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د.محمود بن عبد اهلل المحمود )1(

التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية:
تأصيل نظري

ملخص:
عن  منبثًقا  حديًثا  ميداًنا  بوصفه  اللُّغوية  والسياسة  اللُّغوي  للتخطيط  ُينظر 
البينية. ول تزال أدبيات التخصص يف طور  اللُّغويات الجتامعية، متساًم بالدراسة 
خمرجات  وجود  إىل  أدَّى  ذلك  ولعل  بعد؛  بالستقرار  تتسم  ومل  والتكوين،  البناء 
بحثية -وخصوًصا يف البيئات العربية- تتناول التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية 
دون تأصيل نظري ومنهجي حمكم. ويأيت هذا البحث حماولة لتقديم تأصيل نظري 
وتأطري علمي للقضايا الرئيسة يف التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية. ويبدأ البحث 
بنقاش مفهوم التخطيط اللُّغوي، وأنواعه التي استقرت يف األدبيات، وأهدافه التي 
إىل  ذلك  بعد  احلديث  لينتقل  هلا،  وفًقا  يسري  التي  اإلجرائية  والعمليات  هلا،  يسعى 
مفهوم السياسة اللُّغوية وعالقتها بالتخطيط اللُّغوي، ومنطلقات السياسة اللُّغوية، 
وركائز بنائها وحتليلها، ومراحل بنائها، وأنواعها، وأبرز املؤثرات فيها. كام يتناول 
أبرز  يرصد  اللُّغوية،  والسياسة  اللُّغوي  التخطيط  ملسرية  تارخييًّا  تأصياًل  البحث 
التي مر هبا مذ كان ممارسة عملية غري منهجية، مروًرا بحقبة  لت  املراحل والتحوُّ
من  احلارض،  العرص  حتى  الوطنية،  الدول  بناء  يف  واملتمثلة  بعدها  وما  الستعامر 
استعراض  البحثية  الورقة  املبتكرة. ويف ختام  البحثية  املنهجيات  اإلفادة من  خالل 
لواقع الدراسات العربية يف التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية، والتي تشهد بداية 
حراك إجيايب من خالل ترمجة بعض الكتب الرئيسة يف امليدان، إل أن احلاجة ماّسة 

إىل دراسات اختبارية مبنية عىل بينات بحثية من البيئات العربية.

1 - أستاذ اللُّغويات التطبيقية املشارك، معهد اللُّغويات العربية، جامعة امللك سعود، ومدير التحرير.
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1- تمهيد: 

بصورة  التطبيقية  للغويات  بارزة  سمة   interdisciplinary البينية  الطبيعة  تعدُّ 
من  العديد  بلورة  يف  مسامهتها  خالل  من  إثراء  مصدر  تزال  ول  وكانت  عامة. 
والسياسة  اللُّغوي  بالتخطيط  الباحث  اهتامم  إىل  وإشارة  الفرعية.  التخصصات 
اللُّغوية، وإدارته لتحرير جملة التخطيط والسياسة اللُّغوية؛ برزت لديه احلاجة املسة 
اللُّغوي  بالتخطيط  املتعلقة  والرؤى  املفاهيم  أبرز  يبني  تأصييل،  موضوع  طرح  إىل 
والسياسة اللُّغوية، والذي أدى غياهبا يف كثري من األحيان إىل اخللط يف طرح مواضيع 
اللُّغوية، وإدخال بعض القضايا غري ذات الصلة يف املوضوع،  التخطيط والسياسة 
للميدان جعل  النظري  التأصيل  إدراك  الرئيسة. كام أن عدم  وإغفال بعض جوانبه 
علمية  لدراسات  امللحة  احلاجة  رغم  فيه  اإلسهام  عن  حيجمون  الباحثني  بعض 
التخطيط  أدَّى إىل وجود مسامهات بحثية تورد مصطلح  رصينة؛ ومن جانب آخر 

اللُّغوي والسياسة اللُّغوية، وهي بعيدة عن حدوده املوضوعية واملعرفية.
املرتكزات  أبرز  مَجْع  موجزة  بصورة  الباحث  حياول  احلالية  البحثية  الورقة  يف 
التأصيلية النظرية يف سياق التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية، من حيث التعريف 
هلا،  يسعى  التي  أهدافه  ومناقشة  أنواعه،  واستعراض  اللُّغوي،  التخطيط  بمفهوم 
وإبراز العمليات اإلجرائية التي يسري وفًقا هلا. كام يستعرض البحث مفهوًما لصيًقا 
اللُّغوي،  بالتخطيط  عالقته  ليناقش  اللُّغوية،  السياسة  وهو  اللُّغوي،  بالتخطيط 
والركائز التي تنطلق منها السياسة اللُّغوية، وآلية بنائها وحتليلها، واستعراض أنواعها، 
ومناقشة أبرز املؤثرات فيها. وبعد التأصيل النظري يستعرض البحث املسرية التارخيية 
لت التي مر هبا  للتخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية، ويناقش أبرز املراحل والتحوُّ
من خالل األدبيات. ويف ختام الورقة البحثية يتناول الباحث واقع الدراسات العربية 
يف التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية، مع إلقاء بعض األضواء عىل آفاق املستقبل. 

2- التخطيط اللُّغوي:

2 - 1 - هل يمكن تخطيط اللُّغة ؟!

ُطرح ذلك التساؤل كجزء من عنوان لكتاب: )هل يمكن ختطيط اللُّغة؟  النظرية 
 Can language be planned?( النامية(،  الدول  وممارسة  اللُّغوية  الجتامعية 
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Sociolinguistic Theory and Practice for Developing Nations( حرره جون 

1971 من  العام  Björn Jernudd، وصدر يف  Joan Rubin  وبجورن جرنود  روبني 
جامعة هاواي، وتناول الكتاب من خالل فصوله املختلفة الدوافع واأليديولوجيات 
التخطيط.  اللُّغة ليست عصية عىل  اللُّغوي، مؤكًدا عىل أن  التخطيط  أنشطة  خلف 
ا لتساؤل رئيس يف التخطيط اللُّغوي حيمل  ول يزال ذلك الكتاب بصفته تأطرًيا نظريًّ
قيمة علمية، ويمثِّل مرحلة يف مسرية التخطيط اللُّغوي. ويأيت ذلك الكتاب امتداًدا 
النامية، وُأقيم يف  الدول  اللُّغة يف  قبله ببضع سنوات حول مشاكل  ُأقيم  ملؤمتر مهم 
فرجينيا بالوليات املتحدة من قبل جلنة اللُّغويات الجتامعية التابعة جلمعية البحث 
يف العلوم الجتامعية يف العام 1966، وشارك فيه األعالم األوائل للتخطيط اللُّغوي، 
مثل: جوشوا فيشامن Joshua Fishman ، وجون روبني Joan Rubin، وجيوتريندا 
داس جوبتا Jyotirindra Das Gupta ، وبيورن يورند Björn Jernudd ، وتشارلز 

فريغسون Charles Ferguson، وغريهم. 
وقبل ذلك املؤمتر ببضع سنوات كان الظهور األول ملصطلح “التخطيط اللُّغوي” 
يف   Einar Haugen هوجن  إينار  استخدمه  حيث  التطبيقية،  اللُّغويات  أدبيات  يف 
التقييس  املبذولة يف  النرويج، واجلهود  اللُّغوية يف  فيه اإلشكالت  يناقش  له  بحث 
اللُّغوي، وذلك يف العام 1959م )Karam, 1974(، ثم أعقبه بمقالت أخرى. وجتدر 
اإلشارة إىل أن مصطلح التخطيط اللُّغوي مل يكن هو أول مصطلح هلذا العلم، بل 
اللُّغوي  التخطيط  أنشطة  بعض  لوصف  اللُّغوية  اهلندسة  هو  آخر  مصطلح  سبقه 
وتطبيقاته )Cooper, 1989(. إنَّ التخطيط اللُّغوي ُينظر له بوصفه جماًل حديًثا ضمن 
جمالت علم اللُّغة الجتامعي. وتلك احلداثة مرتبطة بظهوره كمفهوم مستقل مرتبط 
 Al-Haq( باللُّغويات التطبيقية، وذلك يف اخلمسينيات امليالدية من القرن العرشين

 .)& Al-Masaeid, 2009

إن الرسد التارخيي السابق يظهر حداثة التخطيط اللُّغوي كمفهوم علمي مؤطر، 
له منطلقاته يف اللُّغويات الجتامعية، وتلك احلداثة انعكست عىل امليدان من حيث 
ظهور  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  بعد.  الفكرية  ومنطلقاته  النظرية  رؤاه  استقرار  عدم 
املفهوم يف وقت متأخر ل يعني بطبيعة احلال عدم وجود بعض التطبيقات واألنشطة 
ا قبل ذلك التاريخ. فهنالك العديد من املامرسات  التي ُينظر هلا بوصفها ختطيًطا لغويًّ
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التارخيية ذات الصلة باللُّغة، وهي من صميم التخطيط اللُّغوي. وقد شهدت العربية 
اخلطاب  بن  عمر  عهد  يف  اجلند  ديوان  إنشاء  مثل:  املامرسات،  تلك  بعض  تارخييًّا 
اخلراج يف  الفرس، وتعريبه، وإنشاء دواوين  واقتباس فكرته من  اهلل عنه-  -ريض 
خمتلف األصقاع واعتامد لغة معينة فيها؛ حيث كان ديوان الشام باليونانية، وديوان 
امللك  عبد  عهد  يف  الدواوين  تلك  تعريب  من  ذلك  أعقب  وما  بالفارسية،  العراق 
العربية وما شهده من خطوات تطويرية؛ كالنقط،  الكتابة  نظام  أن  ابن مروان، كام 
واحلركات، باإلضافة إىل وضع النحو، والصناعة املعجمية؛ أمثلة تطبيقية عىل أنشطة 

ا.  ضمن ما ُينظر له بوصفه ختطيًطا لغويًّ
العرص  يف  اللُّغوي  التخطيط  ظهور  مالبسات  حول  السابق  التارخيي  الرسد  إنَّ 
علوم  من  ونظرياته  رؤاه  يستقي  حيث  للتخصص،  البينية  الطبيعة  يظهر  احلديث 
اللُّغوي  التخطيط  يف  الرواد  لبعض  التخصصية  اخللفية  استعرضنا  ولو  خمتلفة، 
فسنجد ذلك جليًّا؛ فمثال كان جوشوا فيشامن متخصًصا يف علم الجتامع، وأسهم 
يف إجياد علم الجتامع اللُّغوي، أما جون روبني فكانت متخصصة يف التاريخ، بينام  
جيوتريندا جوبتا كان متخصًصا يف العلوم السياسية، أما بيورن يورند فهو متخصص 
يف إدارة األعامل باإلضافة إىل اللُّغويات، يف حني أن تشارلز فريغسون من مؤسيس 

اللُّغويات الجتامعية. 
2-2 - ما مفهوم التخطيط اللُّغوي؟

امليدان،  هذا  تصف  عدة،  تعريفات  اللُّغوي  التخطيط  يف  املتخصصون  كتب 
وحتى  اللُّغوي  التخطيط  مصطلح  ظهور  ومنذ  وأهدافه.  وأنشطته  حدوده  وتبني 
هناية السبعينيات امليالدية مل يكن هنالك اتفاق واضح عىل طبيعة التخطيط اللُّغوي 
األكاديمي  للعمل  ونتيجة   .)Jernudd & Das Gupta, 1977( املختلفة  وأنشطته 
حدوده  وتتبني  علمية،  بصورة  اللُّغوي  التخطيط  مالمح  تظهر  بدأت  الرتاكمي 
املعرفية، حيث ل خيتلف املتخصصون حاليًّا يف أنه متعلق باجلهود الواعية املوجهة 
من  ذلك جمموعة  إىل  أشار  كام  واكتساهبا ووضعها،  اللُّغة ووظيفتها  بنية  للتأثري يف 
 Al-Haq & Al-Masaeid, 2009; Almahmoud, 2014; Tollefson,( الباحثني 
Tulloch, 2004 ;1991(. ورغم ذلك يظل هنالك قدر من الصعوبة يف إجياد تعريف 

د تطبيقاته وأنشطته التي  دقيق وشامل للتخطيط اللُّغوي؛ نظًرا لطبيعته البينية، وتعدُّ
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 Kaplan & Baldauf, 1997; Kennedy, 1982;( خمتلفة  علمية  حقول  من  يستقيها 
.)Tulloch, 2004

و  عميق  بشكل  اللُّغوي  التخطيط  مصطلح  تعريف  ناقشوا  الذي  الباحثني  من 
)التخطيط  كتابه:  يف   )Cooper, 1989( كوبر  روبرت  الجتامع  متخصص  دقيق؛ 
وهو   ،)1(Language Planning and Social Change الجتامعي  والتغري  اللُّغوي 
العام  يف  كامربدج  جامعة  مطبعة  ونرشته  اللُّغوي،  التخطيط  يف  الرائدة  الكتب  من 
بصورة  املوضوع  ناقش  اللُّغوي  التخطيط  تعريف  كوبر  يتناول  أن  قبل   .1989

