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This study aims to demonstrate the role and position of linguistic planning. Linguistic research is old in 
Arabic heritage, as it had its origins in the second century, represented by great efforts and profound 
academic competence. Today, planning in general and linguistic planning in particular imposes itself on 
scholars to cope with civilization progression and confront a huge quantity of foreign academic 
terminologies. For example, economical, agricultural, and political planning is associated with linguistic 
development. Thus, certain required plans must be put in place to assimilate millions of modern 
terminologies and find alternatives for them in Arabic linguistic heritage through an academic approach 
stemming from within the Arabic language and its essence. 
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 : ملخصال

املمّيز للمجتمعات إضافة إىل دور يهدف هذا البحث إىل بيان دور التخطيط اللغوي ، ومكانته يف صناعة املستوى احلضاري 
. كانت البدايات األوىل للبحث اللغوي العريب يف القرن الثاين اهلجري . التخطيط اللغوي يف خدمة اللغة العربية والنهوض �ا

لعلوم فنتج  عنه الكثري من التصانيف و اآلراء و املذاهب ،أظهرت فطنة و ذكاء و براعة  العلماء يف شىت العلوم و خباصة  ا
مث كان يف العصور التالية اليت اختلف فيها التعامل مع اللغة العربية  فبعدما كانت الوسيلة و الغاية  أصبحت غاية . اللغوية 

و ذلك من  خالل . فاستعان الدارسون بالتخطيط اللغوي ملواكبة التطور احلاصل على مستوى املصطلحات و التعابري العربية .
  .املفردات والرتاكيب و التصريف واملعاجم: عربية منهج منطلقه اللغة ال

  التخطيط ، التخطيط اللغوي ، التعليم ، اللغة ، اللغة العربية: كلمات مفتاحية
 

  : مقدمة 

ففي تعريفه هو كل مقاربة هدفها احلفاظ على اللغة .  إن التخطيط اللغوي من ا�االت املهمة يف علوم اللغة احلديثة        
  املعيارية ، ومعاجلة ما يتعلق بوضع اللغة يف ا�تمع  

  .و إصالح اللغة من حنوها و إمالئها و أصوا�ا 
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    :المعنى اللغوي 

كالتسطري، وتقول : رماح خطية اخلط كالنقطة من النقط، والتخطيط : ها الرماح يقال أرض تنسب الي :الخط : خط "
  1"الكتابة: ضرب من البضع نقول خط �ا أي نكحها اخلط : سطر�ا، اخلط : خططت عليه ذنوبه، أي 

  2.التسطري، التهذيب: القلم أي كتب والتخطيط  :وخط سارب  :الخط الطريق،  :الخط  -     

طيط اللغوي يف معناه االصطالحي فرعا من علوم اللغويات االجتماعية اليت تعىن بدراسة عالقة اللغة ومدى تأثري كل ويعد التخ
منهما باآلخر، ويعين كذلك بدراسة املشكالت اليت تواجه اللغة سواءا كانت مشكالت لغوية حبته كتوليد املفردات وحتديثها 

  3. لغوية ذات مساس باللغة واستعماهلاأم مشكالت غري. وبناء املصطلحات وتوحيدها

الطريق املستطيلة يف الشيء، ويقال فالن خيط يف األرض إذا كان : فالتخطيط مصدر خطط جاء يف لسان العرب اخلط      
إلزم : الطريق يقال : كتبه بقلم أو غريه، واخلط : خط القلم أي حتب وخط الشيء خيطه خطا : يفكر يف أمره ويدبره، ويقال 
  4."ذلك اخلط وال تظلم عنه شيئا

وقد عرفته البشرية أنه ضرب من النشاط الواعي املقصود ، وعملية جمتمعة �دف إىل اجياد حلول للمشاكل اللغوية     
  .فنجد الباحث فواز عبد احلق يربط بني التخطيط اللغوي وبني التنمية .للمجتمع

