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تمهيد 

والصالة والسالـ عمى النبي العربي األمي األميف وعمى آلو وصحبو الكراـ 
الطاىريف، الميـ اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحمؿ عقدة مف لساني يفقيوا 

. قولي
: أهمية المغة العربية

المغة العربية لغة القرآف الكريـ المعجز، اختارىا اهلل سبحانو وتعالى لتكوف لغة 
فالعربية لغة مرنة صرفية اشتقاقية ليا . لمقرآف وما ىذا ااختيار عببيًا وا عشوااياً 

قوالب جاىزة عمى أوزاف معينة كؿ وزف لو شكؿ ومعنى، فمباًل ىناؾ وزف لغوي 
لمميف عمى وزف ِفعالو ووزف لمصفة وااضطراب عمى وزف فعالف واسـ اآللة عمى 

ولتدليؿ عمى أىمية المغة . وزف فاعوؿ ومفعاؿ وغير ذلؾ مف األمبمة العديدة
: العربية اذكر دراستيف أجريتا في الوايات المتحدة األمريكية

 أجريت في كاليفورنيا في معيد تدريس اإلنجميزية لألجانب، :الدراسة األولى
لمعرفة أسرع الطمبة لتعمـ المغة اإلنجميزية وأف مف بيف العينة طمبة مف البالد 

العربية وأمريكا الالتينية وأوروبا الغربية ومف الياباف والصيف، وكاف أسرع الطمبة 
لتعمـ المغة اإلنجميزية العرب، وقد فسر ىذا بسبب الذخيرة المغوية العربية التي 

ولقد وجد المغويوف سرًا وراء ىذا التميز . جعمت الطمبة العرب يتميزوف عمى أقرانيـ
حيث أف العربية في أنظمتيا الصوتية والفوفولوجية والصرفية والنحوية والمعنوية 

والنصية خصااص غير متوفرة  في كبير ضمف المغات األخرى، وليس في مجاؿ 
. لمتفصيؿ في ذلؾ في ىذا المؤتمر

 أجريت دراسة عف القوة الشفافية لمقرآف الكريـ في مدينة :الدراسة الثانية
ىدفت . بواية فموريدا األمريكية في البمانينيات مف القرف الماضي (بنماستي)

الدراسة إلى إببات ما إذا كاف لمقرآف الكريـ أي أبر عمى وظااؼ أعضاء الجسد 
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وتألفت .  بالتغيرات الفسيولوجية الناتجة– إف وجد –وكذلؾ إلى قياس ىذا األبر 
المجموعة : عينات الدراسة مف أمريكييف متطوعيف قسموا إلى بالث مجموعات

اسمعوا عربية كالقرآف ولكف ليست : اسمعوا قرآنًا مرتاًل، والمجموعة البانية: األولى
. اسمعوا ترجمة معاني القرآف الكريـ بالمغة اإلنجميزية: بقرآف، والمجموعة البالبة

ولقد استعمؿ جياز قياس ومعالجة التوتر المزود بالكمبيوتر الذي ابتكره وطوره 
 210المركز الطبي بجامعة بوسطف وشركة دافيكوف في بوسطف، وبعد إجراء 

تجربة عمى المتطوعيف، أظيرت النتااج أف الذيف أسمعوا القرآف المرتؿ كانت نسبة 
وأف % 35، وأف الذيف أسمعوا عربية كالقرآف كانت نسبة الشفاء %65الشفاء 

ما ييمني في ىذا . الذيف أسمعوا ترجمة معاني القرآف بالمغة األجنبية كانت صفراً 
البحث ىو نتااج المجموعة البانية وىي أف السماع لمعربية لو قوة شفااية ا بأس 

والخالصة ىنا أف المغة التي . بيا  وىذا يعزى لخصااص ىذه المغة ولعظمتيا
تمكف متعممييا ألف يتميزوا عند تعمـ المغات األجنبية، وأف المغة التي ليا قوة 

شفااية نفسية ليي لغة ميمة في بناء المجتمع وتنميتو في كافة المناحي 
. ااقتصادية والبقافية والسياسية والعممية وااجتماعية

: التحديات التي تواجه المغة العربية

: تواجو المغة العربية التحديات التالية

بعد عصر العولمة أصبحت المغة اإلنجميزية المغة :  تنافس المغات األجنبية -1
األولى التي تنافس العربية حتى بيف مستخدمييا وأىميا، حيث يقوؿ روبرت 

كوبر أف اإلنجميزية شجرة عمالقة ضخمة تخنؽ كؿ الشجيرات الصغيرة 
 .التي تنمو بجانبيا

. ظيور ليجات محمية محكية تستعمؿ لمتداوؿ اليومي -2
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ظيور ليجات ىجيف كتمؾ التي ظيرت في الخميج العربي بسبب وجود  -3
وىذه الميجات خمطة مف العاميات " طاش ما طاش"الخادمات والخدـ، كمغة 
 .والعربية والمغات األجنبية

ااتجاىات السمبية نحو استعماؿ العربية الفصيحة في التخاطب اليومي  -4
 .وفي مختمؼ المجاات المختمفة

يزعـ كبير مف المتغربنوف أف العربية الفصيحة ا تصمح : التحدي العممي -5
أف تكوف لغة العمـ والتكنولوجيا في عصر التفجر المعرفي وعصر اإلنترنت 

 .القرية الكونية

انصراؼ جيؿ الشباب إلى الميجات اليجيف والميجات المحمية وعدـ  -6
 .تفضيميـ لمعربية الفصيحة

عسر مناىج المغة العربية في المدارس مف حيث عدـ مالءمتيا ألذواؽ  -7
. النشء والطمبة وصعوبة النحو

: التخطيط المغوي

يعد التخطيط المغوي فرعًا مف عموـ المغويات ااجتماعية التي تعنى بدراسة 
ويعنى التخطيط المغوي . عالقة المغة بالمجتمع ومدى تأبر كؿ منيما باآلخر

