أطال هللا في عمرىما و ألبسيما لباس الصحة و    

قـاسمنا معيم معيشة الحياة، و الثقة، و إلـــى من ت  ندنا و قّدم لنا الّدعــماإلــــى كل من س
نا و أخواتنا''.''إخوت  

ي لم تغف عينيم عن تقديم  و إلـــى جميع رفقـاء الّدرب في التعليم كلّ واحد باسمو الت
 يد المساعدة لنا منذ بداية البحث إلى نيايتو.

ئلتنا الكريمة من صغير أو كبير.إلـــى كل عا  

 إلـــى كل محبِّّ للعلم كطريق للرقي و االبداع و التقّدم.

 و إلــــى أساتذتنا الكرام الذين عّلمونا من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الجامعية.

 و كلّ آملنا أن يكون ىذا الجيد مثمرًا

ن''ــــــيــــمـــــالـــــعـــــد هلل رّب الـــــمــــحـــــــ'' و ال   

 



 شـــــــكـــــر و تــــقـــــديـــــر

و امتنانا بجزيل   الحمد هلل حمًدا يليق بجالل وجيو و عظيم سلطانو، شكرا
      فضلو و وافر حسناتو على ما أنعم علينا من القدرة على إتمام ىذه الدراسة  

 أجمــــعين.  و صحبو  وـــو على آل و الصالة و السالم على سيدنا محّمد

       فـلو سبحانو الجالل   فـإّن الشكر أّوال هلل سبحانو و تعالى على فضلو الواسع،
       و الشكر ألّنو وفّقنا و ساعدنا  على انجاز مذكرتنا ىذه بتوجيو جزيل الشكر  
و التقدير إلى كلّ من ساعدنا من قريب، أو بعيد و شّجعنا للمضي في ىذا  

 يتو.البحث إلى نيا

األستاذ المشرف ''عـــز الذين حفـار'' الذي  لم يبخل علينا  و نخّص بالذكر  
النيرة و صبره علينا منذ بداية المشوار    بتوجيياتو و نصائحو القيمة و ارشاداتو

 جنة أيضا في تقييم مذكرتنا.ــإلى نيايتو و نشكر اللّ 

و ليس في مقدورنا و نحن في أواخر كلماتنا ىذه المجّسدة لتجربتنا إال أن  
جامعة عبد الحميد بن  نتقّدم بالتقدير و الشكر العظيم و االحترام إلى جامعتنا  

و إلى األساتذة الذين درّسونا فقد كانوا خير جليس لنا في  -مستغانم-باديس
غة و األدب العربي  فجزاىم  مشوارنا الدراسي و بتوجيو جزيل الشكر لقسم الل

هللا جميعا خير الجزاء.  
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  أ 

 :المــمـــدّمـــة

سٌدنا سالم على أشرؾ األنبٌاء و المرسلٌن لالحمد هلل رب العالمٌن و الصالة و ا

 أّما بعد. و صحبه أجمعٌن محّمد و على آله

بعوامل التؽٌٌر و التطّور الذي اللؽة العربٌة من اللؽات الطبٌعٌة، و لذا فهً محكومة 

ٌب جمٌع اللؽات و لم ٌعد ممكنا تركها تتطور و تتخذ الشكل الذي ترٌده، دون تدّخل صٌ

المجتمع ممصود من لبل الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة فهً المإسسة األولى فً 

االجتماعٌة  و  ٌتعامل معها الفرد و ٌخضع لها، فهً خلفٌة لسلوكٌاته و لجمٌع منا فً حٌاته

االلتصادٌة و الدٌنٌة، نبمى ببمائه و نزول بزواله، و هذه المظاهر تإّكد أن اللؽة تالزم 

فً وظٌفتها و هذا التعرٌؾ ٌردّه  انً فهً فً أبسط تعرٌفها وسٌلة تواصلسالوجود االن

و مصدر لوة أو ضعؾ، و  سواء، دعلماء اللؽة لدٌمهم و حدٌثهم عربٌهم و ؼربٌهم على ح

اتحاد أو تفرق للجماعة الناطمٌن بها لهذا فرض على كّل ناطك بها الحفاظ علٌها  و الدفاع 

 عنها و صٌانتها.

و فً كافّة  فً حٌاة الشعوبفال ٌدرن الكثٌرون منا مدى أهمٌة اللؽة العربٌة 

لتعزٌزها و حفظها و تنمٌتها         تتطلب جهودًا لصدٌة واعٌة التخّصصات و المجاالت فإنّها

من العامٌات من جهة،          فهً تواجه مزاحمة مزدوجة و تموٌمها و تهذٌبها و إصالحها

ان الذهنً إلى التجسٌد و هذا ما ٌجعلها تخرج من الكٌو من اللؽات األجنبٌة من جهة أخرى 

ما  . و كّل هذا ٌكون عن طرٌكعن طرٌك الممارسة اللؽوٌة أو استعمال اللؽة العملً

       اصطلح علٌه علمًٌّا بــ: ''السٌاسة اللؽوٌة'' و ''التخطٌط اللؽوي''. و من المإّكد لالرتماء   

 لسالمة و صّحة الوجود امحكم الؽوٌا و النهوض باللؽة العربٌة أن ٌكون هنان تخطٌط

بدراسة  الداخلً لإلنسان نفسه، و لفكر األّمة و على رأسها التخطٌط اللؽوي الذي ٌعنى

كتولٌد المفردات و تحدٌثها و بناء  ثةتواجه اللؽة سواء كانت لؽوٌة بحالمشكالت التً 

 المصطلحات و توحٌدها، أو مشكالت ؼٌر لؽوٌة ذات المساس باللؽة و استعمالها.
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  ب 

''التخطٌط  ؽوص فً أعماق هذا الموضوع الموسوم بـ:من األسباب التً جعلتنا نو 

هو كون التخطٌط  اللغوي و السٌاسة اللغوٌة فً تنمٌة اللغة العربٌة من الكلمات األجنبٌة''

اللؽوي و السٌاسة اللؽوٌة من المجاالت المعاصرة للسانٌات التطبٌمٌة و لضٌة شؽلت الكثٌر 

 آلونة األخٌرة.امن المهتمٌن فً 

 .البماء ضمن التخّصص و التوّسع فٌه أكثر و شعورنا بحداثة و أهمٌة الموضوع

 .السٌاسات اللؽوٌة و التخطٌط اللؽوي محاولة تسلٌط الضوء على 

 فتح المجال أمامنا فً المستمبل كباحثٌن.

شمعة من شموع هذا  و نكون أول من ٌضًء ٌرٌسلبشًء افؤردنا تناوله و لو 

 الموضوع.

العربٌة و بكٌفٌة تدبٌر  و للموضوع عاللة مباشرة بؤوضاع اللؽة العربٌة فً البالد

 ب اللؽات األجنبٌة.نبوصفها لؽة وطنٌة و لومٌة إلى جا استعمال اللؽة العربٌة

كٌف ٌمكن للسٌاسة  حث المتمثّلة فً :بو من هنا نجد أنفسنا أمام طرح اشكالٌة ال

؟ و لمنالشة هذا اللغوٌة و التخطٌط اللغوي تنمٌة اللغة العربٌة من الكلمات األجنبٌة

 االشكال الرئٌسً تتمحور مجموعة من األسئلة الفرعٌة أهّمها : 

 ما مفهوم السٌاسة اللؽوٌة؟ و ما مفهوم التخطٌط اللؽوي و كٌؾ ٌخطط له؟ -

 ؟ٌط اللؽويما عاللة السٌاسة اللؽوٌة  بالتخط -

 هل ٌترجم التخطٌط اللؽوي السٌاسة اللؽوٌة على أرض الوالع؟ -

هل السٌاسة اللؽوٌة المنتهجة من طرؾ الدولة كفٌلة بحفظ اللؽة العربٌة من  -

 الشوائب التً تترّصدها؟
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  ت 

 فرضٌات الدراسة : 

علمٌة  و من المعلوم فً مجال البحوث العلمٌة و الدراسات ان تكون هنان فرضٌات

م علٌها و من خالل المراءات المتنوعة لهذا الموضوع امكن صٌاؼة فرضٌتٌن محتملتٌن تمو

 و هما : 

 .اختالل السٌاسة اللؽوٌة فً البالد سبب فً ؼٌاب التخطٌط اللؽوي 

 .ال توجد عاللة بٌن السٌاسة اللؽوٌة و التخطٌط اللؽوي 

 أهمٌة البحث :

 تكمن أهمٌة البحث فً كونه: 

 التخطٌطوٌمدّم للمارئ العربً مادة مفّصلة تعرؾ بموضوع السٌاسة اللؽوٌة  -

اللؽوي و مـا ٌتصل بها من لضاٌا و اشكاالت ال سٌما طبٌعة العاللة بٌنهما و ذلن 

 من خالل نماذج من الوالع العربً.

تمثّل دعوة للساسة و المخططٌن إلى التمثٌل الجٌد لمضٌة السٌاسة اللؽوٌة و  -

 اللؽوي.التخطٌط 

 أهداف البحث :

 ٌرمً هذا البحث إلى تحمٌك عدّة أهداؾ و لعّل أهّمها :

 المعّمك على السٌاسات اللؽوٌة و الشروط و المراحل التً تموم علٌها.االطالع  -

التعرٌؾ باالستراتٌجٌات المتّبعة فً التخطٌط اللؽوي )أنواع التخطٌط اللؽوي        -

 و تطبٌماته(. 

العاللة المائمة بٌن السٌاسة اللؽوٌة من جهة و التخطٌط اللؽوي من الولوؾ على  -

 جهة أخرى.
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  ث 

 :فصوله ومنهج البحث 

بناءا على األهداؾ المحدّدة أٌضا اعتمدنا على المنهج الوصفً التحلٌلً الذي فرض 

نفسه فً هذا البحث فً التؤطٌر النظري لعلم السٌاسة اللؽوٌة و التخطٌط اللؽوي و إبراز 

و خطاطة لكّل من التخطٌط           تمدٌم نموذج اللفظٌن وصوال إلى بهدٌنالمفاهٌم المرتبطة 

 للؽوٌة.و السٌاسة ا

طبٌعة البحث أن ٌشمل ممدّمة و مدخل و فصلٌن             و على هذا األساس التنعت 

 و خاتمة.

و أثرها فً تنمٌة اللؽة و محتواه على النحو جاء عنوان الفصل األّول السٌاسة اللؽوٌة 

 التالً:

 تعرٌؾ السٌاسة اللؽوٌة و نشؤتها. -

 مبادئ السٌاسة اللؽوٌة و أهدافها. -

 السٌاسة اللؽوٌة و مراحل تنفٌذها. علٌهاالشروط التً تموم  -

 نظرٌة السٌاسة اللؽوٌة و مظاهرها. -

 السٌاسة اللؽوٌة فً الجزائر. -

 ة اللؽة و محتواهٌأّما الفصل الثانً : التخطٌط اللؽوي و تنم

 تعرٌؾ التخطٌط اللؽوي، نشؤته و أهمٌته. -

 خصائص التخطٌط اللؽوي،  أنواعه و مجاالته. -

 بٌمات التخطٌط اللؽوي.تط -

 آلٌاته و مراحله و من المسإول عن التخطٌط اللؽوي. -

 مشاكله و خطواته. -

 نموذج تمثٌلً للتخطٌط اللؽوي -
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و أنهٌنا بحثنا بخاتمة ذكرنا فٌها أهم النتائج التً توّصلنا إلٌها كما اعتمدنا على 

وطنً حول التخطٌط ت مجمع اللؽة العربٌة، أعمال الملتمى الجالا: منهدراسات سابمة م

 اللؽوي.

 صعوبات البحث: 

 عند المٌام بإعداد البحث واجهتنا صعوبات من بٌنها: 

 و تشتّتها. صعوبة االلمام بجمٌع تفاصٌل هذا الموضوع و كثرة اآلراء حوله -

من الجامعة ثّم ؼلمها نظرا  صعوبة التنمل للحصول على المعلومات و انتماء الكتب -

للوضع الذي تعٌشه البالد و بسب مرض )فٌروس كورونا( فكان البحث فً ذلن 

 هو البٌت.

 مصادر و مراجع :

 اعتمدنا على مجموعة من المصادر و المراجع نذكر منها:

 ''حرب اللؽات و السٌاسات اللؽوٌة'' ، ''علم االجتماع اللؽوي'' للوٌس جان كالٌفً. -

 فً اللسانٌات التطبٌمٌة'' لـ: صالح بلعٌد.''دروس  -

 ''لضاٌا ألسنٌة تطبٌمٌة'' لـ : مٌشال زكرٌا.  -

- . ًّ  ''الخصائص''، أبو الفتح عثمان ابن جن

و أخًٌرا نرجو أن ٌكون هذا البحث لد سدّد و لارب فً عرضه و تحلٌله و معالجته،  

لسٌاسة اللؽوٌة و التخطٌط ا لضٌةال البحث و إعادة النظر حول و أن ٌكون بابًا لفتح مج

 اللؽوي، و ٌكون فً المستوى المطلوب ٌخدم العلم و المعرفة إن شاء هللا.

 و هللا الموفك          



 

 

 

 

 

 خــــــــلالــــمـــــد 
 ـ

 



 خــــلالـــمـــــد 
 

 

 

 1 

 الـــمـــدخـــل

تُعد اللؽة عنصرا مهما حٌوٌا و هً وسٌلة ضرورٌة فعالة فً عملٌة التواصل   

اإلنسانً مع بنً جنسه، بحٌث ٌلجؤ إلٌها إلفصاح عما ٌختلج صدره من أحاسٌس و مشاعر 

لصد تبلٌػ األفكار و التعبٌر عن مختلؾ حاجٌاته و بحكم أن اإلنسان اجتماعً بطبعه فإّن 

ن اللؽة، و لد تجلى ذلن فً االرتباطات و االحتكاكات اللؽوٌة أهم ما ٌجسد  اجتماعٌته تل

         بٌن مجتمعات العالم العتبارات عدٌدة سٌاسٌة، اجتماعٌة، تارٌخٌة و التصادٌة فرضه

ا و تفرضها ظروؾ كثٌرة و عوامل عدٌدة، تنتج عنها تعلم لؽات بعضهم البعض و 

تمازج اللؽات فٌما بٌنها و ظهر بما ٌسمى "  تالحمها، و هذا االرتباط و االحتكان أدى إلى

بالتداخل اللّؽوي" بحٌث ٌدخل هذا األخٌر فً إطار التؤثٌر و التؤثر عامة و فً التؤثٌر بٌن 

اللؽات الخاصة إذ ٌعبر عن المخالفات بٌن اللؽات بسبب االحتكان بٌنهما، و هو ظاهرة 

د مستعمل ما حتى تتاح الفرصة موجودة و ٌكفً أن تتجاوز لؽتان فً اللسان الواحد عن

لظهور هذه التجاوزات اللؽوٌة. 
1

 

و هً تلن المحاوالت التً ٌموم فٌها المتكلم بإدخال عناصر أخرى من لؽة ثانٌة تنتج 

هو أن تتاللى فً » أسلوب لؽوي جدٌد، بحٌث ٌمول ابن جنً عن التداخل اللؽوي: 

فؤخذ كل منهما من صاحبه ما ضم إلى أصحاب اللؽتٌن فسمع هذه اللؽة هذا و هذا لؽة هذا 

«. لؽته فتركبت لؽة ثالثة 
2

 

و منه فالتداخل اللؽوي عموما ٌشٌر إلى االحتكان اللؽوي الذّي ٌحدث فً لسان المتكلم 

الواحد فتإثر لؽة األم على اللؽة الذّي تعلمها أو إبدال عنصر من عناصر لؽة األم بعنصر 

                              
− ٌمٌنة تومً سٌتواح، مظاهر التداخل اللؽوي فً لؽة أخبار التلفزة الجزائرٌة ) تؤثٌر اللؽة الفرنسٌة فً اللؽة العربٌة(، 1

 .101، 100م، ص: 2007رسالة الدكتوراه فً لسم الترجمة، جامعة الجزائر، 
 .367م، ص: 2006، 1− ابن جنً، الخصائص، تح: دمحم علً النجار، دار الهدى، بٌروت، ط: 2
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ٌة فتتشكل عنده لؽة ثالثة، وكذلن هو انتمال عنصر من من عناصر اللؽة الثانٌة بطرٌمة عفو

لؽة إلى أخرى فً مستوى واحد أو جمٌع مستوٌات اللؽة المعروفة. 
1

 

ٌعتمد البعض أّن التداخل اللؽوي مساٌر روح العصر و عدم التخبط فً الممارسات 

لة التفاهم فً اللؽوٌة المدٌمة، و بما أّن اللؽة وسٌلة اتصال بٌن أفراد المجتمع و كذا وسٌ

أؼراض لد تكون ؼرضه للتؽٌٌر و التجدٌد لذلن على اللؽة أن تتمٌز بنوع من المرونة       

و الحركة لتمكن الناطمٌن بها من عدم الولوع فً األخطاء اللؽوٌة. 
2

 

و بالرؼم من أّن التداخل اللؽوي هو اتساع متن اللؽة عن طرٌك الترجمة و بحضور 

س لؽة األم، و كذا نمل الخبرة من لؽة األم إلى لؽة الهدؾ إال أّن ألفاظ جدٌدة تثري لامو

دارسً هذا الموضوع أهملوا وجود سلبٌات لهذا التداخل و ٌؤته من زاوٌة أخرى ٌمثل داء          

و علة على اللؽة األصل، بحٌث ٌنتج من وراء ذلن التداخل تضخم لؽوي الذي ٌإدي إلى 

ثروة اللؽوٌة و ٌمول " علً عبد الواحد" فً كتابه فمه اللؽة    الزٌادة عن الحاجة و تضخم ال

ؼٌر أنها لم تتفك فً التباسها على األمور التً كانت تؽزوها بل انتمل إلٌها كذلن من :» 

اللهجات كثٌرة من المفردات و الصٌػ التً لم تكن فً حاجة إلٌها لوجود نظائرها فً متنها 

«. فً ؼزارة مفردات هذه اللؽة و كثرة مترادفاتها األصلً إلى أن ترجع بعض العوامل
3

 

و هذا ما أدى بالمتكلم إلى استبعاد بعض المصطلحات التً ٌستخدمها فً أحادٌثه  

الٌومٌة إن لم ٌنمل عزلها تماما عن تعابٌره و ذلن لوجود نظائر تلن الكلمات فً اللؽات 

و الخلط و استعمال المفردات األخرى التً جاءت عن طرٌك االفتراض العشوائً للكلمات 

فً ؼٌر محلها مما أذى إلى تشكٌل خلٌط من الكالم و ضروب بلبلة األلسن بالرطانة        

و اللهجات التً تضٌؾ الخناق على اللؽة الفصٌحة و تهدد بنٌتها، كما ٌتسبب التداخل 

داخلها باللؽات اللؽوي موت اللؽة و تالشٌها و هذا ما حدث بالفعل مع اللؽة العربٌة بعد ت

                              
 . 91م، ص: 2002− ٌنظر: دمحم علً الخولً، الحٌاة مع لؽتٌن الثنائٌة اللؽوٌة، دار الفالحة، األردن، دط، 1
 . 142 م، ص:2003− صالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌات التطبٌمٌة، دار هومة، الجزائر، دط، 2
 ، ش ء.2− دمحم صالح بن ٌامة، محفوظ نمل عن علً عبد الواحد الوافً، علم اللؽة، دار النهضة، مصر، ط:  3
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األجنبٌة كالفرنسٌة مثال فاالستعمال الواسع للكثٌر من الكلمات األجنبٌة الدخٌلة على اللؽة 

العربٌة الفصحى أدى إلى ترن كلماتها فً عدد الكلمات المٌتة المتالشٌة فٌفضل متكلم اللؽة 

 العربٌة استعمال ألفاظ اللؽة األجنبٌة التً فً نظره هً مساٌرة للعصر.