أن التخطيط اللغوي هو حماولة :" أما الباحثة خوله طالب االبراهيمي تربط بني التخطيط اللغوي والسياسة الرتبوية يف قوهلا     
بسط كل نوع من النفوذ بقصد التأثري بصورة سريعة وأكثر كثافة وإطراد وهو منهجية لتنظيم اللغات املوجودة وحتسينها وإنشاء 

وبذلك ختصص التخطيط الغوي يف ا�ال الرتبوي من خالل السياسة اللغوية اليت   5".وطنية أو دولية لغات مشرتكة، جهوية أو 
خيتارها بلد من البلدان، إذ ينذر أن جند إسهاما علميا يعاجل التخطيط دون أن يعرج على السياسة، والفرق بينهما يكمن بشكل 

يف الوثائق الرمسية اليت تعتمدها احلكومات إزاء اللغة الرمسية وحقوقها جوهري يف أن السياسة اللغوية تضمن بطريقة أو بأخرى 
وأما التخطيط اللغوي فيشري "وامتيازا�ا وكل ما يصو�ا وحيافظ عليها واستخداما�ا يف احلياة والتعليم والتجارة واالعالج وغريه، 

الباحثون يقررون بأن السياسة اللغوية غالبا ما تتخد  إىل اجلهود اليت تبذل لتحقيق هذه السياسة يف أرض الواقع، على أن بعض
شكال ضمنيا يف الدساتري والتشريعات يف ظل ضعف أو غياب التخطيط اللغوي، وعليه ميكننا القول بأن السياسة اللغوية توضع 

ها هذه السياسة ويلتزم يف البداية كل إطار حاكم وموجه ومهم يف املسألة اللغوية، جيهد ألن حيقق الغابات الكربى اليت تضمن
  6."مببادئها مقوما�ا واشرتاطا�ا، ومثل هذا النهج يتبىن التفاعلية فيها بينهما

بأنه نشاط يشري إىل العمل املنتظم على الصعيد الرمسي أو اخلاص :" وقد عرف معجم اللسانيات احلديثة التخطيط اللغوي     
تمعات ويكون ذلك عادة على املستوى القومي، ومن خالل التخطيط اللغوي الذي حياول حل املشاكل اللغوية يف جمتمع من ا�

يكون الرتكيز على التوجيه أو التغيري أو احملافظة على اللغة املعيارية أو الوضع االجتماعي للغة سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، 
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ة يف الواقع اللغوي بتحديد وظائفها ومناطق ومبعىن آخر هو عمل يهدف إىل حتقيق التجانس بني املستويات واللغات العامل
  7."نفوذها

تعد السياسة اللغوية هي جممل اخليارات الواعية املتخذة يف جمال العالقات بني اللغة واحلياة االجتماعية أي بني اللغة واحلياة      
  ضع هذه الوسائل موضع التنفيذيف الوطن، ويعد التخطيط اللغوي البحث عن الوسائل الضرورية لتطبيق سياسة لغوية وعن و 

  إىل التأثري يف شكل اللغة) والتخطيط من ورائها(اذ ميكن أن �دف السياسة اللغوية 

  :أي تنميط اللغة الوطنية وتقييسها حيث يقع على ثالث مستويات"

  : مستوى الخط _1

  .أو أن تغري أجبديتها حني يتعلق األمر بأن يبتدع خطةللغة الشفوية، أو أن يغري اخلط املعتمد عنها،   

ليسمح للغة بالتعبري عن معان  ) باالفرتاض أو بالتوليد(حني يتعلق األمر خبلق وحدات معجمية جديدة  :مستوى المعجم _2
  ....).كمفردات السياسة، والعلوم، وغريها(كان يعرب عنها بلغة أخرى 

  :مستوى األشكال اللهجية _3

ىل مستوى اللغة الوطنية أشكال خمتلفة باختالف مناطقها، وجيب إما أن خيتار واحد من حني يكون للغة اليت ارتقت حديثا إ   
هذه األشكال، وإما أن خيلق شكل جديد يأخد من خمتلف اللهجات، ولكن السياسة تستطيع أيضا أن تتدخل يف العالقات 