بدراسة المشكالت التي تواجو المغة سواء أكانت مشكالت لغوية بحتة، كتوليد 
المفردات وتحديبيا وبناء المصطمحات وتوحيدىا، أـ مشكالت غير لغوية ذات 

. مساس بالمغة واستعماليا

إف أوؿ مف استعمؿ مصطمح  (Haugen, 1965:2009)يقوؿ العالـ ىاوجف 
عنوانًا لندوة عقدت في جامعة  (Weireich)التخطيط المغوي ىو العالـ فنراخ 

والحقيقة أف أوؿ مف كتب بطريقة عممية في ىذا العمـ وألؼ . 1957كولمبيا عاـ 
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تخطيط المغة المعيارية في النرويج : "فيو ىو العالـ ىاوجف في مقالتو الموسومة بػ
ولقد عرؼ آنذاؾ ىاوجف التخطيط المغوي بأنو عممية . ـ1959، عاـ "الحديث

تحضير الكتابة وتقنينيا وتقعيد المغة وبناء المعاجـ ليستدؿ وييتدي بيا الكتاب 
. واألفراد في مجتمع غير متجانس لغوياً 

بدأ ىذا العمـ يظير إلى حيز الوجود في مطمع الخمسينيات مف ىذا القرف، 
وكاف أحد األىداؼ الرايسة ليذا العمـ ىو إبراز دور المغة في بناء الدوؿ بعد 
مراحؿ ااستعمار التي تعاقبت عمى دوؿ العالـ البالث كما ظير في أعماؿ 

المشكالت المغوية في : "، تحت عنواف1968فشماف، وفيرجسوف وداس جوبتا عاـ 
 Fishman, Ferguson and Das Gupta, eds. (1968) Language)" الدوؿ النامية

Problems of Developing Nations). 

كاف اىتماـ التخطيط المغوي منصبًا عمى معالجة المشكالت المغوية التي 
نجمت عف طمس اليوية المغوية والقومية لبعض الدوؿ المستعمرة، حيث حمت 
بعض المغات العالمية كاإلنجميزية والفرنسية محؿ المغات القومية، والوطنية، 

وخير مباؿ عمى ذلؾ ما حدث في دوؿ إفريقية وآسية فقد تـ إقصاء ىذه . والمحمية
لذا كاف تركيز التخطيط المغوي عمى . المغات عف أداء الوظااؼ المرتقبة منيا

العمؿ الجاد والمنظـ نحو إيجاد حموؿ مدروسة لتمؾ المشكالت المغوية حسب 
حجميا ونوعيتيا، بـ اتجيت الجيود بعػد ذلؾ في السبعينيات إلى مأسسة 

(Constitutionalized)  التخطيط حيث قامت مؤسسات عمى مستوى دولي ووطني
ومحمي لتشرؼ عمى عممية التخطيط المغوي، كرسـ السياسات المغوية، والخطط 

الالزمة لتنمية المغات وتطويرىا، واختيار لغات واسعة اانتشار لمتجارة والعالقات 
: ـ بعنواف1971وبدأ ذلؾ ااىتماـ واضحًا في كتاب روبف ويرنود عاـ . الدولية
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 Rubin & Jernudd, eds. (1971) Can Language Be)؟ "ىؿ يمكف تخطيط المغة"

Planned?) 

ومما يجب . ولقد كاف اإلببات ىو الجواب وذلؾ مف خالؿ المقاات التي تضمنيا الكتاب

ذكره أف عمـ التخطيط المغوي ىو نتاج تضافر جيود عمماء ااجتماع، والتربية، واإلنساف، 

تشترؾ  (Interdisciplinary)وااقتصاد، والمغة، والسياسة، فيو عمـ يقـو عمى نظاـ تكاممي 

فيو جؿ العمـو اإلنسانية، ألنو يتعامؿ مع المغة، والمغة إرث الجميع وليست ممكًا ألحد، وىكذا 

. فال بّد مف تضافر عمـو شتى وتعاونيا إلنجاح ميمات المخطط المغوي

ومف الجدير ذكره أف ظيور عمـ التخطيط المغوي قد تزامف مع تقدـ العمـو 
ااجتماعية وااقتصادية، مما أدى إلى تأبر عمماء التخطيط المغوي بتمؾ العمـو 
وخصوصًا تمؾ التي تبحث طرؽ تطوير دوؿ العالـ النامية وتحديبيا اقتصاديًا، 

وىكذا نرى أف ىذا التزامف أدى إلى . واجتماعيًا، وتربويًا، وبقافيًا، وعمميًا، ولغوياً 
تأبر عمـ التخطيط المغوي بمعطيات العمـو المعرفية المتعددة كااجتماع، 

وليس مف الغريب أف نرى ىذا . وااقتصاد، والسياسة، والتربية، والنفس والمغويات
التكامؿ بيف العمـو ألف مدارىا ىو اإلنساف، وىذا اإلنساف ا يستغني عف لغة يعبر 

وما ىدؼ التخطيط المغوي إا حؿ . بيا عف أفكاره، وحاجاتو، وبقافتو، وحضارتو
المشكالت المغوية وغير المغوية التي تعترض اإلنساف بوصفو فردًا، والشعوب 

إف اارتباط الحيوي . والدوؿ بوصفيا مجموعات بشرية تتفاعؿ بعضيا مع بعض
والعضوي بيف اإلنساف والمغة ىو الذي أعطى دراسة المغة ومشكالتيا األىمية 

ومف الجدير ذكره أف الدراسات . القصوى الخاصة بيا أو المتعمقة بمستخدمييا
المتعمقة بالمشكالت المغوية وحموليا في مختمؼ البمداف قد أفرزت أدبًا جمًا وقدمت 
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. أطرًا نظرية تجعؿ مف التخطيط المغوي عممًا لو أصولو وتطبيقاتو وفوااده الجمة
: تطبيقات التخطيط المغوي فيما يمي (Moshe Nahir)ولقد فصؿ موشي ناىير 