نظرا لما خلفه التداخل اللؽوي من سلبٌات على اللؽة العربٌة و خوؾ أهلها من و 

ضٌاعها  و تالشٌها 
1

، و موت كلماتها و لبل أن ٌستفحل خطر هذا األخٌر و ٌنهٌها اتخذت 

الدول و الحكومات العربٌة إجراءات للحدّ من هذا الخطر و لتعزٌز لؽتهم و حفظها و 

ا و تنمٌتها من هذه التجاوزات اللؽوٌة األجنبٌة الدخٌلة علٌها و تموٌمها و تهذٌبها و إصالحه

ذلن عن طرٌك ما اصطلح علٌه علمٌا بالسٌاسة اللؽوٌة و التخطٌط اللؽوي، إذ ٌرمى هذه 

اإلجراءات إلى ترتٌب المشهد اللؽوي على المستوى السٌاسً و المانونً و التنفٌذي فً أطر 

استعمال اللؽة العربٌة كونها لؽة وطنٌة و لومٌة إلى  الحدود المسموح بها و كٌفٌة تدبٌر

جانب اللؽات األخرى فً البالد العربٌة سواء كانت لؽات األللٌات أو لؽة المستعمر أو لؽة 

العولمة. 
2

 

                              
− ٌنظر: هدى الصفً، عاللة السٌاسة اللؽوٌة بالتخطٌط اللؽوي، رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة و آدابها، جامعة لطر، 1

 م، ص: أ. 2014/2015
 لسٌاسة اللؽوٌة بالتخطٌط اللؽوي، ص: أ. ) المرجع نفسه(− هدى الصفً، عاللة ا2
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 (ـ السٌاسة اللغوٌة:1

نشؤة اللسانٌات االجتماعٌة فً العصر الحدٌث و كان من أكثر اهتماماتها هو ضبط  

الموانٌن التً تحكم حركة اللؽة عند تفاعلها مع البنى االجتماعٌة و هذا بهدؾ استثمار ذلن  

عند رسم السٌاسات اللؽوٌة حتى تكون هذه السٌاسة علمٌة و عملٌة، و هنا وجد علماء 

ٌة أنفسهم أمام علم جدٌد له منهجه و موضوعه ٌهتم بدراسة اللؽة فً اللسانٌات االجتماع

 . )Linguistique politiqueعاللتها بالمجتمع و هو" علم السٌاسة اللؽوٌة" ) 

 تعرٌف السٌاسة اللغوٌة: 1ـ1

مصطلح السٌاسة اللؽوٌة حدٌث النشؤة و ٌمابلها مصطلح  

(Linguistiquepolitiqueباللؽة الفرنسٌة ، و )  له مجموعة من التعارٌؾ منها تعرٌؾ

نحن نعتبر السٌاسة اللؽوٌة هً » ( بموله: Louis jean calvet"لوٌس جان كالفً" )

مجمل الخٌارات الواعٌة المتخذة فً مجال العاللات بٌن اللؽة و الحٌاة االجتماعٌة و 

«بالتحدٌد بٌن اللؽة و الحٌاة فً الوطن
1

 

ا التعرٌؾ تدّل على اتخاذ لرار بشؤن جملة من و السٌاسة اللؽوٌة من خالل هذ 

الخٌارات المطروحة من الوالع المعٌش، لد تكون لابلة للتنفٌذ و لد ال تكون و "جان كالفً" 

 لد حصر السٌاسة اللؽوٌة فً عاللة اللؽة بالحٌاة االجتماعٌة و خاصة عاللتها بالوطن. 

طلح به الدولة و ٌنتج عنه خطة صنشاط ٌ» كما أشار إلٌه "علً الماسمً" فً لوله:

«. تصادق علٌها مجالسها التشرٌعٌة
2

 

                              
 .111م، ص: 2006− لوٌس جان كالفً، علم االجتماع اللؽوي، تر: دمحم ٌحٌاتن، دار المصبة، الجزائر، دط، 1
− صافٌة كساس، التخطٌط اللؽوي فً الجزائر و دوره فً خدمة اللؽة العربٌة و النهوض بها، منشورات المجلس األعلى 2

 .344، ص: 2012للؽة العربٌة ، الجزائر، دط، 
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و ٌشٌر هذا المول إلى من ٌموم باتخاذ لرار تنفٌذ السٌاسة اللؽوٌة، و منه ندرن بؤّن  

السٌاسة اللؽوٌة تدّل على مجموعة من المرارات التً تصدرها الدولة أو الّسلطة و هً 

 لرارات تتخذ بصورة واعٌة ممصودة.

نظرا إلى أّن السٌاسة اللؽوٌة نوع من التعامل الرسمً ألجهزة الدولة مع اللؽة  و

الرسمٌة و اللؽات المستعملة داخل دولة معنٌة و كونها األداة األصل للتدخل فً اللؽة و 

عاللتها مع ؼٌرها من اللؽات فمد أصبحت فرعا من فروع علم اللؽة االجتماعً كونهما 

الذّي هو دراسة اللؽة فً عاللتها بالمجتمع حٌث كانت السٌاسة  ٌدخالن فً إطار واحد، و

اللؽوٌة نشاطا صرٌحا ٌتجه نحو اللؽة، فإّن الدراسة السٌاسٌة تمع فً صمٌم مجال علم اللؽة 

االجتماعً. 
1

 

تطور علم اللؽة االجتماعً ارتبط بتطور :» كما الحظ " لوٌس جان كالفً" أّن 

«.هذا العلم كان نتٌجة االهتمامات األولى بالسٌاسة اللؽوٌة السٌاسة اللؽوٌة و أّن اشتداد
2

 

و ٌظهر هنا أّن السٌاسة اللؽوٌة مفروضة من طرؾ الدولة، و ذلن من خالل نظرتها  

 إلى الوالع االجتماعً. 

 (ـ نشأة مصطلح السٌاسة اللغوٌة:2

 على لمد واكب ظهور مصطلح السٌاسة اللؽوٌة مصطلحات أخرى تتداخل فٌما بٌنها 

رأسها مصطلح التخطٌط اللؽوي األكثر استعماال الٌوم، و إذا كان مصطلح الهندسة 

( أول مصطلح ورد فً أدبٌات الدراسات اللؽوٌة Lingénierie linguistiqueاللؽوٌة)

االجتماعٌة عند الحدٌث على أنشطة المخططٌن اللؽوي، حٌث كان أكثر تكرارا من 

أوالتنمٌة  ’التطور اللؽوي’ صطلحات أٌضامصطلح السٌاسة اللؽوٌة و من الم

                              
− بالل دربال، السٌاسة اللؽوٌة المفهوم و اآللٌة، مجلة المخبر أبحاث فً اللؽة و األدب الجزائري، جامعة بسكرة، 1

 . 328م، ص: 2014، 14الجزائر، ع: 
 .31م، ص: 2009، 1زائر، ط:− لوٌس جان كالفً، السٌاسات اللؽوٌة، تر: دمحم ٌحٌاتن، منشورات االختالؾ، الج2
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اللؽوي)  (والتنظٌمDèveloppementlinduistiqueاللؽوٌة)

Linguistiqueorganisation .)
1

 

كما كان استخدام مصطلح السٌاسة اللؽوٌة أحٌانا مرادفا لمصطلح التخطٌط اللؽوي و 

و التمٌٌس)  ( فً الكٌبنAménagement linguistiqueالتهٌئة اللؽوٌة) 

Normalisation  .فً كاتالونٌا )
2

 

و على ذلن نذكر التسلسل التارٌخً لظهور مصطلح السٌاسة اللؽوٌة فً اللؽات 

 المختلفة و التً منها:

) حم( مع "فٌشمان" بمصطل1970ة سنة )−ظهور فً اإلنجلٌزٌ

Sociolinguistics.) 

" م( مع " رفاٌٌل نٌولس1975−ظهور فً اإلسبانٌة سنة ) 

 ( .Politicalinguistica valencia EstsuturaSociolgبمصطلح)

م( مع "هلموت فلون" بمصطلح) 1981−ظهور األلمانٌة سنة) 

SparachtSpachtheorieund.) 

(. Politique linguistiqueم( ) 1981−و فً الفرنسٌة ) 
3

 

 ـ مبادئ السٌاسة اللغوٌة:3

دراستها للؽة و عاللتها بالمجتمع و  تنطلك السٌاسة اللؽوٌة من مبادئ ضرورٌة فً 

التً ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً: 
4

 

التارٌخ المشترن للمجتمع و الهوٌة التابعة من كٌانه، و اللؽة المجددة لثمافة المعبرة −1

 عن حضارته. 

                              
− روبرت كوبر، التخطٌط اللؽوي و التؽٌٌر االجتماعً، تر: خلٌفة أبو بكر األسود، إصدار مجلس الثمافة العام، لٌبٌا، 1

 . 67م، ص: 2006دط، 
 . ) المرجع نفسه(  10− لوٌس جان كالفً، السٌاسة اللؽوٌة، ص: 2
 ) المرجع السابك(. 11− لوٌس جان كالفً، السٌاسات اللؽوٌة، ص: 3
 .163م،ص: 2004− عمر بوزٌان، تخطٌط السٌاسة اللؽوٌة، مجلة اللؽة األم، دار هومة، الجزائر، دط، 4
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الثوابت و المرتكزات الكبرى للشعب كالدٌّن و الوحدة الوطنٌة و الروح المعنوٌة −2

 كٌان الوطنً و المصالح المشتركة.و الجوهر األصٌل لل

 اعتراؾ الدستور باللؽة المختارة فً السٌاسة اللؽوٌة للبالد.−3

و من خالل هذه المبادئ فإن السٌاسة اللؽوٌة هً: كل سٌاسة تعتمدها الدولة بشؤن 

اللؽة الرسمٌة سعٌا إلى تطوٌر هذه اللؽة و الحفاظ علٌها و لهذا تموم هذه السٌاسة على 

معنٌة و المتمثلة فً:  إجراءات
1

 

 − المٌام بالدراسات الشخصٌة للوضع اللؽوي فً المجتمع المعٌن.1

 − وضع تصورات و مبادئ التهٌئة اللؽوٌة.2

 − تنفٌذ خطة التهٌئة اللؽوٌة باعتماد الوسائل المتاحة. 3

اء لؽته و من هنا نستنتج أّن السٌاسة اللؽوٌة هً التدابٌر التً ٌتخذها بلد من البلدان إز 

من أجل االرتماء و النمو و مواكبة العصر و تماشٌا مع تطور البالد فً المجاالت السٌاسٌة 

إذ تصدر أوامر من الجهة العلٌا لترتٌب المشهد اللؽوي فً » و االلتصادٌة و االجتماعٌة ، 

البالد و إصالحه و تنظٌمه و هذا الترتٌب ٌستدعً تبنً سٌاسة لؽوٌة فتصدر لرارات 

سة الحالة اللؽوٌة الراهنة للبالد، و ٌموم الباحثون و المتخصصون بدراسة و جمع بدرا

البٌانات دلٌمة حول الحالة اللؽوٌة وٌتم إٌصالها للمسإولٌن على شكل تمرٌرات و بٌانات و 

توصٌات على إثرها ٌمرر المسإولون ما هً المشكلة التً تعانً منها اللؽة بالدلة و تحتاج 

شرٌعات إلصالحها فتؤتً مرحلة اسم السٌاسة اللؽوٌة من لبل المتخصصٌن إلى لوانٌن و ت

                              
، 1− لوٌس جان كالفً، حرب اللؽات ة السٌاسات اللؽوٌة، تر، حسن حمزة، المنطمة العربٌة للترجمة، بٌروت، ط: 1

 .223م، ص: 2008
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التً تبناها المسإولون، فٌما بعد بشكل رسمً على مستوى الدولة ثم تبدأ مرحلة تنفٌذ هذه 

« السٌاسة عن طرٌك التخطٌط اللؽوي.
1

 

اللؽوٌة ) الثنائٌة اللؽوٌة، االزدواجٌة  و ما نالحظه فً هذا المول إن المشكالت 

اللؽوٌة االحتكان اللؽوي، التعدد اللؽوي....( التً تحتاج إلى حلول معٌنة هً فً الحمٌمة 

موضوع السٌاسة اللؽوٌة و هذه المشاكل تحتاج بدورها إلى رسم سٌاسة لؽوٌة معٌنة و لد 

 تطبٌمٌة و تتمثل فً:أشار إلى ذلن " مٌشال زكرٌا" فً مإلفه " لضاٌا ألسنٌة 

 −وضع المماٌٌس للكتابة الصحٌحة و الكالم الجٌد.

 −مالئمة اللؽو كوسٌلة تعبٌر للشعب الذّ ٌستعملها.

 −لدرة اللؽة على أن تكون أداة اإلبداع الفكري و العلمً.

 −اختٌار لؽة التعلٌم مع اعتماد اللؽة المناسبة للتبادل العلمً. 

 −ترجمة األعمال األدبٌة. 

ؽوي.لالمحافظة على التوازن بٌن مصلحة الدولة و مصلحة األفراد فً المجال ال−
2

 

 ـ أهداف السٌاسة اللغوٌة:4

تسعى الدول و الحكومات فً إطار تخطٌط السٌاسة اللؽوٌة لتوفٌر جوا مناسبا و 

ظروؾ مالئمة إلنجاح سٌاستهم اللؽوٌة وفك األهداؾ المسطرة المرجوة من هذه السٌاسات 

ٌنظر للسٌاسات اللؽوٌة عموما على أنها طرٌمة لحل المشاكل التواصلٌة اللؽوٌة  ، بحٌث

لألفراد باختالؾ الظروؾ المإدٌة لذلن و من األهداؾ المإدٌة لصٌاؼة هذه السٌاسات 

أهداؾ فكرٌة إٌدٌولوجٌة و عادة ما تكون حفٌة أو بالمعنى األصح ضمنٌة تنفرد بها الدولة 

                              
/ 05/ 26. ٌوم: 306، التخطٌط و السٌاسة اللؽوٌة و أبرز عوائمها فً الوطن العربً، ص: − أٌمن الطٌب بن نج1ً

 abeoo1@dohainstitute.edv.qa، 18:26، على الساعة : 2020
 .11م، ص: 1993، 1− مٌشال زكرٌا، لضاٌا ألسنٌة تطبٌمٌة، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ط:2
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وفك عدة اعتبارات سٌاسٌة التصادٌة و عالمٌة و أخرى  الحكومات بصورة شخصٌةو 

واضحة مباشرة تتعلك بطبٌعة و مكانة اللؽة فً السٌاق االجتماعً للدولة و بطبٌعتها و 

وظٌفتها العملٌة فً حدّ ذاتها. 
1

 

و مما سبك ذكره ندرن مباشرة أّن السٌاسة اللؽوٌة تهدؾ إلى العمل على  و بالتالً  

أحد المحورٌن و هما التؤثٌر على اللؽة و اللؽات و التؤثر بها، و كذلن المحافظة على 

 التوازن بٌن مصلحة الدولة و مصلحة األفراد فً المجال اللؽوي. 

و األشكال اللهجٌة فمد تلح فمن حٌث التؤثٌر على اللؽة فمط ٌمس الخط و المعجم أ

الحاجة إلى ابتكار خط للؽة الشفوٌة أو تبسٌط أبجدٌتها أو حتى تؽٌٌرها كلٌا كما لد تلح 

الحاجة إلى ابتداع و حدات معجمٌة جدٌدة لسد الثؽرات المفرداتٌة فً مواجهة تطور مناحً 

ى اللؽة. الحٌاة السٌاسٌة و العلمٌة، أو ارتماء لهجة من بٌن اللهجات على مستو
2

 

الوطنٌة فتحتاج إلى تهذٌب و توحٌد االستعمال فً كل التراب الوطنً أما التؤثٌر على 

اللؽات فٌكون بتنظٌم التعدد اللؽوي و اختٌار لؽة منه ألداء وظائفه المعٌنة فمثال إذا هددت 

إذا  التؽٌرات االجتماعٌة طبمة النخبة فهذا نذٌر بضرورة إٌجاد سٌاسة لؽوٌة و الحال نفسه

طالبت النخبة المضادة بهذه التؽٌرات االجتماعٌة فطالما لما سعت عملٌة رسم السٌاسة 

اللؽوٌة إلحداث تؽٌرات اجتماعٌة خاصة فإن الحاجة إلٌها تصبح ملحة عند ما ٌرؼب 

المجتمع فً تؽٌٌر وظائؾ اللؽة. 
3

 

اؾ رئٌسٌة حصر العلماء و راسمً السٌاسة اللؽوٌة أهداؾ هذه األخٌرة فً ثالث أهد

 ٌجملها "مٌشال زكرٌاء" فً: 

                              
ات، تر: خالد األشهب، ماجد و لٌن انبٌهً، المنطمة العربٌة للترجمة، مركز − فلورٌان كولماس، دلٌل السوسٌو لسان1ٌ

 . 949م، ص: 2009دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت، دط، 
− ٌنظر: خولة طالب إبراهٌمً، الجزائر و المسؤلة اللؽوٌة عناصر من أجل مماربة اجتماعٌة للمجتمع الجزائري، 2

 .160م، ص: 2007الجزائر، 
 . ) المرجع السابك(  160− خولة طالب إبراهٌمً، الجزائر و المسؤلة اللؽوٌة، ص: 3
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−إزالة التعددٌة اللؽوٌة و اإلبماء على لؽة واحدة تصبح هً اللؽة المومٌة الرسمٌة و 

 هذا ال ٌتم إال بخطوات التالٌة: 

 النمذجة(. و−اختٌار النموذج المٌاسً من هذه اللؽات )مرحلة االختٌار 1

 −صٌاؼة شكل اللؽة المراد ترلٌتها.2

 على وظٌفة اللؽة بنصوص تشرٌعٌة) مرحلة التمنٌن و توسٌع الوظائؾ(. −النص3

 −تمبل المجتمع لهذه اللؽة) مرحلة المواضعة على النوعٌة(.4

 فكما ٌظهر فإن االتجاه هدفه دمج األللٌات فً ثمافة وطنٌة واحدة. 