  8."بني اللغات يف أوضاع التعدد اللغوي

طيط اللغوي قد تزامن مع تقدم العلوم االجتماعية واالقتصادية مما أدى إىل تأثري علماء ومن املؤكد ذكره أن ظهور علم التخ    
التخطيط اللغوي بتلك العلوم، إذ أن هذا التزامن أدى إىل تأثري علم التخطيط اللغوي مبعطيات العلوم املعرفية كاالقتصاد 

  .والسياسة والرتبية والنفس واللغويات

يف أثناء دراسة " إينار هجن " أطلقه الباحث اللساين  1959التخطيط اللغوي في عام لقد كان أول ظهور ملصطلح "   
أفهم بكلمة التخطيط، النشاط الذي يقوم بتحضري إمالء وقواعد ومعاجم منوذجية بتوجيه : للوضع اللغوي للرتويج قائال 

هذا التطبيق العملي للمعرفة األلسنية، يتعدى إطار األلسنة الوصفية ليشمل  الكتاب واملتكلمني يف جمتمع لغوي متماسك، ويف
فالتخطيط اللغوي يتتبع حماولة توجيه تطور . جماال ال جيب فيه ممارسة األحكام يف شكل اختبارات  من األشكال اللغوية املتوافرة

تقبل على ضوء أسس املعرفة املتوافرة بالنسبة إىل املاضي، اللغة يف االجتاه الذي يرغب فيه املخططون، وهذا ال يعين التكهن باملس
فرانك ، وأن أول من استعمل مصطلح التخطيط اللغوي هو العامل النروجيي 9"وامنا يعين السعي الواعي للتأثري عليها
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frank فيشمانوالذي رأى بأن التخطيط اللغوي ميثل تطبيقا لسياسة لغوية العاملFichmanو الذي فالتخطيط اللغوي ه
  .يرسم السياسة اللغوية بالرتكيز على اللغة الوطنية من حيث امكانتها ووظيفتها وقيمتها يف أهلها وطريقة تعليمها

إن التخطيط اللغوي يعين دراسة عالقة اللغة با�تمع ومدى تأثر كل منها باآلخر، ويأيت يف العادة لعالج مقام اللغة األم، "    
ولوضع سياسة لغوية تقوم على مسطرة تراتب اللغات يف الواقع حيث يهتم ... بية باالزدواجية اللغوية وذلك �يمنة اللغة األجن

فالسياسة اللغوية تعطي اللغة زمحة وقوة وتعزز مكانتها داخليا 10"بأترال اللغات حملها املناسب بناءا على النصوص القانونية
  .م مكانتها املفقودةوخارجيا والتخطيط اللغوي يعمل على إحالل اللغة األ

    خصائص التخطيط اللغوي_

: " من مميزات التخطيط اللغوي وخصائصه اليت متيزه عن السياسة اللغوية، وقد حرر أحد الدارسني هذه اخلصائص قائال      
، ومن مث فإن املشكل اللغوي  11"يبدأ التخطيط بتعيني املشكل اللغوي وحتديد احملبطات ا�تمعية اليت تتطلب نشاطا ختطيطيا 

ليتعلق حباجة بعض القطاعات احلكومية إىل اعتماد لغة واحدة أو عدة لغات يف املنظومة االدارية والرتبوية، ويرمي التخطيط 
  .اللغوي إىل جتاوز املشكل اللغوي

نبغي أن حتدد بتفصيل مقدما حىت ال أن االسرتاتيجيات واملشاريع ي: " ومن خصائص التخطيط اللغوي الربجمة املسبقة أي       
، إن الربجمة املسبقة تعين وضع جمموعة من اخلطط قبل مباشرة العمل وإجنازه، وتكون الغاية هي 12تعرف اخلطط الشك أو ا�ازفة