تنازلية، حيث استعرض يف أول فصوله أربع حالت متنوعة يف التخطيط اللُّغوي، 
وهي: تأسيس األكاديمية اللُّغوية الفرنسية، وإحياء اللُّغة العربية، واحلركة النسوية 
ناقش كوبر مفهوم  التايل  الفصل  أثيوبيا. ويف  األمية يف  املتحدة، وحمو  الوليات  يف 
التخطيط اللُّغوي من خالل حتليل اثني عرش تعريًفا، طرحها املتخصصون من العام 
1969م وحتى العام 1986م. وللوصول إىل تعريف علمي ملفهوم التخطيط اللُّغوي، 

ا ينطلق من األركان األربعة التالية: )َمْن الذي خيطِّط؟ وماذا  طرح كوبر إطاًرا نظريًّ
خيطِّط؟ وملن خُيّطط؟ وكيف خيطِّط؟(. ومن خالل مناقشة التعريفات وحتليل مفهوم 
التساؤل  عن  اإلجابة  يف  كوبر  خلص  الباحثني؛  خمتلف  لدى  اللُّغوي  التخطيط 
األول: من الذي خيطط؟ إىل أن التخطيط مناط عادة باجلهات احلكومية، واهليئات 
الرسمية، غري أن هنالك مستوى آخر من التخطيط جيب عدم إغفاله، وهو املستوى 
مؤسسات  من  يكون  كام  أفراد،  من  يكون  قد  اللُّغوي  التخطيط  أن  ذلك  الفردي. 
يف  نجاحات  عدة  العاملية  التجارب  تظهر  حيث  رسمية،  وشبه  رسمية  وهيئات 
التخطيط اللُّغوي، بدأت بأفكار ومبادرات فردية، ومنها عىل سبيل املثال: ما قامت 
يرونه  ما  لتحجيم  حماولت  من  األمريكية  املتحدة  الوليات  يف  النسوية  احلركة  به 
بـمكافح  واستبداهلا   fireman اإلطفاء  رجل  )مثل:  املركبة  األسامء  يف  ا  لغويًّ حتيًزا 
أن  إىل  كوبر  يشري  خيطِّط؟  ماذا  الثاين:  التساؤل  عن  ولإلجابة   .firefight( احلرائق 
التخطيط اللُّغوي عادة ينحرص يف ثالثة جمالت، هي: ختطيط املتن اللُّغوي، وختطيط 
الوضع اللُّغوي، وختطيط الكتساب اللُّغوي، وستتم اإلشارة هلا لحًقا. أما السؤال 

1 -ُترجم الكتاب إىل العربية بعنوان: التخطيط اللُّغوي والتغري الجتامعي، وترمجه: خليفة أبو بكر األسود، وُنرش من قبل 

جملس الثقافة العام، ليبيا، 2006.
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الثالث: مَلن خُيّطط؟ فقد لحظ كوبر أن ُجلَّ التعريفات تشري إىل أن التخطيط اللُّغوي 
يكون للمجتمع أو للجامعات اللُّغوية الكبرية داخل املجتمعات، غري أن التخطيط 
اللُّغوي يشمل اجلامعات الكبرية والصغرية داخل املجتمع؛ كاملجموعات العرقية، 
التخطيط؟  يكون  الثالث: كيف  السؤال  أما  املثال.  املهنية عىل سبيل  أو  الدينية،  أو 
فقد خلَّص كوبر وجهتي نظر خمتلفة يف هذا الصدد؛ فاألوىل تنطلق من أن التخطيط 
اللُّغوي مبنيٌّ عىل نظرية يتم تطبيقها عىل الواقع؛ يف حني أن الثانية مبنية عىل دراسة 
الواقع اللُّغوي ابتداًء. وبغض النظر عن وجهتي النظر تلكام، فإن التخطيط اللُّغوي 
ا ِصًفا؛ بل تتداخل فيه عوامل خمتلفة سياسية واقتصادية وإدارية،  ليس نشاًطا لغويًّ
 Jernudd & Das Gupta,( كلها تصبُّ يف حل اإلشكالت اللُّغوية يف املجتمعات
1977(، بل ل نبالغ إذا قررنا ما يشري له العديد من باحثي التخطيط اللُّغوي من أن 

املقاصد غري اللُّغوية تأخذ حيًزا كبرًيا يف توجيه التخطيط اللُّغوي. وبناء عىل تعريف 
كوبر ومناقشته ملفهوم التخطيط اللُّغوي، يمكن لنا القول: إن التخطيط اللُّغوي يشري 
“اجلهود املوجهة من ِقبل احلكومات أو اهليئات الرسمّية وشبهها، أو األفراد؛  إىل: 
يتعلق  فيام  الصغرية  أو  الكبرية  اللُّغوية  للمجموعات  اللُّغوي  السلوك  عىل  للتأثري 

باكتساب اللُّغة، أو بنيتها، أو وظيفتها، أو مكانتها داخل جمتمع ما”.
فكل  اللُّغوي؛  التغيري  عن  خيتلف  اللُّغوي  التخطيط  فإن  سبق،  ما  عىل  وبناء 
ا.  ا؛ غري أن التغيري اللُّغوي ليس بالرضورة ختطيًطا لغويًّ ختطيط لغوي يعدُّ تغيرًيا لغويًّ
بني  الفرق  تؤطر  أربع  سامت  بتحديد  ذلك   )Schiffman, 1998( شيفامن  ويؤصل 
ا أو  ؛ أي ليس عفويًّ التخطيط اللُّغوي والتغيري اللُّغوي. فالتخطيط اللُّغوي قصديٌّ
اعتباطيًّا، بل ينطلق من أهداف حمددة، كام أن التخطيط اللُّغوي حيمل رؤية مستقبلية، 

وينطلق من املصالح العامة واخلاصة، من خالل عمل مؤّسيس. 
2-3 - أنواع التخطيط اللُّغوي:

سبقت اإلشارة إىل أن كوبر )Cooper, 1989( فّرق بني ثالثة أنواع من التخطيط 
اللُّغوي  املتن  وختطيط   ،status planning اللُّغوي  الوضع  ختطيط  هي:  اللُّغوي، 
corpus planning، وختطيط الكتساب اللُّغوي acquisition planning. وقد متت 

1959م إىل ختطيط الوضع اللُّغوي،  اإلشارة يف أدبيات التخطيط اللُّغوي منذ العام 
)Hornberger, 1989; Nyati-Ramahobo, 1998(، وذلك  اللُّغوي  املتن  وختطيط 
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مرتبط باألنشطة التي استهدفها التخطيط اللُّغوي يف تلك املراحل املبكرة. أما ختطيط 
العام  يف  إل  اللُّغوي  التخطيط  أدبيات  يف  كمصطلح  يظهر  فلم  اللُّغوي  الكتساب 
1998م يف كتاب كوبر حول التخطيط اللُّغوي. وباإلضافة إىل األنواع الثالثة السابقة 

بعُد من  تنل حظها  مل  اللُّغوي  التخطيط  أنواع أخرى من  إىل  الباحثون حديًثا  يشري 
التناول والنقاش يف أدبيات التخطيط اللُّغوي، ومن أبرزها: ختطيط املكانة اللُّغوية 
 discourse planning ; Lo Bianco, اخلطاب)  وختطيط   ،prestige planning

Kamwangamalu, 2016 2005(، وفيام ييل إجياز حول مفهوم كل نوع من األنواع 

اخلمسة السابقة.
النوع األول: ختطيط الوضع اللُّغوي، وينطلق من دراسة واقع اللُّغة أو اللُّغات 
التأثري  الواقع ومتغرياته، وحماولة  بناء عىل معطيات  املجتمع، والتنبؤ بمستقبلها  يف 
العوامل  وفهم  اللُّغة  واقع  دراسة  وتعدُّ  ُيراد.  ما  نحو  وتوجيهه  املستقبل  ذلك  يف 
املؤثرة فيها كافة ويف عالقتها مع املجتمع، واملواقف جتاهها؛ من أبرز أنشطة ختطيط 
الوضع اللُّغوي، رغم عدم التفات كثري من الباحثني إليها )Djite, 1994(. وبصورة 
تقليدية حييل مفهوم ختطيط الوضع اللُّغوي من حيث العموم إىل  جهود السلطات 
الرسمية نحو إقرار لغة/ أو لغات ما يف املجتمع، ومجيع ما يرتتب عىل ذلك اإلقرار 
من مقتضيات  )Coperahewa, 2009; Richards & Schmidt, 2002(. وهنالك 
يف  وخصوًصا  اللُّغوي،  الوضع  ختطيط  ضمن  تدخل  التي  األنشطة  من  الكثري 
وآلية ذلك  الرسمية،  اللُّغات  أو  اللُّغة  اختيار  اللُّغات، ومن ذلك:  متعددة  البيئات 
رسمية  معنى  وما  معينة؟  لولية  أم  الدولة  لعموم  رسمية  لغة  هي  )هل  وحدوده 
وحدود  الثانية  اللُّغات  أو  اللُّغة  واختيار  ...إلخ(،  استخداماهتا؟  وحدود  ما،  لغة 
األنظمة  َوْضع  إىل  باإلضافة  اللُّغوي،  بالتحّول  املرتبطة  والقرارات  استخدامها، 
 Cooper, 1989; Coperahewa,( اللُّغوي   الشأن  إدارة  تنظِّم  التي  والترشيعات 
العام  لغوية يف  أقرت سويرسا سياسة  املثال:  Gadelii, 1999 ;2009(. فعىل سبيل 

التعامل  وآلية  الرسمية،  اللُّغات  وحتديد  اللُّغوي،  الوضع  لتخطيط  وذلك  2010؛ 

من خالهلا. وتضمن ذلك اإلقرار بأن لسويرسا أربع لغات رسمية؛ هي: الفرنسية، 
رة باللُّغات  واألملنية، واإليطالية، والرومانشية، عىل أن تكون املستندات الرسمية حُمرَّ
فتستخدم  الرومانشية  اللُّغة  أما  واألملنية(.  واإليطالية،  )الفرنسية،  األول:  الثالث 
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.)Grin, 2010( رسميًّا فقط عند التعامل مع األقاليم التي تستخدمها
أما النوع الثاين؛ ختطيط املتن اللُّغوي، فيتعلق بالتغيريات داخل بنية اللُّغة ومتنها 
املتخصصني،  اللُّغويني  جهود  عىل  األول  املقام  يف  قائم  وهو   ،)Cooper, 1989(
الرسمية  املؤّسسات  جهود  عىل  عادة  ُيبنى  الذي  اللُّغوي  الوضع  ختطيط  بخالف 
 Djite, 1994; Hornberger,( وشبه الرسمية، واألفراد املهتمني بالتخطيط اللُّغوي
للغة  واإلمالئي  الكتايب  النظام  ختطيط  اللُّغوي:  املتن  ختطيط  أمثلة  ومن   .)1989

للغة،  الرتكيبية  البنية  يف  والتغيريات  املفردات،  من  اللُّغة  ذخرية  وإثراء  وإصالحه، 
للغة  الرصيف  والتطوير  وضبطها،  املصطلحات  وختطيط  الكتايب،  النظام  وتقييس 
اللُّغوية  احلاجات  يسد  بام  القائمة  الصيغ  بعض  تعديل  أو  جديدة  صيغ  بإحداث 
ومن   .)Coperahewa, 2009; Gadelii, 1999; Richards & Schmidt, 2002(
األمثلة املعاصة عىل ختطيط املتن اللُّغوي ما حدث للغة الرتكية يف العام 1928، حينام 
أقرَّ جملس األمة الرتكي استخدام األبجدية الالتينية بدل العربية لكتابة اللُّغة الرتكية 
ل حقيقة عىل أرض  بدوافع أيديولوجية، ويف غضون بضعة أشهر أصبح ذلك التحوُّ
خيالف  مَلن  الغرامات  وُفرضت  بل  العامة؛  واحلياة  والتعليم،  الصحف،  يف  الواقع 

ذلك )املحمود والبغدادي، 2015(.
املنظمة  باجلهود  معنيٌّ  فهو  اللُّغوي  الكتساب  ختطيط  وهو  الثالث  النوع  أما 
  .)Cooper, 1989( التعليمي، كام يشري إىل ذلك كوبر النظام  اللُّغة من خالل  لنرَْش 
فتخطيط الكتساب اللُّغوي ُيعنى بوضع اللُّغة أو اللُّغات يف النظام التعليمي، وعىل 
والقرارات  اللُّغة،  تعليم  وآلية  التعليم،  لغة  لتكون  ما  لغة  اختيار  يكون  أي أساس 
بذلك.  يتصل  ما  التعليمي، ومجيع  النظام  أخرى يف  لغات  لتعليم  اختاذها  يتم  التي 
أن  عىل  السعودية  العربية  اململكة  يف  التعليمية  السياسات  تنصُّ  املثال:  سبيل  فعىل 
العربية هي لغة التعليم األساسية، وخالل السنوات العرش املضية كان هنالك عدة 
العامة  املدارس  يف  ُتدرس  كانت  حيث  اإلنجليزية،  اللُّغة  بتعليم  تتعلق  قرارات 
ثم  البتدائي،  السادس  الصف  يف  أصبحت  ثم  املتوسط،  األول  الصف  من  بدًءا 
املتعلقة  القرارات  تلك  كل  أن  وُيفرتض  البتدائي.  الرابع  الصف  يف  تدريسها  ُأقرِّ 
ختطيط  عىل  مبنية  إسرتاتيجية  رؤية  خالل  من  صادرة  اللُّغوي  الكتساب  بتخطيط 