داخل  −تبنً التعددٌة اللؽوٌة و االعتراؾ بها و تلن المحافظة على اللؽات األساسٌة5

الدولة و انتخاب لؽة واحدة أو أكثر كلؽة رسمٌة فهذا االتجاه ٌسعى لتحمٌك تعاٌش الثمافات 

داخل الدولة الواحدة و تكرٌس التنوع بدل التعاٌش و التؽٌر بدل الثبات. 
1

 

−تبنً لؽتٌن رسمٌتٌن و االعتراؾ بهما ألنهما تتوافمان مع التركٌبة اللؽوٌة الوطنٌة 6

ً التعامل مع المجموعتٌن اللؽوٌتٌن اللتٌن تتكون منهما الدولة هو هذا فإلامة العدل ف

 االتجاه. 

و لعل أهداؾ السٌاسٌة اللؽوٌة المعلنة و الخفٌة تعبر عن لفزة نوعٌة للدراسات  

اللؽوٌة إذا تخطت معالجة لضاٌا الصٌؽة اللؽوٌة) البنٌة( إلى معالجة لضاٌا المنزلة، وهذا 

ؽوٌة االجتماعٌة هو تطور مواز لتطور الدراسات اللسانٌة العامة التً التطور للدراسات الل

بدأت تمٌل إلى إعادة االعتبار للجانب االجتماعً للؽة. 
2

 

 

                              
 . ) المرجع السابك( 23− مٌشال زكرٌاء، لضاٌا ألسنٌة تطبٌمٌة، ص: 1
 . ) المرجع نفسه(24− مٌشال زكرٌاء، لضاٌا ألسنٌة تطبٌمٌة ،: 2
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 شروط التً تموم علٌها السٌاسة اللغوٌة:  -5

تعتمد فً تنفٌذ السٌاسة اللؽوٌة شروط و ضوابط تهدؾ إلى ضبط و إنجاح هذه 

 بٌن هذه الشروط:  السٌاسة داخل المجتمع و من

و هو ٌعنً اختٌار المجتمع اللؽة لتصبح لؽة معٌارٌة و هذا االنتماء إما  االنتماء:−1

أن ٌكون انتماء للؽة بها امتٌازات سٌاسٌة و التصادٌة أو لكونها لؽة الؽالبٌة العظمى، أو 

 ٌمكن لؽة لبست ملكا ألي مجموعة لؽوٌة.

 عٌد تهم كل الجوانب اللؽوٌة. تعنً خضوع اللؽة لعملٌة تم المعٌرة:−2

ٌمصد بهاستعمال اللؽة فً كل الوظائؾ التً لها ارتباط التأهٌل الوظٌفً: −3

بالمإسسات الحكومٌة و البحوث العلمٌة و المجاالت األدبٌة.
1

 

 مراحل تنفٌذ السٌاسة اللغوٌة: -6

مجتمع ما ٌكون  لرسم السٌاسة اللؽوٌة و تنفٌذ خطة التهٌئة اللؽوٌة و إنجاحها داخل

 وفك مراحل و هً:

 أوال: وصف الوضعٌة اللغوٌة االجتماعٌة:

المراد التدخل فً تسٌٌرها وصفا علمٌا دلٌما حتى تتحمك كفاٌة الوصؾ و التحلٌل و ال 

ٌكون ذلن إال بجرد المشاكل المطروحة المعٌشة و تحلٌلها تحلٌال لسانً اجتماعً و ٌتؤمل 

هر اللؽوٌة و اآلثار السٌاسة االجتماعٌة المترتبة علٌها، نجده طرٌمة "كالفً" فً رصد الظوا

ٌركز على عنصرٌن هما:
2

 

                              
التصادم فً اللؽوة و الهوٌة فً الوطن العربً، إشكالٌات  − رشٌد بلحبٌب، الهوٌات اللؽوٌة فً المؽرب من التعاٌش إلى1

 . 276، ص: 2013تارٌخٌة و ثمافٌة و سٌاسٌة، المركز العربً لألبحاث، لطر، دط، 
 .) المرجع السابك(153ـ79− ٌنظر: لوٌس جان كالفً، حرب اللؽات، ص: 2
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و تموم هذه الدراسة على المالحظة المباشرة و على جمع و  أ− دراسة مٌدانٌة:

االستمصاء و االستبٌان و إظهار النتائج فً جداول و إحصائٌات كما تعتمد على االنتماء 

كز "كالفً" على األسواق ألنها أكثر األماكن مالئمة لدراسة مٌادٌن  الدراسة، حٌث ر

 التبادل اللؽوي و كان ٌسمً هذه الدراسة " الدراسة فً الجسم الحً". 

بؤدوات البحوث المٌدانٌة تعتمد على المالحظة بؤنواعها المختلفة و دراسة الحاالت 

تحرٌر التمارٌر و استعانة وعملٌات المسح بالعٌنة أو المسح الشامل و إجراء الممابالت و 

بؤجهزة التشؽٌل المختلفة و أجهزة التصوٌر. 
1

 

و لٌادة األركان أي دراسة مكتبة خارج المٌدان ب− دراسة فً مراكز صنع المرار: 

 لما تم جمعه من المٌدان. 

نجد "كالفً" ٌحاول أن ٌستفٌد من تجارب لؽوٌة معاصرة فً ثانٌا: تحدٌد األهداف: 

للؽوٌة لٌوسع من أهداؾ السٌاسة اللؽوٌة و المشكالت التً تسعى إلى حلها مجال السٌاسة ا

لتشمل معالجة اعترضت اللؽة من لبٌل التدخالت على متن اللؽة كالتدخل مثال فً صورة 

اللؽة بابتكار الكتابة أو بتولٌد المعجمً أو من لبٌل التدخل على منزلة اللؽة بالتدخالت على 

االجتماعٌة و عاللتها باللؽات األخرى، فمن طرٌك تحدٌد أهداؾ وظائؾ اللؽة و منزلتها 

السٌاسة اللؽوٌة ٌمكن تؽٌٌر منزلة اللؽة بترلٌتها إلى مصاؾ اللؽات الرسمٌة 
2

 

و فً هذا اإلطار ٌحدد "مٌشال زكرٌاء" مجموعة من النماط تدخل ضمن األهداؾ 

ع المماٌٌس للكتابة الصحٌحة و األولٌة أثناء رسم السٌاسات اللؽوٌة ٌجملها الباحث فً وض

 الكالم الصحٌح 

 مالئمة اللؽة كوسٌلة تعبٌر للشعب الذّي ٌستعملها.   −

 اختٌار لؽة التعلٌم.   −

                              
 . 184م، ص: 1995هرة، دط، − عبد الفتاح عفٌفً، علم االجتماع اللؽوي، دار الفكر العربً، الما1
 . ) المرجع السابك(.23− ٌنظر: كالفً، السٌاسات اللؽوٌة، ص: 2
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 التنافس بٌن اللؽات و االرتماء باللهجة إلى مرتبة اللؽة الرسمٌة  −

 لدرة اللؽة على أن تكون أداة اإلبداع الفكري و العلمً. −

 بادل العلمً. اعتماد اللؽة المناسبة لت −

المحافظة على التوازن بٌن مصلحة الدولة و مصلحة األفراد فً مجال اللؽوي. −
1

 

و بالتؤمل مما سبك ٌكن أن نالحظ أّن السٌاسات اللؽوٌة تهدؾ إلى العمل على أحد 

 المحورٌن هما: التؤثٌر على اللؽة أو التؤثٌر على اللؽات.

التً ستمكن من أجرأتها و تكفل بتحمٌك  و تحدٌد الوسائل ثالثا: وضع االستراتٌجٌات:

فرنسا فً سٌاستها اللؽوٌة  استراتٌجٌاتاألهداؾ و تنفٌذ السٌاسة االجتماعٌة، و أمثلة ذلن: 

ة الموارد المائٌة، إنشاء المإسسات المسٌسة نبان احتاللها للجزائر منها: ترساالعدوانٌة إ

التربوٌة و الترفٌهٌة و الدٌنٌة و على رأسها المنظمة الفرنكوفونٌة و الكنائس، التؤثٌرات 

 االجتماعٌة و النفسٌة و االلتصادٌة....الخ .  

تسمى المرحلة األولى عند "روبٌٌر" بمستوى تمٌٌم الوضعٌة و هً المرحلة الهامة و 

لتخطٌط السٌاسة اللؽوٌة. األخٌرة 
2

 

 نظرٌة السٌاسة اللغوٌة:  -7

ٌراعً فً بناء نظرٌة السٌاسة اللؽوٌة عدّة أسس سٌاسٌة و التصادٌة و ثمافٌة و 

اٌدٌولوجٌة تسهم فً تحدٌدها تحدٌدا دلٌما موجها فتحدٌد موضوع نظرٌة السٌاسة اللؽوٌة ال 

ة داخل المجتمع و عناصر هذه االختٌارات ٌستمٌم و ال ٌموم ما لم ٌدرس االختٌارات اللؽوٌ

على جمٌع مستوٌاتها ) الصوتٌة، الصرفٌة، النحوٌة، المعجمٌة، و األسلوبٌة( و مكانتها 

اللؽوٌة و لٌس ذلن فحسب، وإنما تؤخذ فً حسابها أي مستوى من مستوٌات التجمع البشري 

                              
 . ) المرجع السابك( 11− مٌشال زكرٌاء، لضاٌا ألسنٌة تطبٌمٌة، ص: 1
باتنة، − دباش عبد الحمٌد، محاضرات فً ممٌاس التهٌئة اللؽوٌة، كلٌة اآلداب و العلوم اإلنسانٌة، جامعة الحاج لخضر، 2

 .333م، ض: 2008/2009
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كما أّن وجود السٌاسة  ستكون مهما بلػ حجمه ) لبٌلة، لرٌة، مدٌنة، تجمع إللٌمً....(

ٌتطلب محٌطا ٌتؤلؾ من عاللات لؽوٌة و ؼٌر لؽوٌة، إذ تهتم بلؽات محٌطها و وظائفها و 

مستوٌاتها و عدد متكلمٌها و هوٌاتهم، و بالوضع السٌاسً و االلتصادي و االجتماعً 

من  للمجتمع المعنً، و بناء على ذلن فإّن نظرٌة السٌاسة اللؽوٌة تشك مادتها األساسٌة

تفاصٌل التفاعالت بٌن المحاور األربعة: 
1

 

 −المجتمع كونه نسجا من الهوٌات الجماعٌة.1

 أو اللؽات التً ٌتصل بها أفراد المجتمع. اللؽة −2

 −الدولة ) بالمعنى الجؽرافً للعبارة(.3

 من حٌث كونها مإسسة لادرة على صناعة المرار و تنفٌذه. السلطة−4

 شكلٌا تمرٌبٌا للتفاعل المذكور    الخطاطة اآلتٌة تمثل

 

                              
− دمحم ؼالٌم، اللؽة و الهوٌة فً ضوء النظرٌة السٌاسٌة فً اللؽة و الهوٌة فً الوطن العربً، مركز العربً لألبحاث              1

 .   319ـ 218م، ص: 2013و دراسة السٌاسات، لطر، دط، 

  السٌاسة
 اللؽوٌة

 السلطة

المجتمع 
الهوٌات )

(اجتماعٌة  

أداة )اللؽة 
(تواصل  

حدود )دولة 
(جؽرافٌة  

: مرتكزات نظرٌة السٌاسٌة اللغوٌة 1الشكل   
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إّن السٌاسة اللؽوٌة تستهدؾ تنظٌم الحٌثٌات االجتماعٌة للؽة و وظائفها و استشراق 

مستمبلها بتطوٌرها و حفظ سماتها بترسٌمٌها و إلرارها فً الدساتٌر و النصوص التشرٌعٌة 

السٌما إن كانت لؽة لومٌة أو ترابٌة مرتبطة بهوٌة جماعٌة معٌنة فً منطمة معٌنة إذا 

ع الذّي ٌتحكم فً اتخاذ المرار السٌاسً و رسم السٌاسات اللؽوٌة و ألجل فالدولة هً المرج

ذلن فإن السٌاسة الذي  ٌصنعون المرارات السٌاسة المتعلمة بشؤن اللؽوي ال ٌستمٌم عملهم 

إال باإلحتكام إلى مكونات هذا المرجع و حٌثٌاته بجمٌع تفصٌالته و تعمٌداتها. 
1

 

ي المستهدؾ بالمرار السٌاسً حاضره و مستمبله و و بدءا بالتحدٌد بالنسك اللؽو 

سٌاله التارٌخً و االجتماعً و الحجم المتولع التفاعل المجتمع مع نتائج المرار السٌاسً و 

مخرجاته، و انتهاء بتوفٌر اإلمكانٌات و الشروط الموضوعٌة لنجاح المرار السٌاسً و 

وي بعدا نظرٌا أساسٌا و عمما استراتجٌا ألجل ذلن ٌمال إنها تمثل بالنسبة إلى التخطٌط اللؽ

 بالمعنى السٌاسً الدلٌك للعبارة، و ٌمكن أن نواجه ثالث توجٌهات فً هذا الصدد :

اللؽوي للمجتمع و ذلن باالعتراؾ بلؽة الرسمٌة.  أ−سٌاسة التجنٌس
2

 

واحدة و محاصرة مظاهر التنوع اللؽوي و الثمافً ضمن الحدود االجتماعٌة و 

 ضٌمة و عدم السماح لهذا التنوع باحتالل الخطوط األمامٌة للمشهد الرسمً العام. العرلٌة ال

ب−سٌاسة التعددٌة اللؽوٌة و الثمافٌة التً تموم على منح اللؽات الكبرى األساسٌة فً 

 المجتمع وضعا لانونٌا متساوٌا.

 ت−سٌاسة حصر التعدد اللؽوي فً لؽتٌن رسمٌتٌن. 

  

                              
.) المرجع 320اللؽة و الهوٌة فً الوطن العربً، ص: − دمحم ؼالٌم، اللؽة و الهوٌة فً ضوء النظرٌة السٌاسٌة فً 1

 السابك(
 . ) المرجع السابك(16− مٌشال زكرٌا، لضاٌا ألسنٌة تطبٌمٌة، ص: 2
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 ٌة:مظاهر السٌاسة اللغو  -8

إّن تدخل اإلنسان فً اللؽة أو فً األوضاع اللؽوٌة لٌس باألمر الجدٌد ذلن أّن الناس 

حاولوا دائما وضع الموانٌن و اإلفصاح عن االستعمال اللؽوي الحسن أو التدخل فً صورة 

 اللؽة و ذلن كما ٌلً: 

 أ−تسٌٌران للتعدد اللغوي: 

ٌوجد نوعا من التسٌٌران اللؽوي أحدهما متؤت من الممارسات االجتماعٌة و األخر 

 لائم  على التدخل فً هذه الممارسات. 

 ( :تسٌٌر المستعمل(invio  ٌتعلك بالكٌفٌة التً بممتضاها ٌواجه الناس ٌومٌا مشاكل

أو اللؽات المشركة هو نموذج دال على  Les pidgins)التواصل مثل اللؽات التمرٌبٌة) 

التسٌٌر للتعدد اللؽوي فً الحٌاة الٌومٌة المعٌشٌة، حٌث ٌتم التواصل حما عن طرٌك ابتكار 

لؽة، و هذا االبتكار ال ٌدٌن بؤي شًء لمرار رسمً أو مرسوم أو لانون فهو نتاج ممارسة 

 لٌس إالّ. 

 ( :تسٌٌر الموضوع(invitro التعدد اللؽوي أو التولٌد اللؽوي و  هنان مماربة لمشاكل

هً التً تعتمدها السلطة و هذا ما ٌسمى بالتسٌٌر الموضوع حٌث حلل اللسانٌون األوضاع  

اللؽات فً المخابر فٌصفونها و ٌضعوا الفرضٌات، ثم تدرس من طرؾ السٌاسة و ٌجرون 

االختبارات و ٌطبمونها. 
1

 

  Laction sur la langue)ب−االشتغال على اللغة:)

إّن اللؽات تتؽٌر تحت مفعول بناها الداخلٌة و احتكاكها باللؽات األخرى ، و 

المولؾ السٌاسة ؼٌر أنه ٌمكن تؽٌٌرها و التدخل إلحداث تؽٌٌر فً صورتها فاالشتؽال 

 على اللؽة لد ٌكون له ؼاٌات أهمها: 

                              
 . )المرجع السابك(113، 112−   ٌنظر: لوٌس جان كالفً، علم االجتماع اللؽوي، ص: 1
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 تحدٌث اللؽة )الخط، المفردات ( و تصفٌتها أو الدفاع عنها مثال:

الح الخط فً الصٌن: حٌث إّن كتابة فً الصٌن ذات طابع معجمً الوحدة −إص

من رموز الكتابٌة هً  One character)اللؽوٌة الكتابٌة التً تتمثل برمز واحد )

المفردة المعجمٌة، و بنٌة الخط الصٌنً رمزٌة و التعمٌد فً األشكال الخطٌة و العدد 

بة كبٌرة على استعمال هذا التنظٌم الكتابً الكبٌر من الرموز المعمول بها ٌضٌفان صعو

فً التواصل . 
1

 

 و ٌمكن تلخٌص سٌاسة  الصٌن الشعبٌة فً مجال اللؽة على النحو التالً:  

 تبسٌط الرموز الصٌنٌة من خالل اختصار عدد خطوط فً الرموز المعمدة. −

 لشعبٌة.نشر اللؽة المومٌة المشتركة المائمة على لهجة بكٌن فً كل أنحاء الصٌن ا −

 −وضع التنظٌم فونٌتٌكً ٌهدؾ إلى:

  تنمٌط الرموز الصٌنٌة 

 تعزٌز اللؽة المشتركة فً الصٌن 

 لتً تتكلم لؽة ؼٌر اللؽة الصٌنٌة.وضع أبجدٌات خطٌة لألللٌات ا 

 ج−التدخل فً الرصد اإلفرادي للغة:   

فً مسؤلة وضع الكلمات عند ما تفتمر اللؽة إلى  و ٌمكن التخطٌط اللؽوي أن ٌتدخله

المفردات أو عند ما ٌراد استبدال كلمات بكلمات أخرى. 
2

 

 ( Sitandardisationdune langueد−توحٌد اللغة:) 

و خٌر مثال نسوله فً هذا الصدد هو التروٌج، حٌث أنها تتعاٌش عدة تنوعات لؽوٌة، 

ظٌفة رمزٌة و إٌدٌولوجٌة لوٌة فً التروٌج ٌتعلك و منه فالسٌاسة اللؽوٌة لد تكون لها و

األمر بمحو آثار الهٌمنة الدانماركٌة فً اللؽة و التؤكٌد عن طرٌك التوحٌد اللؽوي على 

وجود أمة تروٌجٌة. 
3

 

                              
 .118ـ114− المرجع نفسه، ص: 1
 .115للؽوي، ص: − لوٌس جان كالفً، علم االجتماع ا2
 . ) المرجع السابك(118ـ114− ٌنظر: لوٌس جان كالفً، ص: 3
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 ( Laction sur la langueاالشتغال على اللغات )

ب على أمرها أو أّن األوضاع الموسومة بالتعدد اللؽوي ٌضطر إلى ترلٌة اللؽة المؽلو

تلن أو العكس، و لد تجرد هذه اللؽة أو تلن من المنزلة التً تتمتع بها أي تؽٌٌر منزلة و 

 وظائؾ اللؽات االجتماعٌة المتعاٌشة سنورد مثال عن هذا النوع من التدخل:

−اختٌار لؽة وطنٌة: تؤخذ مالٌزٌا عندما أجزرت استماللها فً منتصؾ األربعٌنٌات 

ؽة المالٌزٌة كلفة وطنٌة و كانت هذه اللؽة فً ذلن العهد لؽة مشتركة تستخدم لررت تبنً الل

المبانً، األسواق، أما اللؽة األكثر استعماال فً األرخبٌل هً الجافانٌة كما توجد فٌه أكثر 

، لكن مزٌة هذا االختٌار ٌكن فً لهجٌهلؽة تنضوي تحت سبع لؽات مجموعات  100من 

 ؤنها أن تؽنً عن الصراعات والسجالت العرلٌة اآلثٌنة.  ترسم لؽة لٌست ألحد من ش

 السٌاسة اللغوٌة فً الجزائر: -9

ٌتطور المجتمع تبعا لتطور لؽته و لما كانت هذه اللؽة ال تمتصر على الوظٌفة  

و إنما تتجاوز إلى عمل ممومات الشخصٌة و المبادئ الوطنٌة و األسس الثمافٌة  التبلٌؽٌة

للبالد توجب على البلدان العربٌة إعادة االعتبار لرمز من رموز هوٌاتها أال و هً "اللؽة 

العربٌة" و وضعها فً المكان المناسب لها و لكن هذه العملٌة ال تخضع للصدفة و ال تنجز 

رض النمط و المانون الذّي ٌجب أن ٌصدر من الحكومات و المجامع استعمال الموة و ف

اللؽوٌة و المجالس التربوٌة كً تسببن سٌاسة لؽوٌة واعٌة و ٌعد ذلن بعمل على تطبٌمه فً 

 مراحل مختلفة.