جمة على الوصول إىل األهداف والغايات والنتائج بسهولة ويسر، ومعىن ذلك أننا منتلك خطة ناجحة هلذا األمر، وتقوم هذه الرب 
دراسة األوضاع اللغوية للوقوف عند االحتياجات التعبريية والتواصلية كما يستدعي هذا األمر الوقوف عندما مت اجنازه وفقة 

  :وتتضمن سريورة التنفيذ" تقييمه، ويعد تنفيذ خاصة من خصائص التخطيط اللغوي 

  .املوارد والتدابري املالية واالدارية العام/ أ 

  . السريورات اليت ترتبط بالربنامج وأهدافهتنشيط وتدبري/ ب

  13."السلسة ودرجة التنسيق املتساوية لكل مظاهر السياسة من إعداد الكتب/ ج

  

إن التنفيذ أمر مهم يف وصول إىل أهداف التخطيط اللغوي ويبدو أن معاناة البلدان العربية عموما واجلزائر خصوصا من      
ويف احلقيقة فإن بعضا من هذه التشريعات موجودة : " ات السياسة اللغوية ويقول أحد الباحثنياملشاكل اللغوية عدم تنفيذ قرار 

يف بعض القوانني العربية بل يف دساتري بعض الدول العربية، لكن املشكلة يف التطبيق وهي العقبة اليت مل نستطع جتاوزها فنضع 
فاملشكلة ال تتعلق بالقررات وبالوسائل وامنا بالتنفيذ والميكن  14"تفعل  قوانني وخنرقها فهنا املعضلة الكربى فنحن أمة تقول ماال

للتخطيط اللغوي أن يعرك مراميه إذ مل تصل إىل تنفيذ القررات وااللتزام بتحقيق األهداف والغاياتعلى الرغم من جهد الدارسني 
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ه ألننا يف كل مرة جترى الدراسات والبحوث وخنطط والباحثني يف ا�ال إال أن التخطيط اللغوي يف اجلزائر ما زال يراوح مكان
وقد أولت ا�تمعات املعاصرة للغة الوطنية وختطط " لساسية لغوية سرعان ما قد ترتاجع عليها من أجل سياسة لغوية أخرى، 

  : السياسة اللغوية اهتمام بالغا وذلك بـ 

 .تشجيع املؤسسات العامة ترقية وتطوير اللغة أو اللغات -
 .اجات وحتديد األولوياتجرد احل -
 .حتديد األهداف والغابات القريبة والبعيدة -
 .إختبار الوسائل لتحقيق تلك األهداف -
 .رصد ميزانية وموارد بشرية رائدة -
 15."متابعة تنفيذ اخلطة املوضوعة -

  :إن فكرة التخطيط تقوم على أساس التنظيم، الذي البد أن يتميز باخلصائص اآلتية"

  .بل والتنبؤ باجتاهاته بستعمال معطيات احلاضر واملاضياستشراق املستق) 1

  .األسلوب العلمي الذي يستخدم وسائل ومناذج إقتصادية وإحصائية) 2

  .جمموعة التدابري املعتمدة واملوجه مبجموعة من القرارات واالجراءات الكفيلة بتحقيق األهداف املسيطرة) 3

  .تناقص بني األهداف والوسائلاالختبار بني البدائل مبا يسمح بتماشي ال) 4

  .تعبئة واستخدام املوارد الطبيعية والبشرية والفنية إىل أقصى حد ممكن) 5

  .االتسام بالواقعية والشموا والتنسيق واملرونة واالستمرارية) 6

  16."وجود خطة وضع التخطيط يف صورة برنامج حمدد املعامل واآلجال) 7

  :المشهد اللغوي في الجزائر 

تشكل لغة أية أمة مقوما من مقومات هويتها الوطنية، وجزءا ال يتجزأ من تراثها وتارخيها وبعدها احلضاري، فهي اللسان     
الذي يعرب عن مجيع جماالت حيا�ا اإليديولوجية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، وكذلك شأن أمتنا العربية واالسالمية اليت 