لالكتساب اللُّغوي.
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اللُّغوية، وبشكل جممل يستهدف هذا النوع  الرابع فهو ختطيط املكانة  النوع  أما 
من التخطيط اللُّغوي الصورة النمطية للغة يف أذهان األفراد ودراستها والتأثري فيها 
مل  التخطيط  من  النوع  هذا  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  ومستقبلها،  اللُّغة  واقع  خيدم  بام 
الباحثني )Ager, 2005(.  وعادة ما تكون الصورة  يلق الهتامم الذي يستحقه من 
النمطية، واملواقف والجتاهات نحو اللُّغة مؤثرة بشكل كبري يف واقع اللُّغة، ويمكن 
من خالهلا قراءة مستقبلها )Ting, 2003(. ومن أمثلة ختطيط املكانة اللُّغوية: تعزيز 
صورة معينة حيال اللُّغة يف اإلعالم، ويف التعليم. وعىل سبيل املثال: حظيت اللُّغة 
العربية بتخطيط كبري ملكانتها اللُّغوية، أثمر وجود صورة نمطية إجيابية لدى الناطقني 
واللتفاف  األغراض،  كل  يف  واستخدامها  العرص،  مواكبة  عىل  قدرهتا  وعن  هبا، 

.)Mesthrie, 2009( حوهلا كمكون وطني ورمز ثقايف لليهود
أما النوع األخري فهو ختطيط اخلطاب. ويشري ختطيط اخلطاب إىل توجيه اخلطاب 
 .)Lo Bianco, 2005( للتأثري يف احلالة الذهنية والسلوكية واملعتقدات ألفراد جمتمع ما
ويكون توجيه اخلطاب للتأثري يف القضايا اللُّغوية وغري اللُّغوية. فعىل سبيل املثال: 
اللُّغوية،  بالسياسة  وعالقتها  السويدي،  التلفاز  برامج  بتحليل  الباحثني  أحد  قام 
لرتسيخ  اخلطاب؛  ختطيط  خالل  من  للتلفاز  الفاعلة  املسامهة  دراسته  وأظهرت 
السياسة اللُّغوية اجلديدة، ومتثيل اللُّغات املختلفة، وترمجة السياسة إىل واقع إعالمي 

.)Hult, 2010(
اللُّغوي:  للتخطيط  السابقة  األنواع  بني  الفاصل  احلد  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
وختطيط  املكانة،  وختطيط  الكتساب،  وختطيط  املتن،  وختطيط  الوضع،  )ختطيط 
اخلطاب( ليس قطعيًّا؛ وإنام هنالك نوع من التداخل اجلزئي بني تلك األنواع بصورة 
واهلدف  املختلفة.  وعملياته  اللُّغوي  التخطيط  طبيعة  من  نابع  وذلك  بأخرى،  أو 
اللُّغوي؛ هو تنظيم املامرسة  التخطيط  الرئيسة يف  املسارات  الرئيس من حتديد تلك 
الفعلية والبحثية يف ميدان التخطيط اللُّغوي. ومن جانب آخر لبد من التأكيد عىل 
أن العالقة بني األنواع السابقة تبادلية، إذ ل يمكن العمل يف نوع من أنواع التخطيط 
نجحت  املثال:  سبيل  فعىل  فيها؛  ويؤثر  األخرى،  باألنواع  يتأثر  أن  دون  اللُّغوي 
باحلرف  العريب  استبدال احلرف  اللُّغوي من خالل  املتن  الرتكية يف ختطيط  التجربة 
الالتيني، مدعومة بعمل كبري يف سياق ختطيط الكتساب اللُّغوي، وختطيط الوضع 
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اللُّغوي، وختطيط املكانة اللُّغوية، وختطيط اخلطاب، وكل ذلك إلنجاح التغيريات 
التي متت يف سياق ختطيط املتن اللُّغوي )املحمود والبغدادي، 2015(.

2-4 - أهداف التخطيط اللُّغوي:

تتنوع أنشطة وتطبيقات التخطيط اللُّغوي تبًعا لطبيعة التخطيط اللُّغوي املنشود. 
Tollefson اختزال أهدف التخطيط اللُّغوي يف هدف عام؛ هو  وقد حاول تولفسن 
ذلك  اعتبار  ويمكن   .)Tollefson, 1991( املجتمع  يف  اللُّغوية  اإلشكالت  إصالح 
 Gadelii جاديل  أما  اللُّغوي.  التخطيط  وتطبيقات  أنشطة  جلميع  شاماًل  رئيًسا  هدًفا 
املجتمع  يف  التواصل  عملية  تيسري  هو  اللُّغوي  للتخطيط  الرئيس  اهلدف  أن  فريى 
أو  اإلقليمي  واملستوى  املحيل،  املستوى  ثالثة، هي:  العمل يف مستويات  من خالل 
الوطني، واملستوى الدويل )Gadelii, 1999(. فعىل سبيل املثال؛ يتم تيسري التواصل يف 
املستوى املحيل من خالل تفعيل استخدام اللُّغة األم يف مناحي احلياة كافة، خصوًصا 
يف الدول التي سبق هلا أن تعرضت لستعامر بقي أثره، من خالل ترسيخ استخدام لغة 
املستعمر يف جوانب عدة، من أبرزها التعليم، بالرغم من أهنا ل ُتستخدم عىل املستوى 
املحيل. أما املستوى الوطني فيتجىل مثال التخطيط اللُّغوي يف تطبيق استخدام اللُّغة 
الدويل،  املستوى  أما  للتواصل.  رسمية  لغة  لتكون  واسع  مدى  عىل  ُتستخدم  التي 
العامل. ورغم  هلا دور مهم يف  التي  باللُّغات األخرى  بالهتامم  التمثيل عليه  فيمكن 
أمهية تيسري التواصل كهدف رئيس للتخطيط اللُّغوي إل أنه ل يمكن اعتباره اهلدف 
اللُّغوي  التخطيط  اللُّغوي. ذلك أن هنالك بعض أنشطة  الوحيد للتخطيط  الرئيس 

التي ل تندرج حتت تيسري التواصل اللُّغوي؛ كالتنقية اللُّغوية عىل سبيل املثال.
وباإلضافة إىل ما سبق ذكره من أهداف جمملة للتخطيط اللُّغوي، حاول بعض 
الفعلية.  أنشطته  من  تنطلق  اللُّغوي،  للتخطيط  تفصيلية  أهداف  رصد  الباحثني 
اللُّغوي  التخطيط  أهداف  بحثه حول تصنيف  ناهري)Nahir, 2003( يف  قدم  حيث 
رصًدا مبنيًّا عىل ما قام به أو ما يمكن أن يقوم به املتخصصون يف التخطيط اللُّغوي، 

واستخلص أحد عرش هدًفا، وهي كالتايل:
من  اللُّغة  عىل  احلفاظ  إىل  وهتدف   :language purification اللُّغوية  التنقية 
اللُّغوية، مها:  التنقية  ناهري بني نوعني من  الشوائب والدخيل والنحراف. ويفرق 
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التنقية اخلارجية، والتنقية الداخلية. وهتدف التنقية اخلارجية إىل محاية الصفاء والنقاء 
احلفاظ عىل  فيقصد هبا  الداخلية  التنقية  أما  اللُّغات األخرى.  تأثريات  اللُّغوي من 
م خدمة الستشارات  البنية اللُّغوية من النحراف. ومن أمثلة ذلك: وجود مراكز تقدِّ
اللُّغوية لعامة الناس، وتبني األخطاء اللُّغوية وتصححها، كام هو موجود يف السويد. 
أو إلزام دور النرش واجلهات اإلعالمية بعدم تقديم أي مادة إعالمية مامل يتم تدقيقها 

ا، مثل ما هو معمول به يف عدد من الدول؛ كاليابان، وبولندا. لغويًّ
أو  امليتة،  اللُّغات  بإحياء  ذلك  ويكون   :language revival اللُّغوي  اإلحياء 
ا من املتحدثني، ونرشها  اللُّغات التي تستخدم عىل نطاق ضيق وبني عدد حمدود جدًّ
وجعلها لغة للتواصل يف املجتمع. وينطلق اإلحياء اللُّغوي عادة بحافز احلفاظ عىل 
اهلوية والرتاث والقومية. وخري مثال عىل ذلك: إحياء اللُّغة العربية بعد أن كانت لغة 
ميتة لعدة قرون، ل ُتستخدم إل يف نطاق ضيق يف بعض طقوس العبادة، ومتكينها يف 
كل مناحي احلياة، وجعلها لغة رسمية للدولة. كام أن الهتامم باللُّغة األيرلندية التي 
ل يتحدثها سوى عدد حمدود، ونرشها واعتبارها لغة رسمية يف إيرلندا؛ يعد مثاًل 

آخر عىل اإلحياء اللُّغوي.
اإلصالح اللُّغوي language reform: وُيعنى به تعديل بعض اجلوانب يف اللُّغة 
للغة، ويف هتجئتها،  الكتايب  النظام  التعديالت يف  استخدامها. ومثال ذلك:  لتيسري 
أو تعديل بعض القواعد اللُّغوية. ويكون هذا النوع من التخطيط اللُّغوي يف بعض 
احلالت نتيجة لدوافع سياسية أو أيديولوجية أو دينية أو تعليمية. ومن أمثلة ذلك: 
ماقامت به األكاديمية اللُّغوية الفرنسية يف العام 2016 من تعديالت يف نظام التهجئة، 

انعكس عىل تعديل كتابة )2400 كلمة(؛ هبدف التبسيط. 
language standardization: ويعني اختيار لغة أو هلجة ما  اللُّغوي  التقييس 
أبرز  اللُّغوي من  التقييس  أو مقاطعة معينة. ويعترب  لبلد  الرسمية  اللُّغة  لتكون هي 
وغالًبا  استعامرها،  تمَّ  التي  البلدان  يف  اللُّغويون  املخططون  هبا  قام  التي  األنشطة 
الختيار  يكون  احلالت  أغلب  ويف  خمتلفة،  وقوى  مصالح  صاع  ذلك  يعرتي  ما 
اللُّغوي:  التقييس  أمثلة  ومن  والقوة.  السلطة  حتكمها  لغوية  غري  بجوانب  مدفوًعا 
للغة  مساوية  كندا  يف  رسمية  لغة  الفرنسية  اللُّغة  اعُتربت  حينام   1969 يف  حدث  ما 

.)Conrick & Regan, 2007( اإلنجليزية، بموجوب قانون اللُّغات الرسمية
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ما،  لغة  لنرش  املبذولة  اجلهود  تلك  به  وُيعنى   :language spread اللُّغة  نرش   
وزيادة عدد املتحدثني هبا. ويف كثري من األحيان يكون َنرْش لغة ما عىل حساب لغة 
ل اللُّغوي language shift -وهو حتويل لغة جمتمع  أو لغات أخرى. ويعترب التحوُّ
ما إىل لغة أخرى-نتيجة لنرش اللُّغة. وتتنافس الدول فيام بينها لنرَْش لغاهتا ودعمها 
املبذولة  اجلهود  ذلك  ومثال  واملؤّسسات،  اهليئات  من  العديد  خالل  من  العامل  يف 
من بعض املؤّسسات الدولية املهتمة بنرَْش اللُّغة والثقافة، مثل: معاهد كونفيشوس 
إىل  باإلضافة  اإلسبانية،  ثريبانتس  معهد  ومعاهد  األملنية،  جوتة  ومعاهد  الصينية، 
املجلس الثقايف الربيطاين، والذي يشري تقريره األخري الصادر يف العام 2017 إىل أن 

.)British Council , 2017( !عدد املستفيدين من خدماته بلغ 731 مليون مستفيد
حتديث املفردات lexical modernization: وهي عملية استحداث املفردات أو 
األخرى.  اللُّغات  من  املقرتضة  واألفكار  للمفاهيم  اللُّغوية  البنية  لتناسب  تكييفها 
وهنالك جهود دولية كثرية يف هذا اجلانب؛ رغبة يف حفظ اللُّغة ونقائها من الدخيل، 
وحتقق  كياهنا،  للغة  حتفظ  علمية  وأسس  ضوابط  وفق  املفردات  حتديث  وإتاحة 
مواكبتها مل ُيستجد. وتبذل املجامع اللُّغوية العربية جهوًدا كبرية يف ذلك السياق، غري 
أن تلك اجلهود ُيعاب عليها ُبعدها عن اجلانب التطبيقي واملامرسة العملية يف احلياة 
اليومية، إذ غالًبا ما تكون قرارات املجامع ليس هلا أي أثر عىل أرض الواقع )املقالح، 