أّن ما ٌلفت انتباه المالحظ حٌنما ٌكون والع شبٌه بوالع الجزائر هو تعمد هذا الوالع 

لؽات أو باألحرى عدة تنوعات لؽوٌة و كذا عدم إجرائٌة الخطاطات  الذّي مرده إلى وجود

التً ال تموى على اإلحاطة بالوالع متملب تتخلله صراعات خفٌة و أحٌانا ظاهرة. 
1

 

نجد الطفل الجزائري الذّي لم ٌلتحك بالمدرسة بعد ال ٌعرؾ العربٌة الفصحى  مثال:

فً كلتا الحالتٌن ٌستعٌن بؤلفاظ فرنسٌة سمعها فهو أما أن ٌتكلم بالدارجة أو باألمازٌؽٌة و 

                              
 .13− خولة طالب إبراهٌمً، الجزائرٌون و المسؤلة اللؽوٌة، تر: دمحم ٌحٌاتن، ص: 1
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ممن هم أكبر منه سنا، و هذه المادة اللؽوٌة التً نحصل علٌها فً هذه الفترة من حٌاته هً 

اللؽة األم بنسبة إلٌه، و نحتاج إلى عناء كبٌر لنسٌن أّن اللؽة العربٌة لٌست لؽة أولى أال إّن 

بنفس المعنى الذي ٌتعلم به لؽة أجنبٌة، و ذلن كانت الطفل العربً ال ٌتعلم العربٌة الفصحى 

الفصٌحة بٌن األولى و الثانٌة فً منظرونا. 
1

 

أما بخصوص اللؽة الفرنسٌة و استفحالها فً األوساط الجزائرٌة المختلفة ذلن مرده 

إلى شروع فرنسا منذ السنوات األولى من االحتالل فً محور الثمافة العربٌة و الفرنسٌة 

 كمال ؼزوها للبالد. لصد است

و من األمور العربٌة فً الوالع اللؽوي الجزائري هو زٌادة تؽلؽل الفرنسٌة و تمكٌنها 

على جمٌع أصعدة التواصل بالموازنة بوادر اإلصالحات النهوض باللؽة الوطنٌة و ٌمدمون 

ر تمرٌرا لهذا الوضع بجمله تسمعها كثٌرا هً حسب " عبد المادر فضٌل"  إننا نعٌش عص

 متطور ٌفرض علٌنا أمرٌن :

: هو أن تتفتح على العالم المنشور و ٌمكن أبنائنا من التحكم فً عدد من اللؽات) األول

ولكن اللؽة الهدؾ هً الفرنسٌة ( لٌستطٌعوا بها مواجهة العولمة الزاحفة و مباشرة 

التطورات العلمٌة و التكنولوجٌة و اإلسهام فً الحضارة المعاصرة. 
2

 

هو أن اللؽة العربٌة لم تعد تحكم األوضاع التً تعشٌها البلدان العربٌة فً  :الثانً

مستوى اللؽات العالمٌة التً لد منها أهلها و طورها و من ثم ال ٌمكنها أن تنافس هذه اللؽات 

فً المجاالت العلمٌة و التكنولوجٌة إذا لم تطورها و تنهض بها و هو األمر الذي ٌستلزم 

 إلى حٌن. تؤجٌل العمل بها

هذا الفهم ال تفتح ال وجود له إال عندنا و كذلن األمر بالنسبة إلى المفهوم العصرنة 

التً تعنً عند هإالء التوجه الكلً نحو التعامل مع اللؽات األجنبٌة و السٌر وفك األفكار 

                              
 . ) المرجع السابك(164، 163− عمر بورنان، تخطٌط السٌاسة اللؽوٌة، ص: 1
، 1ئك و إشكاالت، تمدٌم: عبد الحمٌد المهري، دار جسور، الجزائر، ط: − عبد المادر فضٌل، المدرسة فً الجزائر حما2

 . 429م، ص: 2009
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لثمافات العلمانٌة فهم ٌرون أّن الذّي ال ٌتفتح فكرا و لسانا و سلوكا على اللؽات األجنبٌة و ا

التً تحملها ال ٌمكن أن ٌكون عصرٌا فً توجٌهاته و فً تنكٌره. 
1

 

و من خالل هذا الطرح المائل بتطوٌر اللؽة العربٌة و الحاجة إلى الفرنسٌة فً مجال  

 العلمً نجد المجتمع مخٌرٌن أمرٌن:

أن ٌتعلم اللؽة الفرنسٌة التً توصله إلى العلوم الحدٌثة، وٌتنازل على كبرٌاء  أ− أما

 العربٌة فً سبٌل تحصٌل هذه العلوم 

ب− و أما أن ٌتشبث بالعربٌة وٌنمل العلوم إلٌها مما ٌجعله ٌواجه إشكالٌة المصطلح 

ثناءها العلم لد العلمً و ٌتؤخر عن مساٌرة العلوم لالحتٌاج الترجمة للمدة الزمنٌة ٌكون أ

 خطى خطوات معتبرة فً الدول األوروبٌة. 

و علٌه فً الحمٌمة اللؽوٌة التً ٌعرفها الناس هً أّن اللؽة ال ترلى و ال تتطور إالّ إذا  

أمكناها من ممارسة وظائفها فً الحٌاة شؤنها شؤن أي لؽة فً العالم و أهم وظٌفة فً حٌاتنا 

علمٌة و تلمٌنها للناشئة فكٌؾ نرٌد من اللؽة العربٌة أن هً ترجمة الفكر و نمل المعارؾ ال

تتطور و تسترجع مكانتها من اللؽات من ؼٌر أن نخرجها من الزاوٌة العتٌمة التً وضعت 

فٌها. 
2

 

 

 

                              
 . ) المرجع السابك(430− عبد المادر فضٌل، المدرسة فً الجزائر حمائك و إشكاالت، ص: 1
 .431− المرجع نفسه ، ص: 2
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 تعرٌف التخطٌط اللغوي : -1

 ال ٌوجد تعرٌؾ ٌتفك علٌه أهل االختصاص حول التخطٌط: و لذا فمد تعدّدت تعارٌفة.

'' بؤنّه : " ٌعنً صنع السٌاسة اللؽوٌة  Markeeكً'' '' و نذكر منها تعارٌؾ ''مار 

نّه: " أّما كالفً  فٌعرفه بؤ المتضّمنة المرارات المتعلّمة بالتعلٌم و استعمال اللؽة و توجٌهها

سٌاسة لؽوٌة و عن وضع هذه الوسائل موضع  الوسائل الضرورٌة لتطبٌك"البحث عن 

التنفٌذ."
1

 

بدراسة عاللة  ىتعن ٌعدّ التخطٌط اللؽوي فرعا من علوم اللؽوٌات االجتماعٌة التً

اللؽة بالمجتمع و مدى تؤثّر كل منهما باآلخر، و ٌعنى التخطٌط اللؽوي بدراسة المشكالت 

نت مشكالت لؽوٌة بحتة كتولٌد المفردات و تحدٌثها و بناء التً تواجه اللؽة سواء أكا

المصطلحات و توحٌدها، أم مشكالت ؼٌر لؽوٌة ذات مساس باللؽة و استعمالها
2

 

ح خطط علمٌة محكمة و واضحة و محدّدة األهداؾ للتصدّي للمشكالت و ذلن بالترا

لن، وفك برنامج زمنً محدّد ذات الصبؽة اللؽوٌة، و التفكٌر فً الحلول العلمٌة و العملٌة لذ

و ذلن من خالل كل الدراسات اللؽوٌة و األبحاث العلمٌة ذات الصلة بالموضوع و عادةً ما 

اٌتها   من اللؽة و حمٌموم بهذا مجلس على مستوى الوطن و ٌكون الهدؾ دائما هو ترلٌة 

 .االتحدٌات المحدّلة به

                              
.220لوٌس  جان كالفً، حرب اللؽات و السٌاسة اللؽوٌة، مرجع سابك، ص  - 1 
دمحم عرباوي، التجربة  الجزائرٌة و تجارب الدول األخرى فً رسم سٌاستها اللؽوٌة، أعمال الملتمى الوطنً حول  -2

 .431، ص2012التخطٌط اللؽوي، الجزائر،  
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تسنها الدولة، و التخطٌط اللؽوي  كما ٌدّل أٌضا على تطبٌك الموانٌن اللؽوٌة التً

عاللة تالزمٌة مع السٌاسة اللؽوٌة كما أنّه نشاط رسمً تضطلع به الدولة و تنتج عنه خّطة 

تنصب على ترتٌب المشهد اللؽوي للبالد. 
1

 

نشاط ٌشٌر إلى العمل الحدٌثة ''التخطٌط اللؽوي'' بؤنّه : '' كما عّرؾ معجم اللسانٌات

الرسمً أو الخاص، الذي ٌحاول حّل المشاكل اللغوٌة فً مجتمع من المنتظم على الصعٌد 

.'''المجتمعات
2

 

التخطٌط اللؽوي هو البحث عن الوسائل الضرورٌة لتحمٌك  و نستنتج مما سبك أنّ 

 La Linguistiqueسٌاسة لؽوٌة، و هو وجه من أوجه علم اللؽة التطبٌمً )

appliquée.) 

 نشأة التخطٌط اللغوي -2

ٌظهر إلى حٌز الوجود فً مطلع الخمسٌنٌات من المرن الماضً فً  صطلحبدأ هذا الم

 Heinrich( من طرؾ ''فٌنراش'' ''1957عنوان لندوة عمدت فً جامعة كولومبٌا عام )

العلم و ألّؾ فٌه عند دراسة للمشاكل هذا فً ''، و الحمٌمة أّن أّول من كتب بطرٌمة علمٌة 

العلمٌة  '' و ذكر فً ممالته EinarHougenأوحً'' '' اللؽوٌة فً النروٌج هو ''إٌنار

(1959الموسومة ب تخطٌط اللؽة المعٌارٌة فً النروٌج الحدٌث عام )
3

و كان مصطلح  

لتنمٌة اللؽة النروٌجٌة، ثم انتشر هذا المصطلح التخطٌط اللؽوي خاّص باألعمال التً تّمت 

 فً أوروبا الشمالٌة فً ولت وجٌز.

                              
. 33، ص2006، 1علً الماسمً، الفصحى و عامٌتها، منشورات المجلس األعلى للؽة العربٌة ، الجزائر، ط   - 1 
فرحً سعٌدانً دلٌلة، التخطٌط اللؽوي فً ظل وظائؾ اللؽة، مجلّة العلوم االنسانٌة، جامعة دمحم خٌضر بسكرة،ع   -2

 .  203، ص2003، 29

.220لوٌس جان كالفً،  حرب اللؽات و السٌاسات اللؽوٌة، مرجع سابك، ص   - 3 
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ؾ الرئٌسٌة لهذا العلم هو إبراز دور اللؽة فً بناء الدّول بعد مراحل و كان أحد األهدا

 االستعمار التً تعالبت على دول العالم الثالث.

ّظمه ''وٌلٌام (، أثناء االجتماع الذي ن1964عاد ''أوجن'' إلى الموضوع نفسه فً )

ا ل ( ocla)برلٌت'' فً جامعة  اللؽوي، ثم عمدت روز علم االجتماع بو الذي ٌعدّ معلّمًّ

( عن مشاكل اللؽة فً الدول 1968مإتمرات متشابهة، منها المإتمر الذي عمد سنة )

بعنوان: هل ٌمكن أن ٌخطَّط للؽة ؟  (1971النامٌة، و المإتمر الذي عمد سنة )
1

 

التخطٌط اللؽوي فً التعرٌب و ٌمكن أن تسمٌها بعملٌة أّما فً العربٌة فمد بدأ تطبٌك 

الجزائر بعد  ، فمرار التعرٌب هو لرار التخطٌط للؽة العربٌة، فانتهجت'' التعرٌب''

االستمالل التخطٌط اللؽوي كؤداة مماومة لالستعمار الفرنسً، و عّرؾ بمصطلح 

بمطالب العلوم  ''التعرٌب''،و كانت تهدؾ به إلى حفظ العربٌة و صٌانتها، و جعلها وافٌة 

والفنون الحدٌثة.
2

 

إلى مؤسسة التخطٌط، حٌث لامت مإّسسات بعد ذلن فً السبعٌنات ثّم انتهجت الجهود 

اللؽوي، كرسم السٌاسات  التخطٌط على مستوى دولً و وطنً و محلًّ لتشرؾ على عملٌة

و الخطط الالزمة لتنمٌة اللؽات و تطوٌرها، و اختٌار لؽات واسعة االنتشار  اللؽوٌة 

للتجارة و العاللات الدولٌة،
3

حّل المشكالت اللؽوٌة و ؼٌر و ما هدؾ التخطٌط اللؽوي إاّل  

مجموعات بشرٌة  بوصفهابوصفه فردًا، و الشعوب و الدّول  اللؽوٌة التً تعبر عن االنسان

 تتفاعل بعضها مع بعض. 

  

                              
 . 9-8، ص2009، 1، منشورات االختالؾ فً الجزائر، طنلؽوٌة، تر: محّمد ٌحٌاتلوٌس جان كالفً،  السٌاسات ال  -1

.115، ص2012، 42مصطفى عوض بن دٌاب، التخطٌط اللؽوي و التعرٌب، جامعة البلماء التطبٌمٌة، ع   - 2 

. 10لوٌس جان كالفً،  السٌاسات اللؽوٌة، مرجع سابك، ص   - 3 
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 همٌة التخطٌط اللغويأ -3

فً بعده حجر الزاوٌة فً كل الدّول، بما فٌها الدول المتمدّمة،  ٌمثّل التخطٌط اللؽوي

حٌث تخضع كل المطاعات و الوزارات لمخّطط مدروس مبنً على أهداؾ لتحمٌك ؼاٌات 

مختلفة، و ٌعتبر التخطٌط من أبرز الحلول الممكنة فً العصر الحاضر للمضاء على ظاهرة 

اللؽوي و ما إلى ؼٌر  و التعدّد تداخل اللؽوين و ظاهرة الالتفشً للهجات فً مختلؾ المٌادٌ

ذلن من المشكالت اللؽوٌة.
1

 

و ؼٌر اللؽوٌة التً تعترض االنسان بوصفه فردًا أو الشعوب و الدول بوصفها 

، فبواسطته نستطٌع التؤثٌر على اللؽة و الثمافة و الهوٌة، ألنّه ال ٌمكن مجموعات بشرٌة

للؽة لحّل المشاكل اللؽوٌة التً تعانً منها الدّولة، بسبب  ًعاالعتماد على التطور الطبٌ

سرعة التؽٌرات و تطّور التكنولوجٌا، مّما أدّى إلى ظهور الكثٌر من األلفاظ و المصطلحات 

بشكل شبه مستمر و لهذا تحاول الدول إٌجاد حل لمشاكلها اللؽوٌة عن طرٌك التخطٌط 

اللؽوي الواعً و المحكم.
2

 

تخطٌط اللؽوي علما لائما و ضرورًٌّا من مستلزمات األعمال اللؽوٌة، و هكذا أصبح ال

لما له من أهمٌة تتمثّل فً ما ٌلً: و هذا راجع 
3

 

 وضع حلول للمشاكل اللؽوٌة و التعّرؾ العلمً على أوضاعها فً المجتمع؛ -

 إبراز دور اللؽة فً بناء الدول بعد مراحل ما بعد االستعمار؛ -

ها و معالجة طرق كتابتها و طباعتها و سٌٌو تمعٌدها و تمعلى تجدٌد اللؽة تعمل  -

 ؛فً فهم هذه اللؽة و إجادة توظٌفها و إثراء الرصٌد اللؽوي حوسبتها،  و التعّمك

                              
 .96، ص2012، 1خطٌط اللؽوي، جالتصالح بلعٌد، التخطٌط اللؽوي المنشود بؤعمال الملتمى حول -1
، 302، 32بن نجً، التخطٌط و السٌاسة اللؽوٌة و أبرز عوائمها فً الوطن العربً، ص أٌمن الطٌب -2

abe001@dohainstitude.edu.qu    
السٌاسة اللؽوٌة و التخطٌط اللؽوي، مخبر الممارسات اللؽوٌة كاظم المٌاحً، التعدّد واالزدواج فً ضوء  أسد عباس  -3

 .68، ص2012، 1فً الجزائر، ج

mailto:abe001@dohainstitude.edu.qu
mailto:abe001@dohainstitude.edu.qu
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، أو فرضت علٌه لؽة أجنبٌة        متعدّد اللؽات تعمٌم استعمال اللؽة جامعة فً بلد -