ذكره احلكيم لذلك عظم شأ�ا يف قلوب كثري من األقوام العربية منها . غة العربية بعد أن نزل �احباها اهللا عز وجل بالل
  .واألعجمية
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إن اتساع دائرة اإلسالم واختالط األمة العربية بغريها من الثقافات األجنبية أسفر عن واقع لغوي يتسم بالتعدد واالزدواجية     
والثنائية ويواجه العديد من املشكالت اللغوية وغري لغوية اليت بلغت حد طمس اهلوية اللغوية والقومية الذي دعا الدول احلديثة 

اليت عملت على رسم . كما هو حال دولتنا اجلزائرية"ي ينتهج اسرتاتيجيات اقتصادية واجتماعية ولغوية، إىل وضع ختطيط لغو 
معامل واضحة لتخطيط لغوي، يهدف إىل حل مشكالت لغوية وال شك أن حتقيق اجلزائر ملثل هذه األهداف، ال يكون إال 

الدكتور صاحل بلعيد الذي كان له قلم راسخ يف خدمة اللغة  بأفكار باحثيها ودارسيها ومن هؤالء الباحث اجلزائري األستاذ
  .العربية والدفاع عنها

ولذلك سنتناول يف هذا املقام آراءه يف مسألة التخطيط اللغوي من خالل مؤلفاته ودراساته إىل وصف املشهد اللغوي يف      
لة تتعلق يف عمومها باملمارسات اللغوية ومظاهر اجلزائر إذ أن الوضع اللغوي يف اجلزائر اشكاليات وقضايا عديدة ومتداخ

  17."التواصل االجتماعي، وهي من افرازات وضعية التعدد والتنوع اللغويني، وميكن رسم مالمح

  :المشهد اللغوي في بالدنا بوجود ثالث ظواهر بارزة _

 : ظاهرة االزدواجية اللغوي  .1
لعربية الفصيحة اليت يكثر تداوهلا يف املناسبات الرمسية والكتابة واآلدب إذ جند أن املتواصلون باللغة يستعملون اللغة ا"     

والتعليم واالدارة، وهلجات حملية عامية تستعمل يف احلياة اليومية ويف احملادثات اليت تدور يف املنزل والشارع، أما عن اللغة 
مارسات اللغوية يف اجلزائر، ولذلك الفصحى واللهجات العامية هي إحدى املشكالت اللغوية اليت يطرحها وضع امل

النعكاسها على املكتسبات اللغوية، وعلى التنمية االجتماعية، وخباصة اجلانب الرتبوي والتعليمي، ذلك أن وجود مستويني 
ا لغويني لبلد واحد مشكلة تعيق التحصيل اجليد للغة الفصحى، كما جتعل الناطقني ينزعون إىل استعمال العامية اليت اعتادو 

  عليها وارتاحوا إىل توظيفها يف سائر 

  .حيا�م، وتظل الفصحى لغة التأليف والتدوين، حيث أدت هذه الظاهرة إىل ضعف القدرة على استيعاب العربية الفصحى

 :ظاهرة الثنائية اللغوية .2
للغة األمازيغية وال شك أ�ا أيضا متثل إذا تتجسد يف ا�تمع اجلزائري بني اللغة العربية واللغة الفرنسية، وبني اللغة العربية وا   

إحدى املشكالت اللغوية املعقدة، بدليل أن الثنائي اللغوي يكون غري قادر على االنتاج العلمي واالبداع الفكري، ألنه 
هذه  يعيش متذبذبا بني لغتني، وهذا مينعه من التمكن من لغته األصلية، وجيعله غري قادر على معرفة عناصرها وكيفية تطويع

العناصر واستخدامها، بل أن الثنائية اللغوية تؤثر سلبا يف شخصية الفرد ويصبح مضطربا بني ثقافة اللغة األم واللغة 
  18."األجنبية