.)2008

املبذولة  اجلهود  إىل  ويشري   :terminology unification املصطلحات  توحيد 
لتوحيد املصطلحات العلمية وتوضيحها وتعريفها. ويكون توحيد املصطلحات يف 
الغالب يف املجالت العلمية والتقنية حلل إشكالت التواصل الناجتة عن استخدام 
مصطلحات خمتلفة ملفهوم معني نتيجة للرتمجة. وهنالك جهود كبرية ُتبذل يف دول 
خمتلفة للضبط املصطلحي، فعىل سبيل املثال: قامت احلكومة السويدية بَوْضع جلنة 
متخصصة جلمع املصطلحات الطبية وتعريفها وتوحيدها، كام قام املركز السويدي 
للمصطلحات التقنية بعمل مشابه يف مصطلحات التقنية. ويف السياق العريب جتدر 
اإلشارة إىل اجلهود املبذولة يف مركز تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للرتبية 
للمصطلحات،  ختصصيًّا  معجاًم   60 من  يقرب  ما  أنتج  والذي  والعلوم،  والثقافة 
د  املوحَّ املعجم  اللسانيات،  ملصطلحات  د  املوحَّ املعجم  املثال:  سبيل  عىل  ومنها 
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الرياضيات  ملصطلحات  د  املوحَّ املعجم  والنووية،  العامة  الفيزياء  ملصطلحات 
علم  ملصطلحات  د  املوحَّ املعجم  الكيمياء،  ملصطلحات  د  املوحَّ املعجم  والفلك، 
د  د ملصطلحات اآلثار والتاريخ، املعجم املوحَّ الصحة وجسم اإلنسان، املعجم املوحَّ
..إلخ.   واملحاسبة  التجارة  ملصطلحات  د  املوحَّ املعجم  األحياء  علم  ملصطلحات 
وهنالك مبادرات وطنية سعودية مميزة يف هذا السياق، مثل: موسوعة امللك عبد اهلل 
ابن عبد العزيز العربية للمحتوى الصحي )1(، والبنك اآليل السعودي للمصطلحات 
العلمية)2(. غري أن اإلفادة من تلك اجلهود وترمجتها عىل أرض الواقع يف املامرسات 

اللُّغوية بحاجة إىل ختطيط لغوي فاعل.
التبسيط األسلويب :stylistic simplification ويشري إىل اجلهود املبذولة لتوضيح 
وتيسري الستخدام املعجمي والرتكيبي واألسلويب للغة يف جمال مهني معني؛ وذلك 
لتيسري فهم اللُّغة التخصصية لغري املتخصصني. فلغة كل جمال ختصيص معني حتمل 
والفهم  الكامل  اإلدراك  دون  حتول  وخطابية  ومعجمية  وأسلوبية  تركيبية  سامت 
يف  املستخدمة  اللُّغة  أن  نجد  املثال:  سبيل  فعىل  املتخصصني.  غري  قبل  من  هلا  التام 
الطب  يف  املستخدمة  اللُّغة  وكذا  املتخصصني،  لغري  متاما  واضحة  ليست  القانون 
رشعت  للمواطنني  والواجبات  احلقوق  منطلق  ومن  لذلك،  ونتيجة  وغريمها. 
التخصصية  اللُّغة  إتاحة  يف  رغبة  األسلويب؛  للتبسيط  أنظمة  لوضع  الدول  بعض 
ُكلٍّ من  أنظمة يف  املثال: أصدرت  العامة. عىل سبيل  السياقات  املتخصص يف  لغري 
الوليات املتحدة األمريكية والدانامرك لكتابة العقود البنكية بلغة مفهومة وسهلة، 
ل تستخدم املصطلحات التخصصية التي ختفى عىل غري املختص. وامتداًدا لالهتامم 
بالتبسيط األسلويب ظهر مفهوم اإلنجليزية البسيطة plain English، والذي يشري إىل 
تبسيط األسلوب، واملفردات، والرتاكيب، واستخدام مجل قصرية ختلو من التعقيد 

.)Liddicoat, 2005(
التصال عرب اللُّغات interlingual communication: وُيعنى به تلك اجلهود 
ثالثة  لغة  توظيف  خالل  من  خمتلفتني  لغتني  متحدثي  بني  التصال  لتيسري  املبذولة 
تكون لغة مشرتكة. وحيكم اختيار لغة ما لتكون لغة مشرتكة للتواصل معايري عدة. 

https://www.kaahe.org/ar/ 1  - لالطالع عىل املوسوعة، انظر املوقع: 
http://basm.kacst.edu.sa/ 2 - لالطالع عىل البنك اآليل السعودي للمصطلحات العلمية، انظر املوقع: 
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للمتحدثني  مشرتكة  لغة  اإلنجليزية  استخدام  اللُّغات:  عرب  التصال  أمثلة  ومن 
بلغات خمتلفة يف بعض البيئات.

اجلهود  إىل  يشري  واسع  مفهوم  وهو   :language maintenance اللُّغة  صيانة 
املبذولة للحفاظ عىل اللُّغة من العوامل الداخلية أو اخلارجية التي متثل خطًرا عليها، 
وقد تتسبب يف انحسارها. وهتدف صيانة اللُّغة إىل العمل عىل إبقائها لغة مؤثرة يف 
املجتمع، حاملة لثقافته، ورمزا هلويته الوطنية، من خالل التعامل الفاعل مع العوامل 
املؤثرة عىل وضع اللُّغة. وتتنوع العوامل املؤثرة عىل اللُّغة بصورة واسعة؛ إذ قد تكون 
سياسيًة، أو اقتصاديًة، أو اجتامعيًة، أو دينيًة، أو خليًطا من ذلك. ول يقترص مفهوم 
الصيانة اللُّغوية عىل لغات األقليات، بل يشمل اللُّغات واسعة النتشار أيًضا. ومن 
السكان األصليني من  لغات  للحفاظ عىل  به أسرتاليا  ما قامت  اللُّغة؛  أمثلة صيانة 
خالل برامج ومشاريع منوعة، تضمنت اإلقرار يف السياسة اللُّغوية األسرتالية بأن 
إىل  باإلضافة  ألسرتاليا،  واحلضاري  والثقايف  الوطني  النسيج  ضمن  اللُّغات  تلك 

.)McKay, 2011( إدخاهلا جزئيًّا يف التعليم يف بعض املناطق
إىل  ويشري   :auxiliary-code standardization املساعدة  املصطلحات  تقييس 
واملصطلحات  الرموز  تكييف  أو  لصياغة  وضوابط  معايري  لَوْضع  املبذولة  اجلهود 
اللُّغوية املساعدة، مثل: كيفية كتابة أسامء األماكن، وآلية كتابة اللوحات اإلرشادية، 
وتقييس  ذلك.  وغري  األسامء،  ترمجة  وضوابط  للصم،  اإلشارة  لغة  وضبط 
املصطلحات املساعدة يكون حلل إشكالت قائمة، أو لتلبية احتياجات لغوية معينة 
أمثلة  أو غريها. ومن  اقتصادية  أو  أو سياسية  اجتامعية  تفرضها مستجدات خمتلفة 
ذلك: ما قامت به سنغافورا من َوْضع جلنة لغوية حلرص أسامء األماكن واألشخاص، 
األماكن  أسامء  يف  خمتلفة  ثقافات  تتداخل  حيث  هلا،  معتمدة  لتينية  هتجئة  وتقديم 
تقييس  للعمل يف  العريب  السياق  املسة يف  احلاجة  إىل  اإلشارة  واألشخاص. وجتدر 

املصطلحات املساعدة، وخصوًصا لغة اإلشارة، والتي تتعدد يف البلد الواحد.
ر الفصل التام بني األهداف السابقة، إذ تتداخل فيام بينها؛  وجتدر اإلشارة إىل تعذُّ
وذلك نابع من طبيعة اللُّغة والتعامل مع الشأن اللُّغوي؛ غري أن األهداف السابقة 
ًرا مل يقوم به املخططون اللُّغويون، واهلدف ليس احلرص التام؛ وإنام إعطاء  تعطي تصوُّ

نبذة واسعة.
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2-5 - العمليات اإلجرائية للتخطيط اللُّغوي:

يتسم التخطيط اللُّغوي بأنه عمليات منظمة تستهدف حل مشكلة لغوية معينة. 
ويتفق العديد من الباحثني عىل ثالث عمليات رئيسة يف أي عمليٍة للتخطيط اللُّغوي. 
وتتضمن تلك العمليات: أوًل: حتديد أهداف التخطيط اللُّغوي. وثانًيا: السعي نحو 
حتقيق هذه األهداف من خالل إسرتاتيجيات معينة وواضحة. وثالًثا: تقييم األهداف 
 Al-Haq & Al-Masaeid, 2009; Gadelii, 1999; Hornberger,( وطريقة حتقيقها
تناوله  السابق وما  Nyati-Ramahobo, 1998 ;1989(. ويمكن اإلفادة من اإلطار 

باحثون آخرون )Karam, 1974; Rubin, 1977( لستخالص اخلطوات اإلجرائية يف 
أربع مراحل وفق التايل:

 املرحلة األوىل: املرحلة التحضريية، وترتكز عىل مَجْع بيانات وحقائق حول الوضع 
اللُّغوي، وحتديد املشكلة بدقة، واستعراض أبرز اإلسرتاتيجيات املناسبة للتعامل معها.
اإلسرتاتيجيات  دراسة  يف  وتتمثل  اللُّغوي،  التخطيط  مرحلة  الثانية:  املرحلة 
املقرتحة واملفاضلة بينها، وآلية تنفيذها، واختيار املالئم منها بناء عىل املعرفة الدقيقة 

للواقع، والتي كانت يف املرحلة السابقة.
املرحلة الثالثة: تطبيق التخطيط اللُّغوي املقرتح يف املرحلة الثالثة بصورة عملية.

جوانب  عن  للكشف  والسعي  اللُّغوي،  التخطيط  جتربة  تقييم  الرابعة:  املرحلة 
والتعامل  القوة،  جوانب  لدعم  مطلوبة  تغيريات  أي  إلحداث  واإلخفاق  النجاح 
اإلجرائية  العمليات  ص  يلخِّ التايل  الشكل  ولعل  الضعف.  جوانب  مع  األمثل 

املختلفة للتخطيط اللُّغوي:
1- املرحلة التحضريية

مجع بيانات وحقائق حول الوضع 
اللغوي، وحتديد اإلشكالت فيه، 
وتقديم اإلسرتاتيجيات واحللول 

املقرتحة .

2- مرحلة التخطيط اللغوي
تقديم ختطيط لغوي شامل مبنيٌّ 

عىل معرفة الواقع واحللول 
واإلسرتاتيجيات املتاحة.

3- مرحلة تطبيق
تطبيق التخطيط اللغوي املقرتح.

4- مرحلة التقييم و تطوير التخطيط
احلصول عىل التغذية الراجعة، وتقويم 
جوانب النجاح واإلخفاق يف التخطيط 

اللغوي، سعًيا نحو إحداث أي تغيريات.
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بمعزل  تكون  ل  اللُّغوي  للتخطيط  اإلجرائية  العمليات  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
عن عدة عوامل مؤثرة جيب أن تؤخذ يف حسبان القائم عىل التخطيط اللُّغوي، مثل: 
الوضع القتصادي، والوضع السيايس، والثقافة السائدة، باإلضافة إىل اعتبار مجيع 
األطراف ذات العالقة يف املجتمع. ذلك أن عمليات التخطيط اللُّغوي يكتنفها تعقيد 
ناتج من تداخل عوامل عدة فيها؛ لذلك ُيفرتض أن يتسم التخطيط اللُّغوي بيشء 
من املرونة مراعاة للعوامل املؤثرة املختلفة )Djite, 1994(. إن العمليات اإلجرائية 
مبارشة  السياسة  تلك  أكانت  اللُّغوية، سواء  بالسياسة  عادة  تكون حمكومة  السابقة 

وعلنية أم غري مبارشة وضمنية. 
3 - السياسة اللُّغوية:

3-1 - مفهوم السياسة اللُّغوية وعالقته بالتخطيط اللُّغوي:

اللُّغوية  السياسة  هو  آخر  مصطلح  عادة  اللُّغوي  التخطيط  مصطلح  مع  يتالزم 
language policy. ومن خالل استقراء عدد من الدراسات املتخصصة يف السياسة 

مصطلحي  بني  كبري  مفاهيمي  تداخل  وجود  يتبني  اللُّغوي  والتخطيط  اللُّغوية 
بشكل  يستخدموهنام  الباحثني  من  فكثري  اللُّغوي.  والتخطيط  اللُّغوية  السياسة 
الباحثني عىل أهنام  تباديل، كام لحظ ذلك جيت )Djite, 1994(، بل وينصُّ بعض 
كالفي  )Deumert, 2009(. وحييل  دومرت  ذلك  ترى  كام  واحد،  ملعنى  مرتادفان 
أطر  إىل  اللُّغوية  والسياسة  اللُّغوي  التخطيط  بني  املصطلحي  الختالف   )2009(
مفاهيمية لدى الباحثني؛ حيث يشيع لدى الباحثني األمريكيني استخدام مصطلح 
موضوع  يف  العملية  التطبيقية  للجوانب  ميلهم  يظهر  ما  وهو  اللُّغوي،  التخطيط 
التخطيط اللُّغوي، مع عدم الرتكيز عىل جانب السلطة والسياسة اللُّغوية. بينام يشيع 
لدى الباحثني األوربيني استخدام مصطلح السياسة اللُّغوية، وهو ما يربز اهتاممهم 

بموضوع السلطة يف قضايا التغيري اللُّغوي، كام يقرر ذلك كالفي )2009(.
ويمكن تأكيد ما ذكره كالفي من خالل الطالع عىل بعض التعاريف التي ذكرها 
 Djite,( الباحثون ملصطلحي السياسة اللُّغوية والتخطيط اللُّغوي. حيث يرى جيت
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1994( أن مفهوم السياسة اللُّغوية يشري إىل الختيار املدروس من ِقبل احلكومة -أو 

أّي سلطة-  فيام خيصُّ العالقة بني اللُّغة واحلياة الجتامعية. ففي السياق املجتمعي 
ووضع  اللُّغوية،  اإلشكالت  كشف  اللُّغوية  السياسة  تتضمن  جيت-  يرى  –كام 
اللُّغوية  السياسة  تقدم  نفسها  اللُّغة  سياق  ويف  املالئمة،  القرارات  واختاذ  املعايري 
اللُّغوية  السياسة  مفهوم  اتساع  ويظهر  -غالبا-.  ومكتوبة  صحية  نموذجية  معايري 
لدى جيت، ويشاركه يف ذلك لو بيانكو )Lo Bianco, 2001 (، حيث يرى أن مفهوم 
املتعلقة  الرسمية  واللوائح  واألنظمة  السياسات  عىل  يقترص  ل  اللُّغوية  السياسة 
اللُّغوية  بالسياسة  املتعلقة  واألفعال  واملقاصد  األهداف  كذلك  يضمُّ  بل  باللُّغة؛ 
واجلانب التطبيقي، وانعكاسات السياسات عىل أرض الواقع. ويف تعريف آخر يرى 
الرسمية  “القرارات  هي:  اللُّغوية  السياسة  أن   )McGroarty, 1997( مكجرواريت 
املتعلقة باللُّغة، باإلضافة إىل املامرسة الفعلية املتعلقة باللُّغة يف املجتمع”. ومن هنا، 
فمفهوم السياسة اللُّغوية ل ينحرص يف األنظمة والرتتيبات القانونية للقضايا اللُّغوية 
 Cooper,( كام يوحي بذلك املصطلح ابتداًء، وكام يعتقد بعض الباحثني، مثل كوبر

1989(؛ بل هو أعمُّ وأشمُل.