 فً مرحلة من تارٌخه؛

 ٌوفّر األمن النفسً للدولة؛ -

ار الوعً باللؽة العربٌة لدى الناطمٌن بهاشالمساهمة فً انت -
1

بؤهمٌتها   ، و تعرٌفهم 

ٌرّي ٌحدّد لٌام أّمة ص، و أن األمر لٌس ثانوٌا بل هو مبالدٌن و الهوٌة و مدى ارتباطها

 و بناء حضارة أو اندثارها؛ أو زوالها

اندمجت معها بفعل العولمة          من ألفاظ أجنبٌة تنمٌة اللؽة الوطنٌة مما ٌشوبها -

، فٌتم تنمٌة اللؽة      و انفتاح الدول على بعضها، و سهولة التواصل بٌن أبناء هذه الدول

 و استبدال  الدخٌل بآخر عربً فصٌح أو تعرٌفه أو ترجمته؛

و وضع لوامٌسها و معاجمها و إثراء  اصالح اللؽة من حٌث المتن و التركٌب -

، و تولٌد المفردات التمنٌة و تؽذٌتها عن طرٌك ترجمة التكنولوجً رصٌدها العلمً و

 اللؽات التً تتصدّر المعرفة و االبداع. مستجدات العلوم و الفنون و اآلداب من مختلؾ

 التخطٌط اللغوي خصائص -4

إّن فكرة التخطٌط تموم على أساس التنظٌم، و ٌتمٌّز بجملة من الخصائص أهّمها :
2

 

 و الماضً؛ تعمال معطٌات الحاضرسو التنبّإ باتّجاهه، بااستشراق المستمبل  -

 وسائل و نماذج التصادٌة و احصائٌة؛االسلوب العلمً الذي ٌستخدم  -

بمجموعة من المرارات و االجراءات الكفٌلة  التدابٌر المعتمدة و الموّجهمجموعة  -

 األهداؾ المسّطرة؛ بتحمٌك

                              
 .302أٌمن الطٌّب بن نجً ، التخطٌط و السٌاسة اللؽوٌة،  مرجع سابك، ص   -1
ط،   عبد الهادي الجوهري، دراسات فً التنمٌة االجتماعٌة، مدخل اسالمً، مكتبة نهضة الشرق، جامعة الماهرة، د  -2

 .87، ص1986
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 ؛و الوسائل التنالض بٌن األهداؾاالختٌار بٌن البدائل بما ٌسمح بتحاشً  -

 تعبئة الموارد الطبٌعٌة و البشرٌة و الفنٌة و استخدامها إلى ألصى حدّ ممكن؛ -

 بالوالعٌة و الشمول و التنسٌك و المرونة و االستمرارٌة؛االتّسام  -

 و اآلجال؛ خطة و منهاج،و وضع التخطٌط فً صورة برنامج محدّد المعالمد وجو -

، هو ذلن المرار الذي تتخذه الدولة لتحمٌك أهداؾ التخطٌط اللؽوي أنّ و منه ٌتبٌّن لنا 

و أؼراض تتعلّك باللؽة التً ٌستخدمها ذلن المجتمع، و ٌتضّمن األهداؾ و االستراتٌجٌات 

ط ذا طابع سٌاسً، و ٌطلك التخطٌ صبحٌاستخدام األشخاص للؽة، و من هنا لتؽٌّر كٌفٌة 

 علٌه سٌاسة لؽوٌة.

 و مجاالته التخطٌط اللغويأنواع  -5

على الكثٌر ممن كتبوا فً السٌاسة  لد التبست ٌبدو أنّه من الجدٌر أن نشٌر إلى مسؤلة

و التخطٌط اللؽوٌٌن، فثّمة فرق بٌن )السٌاسة اللؽوٌة( نفسها و )رسم السٌاسة اللؽوٌة(، 

 ت االجتماعٌةلعلم السٌاسة العاّمة و مجال من مجاالت اللسانٌا فاألّول ''علم'' ٌنتمً

 رسم( للسٌاسة اللؽوٌة، و هو نوع من أنواع التخطٌط اللؽوي.التطبٌمٌة، و التالً )

 مترابطة للتخطٌط اللؽوي و هً كالتالً:  إذ نمٌّز ثالثة أنواع متداخلة

 sStatu planningأّوالًّ: تخطٌط وضع اللغة 

فً  السٌاسة اللؽوٌةبتحدٌد وضع اللؽة و استعمالها فً ضوء ما تنّص علٌه ً عنٌ

فه ''كوبر'':  المعتمدة الهادفة إلى التأثٌر على تحدٌد وظائف    "تلن الجهودالبالد، إذ ٌُعّرِ

"اللغة
1

المٌمة النسبٌة المدركة للغة معٌّنة، المرتبطة ''ه. كلوس'' ٌفهم على أنّه : "  و عند  

التً تشمل ما ٌسّمى لٌمتها فً السوق كوسٌلة للتواصل، و كذلن  بمنفعتها االجتماعٌة

                              
 .185، ص2006كوبر روبرت، التخطٌط اللؽوي و التؽٌر االجتماعً، ترجمة األسود، لٌبٌا، مجلس الثمافة العام،    -1
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سماتها األكثر ذاتٌة."
1

و  كما ٌطلك علٌه )التخطٌط المحدّد للمكانة( و )تخطٌط المنزلة(

 )رسم السٌاسة اللؽوٌة(.

فً الدولة       فإّن تلن المصطلحات تمضً جمٌعا إلى  تحدٌد وظائؾ اللؽة و منزلتها 

الرسمٌة و العمومٌة والتؤثٌر فٌها، فالدور الذي تإدٌّه اللؽة فً المجتمع ٌختلؾ و مرافمتها 

 باختالؾ مجاالت استخدامها.

تؽٌّر فً وظائؾ  إلحداثتلن الجهود المعتمدة الواعٌة  هو و ما نعنٌه بتخطٌط الوضع

اللؽة و منزلتها.
2

 

و علماء اإلدارة و النفس و االجتماع أن ٌمدّموا اسهامات ملموسة    و ٌمكن للسانٌٌن

 فً هذا المجال التخطٌطً.

 Corpus planningثانٌا : تخطٌط هٌكل اللغة 

حٌث ٌعنً بالجوانب  ٌشتؽل هذا النوع من التخطٌط على األبعاد الداخلٌة للؽة ذاتها

اللؽوٌة الصرفٌة، و من ذلن ما ٌتعلّك بالمواعد و األسالٌب و الكلمات و المصطلحات          

و المعاجم و االبداع و االلتراض اللؽوي بما فً ذلن االعتراؾ الرسمً بالكلمات الداخلٌة    

و نحو ذلن
3

 

 Acquisition planningتخطٌط اكتساب اللغة  ثالثًا :

التخطٌط لعملٌة االكتساب فً كٌفٌة اكتساب لؽة ثانٌة و تعزٌز تعلّمها عن ل جهود تتمث

مدرسٌة فً  ها لؽة تعلٌمضعطرٌك البرامج و المعاهد المختّصة و الثمافٌة أو ادخالها بو

على األهداؾ  ط اكتساب اللؽة إلى لسمٌن: بناءً و تنمسم عملٌات تخطٌ مراحل متؤّخرة

 لطرق المنشؤة لتحمٌك تلن األهداؾ.المعلنة للتخطٌط اللؽوي و ا

                              
هري، السٌاسة اللؽوٌة و التخطٌط، نموذج و مسار الرٌاض، مركز الملن عبد هللا بن فالمادر الفاسً ال دنمال عن: عب  -1

 .16ص ،2004عبد العزٌز الدولٌة، 
 .185كوبر، التخطٌط اللؽوي و التؽٌر االجتماعً، مرجع سابك، ص   -2
عبد هللا البرٌدي، التخطٌط اللؽوي، تعرٌؾ نظري و نموذجً، ورلة بحثٌة، باللؽة العربٌة، الرٌاض، مركز الملن عبد  -3

 .9-8، ص2013هللا بن عبد العزٌز الدولً لخدمة اللؽة العربٌة، 
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 فالتخطٌط المبنً على األهداؾ المعلنة ٌتمثّل فً :

ثانٌة، أو لؽة أجنبٌة، و اكتساب أفراد المجتمع للؽة  ) اكتساب اللؽة بوصفها لؽة

أؼراض خاّصة، او لترمٌم اللؽة  محكٌة، و إّما إحٌاء لؽة مـا ألداء اكانت بالنسبة إلٌهم لؽةإمّ 

فً حال شارفت على االنمراض، أو إجابة لمتطلّبات عملٌة اكسابها  و صٌانتها بوصفها

 للجٌل المادم(.

أّما طرق اكتساب اللؽة فتنمسم إلى ثالثة أنواع : 
1

 

أجل خلك فرص تعلٌم اللؽة و تحسٌنه مباشرة باستعمال من  طرق معدّة أساسا - أ

، و فً العملٌة التعلٌمٌة المباشرة بكل ما تتطلّبه وسائل االعالم و الصحافةاللؽة الهدؾ فً 

من موارد و وسائل لتعلٌم اللؽة الهدؾ، و أّما الطرق ؼٌر المباشرة فتتمثّل فً الجهود 

 اللؽة األّم، و تشكٌلها لتصبح فً ذلن لرٌبة من اللؽة الهدؾ. المبذولة من أجل صٌاؼة

ز تعلّمها على التوالً فتعّزز فصة تعلّم اللؽة و حواطرق معدّة أساسا لخلك فر - ب

ٌن تباًعا و ذلن بتعلٌم استعمال اللؽة الهدؾ من خالل جعلها وسٌلة للتعلٌم التً ٌجد األمر

أو ٌرؼب دخولها. المتعلّم نفسه إّما ملزمابالدخول فٌها
2

 

معدّة أساًسا لخلك حواجز تعلّم اللؽة و تحسٌنها بؤن تكون اللؽة الهدؾ مثال  طرق - ت

 متطلبا للمبول فً المدارس و الجامعات، أو للحصول على فرص وظٌفٌة.

و من الجدٌر بالذكر أن تشٌر إلى أّن عملٌة التخطٌط الكتساب اللؽة جزء من السٌاسة 

فإّن تنفٌذها ال ٌتولّؾ على إصدار المرارات  شؤنه شؤن أنماط التخطٌط األخرى لذلن اللؽوٌة

بل ٌشمل على دور المعلّمٌن فً كٌفٌة تنفٌد لرارات السٌاسة  الكتساب فحسب و بناء برامج

  اللؽوٌة بإخالص و اتمان، و هذا التخطٌط هو مٌدان المتخّصصٌن فً اللسانٌات و اللؽة    

 .و التربٌة و علم النفس

                              
 .287للؽوي، مرجع سابك، صكوبر للتخطٌط ا   -1
 .288كوبر روبرت، التخطٌط اللؽوي و التؽٌر االجتماعً، مرجع سابك، ص    -2
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 مجاالت التخطٌط اللغوي

 : التعلٌم فً .1

إّن اللؽة فً بالدنا هً اللؽة الوطنٌة الرسمٌة و مفهوم أساسً من  ممّومات شخصٌتنا 

ئرٌة، لذا ٌتعٌّن على أفراد األّمة أن ٌتمّسكوا باللؽة العربٌة و ٌعملوا على تطوٌرها       الجزا

و نالت اللؽة  ، فهً لؽة المرآن و الحضارة،و تعمٌمها باستمرار حتى تتبّوأ مكانتها الحمٌمٌة

موالعها فً كّل مراحل التعلٌم و  العربٌة حّظها فً برامج التعلٌم و موالٌته، و احتلّت

التكوٌن و مستوٌاتها.
1

 

األّمة التً ال تنتج العلم تضعؾ لؽتها و تنكمش و تنعزل، و فً ضعؾ اللؽة هو  

تكتسب المناعة كما هو معلوم لدى علماء االجتماع اللؽوي، فاللؽة تموي و  ضعؾ للكٌان

ضد المإثّرات الخارجٌة حٌث تكون لؽة العلم، و اللؽة العربٌة الٌوم تمؾ فً مفترق 

، فإّما أن تتجدد و تتطّور لتواكب المتؽٌّرات اللسانٌة و المستجدّات فً  الوظائؾ الطرق

.اللؽوٌة،و إّما أن تنكمش و تتمولع، فتتراجع  و تضعؾ و هذا ما ال ٌرٌده أحد من أبنائها
2

 

و تعد التربٌة و التعلٌم حمال خصبًا للتخطٌط اللؽوي، و تعتبر المناهج التربوٌة          

من مظاهر التخطٌط اللؽوي فً مجال اهتمامها باللؽة الوطنٌة األولى و كٌفٌة تطوٌرها      

، و المحافظة علٌها من خالل العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة، و كذا اهتمامها بلؽات وطنٌة أخرى

فً المنهاج  و باللؽات األجنبٌة كما هو الشؤن اللؽة العربٌة و األمازٌؽٌة و الفرنسٌة

الجزائري.
3

 

                              
 .252همزة وصل، مجلة التربٌة و التكوٌن، ص  -1
د. عبد العزٌز عثمان التوٌجري، اللؽة العربٌة و العولمة، منشورات المنظمة االسالمٌة التربٌة و العلوم و الثمافة،   -2

 .10، ص2008كو، اٌسٌس
فاطمة بوطبسو، أنشطة اللؽة العربٌة بٌن التخطٌط و االرتجال، أعمال الملتمى الوطنً حول التخطٌط اللؽوي   -3

 .64، ص3، ج2012الجزائري، 



 الــــفـــصــل  الـــثـــانـــي: التخطيط اللغوي و تنقية اللغة  
 

 

 

 32 

 و علٌه فإّن اللؽة العربٌة تحظى بتوظٌؾ المصطلحات التً تعتمدها المناهج الحدٌثة

المبّسطة التً ٌستفٌد منها المدرس من خالل العناصر األربعة )األهداؾ، المحتوٌات، 

لدخول  ، التمٌٌم( لذا فاللؽة العربٌة هً المفتاح األّول الذي ٌجب أن ٌملكه التلمٌذاألنشطة

 مختلؾ مجاالت التعلّم.

و لعّل من صور التخطٌط اللؽوي الهاّمة أن تعنً هذه الدول بتعلٌم اللؽة العربٌة         

تتبّوأ المكانة و تنمٌتها ٌبمى ضرورًٌّا الستمرارها بحٌث ٌجب العمل على خدمتها، حٌث 

األخرى، و باألخّص فً مٌدان التربٌة و التعلٌم. التً تستحّك لبل اللؽات
1

و ٌمول عبد  

''"لن ٌصلح المسلمون حتى ٌصلح علماؤهم، و لن ٌصلح العلماء إاّل إذا : الحمٌد بن بادٌس

ون فالتعلٌم هو األساس، لكن التعلٌم الذي ٌربً العظماء البد من أن ٌك صلح تعلٌمهم''،

صالًحا، و صالحه ٌكون بؤسلوبه البٌداؼوجً.
2

 

هو األداة الرئٌسٌة التً تستخدمها الحكومات فً تنفٌد لرارات  إّن النظام التعلٌمً

كل ل ر بتعلٌمها كمادة دراسٌةتخطٌط اللؽة، فإذا اختٌرت لؽة ما ٌمكن للحكومة أن تؤم

الطالب فً المدرسة، أو وسٌلة تعلٌم لتدرٌس مواد أخرى، و لتطبّك السٌاسة اللؽوٌة التً 

من صمٌم التخطٌط اللؽوي، ال بدّ من التحّكم فً الوسائل البٌداؼوجٌة التً هً األداة هً 

األولى لتحمٌك النتائج الفعالة و الملموسة فً المجال التعلٌمً.
3

 

 : فً االعالم .2

كبرى فً مجاالت الحٌاة، و فً ممدّمتها المجال اللؽوي،       الم سلطةلمد أصبح االع

و لد تمدّمت أجهزته و أسالٌب انتشاره تمدًّما هائال فً السنوات األخٌرة باتّساع شبكة 

                              
لمجّمع اللؽة العربٌة  27، دور التخطٌط اللؽوي فً خدمة اللؽة العربٌة، الموسم الثمافً فواز عبد الحك الزٌون    -1

 . 85، ص2009اأّلردنً، 
،، 1985عبد الحمٌد بن بادٌس،  آثار اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس،  منشورات وزارة الشإون الدٌنٌة، لسنطٌنة     -2

 . 04، ص4ج
اللؽوي و أسس اختٌار مفردات الممّررات الدراسٌة للؽة العربٌة، مجلّة األثر، العدد عبد الحمٌد عٌسانً، التخطٌط     -3

 .48، ص2014، 19
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و للحفاظ و ألوى وسٌلة لنشر اللؽة،و انتشار الفضائٌات، و االعالم ه ت(المعلومات )االنترن

و اإلساءة  إلٌها، فكلّما ازدهرت لؽة من اللؽات إال و كان من ألوى علٌها، أو التفرٌط فٌها 

  شانكمو ه و كلّما ضعفت تراجع دورها وسائل ازدهار االعالم بمختلؾ لنواته و وسائط

وجودها إال و كان من أسباب ذلن لصور االعالم عن المٌام بواجبه اتّجاه اللؽة التً 

تستخدمها.
1

 

التعدد فً مختلؾ مجاالته            فً الجزائر ٌكتسً طابع ندرن أن الوضع اللؽويإننا 

من خالل وصالت  و ال سٌما االعالم خاّصة الفضائٌات، و ما تحمله من ابداعات لؽوٌة

، و ال ٌمتصر هً مزٌج من اللؽات العربٌة و األجنبٌة االشهار التً تبث ممطوعات ؼنائٌة

إلذاعات )المحلٌة أو الجهوٌة( التً تبث باللهجة التلفزٌونٌة بل ٌشمل ا األمر على الفضائٌات

فٌها بحّجة اٌصال المعلومة إلى جمٌع فئات  العامٌة الخاصة بالمدٌنة أو المنطمة التً تعمل

الشعب، مّما أثّر سلبًا على تعمٌم اللؽة العربٌة الفصحى.
2

 

فاللؽة االعالمٌة مطالبة بمالئمة عباراتها مع طبٌعة األحداث المعالجة و بحاجة إلى  

تطوٌر و تحدٌث ٌموم به االعالمٌون أنفسهم، و ٌمتضى منهم االحساس بؤهمٌة الرسالة 

االعالمٌة التً ٌنهضون بها، إذ لم تعد اإلذاعات و الفضائٌات سواء الوطنٌة أو األجنبٌة، 

العامٌات،  جل وسائل  ؽة العربٌة، و مدرسة فً االلماء السلٌم، بعد أن ؼزتلدوة لتعلّم الل