 :ظاهرة التعدد اللغوي  .3
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ال ظاهرة إذ تتجسد يف ا�تمع اجلزائري بني اللغة العربية الفصيحة واللغة املازغية واللغة الفرنسية، ما أدى إىل استفح"   
اهلجني اللغوي يف أوساط حميط الواقع اللغوي الذي نعيشه فكان هناك خلط يف التعبري وتداخل بني ألفاظ وعبارات اللهجة 

وما زاد من حجم هذه  19."العاميةاحمللية، وألفاظ وصيغ وتراكيب من لغة ولغات أجنبية دخيلة ذات تأثري يف املتلقي
  .دارسنا وجامعاتنا ويف خمتلف وسائل االعالماملشكلة اللغوية هو انتشارها يف م

ذلك أن أغلبية ا�تمع اجلزائري تتحدث بلغة عربية . هذه الظاهرة أصبحت تشكل خطرا حمدقا باللغة العربية الفصحى"    
لكنه هجينة وغريبة األطوار، جزء منها عريب ومفاصلها أجنبية تستخدم فيها مصطلحات فرنسية أو اجنليزية، ويضاف اليها 

أجنبية للجزء العريب من اخلطاب احملكي، حيث هذا األسلوب خيلق ظاهرة غريبة ولكنها ليست جديدة وخاصة بالعربية اليت 
  20."متيزت �ا كل لغات البلدان اليت تعرضت لالستعمار

ارتباط اللغة واللسان كما أن عقم مناهج اللغة العربية من حيث عدم مالءمتها ألذواق النشء واختبار نصوص بال دراسة و      
  .العريب بصعوبة النحو وغياب جماالت تيسريه وجماالت جتسيد بعض حماوالت التيسري

  :التخطيط اللغوي في الجزائر 

إن اللسان العريب واجه واليزال يواجه حتديات عديدة يف الواقع اجلزائري ومن هذه التحديات اإلزدواجية اللغوية وهي تنازع     
ويني يف اللسان العريب الفصحى من جهة واللهجة العامية من جهة أخرى بل واللهجات املختلفة حبسب كل بني مستويني لغ

واللغة األجنبية عائق آخر يفرض نفسه أمام اللسان العريب خاصة الفرنسية . جهة من جهات اجلزائر وإضافة إىل اللغة املازيغية
  .للسان العريبحيث تغلغلت مفردا�ا بني ثنايا مفردات التواصل با

إن التخطيط اللغوي يف اجلزائر ينبغي أن يكون قائما على نطاق ا�لس األعلى للغة العربية ووزارة التعليم العايل والبحث "
 العلمي، وخمابر اللغة العربية وبقية املخابر املنتشرة يف أرجاء الوطن مبختلف اجلامعات واملراكز اجلامعية اجلزائرية، فيكون التخطيط

لى مستوى التعليم باختالف املراحل مث على مستوى اإلعالم ووسائله،التخطيط الذي ننشده ختطيط لغوي حيتاج إىل قرارات ع
  21."شجاعة تفعل قوانني تعميم العربية يف االدارات واجلامعات

أنه ال نقصد الوقوف إن التخطيط اللغوي حيتاج إىل إرادة على نشر لغة عربية سليمة على ألسن الناطقني �ا، واملعىن   
  .يف وجه تعلم اللغات احلية

فالعربية يف نظر املفكر اجلزائري حممد العريب ولد خليفة اجلزائر جمتمع تعددي ولغاته ويف عالقاته مباضيه ويف تصوراته للمستقبل 
بسبب انعدام سلطة رمزية ولذلك  . ويف طريقة متثله للغرب والتعامل مع العامل العريب، غري أن هذا التنوع مل حيظى بأدىن اعرتاف