ويمكن  املفهومني،  بني  الكبري  التداخل  تظهر  السابقة  املتخصصني  تعريفات  إن 
ا من بعضهام، وقد حتكمهام عالقة البعض بالكل؛  القول: إن املصطلحني قريبان جدًّ
بينام  اللُّغوية،  اللُّغوي جزٌء من السياسة  الباحثني إىل أن التخطيط  حيث ينظر بعض 
فاملفهوم  اللُّغوي؛  التخطيط  من  جزٌء  اللُّغوية  السياسة  أن  إىل  الباحثني  بعض  ينظر 
متقارب، واخلالف يف استعامل املصطلح الذي يعرب عن أيديولوجية الباحث. ويمكن 
األطر  بقضايا  ارتباًطا  أكثر  اللُّغوية  السياسة  مصطلح  إن  اإلمجال:  وجه  عىل  القول 
العامة، واملوجهات الرئيسة، واملنطلقات اإلسرتاتيجية، باإلضافة إىل قضايا األنظمة 
التخطيط  بينام  املجتمع؛  مع  وعالقتها  باللُّغة  املتعلقة  الرسمية  والقوانني  واللوائح 
الواقع، مع  اللُّغوية عىل أرض  ارتباًطا باجلانب العميل لرتمجة السياسة  اللُّغوي أكثر 
اللُّغوية  السياسة  أن  لغوية؛ كام  لغوي دون وجود سياسة  أنه ل ختطيط  التأكيد عىل 
لوحدها لن تكون فاعلة دون وجود ختطيط لغوي منهجي يرتمجها عىل أرض الواقع. 
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اللُّغوية  السياسة  مصطلح  ظهور  أن   )Lo Bianco, 2010( لوبيانكو  ويرى 
ر العلوم السياسية يف الغرب. ففي  كمفهوم يف علم اللُّغة الجتامعي كان بتأثري تطوُّ
بداية الستينيات امليالدية أضحت قضايا العلوم السياسية أكثر أكاديميًة وارتباًطا 
بالواقع السيايس؛ حيث عمد خمتصو السياسة إىل حماولة إضفاء الطابع الحرتايف 
مع  القتصادية  العلوم  ربط  ذلك  ومن  الغرب  يف  الديموقراطية  احلكومات  عىل 
النوعية يف العلوم  النقلة  أفًقا جديًدا لتحليل السياسات. هذه  السياسية؛ مما أنتج 
قضايا  دراسة  عىل  يقبلون  اللُّغوي  التخطيط  باحثي  بعض  جعلت  السياسية 
السياسة اللُّغوية مع البتعاد عن النهج اللُّغوي الجتامعي الصارم يف التعامل مع 
القضايا اللُّغوية، متأثرين باملنهجية املستخدمة يف َرْبط قضايا السياسة بالقتصاد، 
ومن ذلك دراسة التكلفة، والنظر للعوائد، والبحث عن البدائل يف اختاذ القرارات 

.)Lo Bianco, 2010(
3-2 - منطلقات السياسة اللُّغوية وجوانبها:

يمكن النظر ملنطلقات حمددة بوصفها مرتكزات رئيسة تنبثق عنها ومنها السياسة 
 Ager 2003; May 2013;  Johnson )اللُّغوية. وحييل كثري من باحثي السياسة اللُّغوية
2013( يف التأصيل النظري إىل  ما ذكره ريترشد رويز )Ruiz, 1984( يف بحثه التأصييل 

يف قضايا التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية من أن السياسة اللُّغوية تنطلق من أحد 
بوصفها  للغة  والنظر  اللُّغوية،  واحلقوق  اللُّغوية،  املشاكل  وهي:  ثالثة،  منطلقات 
ثروة. حني تتبُّع واقع السياسة اللُّغوية يف بيئات خمتلفة نجد أهنا يف الغالب ل خترج 

عن تلك املنطلقات الثالثة. 
كا رئيًسا للسياسة اللُّغوية. فعىل سبيل  فاإلشكالت اللُّغوية يمكن أن تكون حُمرِّ
للسويد؛  لغوية  سياسة  َوْضع  أسباب  أهم  أحد  أن  السويدية  احلالة  ُتظِهر  املثال: 
املتمثلة  العوملة  تأثريات  إىل  باإلضافة   ،1995 العام  األوريب يف  النضامم لالحتاد  هو 
 .)Boyd, 2011( معتربة  لغوية  إشكالت  ُتعدُّ  بدورها  والتي  اإلنجليزية،  هيمنة  يف 
حيث شهد الواقع اللُّغوي السويدي إقصاَء اللُّغة السويدية التي كانت مسيطرة يف 
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اإلعالم والتعليم واحلياة العامة وأماكن العمل حتى منتصف التسعينيات امليالدية، 
يف  ومستخدمة  شائعة  أضحت  التي  اإلنجليزية  اللُّغة  لصالح  اإلقصاء  ذلك  وكان 
احلياة العامة، وأصبحت هي لغة العمل يف كثري من األماكن؛ مما جعل جملس اللُّغة 
السويدية يتبنى إجياد سياسة لغوية حتفظ للسويدية مكانتها، وخرجت بواكري تلك 

 .)Boyd, 2011( السياسة يف العام 1998م
ففي  اللُّغوية.  للسياسة  رئيس  كمحرك  اللُّغوية  للحقوق  ُينظر  أن  يمكن  كام 
من  كجزء  اللُّغوية  احلقوق  مفهوم  تبني  إىل  الدعوات  بدأت  امليالدية  الثامنينيات 
حقوق اإلنسان. وكانت من أبرز املبادرات السبَّاقة يف ذلك وثيقة السياسة اللُّغوية 
األسرتالية، التي ُتعدُّ أول وثيقة سياسة لغوية مبنية عىل مبدأ احلقوق اللُّغوية من بلد 
تعزيز  األسرتالية  اللُّغوية  السياسة  وتضمنت   .)Moore, 1996( باإلنجليزية  ناطق 
للتواصل  رسمية  أداة  مكانتها  عىل  والتأكيد  للجميع،  وإتاحتها  اإلنجليزية  اللُّغة 
املواطنني األخرى غري  بلغات  الهتامم  السياسة رضورة  ولغة وطنية، كام تضمنت 
العامة  اخلدمات  يف  وإتاحتها  والتعليم،  والتطوير،  الصيانة،  حيث  من  اإلنجليزية؛ 

كافة، مع تعزيز تعلُّم اللُّغات الثانية )املحمود، 1436/ 2015(.
أما النظر إىل اللُّغة بوصفها ثروًة فيعدُّ منطلًقا رئيًسا يف بعض السياسات اللُّغوية، 
إذ ُينظر إىل العائد القتصادي من تبني سياسة لغوية معينة. وتشهد اقتصاديات اللُّغة 
أمثلة عدة، فعىل سبيل املثال: يف السياق الكندي، حيث تشهد تعددية لغوية هتيمن 
فيها اإلنجليزية، وُيعرتف فيها بالفرنسية كلغة ثانية يف عموم البلد. يشري تقرير صادر 
السياسة  أن  إىل  كندا  اللُّغوية يف  الصناعة  تقييم  يتناول  الكندية  الصناعة  وزارة  عن 
اللُّغوية جعلت الصناعة اللُّغوية يف كندا يف ثالثة جمالت، هي: الرتمجة، والتدريب 
اللُّغوية يف القتصاد الكندي بحوايل  اللُّغوية. وتسهم الصناعة  اللُّغوي، والتقنيات 
كندا،  أرجاء  خمتلف  يف  وظيفة   51700 توفري  يف  تسهم  كام  كندي،  دولر  مليار   2.7

.)CBoC, 2007( أغلبها يف القطاع التجاري
اللُّغوية فهي خمتلفة من سياق آلخر، وحيكم  تتناوهلا السياسة  التي  أما اجلوانب 
ذلك منطلقات السياسة اللُّغوية وأهدافها، والبيئة الجتامعية التي ُوضعت هلا، غري 
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 Deumert,( أهنا يف الغالب ل خترج عن تناول اجلوانب التي أشارت هلا ديومريت
2009 (؛ من حيث تناول اللُّغة أو اللُّغات الرسمية لبلد بشكل عام أو إلقليم معني، 

ولغة التواصل يف السياقات الدولية والعالقات الدبلوماسية، ولغة التعليم، واللُّغات 
التي يتم تعليمها، ولغة اإلعالم، ولغة بيئات العمل.

3-3 - ركائز أساسية لبناء وتحليل السياسة اللُّغوية:

اللُّغوية  بالباحث وخمتص السياسة  ثمة جوانٌب رئيسٌة متثل ركائز أساسية جيدر 
سياسة  وحتليل  لدراسة  أو  جديدة  لغوية  سياسة  لبناء  سواء  واستيعاهبا  دراستها، 
اللُّغوية  للسياسة  التأصيلية  األدبيات  بعض  استعراض  خالل  ومن  قائمة.  لغوية 
  Ager 2003،  Schiffman 1996،  May 2013، :وبعض الدراسات التحليلية  )مثل
Lo Bianco 2010،  Johnson 2007،  Johnson 2013(  يمكن استخالص الركائز 

الرئيسة التالية:
أوًل: مصدر السياسة، فجهة إصدار السياسة اللُّغوية تعدُّ مؤرًشا عىل قوة السياسة 
اللُّغوية، وطبيعتها، وصفتها العتبارية يف كيان وطني معني. فالسياسة اللُّغوية التي 
تصدر عن إدارة للتعليم يف مدينة معينة، ختتلف عن تلك التي تصدرها إدارة التعليم 
ملقاطعة أو ولية، كام أن الترشيعات والسياسات عىل املستوى الوطني- والتي تصدر 
عن رأس اهلرم يف السلطة- ختتلف عن تلك الترشيعات والسياسات التي تصدر عن 
إدارات حمددة. فمصدر السياسة اللُّغوية ُيعدُّ جانًبا مهاًم إلدراك قوهتا، واجلهة التي 

تقف خلفها.
ا يف  ثانًيا: املستهدفون، فكل سياسة لغوية تستهدف رشحية معينة، أو وضًعا لغويًّ
سياق معني، ومعرفة الرشحية املستهدفة وخصائصها يسهم يف بناء سياسة فاعلة، كام 

يساعد يف فهم السياسة القائمة. 
ثالًثا: أهداف السياسة، تنطلق السياسة اللُّغوية من أهداف ُيراد حتقيُقها، ومن َثمَّ 
لبد من وضوح الرؤية لتحديد أهداف دقيقة للسياسة اللُّغوية. كام أن إدراك أهداف 

السياسة اللُّغوية القائمة يسهم يف تقييمها وحتليلها.
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رابًعا: العمليات، تتسم السياسة اللُّغوية بأهنا تبني موجهات، وتضع أطًرا رئيسة 
تنطلق منها عمليات وممارسات ومبادرات )ختطيط لغوي(؛ وذلك لرتمجة السياسة 
وتقييمها  اللُّغوية  السياسة  بناء  يف  املهمة  اجلوانب  ومن  الواقع.  أرض  عىل  اللُّغوية 
حتويل  يستهدف  والذي  اللُّغوية،  للسياسة  املصاحب  اللُّغوي  التخطيط  دراسة 