 االعالم، و شمل اإلذاعة و التلفاز و الصحؾ؛ إن والع اللؽة العربٌة فً وسائط االعالم

و  تواجه خطابها إلى المشاهد على امتداد الوطن العربً عاّمة و الجزائر خاّصةً التً

الجة علمٌة موضوعٌة من أجل تؤمٌن المستمبل الزاهر للؽة إلى مع المستمع، والع بحاجة

                              
 .45د. عبد العزٌز بن عثمان التوٌجري، اللؽة العربٌة و العولمة، مرجع سابك، ص    -1
 صالح بلعٌد، و األمازٌؽٌة أكثر اللؽات عرضة للتهجٌن اللؽوي،     -2

 .12:44، على الساعة : 28/05/2020ٌوم www.djazairnews.infoالمولع:  

http://www.djazairnews.info/
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الضادّ و فً حاّجة ماّسة إلى جهود فً التخطٌط اللؽوي لتنظٌم التعدد، و ضبط توزٌعه من 

أجل التحّكم فً نتائجه.
1

 

ئل االعالم كما تستطٌع البناء تستطٌع الهدم،  و تستطٌع ترلٌة اللؽة و نمول بؤن وسا

ٌجب أاّل  ٌها، و لكن ٌمكن االستفادة منها إذا اُحسن استؽاللها، حٌثٌمكنها أن تطبّك عل

الؽٌورٌن على لؽتهم من ممدرة ادخال  ٌؽٌب عن األذهان ما نمٌّز به كثٌر مناالعالمٌٌن

مئات األلفاظ فً معجمنا اللؽوي باالبتكار و الترجمة و االستعمال المجازي.
2

 

 : فــً السٌاسة .3

الركٌزة األساسٌة التً تعتمد ٌة أحد رجال المانون و تمثّل الدولة فهً تعدّ اإلدارة المحل

: اللؽة الرسمٌة فً علٌها الدولة لتطبٌك المواعد المانونٌة و تشمل اللؽة العربٌة فً الجزائر

م و جمٌع المواثٌك و الدساتٌر 1954علٌها بٌان أول نوفمبر  صنلد اإلدارة المحلٌة و 

فاللؽة الرسمٌة هً اآللٌة العاملة فً الوظائؾ الحكومٌة و اإلدارٌة و ال ٌتعامل الموّظؾ 

بالدرجة األولى بالمستندات و الوثائك أي بالمكتوب، بل بتواصل شحنات ثمافٌة متنوعة  

''بل إّن عملٌتها تحصل بشكل ة و لال صالح بلعٌد : على إثراء الرصٌد اللؽوي للؽة اإلدارٌ

جٌّد عندما تعبّر عّما ٌحٌط بها و تشّخص الوضع الذي تعٌش فٌه و اللغة هً تلن التً 

تراعً خصوصٌات و ابجدٌات المحٌط فتعبّر عنه خٌر تعبٌر''
3

 

، إذ نجد أّن مصالح تسٌٌر اإلدارةرٌب عخطوة كبٌرة فً  مٌدان ت ت الجزائرخط

و المنشورات و  تعتمد أساسا على وثائك بسٌطة كالمرارات و الممّررات وارد البشرٌةالم

و الهوٌة و الصكون البرٌدٌة تصدر كلّها  اسالت و وثائك الحالة المدنٌةرو الم المذّكرات

فما زالت بعض المٌادٌن  و رؼم ذلن باللؽة العربٌة بعدما كانت تصدر باللؽة الفرنسٌة،

                              
، 1998د. محمود فهمً حجازي، اللؽة العربٌة فً المرن الواحد و العشرٌن، مجلّة مجّمع اللؽة العربٌة بدمشك،     -1

 .450، ص43ج
، المجلس األعلى للؽة 2010س األعلى للؽة العربٌة، الجزائر، عبد الكرٌم بكري، الهجٌن اللؽوي، مجلس المجل  -2

 .138العربٌة، ص
 .141، ص2003صالح بلعٌد، اللؽة العربٌة العلمٌة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، د ط،    -3
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، إذ تظل اللؽة الفرنسٌة هً اللؽة التً ٌتعامل بها فً الوزارة لم تعّرب كلًٌّاالتابعة لمطاعات 

و المناشٌر و التعلٌمات  باللؽة الفرنسٌة و مختلفهذه المٌادٌن و حٌث  تحّرر المذّكرات 

ركٌن األسلوب و ال  ترفمفً بعض األحٌان  بنص عربً مترجم، و لكنه فً أؼلب األحٌان

، إذ هو ألرب إلى العامٌة منه إلى الفصحى.ٌفً بالؽرض لدى المارئ
1

 

 :فً العالم االفتراضً .4

 إذا كانت اللؽة العربٌة مبرمجة للتخطٌط اللؽوي عبر المجتمع  الوالعً بكل مإّسساته

أفال ٌكون الحدٌث فً هذا المجال بمٌة حٌنما ندخل استراتٌجٌة التخطٌط اللؽوي إلى العالم 

االفتراضً و موالع التواصل االجتماعً، لما نشهده من تكنولوجٌا االعالم و االتصال إذ 

عصر التكنولوجٌا و العولمة، فمد دخلت اللؽة العربٌة مٌدان عصرنا الحالً ب ٌوصؾ

لمٌة و االنترنٌت.التكنولوجٌا الر
2

 

المجتمعات الوالعٌة فؤصبحت بذلن بدٌال  انتشرت فً اآلونة األخٌرة ثمافة التً تحاكً

المحدود برلعة جؽرافٌة، بحٌث أصبح ٌرتاد أماكن مختلفة من  لتواصل الفرد مع مجتمعه

ن أصدلاء افتراضٌٌن شبكة  ال تحدّدهم الحدود الجؽرافٌة و خٌر ما تمثّل به هنا العالم و ٌكّوِ

و  عن طرٌك المحادثة أوالتعلٌماتالتواصل االجتماعً )الفاٌسبون( فتكون ممارسة اللؽة 

فترى فً ذلن تعدّد و اختالؾ بٌن من ٌجٌد كتابة اللؽة العربٌة بحروفها و من النماشات 

ختصار اللؽوي بٌر العربٌة، و بٌن من ٌرتهن لالالالتٌنٌة فً تجسٌد التعا ٌستعٌن بالحروؾ

شفرات تواصل بٌن أطراؾ التخاطب و معلم جؽرافً والع اللؽة  برموز عادة ما تكون

                              
، 27االنسانٌة(، المجلّد نصٌرة زٌتونً، والع اللؽة العربٌة فً الجزائر،  مجلّة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم   -1

 .11، ص2013
أحمد بن بلماسم جعفري، المجلس األعلى  للؽة العربٌة فً الجزائر و دوره فً ترلٌة اللؽة العربٌة و تعزٌز مكانتها،     -2

 . 7الجامعة االفرٌمٌة، أدرار، الجزائرـ د. ت.، ص
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خاّصة صفحات التواصل االجتماعً،و التً لمٌت  العربٌة  فً ظل الوسائط االلكترونٌة

رواًجا عند أؼلب فئات المجتمع.
1

 

 ، فإنّهاالوطنٌة و حٌاة أمة من األمم لحفاظ على الهوٌةو بما أّن اللؽة تدخل فً نطاق ا

فً تكنولوجٌا أٌضا مٌدان مهم فً استثمار ما توّصل إلٌه العلم المعاصر خاّصة ما نشهده

االعالم و االتّصال، فمد دخلت اللؽة العربٌة مٌدان التكنولوجٌا الرلمٌة و عالم االنترنٌت، 

فً مختلؾ استثماراته الشائكة عبر شبكات التواصل  ٌتواصل بها فؤصبح االنسان

االجتماعً )فاٌسبون، توٌتر، الماسنجر ...(، ما ٌسمح بظهور ما ٌسّمى ب المجتمع 

االفتراضً، و فً هذا النطاق التحّولً تظهر اللؽة كؤداة فعّالة فً تحمٌك استراتٌجٌة 

التواصل و التبادل الثمافً.
2

 

  لسٌاسة اللؽوٌة المنتهجة من لبل الدولة للنهوض بلؽتهاهنا ٌطرح اشكاال فً أثر او 

للولوؾ  أو فٌما ٌدخل فً نطاق الحدٌث عن التخطٌط اللؽوي الذي تروم من خالله الدولة

و الحفاظ علٌها باالستعمال و الممارسة، ألّن حٌاة أي لؽة من على عتبات التمدّم  بلؽتها

على أنّه: ''  العمٌك للتخطٌط اللؽوي مفهومالاللؽات تتؤتّى باالستعمال، خاّصة بالنظر إلى 

المرار الذي ٌتخذه مجتمع ما لتحمٌك أهداؾ و أؼراض تتعلك باللؽة التً ٌستخدمها ذلن 

الممصودة المصممة بصورة منّسمة  الجهود المجتمع ولؾ عمل منهجً ٌنظم مجموعة

، و هنا ٌكون االلرار بضرورة خلك تعاٌش بٌن العالمٌن إلحداث تؽٌٌر فً النظام اللؽوي

الوالعً و االفتراضً على المستوى اللؽوي.
3

 

ن حٌث اللؽة المفضلة        م الفاٌسبون عبر المنطمة العربٌة اتلؾ مستخدموو ٌخ

المولع بٌن عربٌة و فرنسٌة و انجلٌزٌة، و أخذنا نموذج من صفحات واجهة استخدام فً 

التً لمسنا فٌها تؽٌٌبا مطلما للؽة العربٌة السلٌمة، تلن اللؽة الخالٌة  من  التواصل االجتماعً

                              
نٌة، أعمال الملتمى الوطنً حول التخطٌط اللؽوي، حامدة ثمباٌت، والع اللؽة العربٌة فً ظل الوسائط االلكترو   -1

 .280،  ص3، ج2012الجزائر، 
 .287حامدة ثمباٌت، والع اللؽة العربٌة فً ظل الوسائط االلكترونٌة، ص    -2
 .288المرجع نفسه، ص    -3
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هو طرٌمة  شوائب االختصارات و الرموز و الحروؾ الالتٌنٌة، و الشًء الملفت لالنتباه

ن األعضاء و المتواصلٌن عموًما، الحظنا كتابة ممطعٌة و رمزٌة صٌاؼة التعابٌر العربٌة بٌ

، فؤخرجه من نظامها اللؽوي المتعارؾ علٌه         دخلت على نظام كتابة اللؽة العربٌة

 على مستوٌات مختلفة ) الصوتٌة، المعجمٌة، التركٌبة ...( و من أمثلة ذلن ما ٌلً : 

 بمعنى '' لم ٌتّصلوا بً''Ma3aytolich: ': هً كتابة رمزٌة تعّوض الحرؾ ''ع' (3)

 بمعنى '' نحن''  7naهً كتابة رمزٌة تعّوض الحرؾ ''ح'':  :  (7)

 بمعنى ''لوة''  9ouwata: هً كتابة رمزٌة تعّوض الحرؾ ''ق'':   (9)

 إلى جانب كتابة التعابٌر العربٌة باألجنبٌة و من ذلن : 

6- Raha and rabi .األمر أو المضٌة فً ٌد هللا : 

7- Nchalah lkhir ghir  .إن شاء هللا ما سوؾ ٌؤتً ٌكون خًٌرا 

8- Walahi l3adim.و هللا العظٌم :
1

 

فالمالحظ أن كل هذه التعابٌر و االستعماالت اللؽوٌة لد شّوهت اللؽة العربٌة على كل 

االفتراضً، فهً لد أصبحت ، فهً ثمافة كما نالحظ متداولة بٌن أفراد المجتمع مستوٌاتال

فً المجتمع االفتراضً و الهواتؾ النمالة، و إنّما حتّى  موضة تتداول لٌس فمط فً المجتمع

جنبٌة اللؽوٌة اخل المجتمع الحمٌمً، و السبب فً ذلن هو تٌار اللؽة األ بالنسبة للممارسة

ستعمال اللؽة لعثم فً االت التً ٌتداولها الجمٌع فً حٌاتهم الٌومٌة، لدرجة بات ٌظهر معها

العربٌة، أصبح ٌعرؾ الباال نحو تحوٌلها إلى رموز من أرلام و حروؾ أجنبٌة للتعبٌر       

.فً التراسل عبر االنترنٌت و الهواتؾ النمالة عن أفكارهم
2

 

من والع اللؽة العربٌة فً ظل الوسائط االلكترونٌة        و انطاللا مما توّصلنا إلٌه  

موالع التواصل االجتماعً، و أخذنا كنموذج مولع الفاٌسبون، وضعنا جملة      و بالتحدٌد 

                              
التخطٌط اللؽوي، الجزائر،  حامدة ثمباٌت، والع اللؽة العربٌة فً ظل الوسائط االلكترونٌة، أعمال الملتمى الوطنً حول -1

 .302، ص3، ج2012
 .303المرجع نفسه، ص   -2
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من االلتراحات العلمٌة فً سبٌل الحفاظ على اللؽة العربٌة و ترلٌتها داخل الموالع 

 االلكترونٌة منها: 

  توجٌه المزٌد من الجهود إلنشاء مزٌد من الصفحات المرجعٌة ذات الطابع

محّركات  رنٌت، و استحداث محّرن بحث باللؽة العربٌة أٌضا هً العربً  فً فضاء االنت

 البحث األجنبٌة؛

  دعوة مراكز البحث الحاسوبٌة العربٌة، و كذا شركات الحاسوب العربٌة، إلى

تركٌز الجهود البحثٌة فً اتجاه تطوٌر التمنٌات المعنٌة و تعرٌبها ب )االنترنٌت( و خاّصة 

عامل الحاسوبً مع العربٌة كلفة طبٌعٌة.تلن التً تإدّي إلى زٌادة الت
1

 

 راكٌة على مولع الفاٌسبون تعنى بطرح لضٌة التخطٌط اللؽوي      تشفتح صفحات ا

 و السٌاسة اللؽوٌة و وضع برامج تحسٌسٌة بذلن.

  لالستفادة من االنترنٌت  إلى بذل المزٌد من الجهددعوة مجامع اللؽة العربٌة كافة

، و ضرورة عمد دورات تدرٌبٌة تعنى بطرٌمة لنشرها مادتها المتعلّمة باللؽة العربٌة

 ؛عبر موالع التواصل االجتماعً استعمال اللؽة العربٌة

 العربٌة  الترمٌز و التشفٌر الذي خضعت له اللؽة طرق لمواجهة و مجابهة وضع

 فً عصرنا هذا فً ظل التكنولوجٌا المعاصرة؛

 المراحل  إجراء دراسات على مجتمعات مختلفة بالخصوص مجتمع الطلبة و طلبة

استعمال اللؽة العربٌة استخدام موالع التواصل فً  األساسٌة من أجل فحص مدى تؤثٌر

    رة من لبل المسإولٌنواصال و النسبة إلى أهمٌة هذه المولع فً الحٌاة المعاصتكتابة و 

و العمل على برمجة مماٌٌس و دروس لفئات الشباب و ٌكون التركٌز على أهمٌة 

فضاء الرلمً و المجتمع االفتراضً.الممارسة اللؽوٌة على مستوى ال
2

 

                              
 .71، ص2011، 1ولٌد ابراهٌم الحاج، اللؽة العربٌة و وسائل االتصال الحدٌثة، دار البداٌة، عثمان، ط  -1
 .72المرجع نفسه، ص   -2
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  هذه هً بعض من الممترحات المساعدة للنهوض باللؽة العربٌة، و ٌجب أخذها

خدمتها و ترلٌتها، و لٌس بتدوٌنها و تكذٌبها و إنّما ، للحفاظ علٌها و بعٌن االعتبار

و الممارسة، فلو تحممت نصفها لتوّصلنا إلى الشًء الكثٌر، كما ٌجب ضرورة  باالستعمال

على مستوى  اٌجاد سٌاسة لؽوٌة مشتركة بٌن البلدان العربٌة من أجل حماٌة اللؽة العربٌة

تعلّك بحماٌتها و ممارستها             هنان اجتهادات ت الفضاء الرلمً، وٌجب أن تكون

فً الشابكة.
1

 

 طبٌمات التخطٌط اللغوي:ت -6

تتعدّد استراتٌجٌات التخطٌط اللؽوي بتعدّد األهداؾ السٌاسٌة، و تختلؾ باختالفها،       

مفهوم ''االستراتٌجٌة'' فً هذا الممام، و هً تعنً الطرق و الخطط  التنفٌذٌة  نمدّم و بداٌة

بطرق شتى،  فال تتّم بوسٌلة عبثٌة، و إنّما تمّر  عى إلى معالجة الوضع اللؽويالتً تس

األوضاع اللؽوٌة فً كل لطر،  بمراحل عدّة بحسب حاجة الدول و مجتمعاتها نظًرا لتباٌن

بلورة فإذا كانت الدولة تمارس سٌاسة إعالء اللؽة الرسمٌة فإّن دور المخّطط ٌكمن فً 

الدولة فً تعزٌزي مكانة اللؽة الرسمٌة و تنفٌذها، و علٌه فال بدّ  استراتٌجٌات توافك رإٌة

من تحدٌد المشكلة اللؽوٌة فً مجتمع مـا و البحث فٌها و دراستها، و تحدٌد األهداؾ و 

االستراتٌجٌات العوامل و الظروؾ المحٌطة باللؽة،                تمدٌم الحلول و انتمائها، كما تراعً

ختالؾ هذه الظروؾ و تعدّد مجاالتها، فإّن لها دوًرا أو تؤثًٌرا ال بدّ منهما و على الرؼم من ا

على مدى نجاعة الخطط التنفٌذٌة.
2

 

و تتعدّد صور تنفٌذ عملٌة التخطٌط اللؽوي طبما لمتطلبات عالج المشكالت اللؽوٌة  

 للدول و مإّسساتها و علٌه نمدّم هذه الصور على النحو اآلتً :

 

                              
 .73المرجع نفسه، ص   -1
لمجّمع  27فً خدمة اللؽة العربٌة و النهوض بها، الموسم الثمافً  فواز عبد الحك الزٌون،  دور التخطٌط اللؽوي   -2

 .88، ص2009اللؽة العربٌة، األردنً، األردن، 
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  Language purificationٌة  التنمٌة اللغو .1

و تهدؾ جهود المخططٌن اللؽوٌٌن فً هذا المضمار إلى تنمٌة اللؽة من الؽرائب و  

 الشوائب و الدخٌل،

و تنمسم التنمٌة إلى نوعٌن : 
1

 

و تهدؾ إلى الصفاء و النماء اللؽوٌٌن من تؤثٌرات اللؽات   : التنمٌة الخارجٌة - أ

 األخرى، و ذلن بؤن ٌستبدل بالكلمات الدخٌلة كلمات أخرى.