إن شرعية اللغة العربية يف اجلزائر مرتبطة بالكفاح .فإن كل خصوصية نوعية �موعة من السكان تشعر يف قرارة نفسها بالتهديد
  .التحريري والدفاع عن االسالم وهي مهام حضارية سامية ال تتأثر بالتغيريإذ أصبحت لغة التواصل اليومي
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اللغوي يف اجلزائر ميثل حتديا كبريا يفرض التخطيط اللغوي ألن درجة استعمال اللغات يف اجلزائر ليس متماثال، إن الواقع     
فالدارجات اجلزائرية �يمن على السوق الشفوية، وحتقق تواصال بني ا�موعات اللغوية املختلفة، فالعربية الفصيحة واللغة 

  ثقفني واألمازيغية أمازيغيتا وهي شتات هلا مناطقها النافذةالفرنسية ال تستعملهما إال األقلية من امل

  :يلخص الدكتور صاحل بلعيد الوضع اللغوي يف ثالث نقاط "

  .اللغات ذات االنتشار الواسع العاميات أو الدرجات العربية وهي متنوعة، ولكنها حتتكم إىل قواسم مشرتكة :األولى

  .اللغات احمللية األمازيغية مبختلف تأديتها وهلجا�ا :الثانية

  22."اللغات الكالسيكية العربية الفصيحة واللغة الفرنسية:  الثالثة

التخطيط " وقد أشار أيضا الدكتور صاحل بلعيد يف هذا املقام ) الطفل اجلزائري مزود بنسق لغوي خليط عربية دارجة أو أمازيغية(
إن الدوارج نتاج تطور طبيعي مساير لتطور ا�تمعات العربية وإعرا�ا ويف ذات الوقت " يف مقولته " ية اللغوي والدارجة اجلزائر 

خروج تعسفي عن قواعد الفصحى، ومتثل مستوى معينا من االستخدام اجلماعي للغة الواحدة، وهي من مقتضيات التحوالت 
 langue"على مستوى الوطن وينظر إليها على أ�االلسانية بغية التسيري، ورمبا تكون الدارجة لغة التوحيد 

véhiculaire"23مهما كان استعماهلا فهي من االتصال أو الكالم البسيط، ومما هو معروف أن التواصل  ارجةفالد
  .االجتماعي متنوع من حيث الناطقني بالعربية والناطقني باألمازيغيات

إن هذه اللغة كانت ردحا . كبات الشخصية الوطنية التارخييةفاألمازيغية من حيث هي لغة وثقافة وتراث هي من مر   
من الزمن شبه مضمورة واحلديث عنها حيد من الطابوهات، وقد اعتربت هلجة حملية، يف حني أ�ا ممتدة اجلذور يف التاريخ 

والرتقية والشنوي، وأن األمازيغية  - الشاوية –القبائلية : اجلزائري، وأن مثت نسبة من اجلزائريني يتكلمو�ا وهي مخسة أنواع لسانية
وقد شرع يف تدريس األمازيغية بدءا من  08/04/2002قد أصبحت لغة وطنية بعد مصادقة الربملان على بعدها الوطين بتاريخ 

  24" .والية واحلقيقة أن ال مربر على منع قوم تعلم لغته 16بـ  1995شهر أكتوبر 

وقت احلاضر ليس لصاحلها، بل يأيت دعما للغة الفرنسية، حيث تلقن كل املواد باللسان فتدريس األمازيغية يف جامعتنا يف ال     
الفرنسي، وما يستعمل يف خمتلف اللقاءات والنشاطات ال تسمع إال بعض األمثلة الشاذة، وخنلص ألن كتابة األمازيغية باحلرف 

  .الالتيين هو توسع جيرها إىل احلضارة الغربية وترقيتها

دريس اللغة األمازيغية له أمهية يف املدارس فمسألة تعليم اللغات األجنبية ال يقل أمهية عن األمازيغية ألنه وإن كان ت  
  . من الضروري خاصة يف عصرنا احلايل تعليم هذه اللغات