السياسة اللُّغوية إىل ممارسات عملية. 
وأيديولوجيات،  معتقدات  عىل  ُتبنى  لغوية  سياسة  كل  املعتقدات،  خامًسا: 
أن  كام  اللُّغوية.  السياسة  توّجه  التي  املعتقدات  تلك  إدراك  الرئيسة  اجلوانب  ومن 
القائمة يسهم  اللُّغوية  السياسة  الكامنة خلف  باملعتقدات واأليديولوجيات  الوعي 
املتعلقة  باملعتقدات  الوعي  إىل  وباإلضافة  أدق.  وبصورة  أعمق،  بشكل  فهمها  يف 
بمعّدي السياسة اللُّغوية، فإن الوعي بمعتقدات الفئة املستهدفة من السياسة أمر بالغ 

األمهية، إذ يسهم إجياًبا وسلًبا يف تطبيق السياسة اللُّغوية.
سادًسا: السياق املجتمعي والتارخيي، فكل سياسة لغوية تستهدف جمتمًعا معينًا، 
وبيئًة لغويًة حمددًة؛ ومن الركائز األساسية لبناء سياسة لغوية أو حتليل سياسة قائمة 
الستيعاب التام للسياق املجتمعي، والقوى التي حتكم املجتمع وعالقتها بالسياسة 
اللُّغوية، باإلضافة إىل الوعي بالسياق التارخيي للمجتمع، ومعرفة تارخيه وحارضه 

وعالقتهام ببعض، وعالقة السياسة اللُّغوية هبام.
3-4 - مراحل بناء السياسة اللُّغوية:

لبد من التأكيد أن عملية بناء السياسات عموًما- والسياسات اللُّغوية خصوًصا- 
عملية معقدة، وتتداخل فيها كثري من العوامل، ول تسري بشكل منهجي منتظم يف 
كثري من احلالت. ووفًقا للرؤية الكالسيكية يف دورة بناء السياسات، والتي تشري 
إليها أغلب األدبيات )Anderson 2010; Howlett & Geist 2013(؛ يمكن النظر 

ملراحل بناء السياسات اللُّغوية عىل أهنا تسري وفق اآليت:
واستيعاهبا،  لغوية،  سياسة  وضع  تتطلب  التي  املشكلة  حتديد  األوىل:  املرحلة 

ومجع ما يمكن من معلومات حياهلا.



السنة الثالثة- العدد السادس )رجب, 1439(، )إبريل,2018(

29

6

املرحلة الثانية: مَجْع أجندة السياسة اللُّغوية، ويف هذه املرحلة يتم النظر يف املشكلة 
التي تمَّ حتديدها، وحرص ما تم من أعامل ذات صلة هبا، سواء كانت سياسات لغوية، 

أو مبادرات، أو أنظمة، وتكون األجندة عىل املستويات كافة )الرسمية والشعبية(.
املرحلة الثالثة: حتديد أهداف السياسة اللُّغوية، ويكون ذلك من خالل صياغة 

أهداف منهجية تسعى السياسة اللُّغوية إىل حتقيقها.
املرحلة الرابعة: بناء السياسة اللُّغوية، لتحقيق األهداف التي تمَّ حتديدها.

عليها،  وإطالعهم  اللُّغوية،  بالسياسة  املستهدفني  توعية  اخلامسة:  املرحلة 
وخلفيات بنائها، واألهداف املرجوة منها، واستطالع مرئياهتم حياهلا.

املرحلة السادسة: تطبيق السياسة اللُّغوية، ويف هذه املرحلة تنتقل السياسة اللُّغوية 
من مرحلة التنظري والتخطيط إىل التطبيق العميل عىل أرض الواقع، وتتطلب جهوًدا 

كبرية، ومبادرات مساندة، وخطوات عملية منهجية.
املرحلة السابعة: تقييم السياسة وتطويرها، وهي خطوة رئيسة لستيعاب مدى 
فاعلية السياسة اللُّغوية، ومعرفة أثرها الفعيل عىل أرض الواقع، واستكشاف مواطن 

اخللل وحماولة معاجلتها، ومعرفة جوانب القوة وتعزيزها.
السياسات، واقرتاح منهجية  بناء  لتبسيط فهم عملية  السابقة مفيدة  املراحل  إن 
بالباحث أن يدرك أن عملية ُصنْع  الوقت ذاته جيدر  لبناء سياسة لغوية. ويف  عمل 
السياسات ليست منهجية دائاًم، بل هي عملية مستمرة، وتتسم بالفوضوية أحياًنا، 
ويصعب حتديد بداية وهناية مراحلها بشكل دقيق، إذ هي يف الواقع نتيجة لعمليات 

.)Juma and Clarke, 1995( سياسية واجتامعية معقدة ومتغرية
3-5 - بين السياسة اللُّغوية الصريحة والضمنية:

املثال:  سبيل  عىل  )انظر  اللُّغوية  السياسة  أدبيات  عىل  الطالع  خالل  من 
 Schiffman 1996;  Shohamy 2006; Johnson 2013; Regler 2003; McCarty

اللُّغوية؛  السياسة  التفريق بني نوعني رئيسني من  Lo Bianco, 2007 ;2011( يمكن 

األول: السياسة اللُّغوية الرصحية أو املبارشة. والثاين: السياسة اللُّغوية الضمنية أو 
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غري املبارشة. وختتلف الدول يف وجود سياسة لغوية صحية أو ضمنية تبًعا ملؤثرات 
ثقافية واجتامعية وسياسية عدة.

ويشري مفهوم السياسة اللُّغوية الرصحية إىل وجود وثيقة حمددة للسياسة اللُّغوية، 
من  هبا  مايتصل  وكل  معني،  سيايس  لكيان  اللُّغوية  للسياسة  العامة  الرؤية  جتمع 
الوضع  بتنظيم  اخلاصة  القانونية  األنظمة  أن  كام  وبرامج.  ومبادرات،  أهداف، 
اللُّغوي ُينظر هلا بوصفها سياسة لغوية صحية. وجتدر اإلشارة إىل وجود فرق بني 
وثيقة السياسة اللُّغوية واألنظمة القانونية اللُّغوية. فوثيقة السياسة اللُّغوية متثل نظرة 
شمولية، ورؤية منهجية للوضع اللُّغوي يف كيان سيايس معني، وماذا يستهدف يف 
إذ هي  السياسة،  تفرضه طبيعة  املرونة  قدر من  املنظور، مع  املنظور وغري  املستقبل 
بمثابة موجهات رئيسة. أما األنظمة القانونية اللُّغوية فتمثل قوانني صارمة تفرضها 
السلطات، ويتعني تطبيقها حرفيًّا، ويرتتب عىل خمالفتها عقوبة، ول تتسم باملرونة يف 

كثري من األحوال.
الفعيل،  اللُّغوي  الواقع  األول:  جانبني؛  فتتضمن  الضمنية  اللُّغوية  السياسة  أما 
ويشري الواقع اللُّغوي الفعيل إىل املامرسات اللُّغوية السائدة يف املجتمع، والتي متثِّل عرًفا 
جمتمعًيا. ذلك أن عدم وجود سياسة لغوية صحية وظاهرة يف جمتمع ما ل يعني عدم 
وجود سياسة لغوية ضمنية. فكثري من املامرسات اللُّغوية تؤثر فيها السياسة اللُّغوية 
بالوليات  لذلك  مثاًل  شيفامن  ويرضب  الفعيل.  اللُّغوي  الواقع  خالل  من  الضمنية 
يوجد  ول  الفيدرايل،  املستوى  لغوية عىل  توجد سياسة  ل  األمريكية، حيث  املتحدة 
األمريكية   املتحدة  للوليات  الرسمية  اللُّغة  اإلنجليزية هي  اللُّغة  أن  ينصُّ عىل  نظام 
)Schiffman, 1996(؛ رغم أن السياسة اللُّغوية الضمنية تشري إىل أن اإلنجليزية هي 
يمكن  ول  واإلعالم،  واألعامل،  والتعليم،  احلكومة،  لغة  هي  حيث  الرسمية،  اللُّغة 
استخدام غريها إل فيام ندر. وجتدر اإلشارة إىل وجود وثائق سياسة لغوية يف الوليات 

املتحدة ولكنها عىل مستوى الوليات ألغلب الوليات األمريكية.
العرضية  اللُّغوية  السياسة  فهي  الضمنية  اللُّغوية  السياسة  من  الثاين  اجلانب  أما 
التي ترد ضمن سياسة معينة أخرى، حيث ُتدرج القضايا اللُّغوية أو بعضها ضمن 



السنة الثالثة- العدد السادس )رجب, 1439(، )إبريل,2018(

31

6

املنطلقات  تتضمن  صحية  سياسة  الدول  لبعض  املثال،  سبيل  فعىل  معينة.  سياسة 
اجلوانب  عن  حديث  عرًضا  فيها  ويرد  البلد،  يف  الصحي  الوضع  لتوجيه  الرئيسة 

اللُّغوية ذات الصلة. 
للواقع،  تبًعا  للتغيري  عرضة  الضمنية  اللُّغوية  السياسة  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
اللُّغوية  للسياسة  خالًفا  والقتصادية،  والسياسية  الجتامعية  الضغوط  وخمتلف 

الرصحية، والتي تكون أكثر وضوًحا وانعكاًسا عىل أرض الواقع.
3-6 - أبرز المؤثرات في السياسة اللُّغوية:

سبقت اإلشارة إىل مراحل بناء السياسة اللُّغوية، والتأكيد عىل أن تلك املراحل 
عدة،  أطراف  تتجاذهبا  اللُّغوية  السياسة  بناء  عملية  إن  إذ  دائام،  منتظمة  ليست 
 Shohamy,( شوهامي  وأشارت  آلخر.  لغوي  سياق  من  تتباين  خمتلفة،  ومؤثرات 
ثمة جوانب  أن  إىل  املبارشة  اللُّغوية وأجندهتا غري  السياسة  كتاهبا حول  2006( يف 

أم ضمنية؛  السياسة صحية  أكانت تلك  اللُّغوية وتتأثر هبا، سواء  السياسة  تؤثر يف 
ومن أبرزها اآليت: 

 األنظمة واللوائح التنظيمية القائمة، حيث متثِّل الترشيعات واألنظمة القائمة 
نتيجة مل حتمله من ثقل تنظيمي  اللُّغوية يف املجتمع؛ وذلك  حمركات للسياسات 
كوبيك  مقاطعة  يف  املثال:  سبيل  فعىل  ردع.  أو  عقوبة  خمالفته  عىل  يرتتب  ملزم، 
الكندية التي تتجاذهبا الثنائية اللُّغوية بني اإلنجليزية والفرنسية، كان لوضع سلسلة 
من األنظمة دور بارز يف تعزيز مكانة الفرنسية، ومتكينها يف احلياة العامة. غري أن 
إجياد الترشيعات واألنظمة لوحدها ليس كافًيا لتغيري السلوك اللُّغوي للمجتمع. 
فعىل سبيل املثال: تعدُّ اللُّغة العربية لغة رسمية نظاًما يف )الكيان الصهيوين(، غري 
 Shohamy,( أن ذلك ليس له معنى من الناحية العملية، كام تؤكد ذلك شوهامي
2006(، إذ يندر وجود أي استخدام رسمي أو شعبي للعربية يف احلياة العامة يف 

سياقيها املكتوب أو املنطوق، بل يشهد الواقع إقصاءها وتنحيتها بشكل تدرجيي 
الالفتات  من  وحذفها  لألماكن،  العربية  األسامء  إقصاء  ذلك  ومن  ومدروس، 
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العامة يف األحياء التي يقطنها اليهود، وإقصاؤها من النظام التعليمي العام، وعدم 
إتاحتها يف التعليم العايل )عبد العظيم 1437(.