 (Language Purification): التنقية المغوية -1

وتيدؼ جيود المخططيف المغوييف في ىذا المضمار إلى تنقية المغة مف 
الغرااب والشوااب والدخيؿ، ومباؿ ذلؾ ما حدث لمغة الفرنسية عف طريؽ ما قاـ 

بو مجمع المغة الفرنسية، حيث كاف اليدؼ ىو المحافظة عمى ىوية الشعب 
ولتحقيؽ ذلؾ قاـ المجمع بتأليؼ المعاجـ . (Frenchness)الفرنسي ووطنيتو 

وحتى تتـ الفاادة قاـ المجمع الفرنسي . والمصطمحات لمراعاة السالمة المغوية
وبعد أف فرغ . بتعميـ نتاجاتو عمى المدارس والجامعات، وتـ إلزاميا بتنفيذ قراراتو

المجمع مف ىذه الميمة، اتجو إلى تطوير المفردات والمصطمحات، وتحديبيما، 
. وتوليدىما حتى تواكبا ركب التفجر المعرفي

 (Language Revival): إحياء المغات الميتة أو المهجورة -2

ومباؿ ذلؾ ما حدث لمغة العبرية في الكياف الصييوني عف طريؽ إنشاء 
مجمس لغوي تطور فيما بعد إلى مجمع لغوي أخذ عمى عاتقو إحياء لغة ميجورة 
لقروف طويمة توحد أشتات الييود غير المتجانسيف لغويًا، ولقد تـ ذلؾ عف طريؽ 
تدريس العبرية مف خالؿ العبرية نفسيا حيث استعممت نصوص ميسرة ومفردات 

اتجيت أنظار المجمعييف إلى تقييس المغة . مفسرة، وبعد شيوع استعماؿ العبرية
وتحديبيا  (Condification)وتأطيرىػا  (Standardization)العبرية 

(Modernization)حيث تـ انبعابيا مف جديد بعد قروف مف الترؾ واليجراف ، .
 (Language Reform): اإلصالح المغوي -3
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ومباؿ ذلؾ ما حدث لمغة التركية، فمقد كانت تكتب بحروؼ عربية، بـ اتخذ 
ـ قرارًا بتتريؾ المغة التركية عف طريؽ نقؿ 1927مصطفى كماؿ أتاتورؾ عاـ 

حروفيا إلى الالتينية وتنفيذًا ليذا القرار تـ إنشاء مجمس لغوي يتولى إنجاز ىذه 
الميمة، وتـ تنقية المغة التركية جزايًا مف المغة العربية والفارسية، وذلؾ مف خالؿ 
تأليؼ المعاجـ، وتوليد المفردات، وتطويرىا، وبناء المصطمحات وذلؾ بالتعاوف 
بيف وزارة اإلعالـ، والمدارس، والجامعات التركية استيعاب نشر ما تـ تتريكو 

. وتمبمو

 (Language Standardization): التقييس المغوي -4

ومباؿ ذلؾ ما حصؿ في زنجبار في شرؽ إفريقية، عندما تنبت زنجبار المغة 
ولتحقيؽ ىذا . السواحمية لغة وطنية مف بيف العديد مف الميجات المنتشرة ىناؾ

اليدؼ تـ إنشاء جمعية لغوية عامة، مف أجؿ اختيار ليجة شااعة تحتؿ مكانة 
مقبولة في نفوس مستعممييا لتصبح لغة المدرسة، وإلنجاز ىذا اليدؼ تـ تأليؼ 

. المعاجـ وتأطير القواعد السواحمية شرؽ إفريقية

 (Lexical Modernization): تحديث المفردات وتطويرها -5

ومباؿ ذلؾ ما حدث في سويسرا لمغة السويدية، حيث تـ إنشاء مركز 
المصطمحات الفنية مف أجؿ تنسيؽ المصطمحات المحدبة، وتوحيد بناايا ونشرىا، 

. وتعميـ استعماليا
ىذا ويرى الباحث أف ىناؾ ىدفًا سادسًا لمتخطيط المغوي لـ يذكره المشتغموف بيذا 
العمـ، أا وىو إحالؿ المغات القومية محؿ المغات األجنبية ذات اانتشار الواسع في 

ولعؿ التجارب التي قامت بيا بعض دوؿ العالـ كالياباف، . الجامعات الوطنية
سراايؿ، وسورية، مف األدلة الدامغة عمى  والصيف، وفرنسا، وروسيا، وفيتناـ، وا 
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إمكانية القياـ بيذه الميمة المصيرية، وعمى ارتباط المغة بحركات التقدـ العممي 
. والحضاري

: المعطيات والمسممات النظرية لمتخطيط المغوي
في الدوؿ النامية، يتفوؽ األفراد الذيف يتمتعوف بميارات لغوية عمى األفراد  -1

الذيف ا يتمتعوف بيا، وكذلؾ األفراد المحروموف أو المعوقوف في مجاؿ المغة 
. ا يتقدموف اقتصادياً 

كاإلنجميزية )في الدوؿ النامية، تساعد معرفة الفرد لمغة ذات انتشار واسع  -2
 .عمى تحسيف مستوى الدخؿ كمًا ونوعاً  (والفرنسية

في الدوؿ النامية، إذا أراد األفراد أف يتكيفوا مع التغيرات في النمو الميني  -3
والصناعي، فإف عمييـ أف يكونوا عمى اطالع ووعي بااستعماؿ المغوي، 

 .ومعرفة بالميجات والمصطمحات التخصصية

 .في الدوؿ النامية، تتطمب التجارة الدولية معرفة لغات ذات انتشار واسع -4

في الدوؿ النامية، يؤدي التجانس المغوي إلى التجانس ااجتماعي، والميني،  -5
 .والوظيفي

في الدوؿ النامية، نجد أف النمو ااقتصادي الحديث سابؽ عمى النمو المغوي،  -6
 .وأف النمو ااقتصادي، والنمو المغوي عمميتاف متتاليتاف

تعد الدوؿ المتقدمة اقتصاديًا متقدمة لغويًا، وتعد الدوؿ النامية اقتصاديًا نامية  -7
 .لغوياً 

إذا أرادت الدوؿ النامية أف تحؿ مشكالتيا المغوية، فعمييا أف تحذو الدوؿ  -8
 .المتقدمة في تجاربيا

 :النظرة ااقتصادية لمتخطيط المغوي حيث تبيف ما يأتي -9
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بالمغة يقوي اارتباط  (Instrumental Attachment)أف اارتباط المادي  -أ 
المعنوي ويقود إلى التعمؽ العاطفي بيا والواء ليا                         

(Sentimental Attachment .)