ئري يتحكم يف لغتني تتبىن املنظومة الرتبوية اجلزائرية تدريس اللغات األجنبية يف املدارس، وذلك يهدف إىل جعل التلميذ اجلزا   
أجنبيتني عند �اية التعليم األساسي، ومن بعض آراء الباحثني أنه ال ضرورة لتعليم الطفل يف سنة مبكرة أي لغة أجنبية قبل 
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يؤثر سلبا على الطفل حيث يرتبط منو اللغة عند الطفل بعوامل منها العمر الزمين أي يستحسن إبعاد "تعلمه للغة العربية فذلك 
األجنبية على الطفل قبل السن العاشر وذلك لتأثريها سلبا على اللغة العربية، وباإلضافة إىل العامل الثاين وهو نسبة  اللغات

الذكاء واحلالة اجلسمية وسالمة أعضاء النطق من العيوب فهي تؤثر يف منو لغته ومنها يتكلم لغتني الختالف لغة البيت عن لغة 
فذلك يريك 25"وحينما يضطر إىل تعلم لغة أجنبية يف الوقت الذي ال يزال يتعلم لغته القومية،أو عن لغة املدرسة، . األصدقاء

) املتوسط والثانوي(مهارته يف كلتا اللغتني وعلى هذا أن التخطيط لتعلم اللغات األجنبية لن يتم إال يف الطور الثاين والثالث 
  .ان اللغة األم وال تأثر عليه اللغات الدخيلة تأثريا سلبياوذلك يعد اكتساب الطفل اللغة العربية الفصحى، �دف اتق

إن اللغات األجنبية تتوىل مكانة رفيعة يف ا�تمعات اليت تكتسحها، فتتنافس لغا�ا القومية والرمسية كما هو احلال يف   
  .اجلزائر

ي اللغة األجنبية األوىل اليت يتعلمها الطفل منذ فهذا ال يعين أننا ضد تعلم وتعليم اللغات األجنبية مبا فيه الفرنسية واليت ه"   
وعليه فبعض الدراسات تبني أنه يوجد بعض اآلراء منها من ينفي وجود . املراحل األوىل من التعليم االبتدائي من السنة الثالثة

فهناك  26."على الطفلتأثري للغة األجنبية على الطفل سواء اجلانب اللغوي أو الشخصي كما ذهب فريق إىل وجود تأثري سليب 
من يرى ضرورة تعليم الطفل اللغات األجنبية يف سن مبكرة وهناك من يرى ضرورة تعلم الطفل اللغة العربية حىت ينتقل إىل اللغة 

  .األجنبية

وبالتايل إن تعليم اللغات هو من الضروري ومن األساسيات خاصة يف عصرنا احلايل، وذلك بتوفر وسائل وجماالت   
  .ديننا وثقافتنا حثانا على التفتح على العامل اآلخر وليس العكس كما يدعي البعضاالعالم ف

  خاتمة  

التخطيط اللغوي يتطلب اشرتاك ,التخطيط اللغوي ضرورة معاصرة تفرضها املعطيات املعاصرة كما تفرضها هيمنة لغات العوملة
  .الكثري من الفعاليات باعتبار اللغة ملك ا�تمع

و االتزان عند الرتكيز على , و القومية , و اللهجة  بالنسبة لألمة و الوطن , االهتمام بالتعددية :سليم وجب  تخطيط لغويو ل
البث يف فوضى الرتمجة املصطلحات كما جيب .أو هلجيه, لغة أجنبية موحدة يف بعض البلدان اليت توجد �ا تعددية لغوية 

وضع و .و العلمية و الثقافية و االقتصادية و السياسية املسامهة يف التخطيط  االهتمام بالنخب اإلبداعية، و  والتسول الفكري
  .و تفعيلها بكل دقة و حياد,قوانني و تشريعات و إجياد مؤسسات �تم بالتخطيط اللغوي 

هرت بعض اللغات و الثقافية حيث ظ,االعتدال عند االعتماد على بعض اللغات و اللهجات احمللية تبعا لتأثري العوملة اللغوية و  
  .خلق ختطيط لغوي طبيعي و عادل و دميقراطي و فعال مث  .الوطنية 
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