التعليمي مؤثًرا  النظام  اللُّغوي يف  الواقع  إذ يمثِّل  التعليم،  اللُّغوي يف  الوضع 
عىل  اللُّغوية  السياسة  تؤثر  ذاته  الوقت  ويف  اللُّغوية،  السياسة  صانعي  عىل  كبرًيا 
الواقع اللُّغوي يف النظام التعليمي بصورة فاعلة. فاملؤّسسات التعليمية يف األصل 
تنطلق من سياسة لغوية توّجه لغة التعليم، واللُّغات األخرى التي يتم تعليمها، 
ومستوياهتا، واملراحل التي ُتعلِّم فيها، مع اعتبار املعطيات السياسية والجتامعية 
والقتصادية. وتؤكد شوهامي )Shohamy, 2006( أن السياسة اللُّغوية التعليمية 
آسيا  بجامعة وسط  لذلك  مثاًل  الباحثة  أهداًفا خفية، وترضب  تتضمن  ما  غالًبا 
تنصُّ  والتي  املتحدة،  الوليات  قبل  من  واملدعومة  قرغيزستان،  يف   )UCA(
سياستها اللُّغوية عىل أن اإلنجليزية هي لغة التعليم يف اجلامعة، وترى الباحثة أن 
تلك السياسة اللُّغوية تستهدف تقديم الثقافة الغربية واللُّغة اإلنجليزية، وتعزيزها 

يف إحدى بلدان الحتاد السوفيتي السابق.
والختبارات  اللُّغوية،  الكفاية  كاختبارات  املعيارية؛  اللُّغوية  الختبارات   
التحصيلية ذات الطابع املركزي، ففي السنوات األخرية مل تعد النظرة لالختبارات 
أداة اجتامعية، وسياسية هلا  ُينظر هلا بوصفها  بل  تعليمية فحسب؛  اللُّغوية كأداة 
تأثري كبري عىل جمريات خمتلفة، ومن ذلك تأثريها املبارش وغري املبارش عىل الواقع 
اللُّغوي والسياسة اللُّغوية، والعملية التعليمية برمتها. كام أن الختبارات املعيارية 
دائاًم ما ُتستخدم لتحقيق سياسات لغوية معينة، ومن ذلك اشرتاط حتقيق كفاية 
لغوية معينة للعمل يف بعض الوظائف، أو احلصول عىل اجلنسية، أو دراسة بعض 

التخصصات والدرجات العلمية.
يف  اللُّغة  استعامل  مظاهر  هبا  وُيقصد   ،language ecology اللُّغوية  البيئة   
احلياة العامة يف كافة صوره وأشكاله، مثل: أسامء الشوارع، واللوحات العامة، 
واملستشفيات،  واملدارس  والرشكات،  التسوق،  مراكز  يف  اللُّغوي  والستعامل 
واجلهات الرسمية والتجارية،... إلخ.  وُينظر للبيئة اللُّغوية بوصفها مؤثًرا فاعاًل 



السنة الثالثة- العدد السادس )رجب, 1439(، )إبريل,2018(

33

6

السياسة  وإجيابية لجتاهات  داعمة  كانت  ما  متى  إذ  اللُّغوية؛  السياسة  تطبيق  يف 
اللُّغوية فسيسهم ذلك يف نجاحها، ومتى ما كانت سلبية فإهنا تتطلب مزيًدا من 
اللُّغوي بوصفه صورًة واقعيًة  ُينظر للمشهد  اللُّغوية. كام  اجلهد لتطبيق السياسة 
متثيله  إىل  باإلضافة  ضمنية،  أو  صحية  سياسة  أكانت  سواء  اللُّغوية،  للسياسة 
للواقع اللُّغوي، وما يشهده املجتمع من صاع لغوي بني تنوعات لغوية خمتلفة 

تبًعا لسياقات معينة. 
مؤثًرا  للمجتمع  اللُّغوية  املعتقدات  متثِّل  حيث  اللُّغوية،  املجتمع  معتقدات   
حيث  سلبيًّا.  أم  إجيابيًّا  التأثري  كان  سواء  اللُّغوية،  السياسة  جمريات  يف  مبارًشا 
تسهم املعتقدات اللُّغوية املتسقة مع السياسة اللُّغوية يف تيسري حتويلها إىل ختطيط 
لغوي فاعل؛ يف حني أن املعتقدات اللُّغوية التي ل تتسق مع السياسة اللُّغوية متثِّل 
صعوبة وعقبة يف مسار التخطيط اللُّغوي، وذلك حيتاج إىل إجياد عدة حلول فاعلة 

للتعامل معها.
4- المسيرة التاريخية للبحث العلمي في التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية:

لت  رغم حداثة التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية كمصطلح إل أنه شهد حتوُّ
جذرية خالل مسريته السابقة، من حيث املنطلقات والستخدام، والنظرة العلمية 
تلك  ألبرز  مقتضب  استعراض  التالية  األسطر  ويف  الباحثني.  قبل  من  واملنهجية 
توليفسن،  أعامل  وخصوًصا  التخصص،  أدبيات  يف  ورد  ما  خالل  من  لت  التحوُّ
 Tollefson 1991;( وجونسون  وهولت  وهورنربجر،  وسبولسكي،  وريشنتو، 
 Ricento, 2000; Johnson 2013; Spolsky 2005; Hornberger, 2015; Hult &

.)Johnson, 2015

اللُّغوي  التخطيط  مفهوم  يظهر  مل  قبلها  وما  العرشين  القرن  مخسينيات  يف 
ممارسات  غياب  يعني  ل  املفهوم  غياب  أن  إل  بارزة،  بصورة  اللُّغوية  والسياسة 
ممارسات  ارتبطت  املبكرة  الفرتة  تلك  يف  اللُّغوية.   والسياسات  اللُّغوي  التخطيط 
التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية بالقوى الستعامرية، وفرض لغاهتا عىل الدول 
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املستعمرة، منطلقة من أن الستعامرين اللُّغوي والثقايف مها مدخالن إىل الستعامرين 
القتصادي والسيايس )Souaiaia, 1990(، ومن أبرز األمثلة عىل ذلك؛ َفْرض اللُّغة 
بعض  يف  سنة  مئة  جتاوزت  والتي  الستعامر،  فرتة  إبان  العريب  املغرب  يف  الفرنسية 
واهلوية  اللُّغة  ملسح  استعامرية  لغوية  وسياسة  لغوي  ختطيط  واستخدام  املناطق، 
قوانني  عدة  فرنسا  أصدرت  املثال:  سبيل  فعىل  املستعمر.  ثقافة  وإحالل  والثقافة 
لَفْرض اللُّغة يف اجلزائر، ومنها مرسوم بإلزامية التعليم بالفرنسية يف املدارس األهلية 
يف اجلزائر يف العام 1842، وما أعقب ذلك يف العام 1848، حيث صدر قرار ينصُّ عىل 
أن الفرنسية هي اللُّغة احلاكمة، وجيب أن ُتكتب هبا مجيع العقود والوثائق الرسمية، 
وإصدار العقوبات عىل َمْن يقف أمام ذلك، وتبع ذلك قرار آخر صدر يف العام 1904 
حُيّرم عىل اجلزائريني فتح املدارس العربية أو الكّتاب لتعليم القرآن، دون احلصول 
كان  الستعامرية  الفرتة  تلك  ويف   .)2015 )دربال،  املستعمر  من  رسمي  إذن  عىل 
هنالك نشاط لالستعامر الربيطاين يف بعض دول املرشق العريب، صحبه ختطيط لغوي 
لرتسيخ اإلنجليزية، ومن أبرز ذلك: الستعامر الربيطاين عىل مرص، والذي أقرَّ يف 
العام 1882 سياسة لغوية جديدة يف التعليم، ترتكز عىل أن تكون اللُّغة اإلنجليزية لغة 

التعليم يف مواّد العلوم الطبيعية )حجازي، 2015(.
أما الستينيات والسبعينيات امليالدية من القرن العرشين وما بعدها فشهدت بواكري 
التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية، من حيث ظهور املصطلح يف األوساط األكاديمية 
وبواكري تناوله بالدراسة. تتسمُّ تلك الدراسات املبكرة يف السياسة اللُّغوية والتخطيط 
classical language planning؛ وذلك  الكالسيكي  اللُّغوي  التخطيط  تتبنى  بأهنا 
للتعامل مع القضايا اللُّغوية الناشئة عن استقالل املستعمرات السابقة، وقيام العديد 
من الدول القومية احلديثة )Tollefson 2015(. وينطلق التخطيط اللُّغوي الكالسيكي 
من  تفرضه  وما  احلديثة  للدول  احلكومية  اللُّغوية  السياسات  بأن  متفائل  اعتقاد  من 
واحلضاري،  الثقايف  الندماج  يف  تسهم  اجتامعية  بيئة  توفِّر  معينة،  لغات  سيطرة 
يف  نزاًعا  الفرتة  تلك  شهدت  كام   )Fishman et al. 1968( القتصادية  والتنمية 
اللُّغات الستعامرية، وإقصائها أو  اللُّغوية حول مكانة  اللُّغوي والسياسة  التخطيط 
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 .)Tollefson 2015( ترسيخها يف املجتمعات املستقلة حديًثا
فقد  اللُّغوية،  والسياسة  اللُّغوي  التخطيط  ميدان  يف  املعريف  اجلانب  حيث  ومن 
شهدت تلك الفرتة ظهور بعض األطر النظرية لتأصيل التخطيط اللُّغوي، والتي ل 
يزال بعضها مستخدًما حتى اليوم، مثل التفريق بني ختطيط الوضع اللُّغوي وختطيط 
املتن اللُّغوي )Hult & Johnson, 2015(. وامتداًدا للحراك العلمي والبحثي يف ذلك 
الوقت، خرجت أول جملة متخصصة يف التخطيط اللُّغوي، وهي جملة اإلشكالت 
 ،Language Problems and Language Planning اللُّغوي  والتخطيط  اللُّغوية 

وذلك يف عام 1977.
ل مسار  أما الثامنينيات والتسعينيات امليالدية من القرن العرشين فقد شهدت حتوُّ
 historical‐structural البحوث يف التخطيط اللُّغوي إىل البحث التارخيي البنيوي
العمليات  يرتكز عىل دراسة وحتليل  األيديولوجي، والذي  النموذج  أو   research

اللُّغوية  والسياسات  اللُّغوي  التخطيط  يف  املؤثرة  والسياسية  والجتامعية  التارخيية 
والسبعينيات  الستينيات  دراسات  عىل  فعل  كردة  وذلك   ،)Hornberger, 2015(
ما  حتقيق  يف  ُيوّفق  مل  والذي  الكالسيكي،  اللُّغوي  التخطيط  عىل  املرتكزة  امليالدية 
الثقايف والتنمية القتصادية  اللُّغوي يسهم يف الندماج  التخطيط  أن  يتبناه من  كان 
اللُّغوي  التخطيط  العديد من ممارسات  إذ تظهر   ،)Tollefson, 2015( بصورة عامة
أثره البارز يف ترسيخ هيمنة جمموعات معينة، وإقصاء جمموعات أخرى، باإلضافة 
إىل تعزيز الفوارق القتصادية والجتامعية لدى فئات املجتمع. ومن أبرز األعامل يف 
تلك الفرتة: كتاب جيمس تولفسون James Tollefson: التخطيط اللُّغوي: ختطيط 
لإلجحاف Planning Language, Planning Inequality )1( ، والذي يعكس عنوانه 
وانعكاساهتا  اللُّغوي  التخطيط  من  خمتلفة  حلالت  تناوله  خالل  من  النقدية  رؤيته 
عىل الواقع، باإلضافة إىل عالقة التخطيط اللُّغوي بالنظرية الجتامعية وما تتضمنه 
والسيطرة، والستغالل.  واهليمنة،  واأليديولوجية،  والدولة،  السلطة،  مفاهيم  من 
اللُّغة العربية بعنوان: السياسة اللُّغوية خلفياهتا ومقاصدها، وترمجه حممد خطايب، وُنرش من ِقبل  - ُترجم الكتاب إىل   1

مؤسسة الغني بالرباط، املغرب، يف العام 2007م.
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فالبحث التارخيي البنيوي يسعى لفهم كيفية إكراه األفراد واملجتمعات عىل اكتساب 
عىل  تسيطر  خارجية  قوى  قبل  من  معينة  لغوية  أنامط  وتعزيز  أخرى،  وفقدان  لغة 
هبا؛  يتصل  وما  السلطة،  قضايا  عىل  تركيزه  كان  ولذا  السياسات؛  ُصنع  عمليات 
منطلق  من  اللُّغوية  القرارات  إىل  ينظر  الذي  الكالسيكي  اللُّغوي  للتخطيط  خالفا 
 .)Tollefson, 2015( والبنيوية  التارخيية  السياقات  يف  النظر  دون  والفوائد،  الكلفة 
وامتداًدا لذلك ظهرت يف تلك الفرتة البحوث التي تتبنى املنطلقات النقدية، ومن 
أبرز األعامل: كتاب اهليمنة اللُّغوية )linguistic Imperialism )1 لروبرت فيلبسون، 
والذي ارتكز عىل املفهوم النقدي للغويات التطبيقية، وناقش فيه ظاهرة انتشار اللُّغة 
اإلنجليزية وسيطرهتا، مع ربط ذلك بالسياقني التارخيي والسيايس، مستكشًفا أبرز 
طرق ذلك النتشار وأساليبه. كام حاول فيلبسون يف كتابه َرْبط عملية تعليم وتعلُّم 
اللُّغة اإلنجليزية باإلطار الواسع للعلوم الجتامعية، متناوًل بعض املفاهيم الرئيسة، 

مثل: السلطة، واهليمنة، واإلمربيالية.
السياسة  يف  البحث  شهد  الثانية  األلفية  وبداية  امليالدية  التسعينيات  وخالل 
الدراسات  ازدهار منهجيات بحثية مبتكرة مستقاة من  اللُّغوي  اللُّغوية والتخطيط 
اللُّغوية والتخطيط  البينية. ومن أبرز ذلك؛ استثامر اإلثنوغرافيا يف دراسة السياسة 
اللُّغوي. كام شهد البحث يف السياسة اللُّغوية والتخطيط اللُّغوي اإلفادة من حتليل 
اخلطاب لتحليل نصوص السياسات اللُّغوية وارتباطها بالواقع اللُّغوي واملامرسات 
من  اإلفادة  خالل  من  وضوًحا  أكثر  بصورة  البينية  الدراسات  وظهرت  اللُّغوية. 
 .)Hult & Johnson, 2015( بعض العلوم ذات الصلة؛ كعلوم السياسة والقتصاد
وشهدت تلك الفرتة خروج العديد من أوعية النرش األكاديمية املتخصصة يف قضايا 
التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية. فبعد ريادة جملة اإلشكالت اللُّغوية والتخطيط 
اللُّغوي )Language Problems and Language Planning(، والتي صدرت عام 
اللُّغوية  السياسة  يف  املتخصص  العلمي  النرش  يف  السبق  قصب  وحازت  1977م، 