هذا التطبٌك هً ''فرنسا'' إذ أّسس المجتمع اللؽوي الفرنسً  أولى الدول التً مارست

ة فً الكتاب الالتٌنٌ نتٌجة لظهور عدد من العوامل المتنالضة كؤثر اآلداب الكالسٌكٌة

الفرنسٌٌن، و أثر المهام الجدٌدة التً أحاطت باللؽة الفرنسٌة، و كذلن تمركز الحٌاة 

االرستمراطٌة األدبٌة فً مدٌنة بارٌس و أثر الصالونات األدبٌة التً أدت إلى االحساس 

هوٌة الشعب الفرنسً بالفوضى فً فرنسا، حٌث كان هدؾ المجمع اللؽوي هو الحفاظ على 

ته، و لتحمٌك ذلن لام المجمع بتؤلٌؾ المعاجم و المصطلحات مراعاة السالمة و وطنٌ

بتعمٌم نتاجاته على المدارس و الجامعات، و  اللؽوٌة، و حتى تتم الفائدة لام المجمع الفرنسً

المهّمة اتجه إلى تطوٌر المفردات  تّم إلزامها بتنفٌذ لراراته، و بعد أن فرغ المجّمع من هذه

و المصطلحات.
2
 و تحدٌهما و تولٌدهما حتى توان ركب التفجر المعرفً. 

و من أمثلة  ة اللؽوٌة من االنحراؾ،الحفاظ على البنٌ : تهدؾ إلىالداخلٌة التنمٌة - ب

ز تمدٌم خدمة االستشارات اللؽوٌة لعامة الناس و تبٌٌن األخطاء اللؽوٌة،  ذلن مراك

و الجهات االعالمٌة  ٌد، أو إلزام دور النشرحٌحها كما هو موجود فً السوو تص

                              
 .21، ص2002سعٌد المحطانً، التعرٌب و نظرٌة التخطٌط اللؽوي، مركز دراسات الوحدة العربٌة، لبنان،    -1
 88سابك، ص فواز عبد الحك الزبون،  دور التخطٌط اللؽوي،  مرجع   -2
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كما هو معمول به فً عدد من  لم ٌتم تدلٌمها لؽوٌا،  بعدم تمدٌم أّي مادة علمٌة ما

الدول مثل الٌابان و السوٌد و ؼٌرهما.
1

 

  Language revivalاالحٌاء اللغوي .2

باللؽة المٌتة مصد نهً محاولة لتحوٌل اللؽة المٌتة أو المهجورة لؽة حٌّة و متداولة، و 

لم ٌعد الناس ٌتحدّثون بها، و لم تعد موجودة إال فً الكتب و مثال ذلن ما حدث  تلن التً

للؽة العبرٌة فً الكٌان الصهٌونً عن طرٌك انشاء مجلس لؽوي تطّور فٌمال بعد إلى
2

 

ذ على عاتمه إحٌاء لؽة مهجورة لمرون طوٌلة توجد أشتات الٌهود          مجّمع لؽوي أخ

ؼٌر المتجانسٌن لؽوٌا، و تّم ذلن عن طرٌك تدرٌس العبرٌة من خالل العبرٌة نفسها، حٌث 

و مفردات مفّسرة، و بعد شٌوع استعمال العبرٌة، اتجهت أنظار  استعملت نصوص مٌسرة

ٌة و تؤثٌرها و تحدٌثها، حٌث تّم انبعاثها من جدٌد بعد المجمعٌٌن إلى تممٌس اللؽة العبر

 لرون من الترن و الهجران.

أو بؽٌاب التحول  ستبدالالو موت اللؽة ٌؤتً فً ثالث صور من الؽٌاب اللؽوي إّما با

أو باالنمراض
3

 

 Disappearance by replacementالغٌاب باالستبدال : 

ٌحدث فً كل مّرة تؽٌب فٌها لؽة مؽلوبة لؽة تستبدل بها لؽة أخرى، و و هو ؼٌاب 

تهٌمن علٌها لؽة ؼالبة، فتحول الالتٌنٌة إلى عدّة لؽات ٌعنً ؼٌاب اللؽات التً كانت 

 سابما مثل الالتٌنٌة. مستخدمة

 

 

 

                              
محمود المحمود، دراسة التخطٌط اللؽوي نحو العربٌة من خالل بحث التوجٌهات المباشرة و ؼٌر المباشرة، نموذج   -1

 . 167ممترح فً دور اللؽة العربٌة فً عملٌة البناء الحضاري )اندونٌسٌا: اتحاد مدرسً اللؽة العربٌة( د. ت.، ص
 . 89ر التخطٌط اللؽوي،  مرجع سابك، صٌنظر، فواز عبد الحك الزبون،  دو   -2
 .400-399انظر الثبت التعرٌؾ، كالفً،  حرب اللؽات،  ص   -3
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الغٌاب بالتحّول   - أ
1

ppearance by conversionDisa 

هو ؼٌاب لؽة بتحّولها إلى شكل آخر أو أشكال أخرى، و ٌحدث هذا النوع من الؽٌاب 

فً كل مّرة ٌتطّور فٌها الشكل اللؽوي، و ٌتماٌز جؽرافًٌّا فً أثناء توّسع الشعب الذي 

،             ومانٌةرٌتحدّث به لٌولد عائلة من اللؽات، كما هً الحال فً الالتٌنٌة المتحولة لؽات 

هً حال اللؽة الهندو أوروبٌة التً ؼابت بالتحّول فً  فترة زمنٌة أطول بكثٌر،         و كما

 و كذلن العربٌة التً تحّولت فً فترة لصٌرة من الزمان إلى عدد من اللهجات الحدٌثة.

Dissapearance by extinctionالغٌاب باالنمراض:   - ب
2

 

النوع من الؽٌاب حٌن ٌموت آخر هو ؼٌاب لؽة ال تحّل محلها لؽة أخرى و ٌكون هذا 

 المتخاطبٌن بلؽة من اللؽات دون ان ٌترن عمبا ٌخلفه

 Language reformاالصالح اللغوب :  .3

هو تؽٌٌر معتمد لجوانب محدّدة فً اللؽة كؤن ٌكون حروفها او لواعدها النحوٌة،       

او  ات سٌاسٌةرن نتٌجة لتؽٌاو ذلن بؽٌة تسهٌل استخدامها و هذا التطبٌك عادة ما ٌكو

اٌدٌولوجٌة أو دٌنٌة.
3

 

و مثال على ذلن ما حدث للؽة التركٌة فلمد كانت تكتب بحروؾ عربٌة على مستوى 

م لرارا 1927النظام الكتابً، و المستوى المعجمً، اتّخذ مصطفى كمال أتاتورن عام 

المرار تّم انشاء تنفٌذا لهذا بتترٌن اللؽة التركٌة عن طرٌك نمل حروفها إلى الالتٌنٌة و 

مجلس لؽوي ٌتوّل انجاز هذه المهّمة. و تّم تنمٌة اللؽة التركٌة جزئٌا من اللؽة العربٌة       

أي من الدخٌل العربً و الفارسً و ذلن من خالل تؤلٌؾ المعاجم و تولٌد  و الفارسٌة

المفردات و تطوٌرها، و بناء المصطلحات
4

المدارس، و ذلن بالتعاون من وزارة االعالم و  

                              
 .399كالفً، حرب اللؽات، مرجع سابك، ص   -1

.400المرجع نفسه، ص- 2 

. 167المحمود، دراسة التخطٌط، ص - 3 

.89الزبون، دور التخطٌط، ص  - 4 
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و الجامعات التركٌة الستٌعاب نشر ما  تترٌكه و تمثله، مما جعلها تتصدّر التجارب الدولٌة 

 الناجحة فً التخطٌط اللؽوي.

 lexical modernigationتحدٌث المفردات : .4

''أّن تصحٌح اللغة مساوٌة للغات المتطورة تعرؾ ''فٌرجسون'' عملٌة التحدٌث: 

فٌرجسون ٌشٌر إلى أن ثّمة لؽات ؼٌر متطّورة          كان تعرٌؾ فاألخرى كوسٌلة للتواصل'' 

ٌخالفه العدٌد من  ال تساوي اللؽات المتطورة بوصفها وسٌلة للتواصل، و هذا الرأي

اللؽوٌٌن، الذٌن اجمعوا على اّن نظم النطك الواحد و المواعد األساسٌة ألي لؽة طبٌعٌة كافٌة 

بّر عن أي شًء، فك تفتمر اللؽات إلى بع المفردات لكنه إلتاحة الفرصة ألي متحدّث لكً ٌع

إلى حدّ ما تصحٌح ذلن من خالل إضافة مفردات جدٌدة عن طرٌك االلتراض  من السهل

من لؽات أخرى.
1

كما فً اللؽة العربٌة إذ ٌتخذ العرب عدّة مذاهب عند تعرٌب بعض  

لمواكبة الّركب المعرفً  المصطلحات األجنبٌة ال سٌما التمنٌة و العلمٌة بؽٌة اإلؼناء اللؽوي

 و التكنولوجً بما ٌتناسب مع البناء اللؽوي للعربٌة.

ت مضادّة لعملٌة التنمٌة عملٌة تحدٌث اللؽة التً تسمح باألخذ من اللؽا و المالحظ أنّ 

، عن طرٌك اللؽوٌة، و التً تهتّم باإلؼناء اللؽوي عن طرٌك النحت من مفردات اللؽة ذاتها

 االلتراض من اللؽات األخرى.

 Language standardinzationالتمٌٌس اللغوي  .5

هً محاولة لتوحٌد اللؽة، و ذلن باعتماد اللؽة األكثر شٌوعا فً المنطمة لؽة رسمٌة 

زنجٌبار فً شرق افرٌمٌا، عندما تبنّت عٌنة، و مثال ذلن ما حصل فً د أو مماطعة ملبل

زنجبار اللؽة السواحلٌة لؽة وطنٌة من بٌن العدٌد من اللهجات المنتشرة هنان، و لتحمٌك  

                              
للمجتمع، ترجمة: ابراهٌم فالي، )السعودٌة، انشر العلمً و المطابع، جامعة  رالؾ فالسولد، علم اللؽة االجتماعً   -1

 .41(، ص2000الملن سعود، 
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هذا الهدؾ تّم انشاء جمعٌة لؽوٌة عاّمة من أجل اختٌار لهجة شائعة تحتل مكانة ممبولة  فً 

لتصبح لؽة المرسة و أنجاز هذا الهدؾ تّم تؤلٌؾ المعاجم و تؤطٌر المواعد نفوس مستعملٌها 

السواحلٌة شرق افرٌمٌا.
1

 

 Language spredنشر اللغة  .6

ما و زٌادة عدد المتحدّثٌن به، و فً كثٌر  من ٌمصد به تلن الجهود المبذولة لنشر لؽة 

حٌان ٌكون نشر لؽة ما على حساب لؽة أو لؽات أخرى، و ٌعدّ التحّول اللؽوي و هو األ

تحّول لؽة مجتمع إلى لؽة أخرى نوعا من أنواع نشر اللؽة، و ثمة هٌئات عالمٌة مهتمة بهذا 

نًالنوع من التخطٌط اللؽوي مثل المجلس الثمافً البرٌطا
2

مجهودات  و من أمثلة ذلن 

مى بالسٌاسة اللؽوٌة سفرنسا و مساعدٌها لنشر لؽتها و اتباعها سٌاسة التدوٌل أو ما ٌ

 للعولمة.

 Auscihiary coda standardizationتمٌٌس المصطلحات المساعدة :  .7

ٌمصد به الجهود المبذولة لوضع معاٌٌر و ضوابط لصٌاؼة الرموز و المصطلحات 

م، و ترجمة صاألماكن و اللوحات االرشادٌة للاللؽوٌة المساعدة، أو تكٌٌفها مثل: أسماء 

األسماء و ؼٌرها، و ٌكون ذلن لحّل اشكاالت لائمة أو تلبٌة الحتٌاجات لؽوٌة معٌّنة، 

جتماعٌة أو سٌاسٌة أو التصادٌة أو ؼٌرها، و من أمثلة ذلن ما تفرضها مستجدّات مختلفة ا

لامت به سنؽافورة من وضع لجنة لؽوٌة لحصر أسماء األماكن و األشخاص، و تمدٌم تهٌئة 

معتمدة لها و كتابتها و اعتماد ذلن رسمٌا
3
. 

و مما سبك نستطٌع المول إن التخٌط اللؽوي و استراتٌجٌاته و تطبٌمها على أرض 

 الوالع تمثّل المرحلة التطبٌمٌة المكّملة لعملٌة السٌاسة اللؽوٌة.

                              
 .89فواز عبد الحك الزبون، دور التخطٌط فً خدمة اللؽة العربٌة، مرجع سابك، ص  -1
 .168المحمود، دراسة التخطٌط، مرجع سابك، ص -2

.169المرجع نفسه، ص  - 3 
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 ألٌات و مراحل التخطٌط اللغوي: -7

ٌمر التخطٌط اللؽوي بمراحل عدٌدة و مختلفة، تختلؾ حسب المشكلة اللؽوٌة التً 

، و بالمجمل فإّن التخطٌط اللؽوي ٌمّر بعدد من            ٌراد دراستها و التخطٌط لها

احل و هً :المر
1

 

 اإلرادة و الرؼبة فً التدّخل فً الشؤن اللؽوي من لبل المسإولٌن. -6

 تعٌٌن المشكل اللؽوي الذي تعانً منه الدولة من لبل المختّصٌن. -7

 تحدٌد و معرفة البلد المخّطط له، هل به تنّوع لؽوي أم ال؟ -8

، و لادرة وضع سٌاسة لؽوٌة واضحة من لوانٌن و اجراءات لابلة للتطبٌك -9

 المشكلة. لى عالجع

 وضع اعتبارات لكل المتؽٌّرات االجتماعٌة أثناء التخطٌط اللؽوي. -10

 اسناد المهّمة للجان متخّصصة و لادرة، و لها خبرة فً هذا المجال. -11

 المبذولة من لبل المسإولٌن و المهتمٌن. دهوجر للالتموٌم المستم -12

 من المسؤول عن التخطٌط اللغوي؟   -8

ر فً هٌكل اللؽة و متنها،            توّجهان رئٌسٌان، أحدهما ٌنظ للتخطٌط كما مّر بنا

و عادة ما ٌنبري علماء اللؽة بالتدّخل فً متن اللؽة و تطّور ألفاظها و تنمٌتها و التوّجه 

الثانً هو تخطٌط الهٌكل، و هً عادة ما تكون عبر لرارات و أوامر تكون من صالحٌات 

نً التخطٌط و ٌعتمده هً السلطة، لتصبح هذه الخطط     فالذي تب المسإولٌن و الحكومات

إال توّجه و سٌاسة لؽوٌة تتبناها السلطات الحكومٌة لٌؤتً المختصون بعد ذلن         ما هً

بالبحث فً اللؽة و تطورها و تنمٌتها، وصوال إلى األفراد الذٌن ٌتوّجب علٌهم  و ٌمومون

الها سواء فً البٌت أو فً السوق أو أماكن المحافظة على اللؽة فً جمٌع مواطن استعم

                              
حسن عبد العزٌز، التخطٌط اللؽوي بٌن مإسسات الدولة و مإسسات المجتمع المدنً، مجلّة مجمع اللؽة العربٌة  دمحم  -1

 .75، ص2011بالماهرة، الماهرة، 
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ٌخطط للؽة هو الذي ٌحمل هّم المضٌة اللؽوٌة، و لم ٌحمل أحد هذه المضٌة ما التعلٌم، فالذي 

لم ٌكن ممتنعا بها، و بؤهمٌتها و مدى ارتباطها و عالتها بالدٌن و الثمافة و الهوٌة.
1

 

ٌتولّؾ التخطٌط اللؽوي على المسإولٌن فمط، فالنخب المثمفة مسإولة        و أحٌانا ال 

عن الحالة اللؽوٌة و الوضع اللؽوي للبالد بشكل عام، و بما أّن الموضوع لؽوي فعلماء 

ٌمع على عاتمهم الحمل األكبر فً هذا الشؤن، و السٌاسٌون  اللؽة و المتخصصون فٌها 

، و الفمهاء و العلماء مسإولون عن أمور الشرٌعة، سواء مسإولون عن السٌاسة فً البالد

وا دعما من المسإولٌن أم ال، و كذلن الصحافٌون و االعالمٌون و الحمولٌون ...إلخ. تلمّ 

فاللؽوٌون مسإولون عن رفع الوعً اللؽوي لدى عاّمة الشعب، و تذكٌرهم بالمضٌة اللؽوٌة، 

داخلٌة التًو استعمال اللؽة األّم، و تجنّب اللؽات ال
2

، و عدم تإثر على الهوٌة و الفكر 

االكتفاء بتؤلٌؾ الكتب و إلامة الندوات التً ٌحضرها إال المتخصصون اللؽوٌون، و التً لم 

 ٌتخّط تؤثٌرها األشخاص الذٌن ٌستمعون لها.

 مشاكل التخطٌط اللغوي -9

ختٌار إّن التخطٌط اللؽوي ككل تخطٌط، نشاط ٌتم من خالله وضع األهداؾ و ا

سائل و التكّهن بالنتائج بصورة واضحة و منّظمة و ٌرّكز التخطٌط اللؽوي على الو

المشكالت اللؽوٌة من خالل اتخاذ المرار بالنسبة إلى األهداؾ البدٌلة و الخٌارات بإٌجاد 

 الحلول فٌما ٌتعلّك بهذه المشكالت.

نا كثٌرة نذكر من هذه المشكالت المضاٌا دو لد تتسع الئحة المشكالت و تعترض بال

 التالٌة :

 .وضع مماٌٌس للكتابة الصحٌحة و الكالم الجٌّد 

                              
أٌمن الطٌب بن نجً، التخطٌط و السٌاسة اللؽوٌة و أبرز عوائمها فً الوطن العربً، معهد الدوحة للدراسات العلٌا،    -1

  .307مرجع سابك ص

. 308أٌمن الطٌب بن نجً، مرجع نفسه، ص   - 2
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 .مالئمة اللؽة كوسٌلة تعبٌر للشعب الذي ٌستعملها 

 .ًلدرة اللؽة على أن تكون أداة االبداع الفكري و العلم 

 ضمن الدولة الواحدة. اللؽوٌة المتنّوعةالمدرة على التفاهم بٌن المجتمعات  عدم 

 .اختٌار لؽة التعلٌم 

 ترجمة األعمال األدبٌة. 