 .تعد المغة مصدرًا مف مصادر البروة والدخؿ القومي المادي -ب 

عند  (Cost- Benefit Analysis)أف تطبيؽ نظرية تحميؿ الكمفة والفاادة  -ج 
 موضح التخطيط لرسـ السياسة المغوية يعود بالفاادة والنفع الكبير، كما ىو

 :بالشكؿ التالي
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نقد التخطيط المغوي 

تّعرض التخطيط المغوي في نياية البمانينات وبداية التسعينات مف القرف 
: الماضي إلى مجموعة مف اانتقادات أىميا

إف التخطيط المغوي ونشاطاتو أصبح موّجيًا إلى خدمة طبقة النخبة والدوؿ  .1
المييمنة، وما جرى في عيد ااستعمار القديـ والحديث إّا دليٌؿ عمى ذلؾ، 
فحمت المغات األجنبية بما فييا اإلنجميزية والفرنسية واإلسبانية محؿ المغات 

الوطنية، في الوقت الذي يزعـ فيو أىؿ التخطيط المغوي بأنيـ حياديو الفكر، 
وموضوعيو التوجو، وأّف اىتماماتيـ منصبة عمى الجانب النفسي الفني المغوي 

 .البحت

يزعـ ممارسو التخطيط المغوي أف التعددية المغوية والميجية شر عمى األمة  .2
والوطف، لذا فإف فرض لغة أجنبية واحدة موحدة ىو لمصمحة األمة والوطف، 
حيث اقترحوا فرض لغة أجنبية في البالد التي فييا تعددية لغوية أو ليجية 

 .كاليند والباكستاف ودوؿ جنوب قارة إفريقيا وآسيا

ينظر ممارسو التخطيط المغوي إلى المغة عمى أنيا موضوع مادي ا معنوي  .3
قابمة لمتقييـ والتقويـ والتعديؿ واإلصالح وااستبداؿ، ناظريف إلى المغة عمى 
أنيا أداة كالمحراث والمكنسة الكيربااية والبالجة والمكيؼ، يمكف إصالحيا 
وتعديميا واستبداليا، ناسيف أو متناسيف ما لمغة مف قيمة معنوية، فمقد قاؿ 

بأنؾ إذا تحدبت إلى شخص بمغة يفيميا فإنؾ تأسر : "نمسف مانديال ذات مرة
ذا تحدبت إليو بمغتو فإنؾ تأسر قمبو ، وما المغات الوطنية إّا آسرة "عقمو، وا 

 .لمقموب والعقوؿ معاً 

ولقد عاد البريؽ إلى التخطيط المغوي في بداية القرف الحالي، وبعد ظيور 
أدبيات التخطيط المغوي في كتب ومجالت عممية عالمية محكمة، وذلؾ لألسباب 

: التالية
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انييار ااتحاد السوفياتي وانتياء الحرب الباردة، وظيور جميوريات ااتحاد  .1
 .السوفياتي الحديبة

إعادة تشكيؿ بعض البمداف األوروبية، كإعادة تقسيـ تشيكوسموفاكيا وبروز  .2
 .دوؿ مف مبؿ البوسنة واليرسؾ وصربيا

ظيور األقميات العرقية والمطالبة في حقوقيا المغوية كما في كاتمونيا،  .3
 .والولش، والباسؾ، واألرمف، واألكراد، وغيرىـ

عادةتشكيؿ العالـ تحت مظالت  .4  ".األوربة"و" اإلنجمزة"و" األمركة"العولمة وا 

اليجرات القسرية والطوعية التي حدبت في العالـ إما نتيجة لمحروب أو  .5
 .الكوارث الطبيعية والبشرية

تآكؿ بعض المغات والميجات المحمية تحت تأبير العولمة المغوية والبقافية  .6
 .وأكؿ لغات البشر مف قبؿ لغات آكمة لمغات الوطنية

تغوؿ المغة اإلنجميزية التي غدت شجرة عمالقة تخنؽ كؿ الشجيرات الصغيرة  .7
التي تنمو بجانبيا وأف المستقبؿ لإلنجميزية ا لغيرىا، ولقد تـ وصؼ المغة 
اإلنجميزية، كما ظير في مالحظة رايس المجمس البقافي البريطاني، بأنيا 
قوة خارقة مصدر قوتيا ممنوح مف اهلل والشيء األفضؿ بعد ذلؾ ىو بعبو 

لقد ساد الشعور ". منحيا اهلل لمرجؿ األبيض" المجتمعات" تمديف وتحضير"
لدييا لياقة متفوقة، وغنى، وقدرة عمى "في أوج األمبريالية أف المغة اإلنجميزية 

 ,Phillipson)القياـ بأية وظيفة تُناط بيا في الحضارة العالمية المعاصرة 

وىكذا فأصبح العالـ مقسمًا إلى مناطؽ نفوذ لغوية آنجموفونية  (1992
 .وفرانكوفونية

ظيور ااتحاد األوروبي، المتحد سياسيًا واقتصاديًا والمختمؼ لغويًا وأىمية  .8
 .المغة اإلنجميزية في البالد المكونة أو الداخمة لعضوية ااتحاد
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وفي عشية التغيرات الجديدة في التوجيات الفكرية لمتخطيط المغوي أصبحت 
: النظرة الجديدة لمغة تنحصر بما يمي