1 - ترجم الكتاب إىل العربية بعنوان: اهليمنة اللُّغوية، وترمجه سعد احلشاش، وُنرش من ِقبل جامعة امللك سعود يف العام 

1428هـ/ 2007م.
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أبرزها:  من  عدة،  متخصصة  علمية  جمالت  الثانية  األلفية  يف  خرجت  والتخطيط؛ 
جملة السياسة اللُّغوية )Language Policy(، وجملة قضايا راهنة يف التخطيط اللُّغوي 
السياسة  يف  األوروبية  واملجلة   ،)Current Issues in Language Planning(
اللُّغوية )European Journal of Language Policy(. وقد أسهمت تلك املجالت 
يف إضفاء حراك فكري َرْحب يف ميدان السياسة اللُّغوية والتخطيط، وتأسيس قاعدة 
السياق  ويف  اإلنجليزية.  باللُّغة  والتخطيط  اللُّغوية  السياسة  لقضايا  رصينة  بحثية 
العريب أصدر مركز امللك عبد اهلل خلدمة اللُّغة العربية أول جملة عربية متخصصة يف 
املجال ذاته، وهي جملة “التخطيط والسياسة اللُّغوية”، وقد صدر عددها األول يف 

العام 2015/1437م.
البيئات العربية  اللُّغوية في  اللُّغوي والسياسة  - الدراسات حول التخطيط   5

وآفاق المستقبل:
يف  اللُّغوية  والسياسة  اللُّغوي  التخطيط  تناولت  التي  الدراسات  يف  النظر  حني 
البيئات العربية، يمكن التفريق بني الدراسات املكتوبة باللُّغة اإلنجليزية، والدراسات 
اللُّغوي  التخطيط  امليدان دراسات عديدة تناولت  العربية. إذ يشهد  باللُّغة  املكتوبة 
والسياسة اللُّغوية يف البالد العربية، ُكتبت باللُّغة اإلنجليزية من قبل باحثني عرب 
وغريهم، منها عدد من الرسائل العلمية، باإلضافة إىل البحوث األكاديمية املحكمة 
يف جمالت رائدة يف التخطيط اللُّغوي. وتناولت تلك البحوث واقع التخطيط اللُّغوي 
والسياسة اللُّغوية يف عدد من البيئات العربية، ومنها- عىل سبيل املثال-: دراسة العبد 
 2004( ماريل  ودراسة  األردن،  يف  اللُّغوي  التخطيط  حول   )Al-Haq 1985( احلق 
 Benrabah( حول السياسة اللُّغوية يف املغرب وتغيرياهتا، ودراسة بن رابح )Marley

Al-( حول الواقع اللُّغوي والتخطيط اللُّغوي يف اجلزائر، ودارسة القحطاين )2014

Qahtani 2000( حول التعريب يف السعودية من منظور التخطيط اللُّغوي، ودراسة 

باين واملنصور )Payne & Almansour 2014( حول التخطيط اللُّغوي يف السعودية 
التخطيط  حول   )Almahmoud 2014( املحمود  ودراسة  األجنبية،  اللُّغات  جتاه 
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 Daoud( داود  ودراسة  واإلنجليزية،  العربية  جتاه  واملواقف  السعودية  يف  اللُّغوي 
2001( حول الوضع اللُّغوي يف تونس وواقع التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية، 

السودان  يف  اللُّغوي  الوضع  تناولت  التي   )Abdelhay 2010( احلي  عبد  ودراسة 
وتأثريات الستعامر عىل التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية، ودراسة شعبان وغيث 
اللُّغوية  والسياسة  اللُّغوي  التخطيط  ناقشت  التي   )Shaaban & Ghaith 1999(
حيال   )Clarke 2007( كالرك  ودراسة  التعليمي،  النظام  عىل  وتأثرياهتا  لبنان  يف 
إىل دراسة  باإلضافة  اإلمارات،  اللُّغة يف  بإعداد معلمي  اللُّغوية وعالقتها  السياسة 
اخلفيفي )Elkhafaifi 2002( التي تناولت التخطيط اللُّغوي للعربية بشكل عام يف 
املبذولة.  التي تواجهها، واجلهود  التحديات  العوملة، وأبرز  العربية يف عرص  الدول 
ع الدراسات املكتوبة باللُّغة اإلنجليزية عن التخطيط اللُّغوي  وجتدر اإلشارة إىل تنوُّ
ا استقصاء تلك  والسياسة اللُّغوية يف البالد العربية، ووفرهتا، وربام يكون مفيًدا جدًّ
األبحاث، ودراستها من خالل الرتكيز عىل بيئة معينة، واستخالص نظرة شمولية 
اللُّغوية  والسياسة  اللُّغوي  التخطيط  أدبيات  عىل  الباحثني  اطالع  ولعلَّ  بلد.  لكل 

املكتوبة باإلنجليزية ساهم يف ُنضج تلك األبحاث، وتأصيل منطلقاهتا العلمية.
اللُّغوي  التخطيط  حيال  العربية  باللُّغة  املكتوبة  الدراسات  إىل  نظرنا  ما  وإذا 
أن  كام  نسبيًّا،  حديث  البحثي  املجال  هذا  يف  احلراك  أن  فيظهر  اللُّغوية،  والسياسة 
اللُّغوية،  والسياسة  اللُّغوي  التخطيط  تناولت  التي  الدراسات  يف  حمدودية  هنالك 
باإلضافة إىل اتسام بعض الدراسات بالرسدية دون البناء عىل بيانات بحثية وحتليلها، 
للتخطيط  العلمي  واإلطار  النظري  التأصيل  من  تفد  مل  الدراسات  بعض  أن  كام 
األول:  الدراسات؛  من  نوعني  بني  التفريق  ويمكن  اللُّغوية.  والسياسة  اللُّغوي 
والسياسة  اللُّغوي  التخطيط  جمال  يف  النظرية  القضايا  يف  تبحث  تأصيلية  دراسات 
التي  التطبيقية  الدراسات  الثاين فهي تلك  النوع  أما  قليلة وحمدودة؛  اللُّغوية، وهي 
أكثر وفرة من  العربية، وهي  البلدان  معينة يف سياق إحدى  استقصاء قضية  حتاول 

النوع األول، وهنالك عدد من الرسائل العلمية اجليدة ذات الصلة.
الفهري  دراسة  وتأصياًل:  عمًقا  وأكثرها  شمولية  العربية  الدراسات  أبرز  ومن 
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)2013( »السياسة اللُّغوية يف البالد العربية: بحًثا عن بيئة طبيعية، عادلة، ديموقراطية، 
وسامهتا  العربية  البالد  يف  اللُّغوية  السياسة  يناقش  علمي  كتاب  وهو  وناجعة”، 
السياسية  والبيئة  وحتدياهتا،  العربية  اللُّغة  أوضاع  تتناول  ستة،  فصول  يف  املنشودة 
واحلضارة  والثقافة  اللُّغوية،  والعدالة  والديموقراطية،  اللُّغوي  القرار  وُصنْع 
ومتيز  املنشودة.  اللُّغوية  والسياسة  اللُّغوي  والتخطيط  اللُّغة،  واقتصاديات  واللُّغة، 
بواقع  وربطها  اللُّغوية،  السياسة  جمال  يف  الرئيسة  لألدبيات  باستقصائه  الكتاب 
العربية وقضاياها امللحة، بطرح علمي مؤصل. ومن الدراسات الشمولية: الكتاب 
املحرر« اإلسرتاتيجيات الدولية يف خدمة اللُّغات الوطنية« )حترير: املحمود 2016(، 
هي:  لغات،  لعدة  اللُّغوية  والسياسة  اللُّغوي  التخطيط  تناول  علمي  مرشوع  وهو 
والعربية،  واليابانية،  والصينية،  والروسية،  والفرنسية،  واإلسبانية،  اإلنجليزية، 

وكيفية اإلفادة من اإلسرتاتيجات املتبعة يف خدمة العربية. 
تناولت قضايا  العربية عدة سجالت ملؤمترات وندوات علمية  باللُّغة  كام صدر 
التخطيط  يف  األوىل  الدولية  الندوة  ومنها:  اللُّغوية،  والسياسة  اللُّغوي  التخطيط 
اللُّغوي والسياسة اللُّغوية: جتارب من الدول العربية )1437/ 2015(، والتي تناولت 
دراسات متنوعة حول السياسة اللُّغوية وعالقتها بالتنمية البرشية يف العامل العريب، 
واملغرب،  والسودان،  ومرص،  ولبنان،  وسوريا،  السعودية،  يف  اللُّغوي  والتخطيط 
العلمي  اإلنتاج  سياق  يف  تربز  كام   .)2015 وآخرون  )القاسمي  وتونس  واجلزائر، 
اجلزائر،  يف  اللُّغوية  املامرسات  خمرب  جهود  اللُّغوية  والسياسة  اللُّغوي  التخطيط  يف 
امللتقى  أقام  فقد  املخرب،  جملة  يف  الصلة  ذات  البحوث  من  العديد  إىل  فباإلضافة 
الوطني حول التخطيط اللُّغوي يف العام 2012، وصدر سجل امللتقى، وفيه ما يزيد 
عىل عرشين دراسة تتناول جوانب خمتلفة يف التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية يف 

الواقع املحيل اجلزائري، ويف بيئات أخرى.
وعىل مستوى الرسائل العلمية العربية هنالك عدد حمدود من الرسائل العلمية 
التي تيرس للباحث الوصول هلا يف سياق التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية، منها: 
دراسة وصفية  للعربية، من خالل  اللُّغوي  التخطيط  )2010( حول  الراشد  دراسة 
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حتليلية ملتغريات الواقع اللُّغوي للعربية وما شهدته من ختطيط لغوي خالل مسارها 
املسلمني  العلمء  جلمعية  اللُّغوية  السياسة  حول   )2011( دربال  ودراسة  التارخيي، 
اهلادي  ودراسة  اللُّغوي،  الرصاع  يف  اجلزائري  السياق  يف  به  قامت  وما  اجلزائريني 
)2011( حول التخطيط اللُّغوي يف السودان ودوره يف التعامل مع اللُّغات املحلية، 
ودراسة الصيفي )2015( لبحث العالقة بني السياسة اللُّغوية والتخطيط اللُّغوي يف 

البالد العربية، ودراسة إسامعيل )2016( حول التخطيط اللُّغوي يف اإلمارات.
من  وفرًة  أكثر  فهي  حمدوديتها،  من  فبالرغم  البحثية،  األوراق  مستوى  عىل  أما 
الرسائل العلمية. وثمة بحوث تأصيلية تتسم بالعمق واإلفادة من األدبيات الرئيسة 
يف التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية )انظر عىل سبيل املثال: الربيدي 2013، والعبد 
احلق 1996، وحجازي 2009( ول يتسع املقام لرصد دقيق هلذه األبحاث، ويمكن 
مرجعيًّا  وعاًء  متثل  والتي  اللُّغوية،  والسياسة  التخطيط  جملة  إىل  الرجوع  للباحثني 

يمكن اإلفادة منه.
اللُّغوي والسياسة  التخطيط  العربية يف جمال  للدراسات  ثمة مستقباًل واعًدا  إن 
اللُّغوية، خصوًصا مع حداثة امليدان النسبية، وقلة الدراسات العلمية باللُّغة العربية 
وحول البيئات العربية. وغنيٌّ عن القول التأكيد عىل أن الضبط املنهجي والعلمي 
والنطالق من نظريات التخصص هو اخلطوة األوىل لبحث علمي رصني. كام أن 
احلاجة ماّسة إىل دراسات اختبارية مبنية عىل مَجْع بيانات بحثية من الواقع اللُّغوي 
بالدراسات  الهتامم  إىل  الباحثني  توجيه  يتأكد  ذلك  إىل  إضافة  العربية.  للبيئات 
وذلك  اللُّغوية،  والسياسة  اللُّغوي  التخطيط  قضايا  بحث  يف  منها  واإلفادة  البينية، 
والسياسية  اللُّغوي  التخطيط  يف  العاملي  سياقه  يف  العلمي  البحث  يشهده  ما 
السيايس  بواقعها  ربطها  عن  معزولًة  اللُّغوية  القضايا  دراسة  تعد  مل  حيث  اللُّغوية. 
والجتامعي والقتصادي. ومن أوجه الرتكيز التي جيدر بالباحثني النظر فيها َرْبط 
دراسة التخطيط اللُّغوي والسياسة اللُّغوية بالنظرية السياسية، والنظرية الجتامعية، 
البنيوي، والتحليل التارخيي التفسريي، والقتصاد والستثامر،  والتحليل التارخيي 
والتقارير  اإلحصاءات،  مثل:  الرسمية،  احلكومية  والبيانات  واألنظمة،  والقانون 
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اللُّغوي  التخطيط  َرْبط قضايا  الدورية. كام يمكن تقديم بحوث مبتكرة من خالل 
اللُّغوية.  واملواقف  األيديولوجيات  ودراسة  اللُّغوية،  باملدونات  اللُّغوية  والسياسة 
كام ستفتح منهجيات البحث النوعية واملختلطة )نوعية- كمية( آفاًقا جديدًة لدراسة 

قضايا التخطيط اللُّغوي يف البيئات العربية.
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