 .ًاعتماد اللؽة المناسبة للتبادل العلم 

 .المٌود الموضوعة على االستعمال اللؽوي فً بعض المجتمعات 

 .التنافس بٌن اللهجات و االرتماء بلهجة إلى مرتبة اللؽة الرسمٌة 

 و مصلحة األفراد فً المجال اللؽوي. المحافظة على التوازن بٌن مصلحة الدولة
1

 

و لهذا فإن التخطٌط اللؽوي ككل ٌتطلّب دراسة االحتٌاجات و األهداؾ و الوسائل       

و وضع خطط العمل و تمٌٌمها و االلتزام بالخٌار المناسب و تنفٌذ الخطط و مرالبة النتائج، 

المجتمع لبل البدء بعمله،            و ٌنبؽً للمسإول عن التخطٌط أن ٌلّم بمضاٌا اللؽة فً 

و ان ٌتحّرى مشاكل األلسنة و أن ٌدرس العوامل االجتماعٌة و الثمافٌة و السٌاسٌة          

و االلتصادٌة و التربوٌة التً تتداخل مع المسؤلة اللؽوٌة فً المجتمع و بعد أن ٌتّخذ المرار 

و جدواها و فعالٌتها و ذلن لتؤمٌن تعاون  ال بدّ من توضٌح الخطط إللناع المعنٌٌن بتمبّلها

الجمٌع لتحمٌمها. و مما ال شّن فٌه أّن عملٌة التخطٌط اللؽوي عملٌة متواصلة تمتضً الدلّة 

بالتنفٌذ و التحمّك المتواصل من النتائج و التٌمّن و الثبت من مالئمة الخطط لألهداؾ 

اء، فالتمٌٌم ٌلعب الدور األساسً المطروحة و مراجعة الخطط و التعدٌل فٌها عند االلتض

فً انجاز التخطٌط.
2

 

 

                              
مٌشال زكرٌا، لضاٌا ألسنٌة تطبٌمٌة، دراسات لؽوٌة اجتماعٌة نفسٌة مع ممارنة ثرائه، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت،    -1

 . 11، ص1993، 1ن، طلبنا

. 13مٌشال زكرٌا، لضاٌا ألسنٌة تطبٌمٌة، ص   - 2
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 خطوات التخطٌط اللغوي: -11

 ٌوجز ''روبن'' الخطوات األربع الخاصة بعملٌة التخطٌط على النحو اآلتً : 

: ٌجب أن تتوفّر معلومات واسعة عن الموضوع لبل اتخاذ أي  تمّصً الحمائك -1

، إذ ٌجب أن التخطٌط اللؽوي لرار تخطٌطً، و تعدّ هذه الخطوة من أهم خطوات عملٌة

ٌعتمد التخطٌط على معلومات و على مصادر موثولة، و عادة ما تكون هذه المعلومات 

المعمدة فً عملٌات التخطٌط اللؽوي ؼٌر موثولة، و هذا ما ٌضعؾ عملٌة التخطٌط        

البناء على معلومة : األّولو ٌعوض أركانها فعملٌة التخطٌط ٌجب أن نعٌر النظر لألمرٌن، 

التخطٌط طموحات المجتمع اللؽوي و ٌحمك له التمدّم  : ان ٌحمكالثانًو موثولة،  صحٌحة

 و ٌعود اٌجابا على التنمٌة بوجه عاّم.

: تحدد األهداؾ و تختار الوسائل و ٌتنبّؤ بالنتائج، فكّل الهٌئات اللؽوٌة تتفك التخطٌط -2

سٌاسٌا ملزما،       على أهداؾ واحدة، و ال شّن أّن عملٌة التخطٌط اللؽوي تطلب لرارا 

أن تكون هنان فرصة لتحمٌك األهداؾ المخطط لها، فإّن أّي لرار بشؤن اللؽة البدّ  إذا أردنا

 اجراءات سٌاسٌة أو اجتماعٌة أو تعلٌمٌة أو ؼٌرها.ٌصدر عن اللؽوٌٌن، لبل اتخاذ أٌة أن 

والعٌا  : تنفٌذ لرارات التخطٌط فهذه الخطوة التً تجعل من التخطٌط عمالالتنفٌذ -3

تطبٌمٌا، و لتطبٌك هذا التخطٌط ٌجب أن ٌتوفّر شرطان هما: المناعة بضرورة هذا التخطٌط 

و وجود الدوافع الكافٌة.
1

 

نظرا للصعوبة الكبٌرة فً أعمال التنفٌذ، فانه البدّ من وضع  :المتابعة و التمٌٌم -4

جٌع و التحفٌز و تدلٌل من لبل الجهات المٌادٌة، بؽٌة التش للمتابعة و التمٌٌم آلٌات فاعلة

العمبات و الضعؾ.
2

 

أي خطة ٌجب أن تتسم بالمرونة الكافٌة و المدرة على  :المراجعة االستراتٌجٌة -5

االستجابة التكٌّفٌة للمتؽٌّرات، و بخاّصة أننا إذا تؤكدنا على الوضع الدٌنامٌكً للتخطٌط 

                              
118.115-التخطٌط اللؽوي و التعرٌب، ص ٌنظر مصطفى عوض بن دٌاب،      - 1 

. 118المرجع نفسه، ص     - 2
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إجراءات مراجعة دورٌة اللؽوي فً بٌئة مفتوحة تفاعلٌة، و من هنا فثمة  حاجة إلى 

 لمخرجات التدلٌك اللؽوي )الخّطة االستراتٌجٌة و التنفٌذٌة(.

هذه الخطوات أو األبعاد التً ٌعتمدا التخطٌط اللؽوي لنجاحه ٌمتضً و باإلضافة إلى 

أٌضا االشارة إلى أّن هذا األخٌر ٌجب أن ٌكون على نطاق جمٌع المستوٌات،  حٌث ٌتولّؾ 

فاعلة أّولها الدولة التً تعتبر الركٌزة األساسٌة و الماعدة األولى لتحمٌك على كّل األطراؾ ال

 التخطٌط.

 النموذج التمثٌلً للتخطٌط اللغوي : -11

بحاجة ماسة إلى ممارسة الفعل التخطٌطً اللؽوي لكً  لمد سبمت االشارة إلى أننا

هٌمٌة و النظرٌة نمطؾ ثمرات حمٌمٌة، و ٌتطلّب ذلن منا تجاوز لنطرات الطروحات المفا

صوب البحوث التطبٌمٌة و االستشارات المهنٌة فً مجال التخطٌط اللؽوي، و لإلسهام فً 

نموذجا ممترحا  ٌتضمن جزأٌن متفاعلٌن  تدعٌم التخطٌط اللؽوي، نذكر فً هذا الممام

متكاملٌن.
1

 

 السٌاسة سابمة للتخطٌط اللؽوي. : ٌختص بالسٌاسة اللؽوٌة و لد اخترنا أن تكوناألول

: ٌختص بالتخطٌط اللؽوي التفعٌلً الممترح و ٌتضمن بعدٌن أساسٌٌن التخطٌط  الثانً

 و التنفٌذ.

و من هنا فالنموذج ٌنطلك من السٌاسة اللؽوٌة و ٌمّر التخطٌط اللؽوي و ٌنتهً بؤعمال 

 التنفٌذ و المتابعة و التمٌٌم و المراجعة االستراتٌجٌة.

                              
. 12عبد هللا البرٌدي، التخطٌط اللؽوي ... تعرٌؾ نظري و نموذجً، ص   - 1 
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1
و من هذا الشكل ٌتضح أن النموذج لد جرى على مبدأ التفاعلٌة و االثراء المتبادل 

فالسٌاسة اللؽوٌة تحكم التخطٌط اللؽوي، كما أّن هذا األخٌر لد ٌمود إلى المراجعة و نمد هذه 

 استخدام األسهم باتجاهٌن.السٌاسة و تطوٌرها فً ضوء بعض المتؽٌّرات و لهذا فمد تّم 

إّن التخطٌط للؽة هو التخطٌط للجمٌع، و إذا أردت تخطٌط ناجحا فعلٌن بالتخطٌط لكل 

 المجتمع.

                              
14عبد هللا البرٌدي، التخطٌط اللؽوي ... تعرٌؾ نظري و نموذجً، ص   - 1 

لغوٌةالسٌاسة ال  

 لغوٌة
 الرؤٌة الشاملة للغة

 تحلٌل الوضع اللغوي

 صٌاغة السٌاسة اللغوٌة

 األهداف االستراتٌجٌة

 التخطٌط اللغوي

 تحدٌد األهداف المستهدفة

 تحلٌل هذه األهداف

 وضع خطة تنفٌذٌة

التنفٌذ و المتابعة و التمٌٌم و المراجعة 

 االستراتٌجٌة

 التمثٌل النموذجً الممترح للتخطٌط اللغوي2الشكل 
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 :الخاتمة

و لكّل موضوع ممدّمــة و خاتمة و هنا نحن وصلنا إلى خاتمة هذا  لكّل بداٌة نهاٌة

البحث و بعد االنتهاء من  هذه الدراسة التً تمكنّا من خاللها تسلٌط الضوء على  لضٌة 

هً : ''التخطٌط اللؽوي و السٌاسة اللؽوٌة فً تنمٌة اللؽة تعتبر من اهّم المضاٌا فً البالد و 

توّصلنا إلى مجموعة  هذا الموضوعفً مشوار بحثنا عن ٌة'' و العربٌة من الكلمات األجنب

 من المالحظات و النتائج تتمثّل أهّمها فٌما ٌلً:

السٌاسة اللؽوٌة و التخطٌط اللؽوي من المجاالت المعاصرة للسانٌات التطبٌمٌة          -

التً تهتّم بدراسة عاللة اللؽة العربٌة  لعلم االجتماع اللؽوي و ٌمثاّلن الفروع األساسٌة

 بالمجتمع و من هنا تؤثّرهما ببعضهما البعض.

ٌعنَى التخطٌط اللؽوي بدراسة المشكالت التً تواجه اللؽة سواء كانت مشكالت  -

نار هو ''إٌ او ؼٌر لؽوٌة و أّول من كتب و ألّؾ فٌه لدراسة هذه المشاكل اللؽوٌة لؽوٌة

 .''أوجن

التً تعنً بمجموعة من االختٌارات  المسإولة عن فرض سٌاسة لؽوٌةالدولة هً  -

الواعٌة و المنّظمة المتخذة فً مجال العاللات بٌن اللؽة و السٌاق فً الوطن عن طرٌك 

 المٌام بدراسات تشخٌصٌة للوضع اللؽوي فً مجتمع معٌّن.

اسة لؽوٌة ٌعرؾ التخطٌط اللؽوي على أنّه البحث عن الوسائل الضرورٌة لتطبٌك سٌ -

التطبٌمً و منه التخطٌط اللؽوي ٌمثّل المرحلة الفعلٌة  مــؤ و ٌمثّل وجه من أوجه علم اللؽة

 لتجسٌد و تطبٌك سٌاسة لؽوٌة ما.

المشترن للمجتمع، الثوابت و  للسٌاسة اللؽوٌة مبادئ تنطلك منها و هً التارٌخ -

و المصالح المشتركة، ح المعنوٌةللشعب كالدٌّن و الوحدة الوطنٌة و الّرو المرتكزات الكبرى

 .اعتراؾ الدستور باللؽة المختارة للبالد

 لؽات، توحٌد اللؽة.االشتؽال على ال من مظاهرها نجد التسٌٌران اللؽوٌان،و  -
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أّن الوالع اللؽوي فً الجزائر، ٌشتمل على تنوعات لؽوٌة، اللؽة العربٌة اللؽة  -

باإلضافة إلى الفرنسٌة التً تعتبر اللؽة األجنبٌة الوطنٌة )الرسمٌة(، كذلن اللؽات األمازٌؽٌة 

 األولى.

للتخطٌط اللؽوي فً عملٌة التعرٌب فمرار التعرٌب هو لرار تطبٌك العربٌة  بدأ فً -

 التخطٌط للؽة العربٌة.

السٌاسة اللؽوٌة التً تسٌّره و تحدّد ب ٌهتديما غ و إناال ٌبدأ من فر التخطٌط -

استراتٌجٌاته و اجراءاته، و ما ٌترتّب علٌه من رسم السٌاسة اللؽوٌة و تنفٌذها إلحداث 

 تؽٌٌر فً بنٌة اللؽة و مرادفاتها. 

ها و تطوٌر مفرداتها كما ٌهتّم بالتمٌٌس و تحدٌث ٌهتم التخطٌط اللؽوي بترلٌة اللؽة -

و المصطلحات الدّخٌلة و ٌهتّم بمجال اكتساب اللؽة أو  لمفرداتاللؽوي و تنمٌة اللؽة من ا

فً موضوع االزدواجٌة اللؽوٌة  طمٌن بها كما ٌبحثالنازٌادة اكتسابها، و الحث عن زٌادة 

 و الثنائٌة اللؽوٌة.

ى اللؽة، و المساهمة فً دفع نهما من أسباب ؼنٌهتم بمجالً الترجمة و التعرٌب كو -

 لة بٌن اللؽة و الهوٌة.الدخٌل عنها، و بالعال

أداة دة وعامل وحنشر الوعً بؤهمٌة اللؽة العربٌة فً حٌاة الوطن و باألّمة باعتبارها -

 و تنمٌة و عنوان و سٌادة.

 توظٌؾ اللؽة العربٌة فً شتّى مناحً حٌاتنا العملٌة. -

و المطاعم و المإسسات العامة و الخاصة  و ؼٌرها باستعمال  الزام المحال التجارٌة -

 العربٌة فً تسمٌة محالهم و عدم اللجوء إلى  اللؽات األجنبٌة أو العامٌة. األلفاظ

اللؽوي منها : تخطٌط وضع اللؽة، تخطٌط هٌكل اللؽة،  نمٌز ثالث أنواع للتخطٌط -

 تخطٌط اكتساب اللؽة.

تمّصً الحمائك، التخطٌط، التنفٌذ، المتابعة         :  خطوات عملٌة التخطٌط اللؽوي هً -

 و التمٌٌم، المراجعة االستراتٌجٌة.
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السٌاسة اللؽوٌة تحكم التخطٌط اللؽوي فالتخطٌط للؽة هو تخطٌط للجمٌع، فهو األداة  -

ة ا إذ ٌكن هنان إرادة سٌاسٌة و نخبو هذ األفضل الٌوم إلنماذ اللؽة و صونها و تطوٌرها

 لادرة على التخطٌط و التنفٌذ.علمٌة 

و تالزمٌة بٌن السٌاسة اللؽوٌة و التخطٌط اللؽوي حٌث تعتبر  هنان عاللة تبعٌة -

السٌاسة اللؽوٌة عبارة عن لرارات و خٌارات متّخذة من لبل جهة ما و حتى ٌتّم تطبٌك  

هذا نمول ٌلزم البدء فً إجراءات التخطٌط و التنفٌذ اللؽوي، ل هذه المرارات و الخٌارات

 أنّهما مترابطان بعاللة التابع و المتبوع.

على انتشارها و التمكٌن      و ختاًما فإّن الحفاظ على اللؽة العربٌة و حماٌتها و العمل

لها فً جمٌع مٌادٌن الحٌاة، هو من صمٌم الدفاع عن ممومات الشخصٌة، و اللؽة العربٌة 

، و المحافظة علٌها مسإولٌة الجمٌع ٌة االسالمٌةهً الماعدة المتٌنة للسٌادة الوطنٌة و الموم

حاملة  و ٌبدأ ذلن بؽرس حبّها فً الناشئة و التصدّي  للنظم األجنبٌة التً تفد إلٌنا بؽزارة

فً طٌاتها هدما للؽتنا العربٌة و دٌننا الحنٌؾ، فاللؽة ال تتطّور و ال تصلح نفسها بنفسها، 

التدّخل فً المشهد اللؽوي العربً و فرض استعمالها ، لذا ٌجب هاإفما لم  ٌتدّخل أبنا

العربٌة الفصٌحة،  كما ٌمال أن حٌاة كّل مجتمع مرهون بحٌاة لؽته، كونها لؽة المواطنة      

 و الهوٌة الوطنٌة.

مول إذا وفمنا و لو بفكرة موجزة حول هذا البحث فذلن بفضل هللا العزٌز الرحٌم، و ن

لد ساهمنا فً فتح الطرٌك لمن ٌؤتً بعدنا من الباحثٌن، و االهتمام أكثر  ى أن نكونو نتمنّ 

بنً هذه المضٌة فً عٌنة أوسع فً هذا الموضوع، و نؤمل أن نجد بحوث أخرى نستضٌؾ ت

 لكونها مسؤلة جدّ ضرورٌة فً البالد. و أشمل

 

 -و نسؤل هللا سبحانه المؽفرة و التواب-



 

 

 

 

 ت

 قـائمة المصادر و المراجع  
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 مـــلـــخــــص الـــدراســـة

هو التخطٌط اللؽوي والسٌاسة اللؽوٌة فً تنمٌة اللؽة العربٌة  موضوع هذه الرسالة

 األجنبٌة. من الكلمات

و فعالة فً عملٌة التواصل االنسانً،  و الحدٌث عن اللؽة كونها وسٌلة ضرورٌة

و تسعى الدراسة الممترحة إلى ابراز دور التخطٌط والسٌاسة اللؽوٌة والتؤكٌد على 

مثل للتدخل فً اللؽة سواء فً متنها أو ضعفها أو عاللتهما ضرورتهما و أنّهما األداة األ

          ، فهً تعانً الٌوم من هجر أبناءها لها و من ضعفها، مع ؼٌرهما من اللؽات

          ث و ؼٌره، مما سبب فً تمهمرها،  وعدم استخدامها فً مواطن التعلٌم و البح

         ت العلمٌة، حتى وصمت بالضعؾ و عدم مواكبتها للجدٌد من األلفاظ و المصطلحا

عن مستجدات األمور، مع أنها كانت ضحٌة لتخطٌط لؽوي  و عدم لدرتها علن التعبٌر

مضاد، من دول تسعى لنشر لؽتها و ثمافتها فً البلدان التً كانت تستعمرها، و كما هو 

        ٌوم ما و بخاصة اللؽة العربٌة، فمد كانت لؽة علم فً ؼٌر ضعٌفة معلوم، فاللؽات

و لكنها تحتاج إلى أبناءها الذٌن انشؽلوا عنها بلؽة الموي، فؤصبحوا ٌتحدّثون و ٌكتبون 

، بٌنهما ٌتكعكعون فً نطك و كتابة و األلمانٌة و ؼٌرها بطاللة باإلنجلٌزٌة و الفرنسٌة

لذلن إلى التدخل من لبل المشّرعٌن فً نطك و كتابة العربٌة،  العربٌة، لذلن هً محتاجة

لؽوٌة فاعلة،  سٌاسة فهً محتاجة إلى التدخل من لبل المشّرعٌن السٌاسٌة لرسم

إلنماذ اللؽة و صونها و تنمٌتها من الكلمات و المصطلحات  فالتخطٌط اللؽوي هو األداة

إلى علً و ٌخرج من العالم النظري بٌة و تطوٌرها، و لم ٌنتمل األمر إلى الوالع الفاألجن

خبة علمٌة لادرة على التخطٌط  و ما لم تكن هنان إرادة سٌاسٌة و ن العالم التطبٌمً،

مجتمعً بضرورة إدخال اللؽة العربٌة فً جمٌع  أن ٌكون هنان وعً التنفٌذ، لذا ٌجب

و  و ترلٌتها و الحفاظ علٌها مرافك الحٌاة، و ٌجب أخذها بعٌن االعتبار و النهوض بها

 باالستعمال و الممارسة. كل هذا ٌكون