 .المغة مصدر مف مصادر الدخؿ القومي ومقومات الدولة .1

المغة حؽ طبيعي لألفراد، وظيرت أصوات تنادي بالحقوؽ المغوية لمشعوب  .2
 .واألقميات

 .المغة مشكؿ يعيؽ تقدـ األمة ااقتصادي والسياسي وااجتماعي .3

: وىكذا نرى بأف التخطيط المغوي المؤدلج أو الممذىب ينقسـ إلى بالبة أقساـ

التخطيط المغوي الوطني الذي يرسـ السياسة المغوية لألمة مركزًا عمى المغة  .1
الوطنية مف حيث مكانتيا، ووظيفتيا، وقيمتيا في نفوس أىميا وطريقة تعميميا 

وتعمميا، وىذا حاؿ التخطيط المغوي العربي المنصب عمى المغة العربية 
ومكانة المغات األجنبية في البالد العربية بحيث تكوف بوضع تكاممي ا 

 .تنافسي

التخطيط المغوي اإلمبريالي ااستعماري القااـ عمى إحالؿ المغات ذات النفوذ  .2
الواسع محؿ المغات الوطنية، وما جرى في دوؿ شماؿ إفريقيا وآسيا إا مباؿ 

 .صارخ لمييمنة المغوية القاتمة لمغات البشر األصيمة

التخطيط المغوي الحيادي الموضوعي المنصب عمى حؿ المشاكؿ المغوية  .3
وغير المغوية، ويمارس ىذا النوع عمماء التخطيط المغوي غير المنحازيف 

إلى فاة لغوية دوف أخرى، ويمبؿ ىذا التيار عمماء التخطيط المغوي 
المنتشروف في أنحاء العالـ كافة، ا الساسة الذيف يرسموف التوجيات 

 .السياسية المغوية
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دور التخطيط المغوي في خدمة المغة العربية 

إف التخطيط المغوي العربي ينببؽ مف أيديولوجيا عربية إسالمية مفادىا 
عد  ومحورىا أف المغة العربية ليا دور رايس في بناء األمة واألوطاف في كافة الصُّ

وأف المغة العربية مصدر رايس مف مصادر الدخؿ القومي ومقومات . والمياديف
وجود األمة العربية اإلسالمية، وأف المغة العربية حؽ مكتسب ا شكؿ يعيؽ التقدـ 

 ا طغيانيا ةواازدىار، وأف السياسة المغوية العربية تقدر عاليًا دور المغات األجنبي
. عمى المغة العربية وأنيا في وضع تكاممي ا تنافسي

لقد كشفت أدبيات التخطيط المغوي أنو ا توجد نظرية واحدة بعينيا كافية 
لتقديـ إطار عاـ يفمسؼ التخطيط المغوي العربي بشكؿ عاـ وعممية التعريب بشكؿ 

. خاص
إف توافر أنموذج شامؿ مبنيًا عمى أسس عممية مدروسة يمكننا مف رسـ 

السياسة المغوية واألخذ بعيف ااعتبار العوامؿ المغوية وغير المغوية التي تؤبر سمبًا 
إذ تعذر وجود نظرية مجربة . أو إيجابًا في عممية التخطيط ورسـ السياسة المغوية

أو محاوات فاعمة نستمد منيا األسس النظرية التنظيمية التفسيرية لمتخطيط المغوي 
يجعمنا ننصرؼ إلى دراسة العمـو اإلنسانية المجاورة والمتقاطعة مع المغة العربية 
والتعريب، لعميا تقدـ لنا بعض التطورات التي تصح ألف تكوف أساسًا لمنيجية 

وأقرب العمـو . عممية لتخطيط ترويج العربية وانتشارىا وإلنجاح المشروع التعريبي
: إلى التخطيط المغوي ىي

 .التسويؽ. 2اإلدارة     .1

. عمميات اتخاذ القرار وصنعو. 4السياسة    . 3

إف دراسة ىذه العموـ تزودنا بمبادئ وتضمينات وتوصيات يستفاد منيا 
كأنموذج يكوف بمبابة إطار عاـ يسترشد بو في عممية التعريب وتنفيذه، وىكذا فإف 
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تخطيط التعريب ورسـ السياسة المغوية لمغة العربية أصبح عممًا قاامًا ييدؼ إلى 
: وضع إطار نظري ييدؼ إلى ما يمي

وصؼ الوضع المغوي وغير المغوي القااـ في البالد العربية، ومعرفة  .1
الوضع المغوي ااجتماعي السااد لمعرفة العوامؿ المؤبرة لتشخيص 

. المعوقات والمعيقات التي تقؼ في وجو المغة العربية والتعريب

تفسير ااتجاىات المتغايرة نحو العربية والتعريب وتقديـ األسباب الواجبة  .2
 .أو المانعة إلنجاح تعميـ العربية والتعريب

التنبؤ بمستقبؿ العربية والتعريب وتوقع الينات والعبرات أو النجاحات  .3
 .لنتاجات تعميـ العربية والتعريب

استخالص المبادئ العامة التي تكوف بمبابة حقااؽ وبوابت لعممية  .4
تخطيط العربية والتعريب تصمح لمتطبيؽ في العالـ العربي أو البالد 

 .األخرى التي تسعى لتبني لغاتيا القومية

التأسيس لعمـ رسـ السياسات المغوية العربية يشتمؿ عمى التخطيط لمكانة  .5
التعريب والمغة العربية، وتحديبيا وتطويرىا وبناء مصطمحاتيا، وتخطيط 

 .تعمميا واكتسابيا

نموذج التخطيط المغوي المقترح لخدمة العربية 

: يشمؿ ىذا النموذج الجوانب التالية

الجانب اإلداري لمسياسة المغوية العربية والتعريب وتشمؿ المنفذيف  .1
النخبة، أصحاب النفوذ، رجاات : والميتميف بالعربية والتعريب مف مبؿ

الدولة، مجمس الوزراء، صانعي القرارات، راسمي السياسات، الجامعات، 
 .المدارس، القطاع العاـ والخاص
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ويتمبؿ الجانب اإلداري في معرفة التيار المنادي بنصرة العربية والتعريب 
والتيار الذي يحارب العربية والتعريب، وتيار اإلمعة وىـ ا إلى ىؤاء وا إلى 
ىؤاء، ويقتضي الجانب اإلداري لمتخطيط المغوي معرفة الداعيف لتبني العربية 
ولماذا؟ وكيؼ؟ ومتى؟ وأيف ؟ ويركز الجانب اإلداري عمى القضايا اإلعالمية 

. والتوعية التي تصؿ إلى كؿ ذي عالقة بالعربية
. الجانب التسويقي لمعربية والتعريب .2

: يقوؿ عمماء التسويؽ إف عناصر التسويؽ ىي
الترويج . 2المنتج     . 1
البمف والتكمفة . 4المكاف    . 3
. األشخاص. 5

وىكذا فإف تسويؽ العربية يقـو عمى نوعية المنتج المغوي، وطريقة ترويجو 
والمكاف الذي تروج فيو المغة والمنتجات المغوية، وتكمفة المنتج المغوي واألشخاص 

. المسوقيف ليذا المنتج المغوي
وتشتمؿ عمى مف يربح : الجانب السياسي لمخطة المغوية لمعربية والتعريب .3

ومف يخسر في استعماؿ العربية وشيوعيا؟ ومتى يربح ومتى يخسر؟ ولماذا 
يربح ولماذا يخسر؟ مف يؤبر ومف يتأبر،  ومف ينفر وَمف يحبب بمشروع 

 العربية والتعريب، كيؼ نكسب الدعـ لمعربية وكيؼ نقبؿ المعارض؟

: الجانب المتعمؽ بوضع القرار المتعمؽ بالعربية والتعريب ويشمؿ ىذا الجانب .4
عمى َمف يصنع القرار المغوي، ماذا يصنع؟ وكيؼ يقرر؟ ومتى يخالؼ ومتى 

يوافؽ في السياسات المغوية؟ ما وسااؿ القوة واإلقناع عند رسـ السياسة 
المغوية المتعمقة بالعربية والتعريب؟ وما النتااج المترتبة عمى مشروع تعميـ 

 العربية والتعريب؟ وما الكمفة والفاادة لألمة واألوطاف؟
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إف الدارس لوضع العربية والتعريب  يجد أف ىناؾ بالبة فرؽ ليا وجيات نظر 
: مختمفة ىي عمى النحو التالي

يرى الفريؽ األوؿ أف لمعربية والتعريب ضرورة دينية وطنية وبقافية  .1
واجتماعية واقتصادية وسياسية ا بد مف إنجاحيا، وىذا الفريؽ يشمؿ في 

 .بناياه التيار الديني والتيار القومي والعروبي

ويرى الفريؽ الباني أف العربية والتعريب حجر عبرة في وجو التقدـ  .2
ااقتصادي والبقافي والعممي وااجتماعي، وىذا التيار بمبؿ المتغربنيف 

الداعيف إلى تقميد الغرب واتباع سننو، ففي نظرىـ ا يكوف تقدـ األمة إّا 
بتتبع خطوات الغرب وتبني لغات أجنبية واسعة اانتشار كاإلنجميزية 

والفرنسية وغيرىما، واستعماؿ لغات الشعوب المتقدمة اقتصاديًا وسياسيًا 
ويشمؿ ىذا التيار المنبيريف بالغرب أو . سوؼ يؤدي إلى تقدـ دوليـ النامية

 ".المتفرنسيف"أو " المتأنجمزيف"أو " بالمتأمركيف"ما يسموف 

أما الفريؽ البالث فيو الذي ا يدرؾ ما لمعربية والتعريب مف أىمية، فال  .3
يبالي بالعربية والتعريب، ويشمؿ ىذا الفريؽ قطاعًا كبيرًا مف المجتمع 

 .العربي يغمب عميو الجيؿ واألمية أو األنانية الفردية

إذف يجب أف تنصّب جيود المخططيف المغوييف عمى الفريؽ الباني والبالث 
كيؼ نقنعيـ بجدوى وأىمية العربية؟ كيؼ . حتى نضمف لمعربية اانتشار والنجاح

نجيرىـ لصالح قضية العربية والتعريب؟ كيؼ نبصرىـ بفوااد تعميـ العربية 
والتعريب ليتحولوا مف مناىضيف إلى مناصريف؟ كيؼ نقضي عمى جيؿ الفريؽ 
البالث وأمّيتو وأنانيتو حتى يصبح عارفًا بأىمية العربية مؤمنًا بيا ساعيًا لتبميغ 
رسالة العربية، فإذا أصبحت شعبية العربية والداعوف إلى التعريب ىي األغمبية، 

ذا كانت كذلؾ فنكوف قد وفرنا األسس الضرورية إلنجاح مشروع النيوض  وا 
. بالعربية والتعريب عمى مستوى الفرد واألمة
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ومف الجدير بالذكر أف ىذا المشروع النيضوي بالعربية ا يقتصر عمى األفراد 
والمجموعات، بؿ يتعداه إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، والجامعات والمعاىد 

. واألحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والبرامج اانتخابية والحزبية
: إف مراجعة تجارب األمـ المختمفة في التخطيط المغوي يبير األسامة التالية

ما مدى معرفة الشعوب العربية ووعييا بقضية العربية والتعريب وما ينتج عف  .1
المجامع المغوية مف مصطمحات ورموز ومنحوتات البدء ومفردات وتراجـ 

لكتب عممية؟ وىنا يأتي دور اإلعالـ المراي والمكتوب في العالـ العربي في 
كـ . تخصيص درجة مف الوعي الالـز لنشر فكر المشروع النيضوي التعربي

 مف الوقت والمساحة يعطي ىذا اإلعالـ لمعربية والتعريب؟

 ما مدى رغبة الشعوب العربية في تعميـ العربية؟ .2

 وىؿ ىذه الرغبة مجرد نزوة عابرة أـ حاجة ممحة ٌيسعى إلى تحقيقيا؟ كيؼ 
نزيد مف رغبة الشعوب العربية واإلسالمية بقضايا العربية والتعريب؟ 

ىؿ الشعوب العربية عمى عمـ بجيود المجامع العربية وقادرة عمى تقديـ  .3
ذا كانت قادرة، ألي مدى نستطيع التقدـ بأي النواحي؟  منتجات المجامع، وا 

ىؿ تمت محاوات عمى نطاؽ ضيؽ أو واسع لجعؿ المشروع النيضوي  .4
المتعمؽ بالعربية والتعريب ٌيصار إلى حيز التنفيذ؟ ىؿ قامت الجامعات 

والمؤسسات بتطبيؽ ما تـ عممو بخصوص العربية والتعريب، ىؿ حرصت 
 الجامعات والمؤسسات عمى نشر الوعي المغوي، ىؿ نادت بالتنمية المغوية؟ 

إلى أي مدى رفضت الشعوب العربية التعريب أو قبمتو؟ إف اإلجابة عمى ىذه  .5
األسامة يمكننا مف تحقيؽ وعي قومي اـز إلنجاح مشروع النيوض بالعربية 

 .بأبعاده المغوية والوطنية
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فإذا كاف المشروع النيضوي بالعربية والتعريب ىدفًا فرديًا أو قوميًا فسوؼ 
نمحظ اإلمداد الالـز المدروس لنجعمو ضمف برامج وزارات التخطيط المنتشرة في 

العالـ العربي، ويصبح التخطيط المغوي لمعربية ا يقؿ أىمية عف التخطيط 
إف خير مباؿ نذكره لمعبرة ىو ما . ااقتصادي وااجتماعي والزراعي وغير ذلؾ

يجري في إسراايؿ اليوـ مف جيود تعبوية ا تقؿ عف الجيود العسكرية وااقتصادية 
في نشر استعماؿ العبرية بيف مواطنييا، فيناؾ وعي لغوي في إسراايؿ ا يقؿ عف 
الوعي السياسي وااقتصادي، وىذا ىو السر في بعث العبرية بعد أف كانت لغة 

. ـ1948ميتة آلاؼ السنيف حتى عاـ 

إف قضية المغة اإلنجميزية وسياستيا في أمريكا مربوطة بوزارة الدفاع األمريكية 
ألف أمريكا وأوروبا آمنت أف التوسع ااستعماري ابد لو مف توسع لغوي، وما ىذه 

. التجارب إّا دروس نتعظ بيا
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:  الخالصة
إف العربية لغة وجود ورمز ىوية وعامؿ توحيد ولغة تخاطب عالمي وأف قوة 
شخصية الفرد مف قوة لغتو وأف كبير مف الشباب ليست في أذىانيـ صيغ لغوية 

إف قوة المغة وتمكف أىميا تزيد في فيـ . اصطالحية بابتة تتناوؿ مكونات اليوية
المتمقي وتحريكو، فإذا فيـ المتمقي ما يقرأ وتمكف مف التعبير بمغة قوية جزلة تجعؿ 

ني ألعرؼ . لو حراكًا بقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا ا نظير لو وا 
شخصيتيف، األولى دولة األستاذ عبد الرؤوؼ الروابده والبانية معالي األستاذ 

الدكتور خالد الكركي حيث تمكنا مف يكونا قادة بسبب قوتيـ المغوية وفصاحتيـ 
فما حصؿ ليما مف تقدـ يعزى إلى جانب . وبالغتيـ باإلضافة إلى أسباب أخرى

وأف ما يقاس عمى . لغوي ىاـ حيث أف العربية تجري مجرى الماء عمى لسانييما
األشخاص يقاس عمى الدوؿ، فالدوؿ المتقدمة لغويًا متقدمة اقتصاديًا وعمميًا 

ويجب أف نطور حسًا لغويًا ا يقؿ عف حس األعرابي الذي . وبقافيًا وسياسياً 
لكسر رجمي أىوف عمي مف كسر "كسرت رجمو وقاؿ أماـ مف ألحف وىو يتحدث، 

". ىاء رسوؿ اهلل
فيجب عمينا أف نعظـ العربية في النفوس وتقدـ العربية وعموميا بطريقة يسره 

وسيمة وبمغة واضحة حديبة معاصرة قريبة إلى قموب طمبتنا، لتأخذ مف قموبيـ مكانًا 
ومف فكرىـ حيزًا، وأف مف ممؾ العربية ممؾ خيرًا كبيرًا، وكـ مف قارئ لمقرآف والقرآف 

. يمعنو، حيث أنو ا يفيـ ما يقرأ وا يتفاعؿ مع النص القرآني حؽ التفاعؿ والتدبر
أف إدراكنا أف العربية مصدر مف مصادر الدخؿ الفردي والقومي ا مشكؿ 

إف األزمة . مف مشكالتنا يجعؿ العربية تتبوأ مكانة مرموقة في النفوس وما بيف الدوؿُ 
التي تعاني منيا العربية اليـو ىي أزمة في نفوس أىميا ا بيا، فإذا واجينا التحديات 
اآلنفة الذكر بتخطيط لغوي رصيف واضح بّيف األىداؼ والوسااؿ والنتااج في خطة 

لغوية قابمة لمتطبيؽ نكوف قد نجحنا في حؿ األمة المزعومة ألف الحروب القادمة ىي 
. حروب لغوية ا عسكرية
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ذا أردت تخطيطًا لغويًا ناجحًا فعميؾ  إف التخطيط لمغة ىو التخطيط لمجميع وا 
بالتخطيط لكؿ المجتمع، وأف دور التخطيط المغوي في خدمة العربية يقـو عمى خطة 
استراتيجية لغوية تأتي مف وضوح الرؤية والرسالة بما يتعمؽ بالعربية والتعريب ابتداء 
مف رأس ىـر الدولة وانتياء بالفرد والمجموعات، ترسميا الدولة، ويشرع ليا مجمس 

:  اآلتياألمة، وتستجيب ليا الشعوب متمبمة بالشكؿ
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فإذا أحكمت ىذه الخطة ااستراتيجية وتسّمحت باإلدارة الرشيدة واإللماـ بعمـ 
التسويؽ وآلية صنع القرارات ورافقتيا إدارة السياسييف، فإف المشروع النيضوي 
. سوؼ يكتب لو النجاح، كما نجحت تجارب التخطيط المغوي في البالد المختمفة
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الّتعقيبات والمناقشات 

إسحق الفرحان رئيس الجمسة األولى . د. أ
أشار األستاذ الدكتور إسحؽ الفرحاف، إلى حاجتنا الماسَّة لتنمية لغوية كواحدة 
مف الطرؽ الرايسة لممشروع النيضوي اإلصالحي، ومحاولة ااستفادة مف الطاقات 

الشَّابة الُمبدعة حتى يكوف التخطيط األكاديمي الحيادي في مقدمة مواجية 
ومف .  المخطط ااستعماري لطمس اليوية العربية مف خالؿ محاربة المغة العربية

َـّ دعا الحاضريف لمتعقيب عمى المحاضرات . ب
ُسرى سبع العيش . د. أ

سرى سبع العيش عف إعجابيا الشديد بما جاء في المحاضرات، . د. عبَّرت أ... 
ا نريُد أف نصؿ إلى درجة المبالغة إذا : "فواز عبد الحؽ. وقالت ُمعقِّبًة عمى بحث د

عند القوؿ إفَّ ىناؾ أمراضًا ُشفيت عند سماع المرضى لمغة العربية، سواٌء أكاف 
". المسموع قرآنًا كريمًا أـ كالمًا عاديًا، فأعتقد أف ىذا نوٌع مف الخَدر وليس الشِّفاء

جامعة اليرموك / فوزي الشايب. د
فوزي الشايب حوؿ التحديات التي تواجو المغة العربية، وردَّ . تحدَّث د... 

إفَّ العربية : إنني حيف أشتـ استخدـ المغة العربية، ومف قاؿ أيضاً : "عمى مف قاؿ
فواز عبد الحؽ عمى لساف . كما ورد في بحث د" لغة ا َتصمح لمعموـ والمعارؼ

إنما يصدر ىذا عف جيؿ وعدـ معرفة، فالمغات أنظمٌة : فوزي. يقوؿ د.  أحدىـ
ومف يياجـ . مف العالمات التي تعبِّر عف أفكار، وا تفاُضؿ بيف المغات عمميَّاً 

العربية أو أيَّة لغة أخرى مف ىذا المنطؽ، فيو يعبِّر عف انفعااتو وعواطفو، وا 
.   يسيء لمغة بؿ يسيء لنفسو

والعربية لغة، كما أببت التاريخ والظروؼ، استطاعت أف تيضـّ الحضارات 
إلخ، ولـ تعجز المغة، ولكف العجز مستقرٌّ في أنفسنا، ... الفارسية والالتينيَّة واليونانية

فوزي أف . فنخمُع عجزنا عمييا، فالمجتمع ىو الذي يعزُّ المغة وىو الذي يذليا، ويرى د
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قضية ااقتراض المغوي ا تفيد المغة كبيرًا إف لـ تكف المغات متحّدرة مف أصٍؿ واحد، 
. وأشار إلى قصور الدور السياسي في خدمة المغة

معمِّم في وكالة الغوث الدولية - كمال الكوز
فواز مف شفاء بعض المرضى إذا . أكَّد المتحدِّث منطقية ما ورد في بحث د

. استمعوا لمقرآف الكريـ
جامعة اليرموك - عبد الحميد األقطش.  د

. يرى أنو ا يوجد تخطيط لغوي بدوف سياسة ُلغويَّة
: فواز عبد الحق عمى تعميقات الحضور. رد د

سرى سبع العيش بأف ىناؾ دراسة عممية . فواز عمى رأي د. عمَّؽ د...  
بابتة تؤكد صّحة ما قالو فيما يتعمَّؽ باستجابة المرضى إيجابيًا عند سماعيـ المغة 

مف قبؿ المرضى النفسييف، خاصًة عند % 80العربية، وتصؿ ىذه النسبة إلى 
. سماعيـ لمقرآف وىذه نسبة كبيرة تدعو إلى التفكُّر

فواز .فوزي الشايب، يرى د. وفيما يتعمَّؽ بااقتراض المغوي الذي أشار إليو د
أنَّو ُيغني المغة ويبرييا، وقد ببت أف المشترؾ المغوي في لغات العالـ، يسرِّع 

ف لـ تكف متحّدرة مف أصؿ واحد  وليس مف غريٍب إف . التقارب بيف المغات حتى وا 
.   كاف العرب أسبؽ بالمشترؾ المغوي

فواز أف جاللة . وبالنسبة لقصور الدور السياسي في نيضة المغة، ذكر د
الممؾ عبداهلل الباني ابف الحسيف رّحب باقتراحو بعمؿ خموة حوؿ المغة العربية 

.  وواقعيا كتمؾ التي ُعقدت بشأف المغة اإلنجميزية، وقبمو بصدر رحب
ـ حوؿ الدور الذي يقـو بو مجمس 2004وأشار أيضًا، إلى دراسة أجراىا عاـ 

األمة األردني بخدمة المغة والتعريب، والتي أظيرت القصور الشديد في ىذا المجاؿ 
مف ِقبؿ مجمس األمة، الذي مف الواجب أف يكوف في مقدمة المؤسسات الداعمة 

وكاف الحزب الوحيد، الذي جعؿ ااىتماـ بالمغة العربية بندًا مف بنود . والرَّاعية لمغة
. برنامجو اانتخابي، ىو حزب جبية العمؿ اإلسالمي


