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الفرن�سية تعار�ض االقرتا�ض من الإنكليزية ،مما يفر�ض
على الأكادميية الفرن�سية – وهي مبثابة املجامع اللغوية
عند العرب – انتهاج �سيا�سة توليد كلمات وم�صطلحات
ج ��دي ��دة ل �ل ��دالل ��ة ع �ل��ى امل� �ع ��اين وامل �ف ��اه �ي ��م ال �ن��ا� �ش �ئ��ة يف
الإنكليزية �أو ًال بد ًال من اقرتا�ض الكلمات وامل�صطلحات
الإنكليزية ال��دال��ة على تلك امل�ع��اين واملفاهيم النا�شئة.
ثم وظفت ال�صناعة املعجمية اقت�صاديا بتبني ال�شركات
الدولية لها من خالل و�ضع قوائم م�صطلحية معيارية
ملنتجاتها يف الإن�ك�ل�ي��زي��ة �أو ًال ث��م ت��رج�م�ت�ه��ا وتوطينها
يف اللغات املختلفة التي تن�شط تلك ال�شركات الدولية
يف �أ� �س��واق �ه��ا .وم ��ن م�ظ��اه��ر ه ��ذا ال�ت��وظ�ي��ف االق�ت���ص��ادي
ل�ع�ل��م ��ص�ن��اع��ة امل �ع��اج��م وامل���ص�ط�ل��ح« :امل �� �س ��ارد املعجمية
املتعددة اللغات» التي تتيحها بع�ض امل�ؤ�س�سات الكبرية
مفتوحا
– كاملفو�ضية الأوربية – وجتعلها م�صد ًرا لغو ًيا
ً
للجميع.
�أف��ردت الكاتبة ف�ص ً
ال مطو ًال من كتابها للمنتج اللغوي
القانوين «يف عامل ي�سري نحو التعقيد» ال�شديد ،وتقول:
«م ��ن ي�ع�ت�ق��د �أن ال �ق��ان��ون �إمن ��ا ه��و � �ش��يء ق ��دمي مرتبط
بالق�ضاء وامل���ش��رع�ين وامل�ح��ام�ين وامل��وث�ق�ين ف�ق��ط ،ف��إن��ه
خم�ط��ئ ،لأن ال�ق��ان��ون ��ش��يء ديناميكي ح��ي ي��ؤث��ر يوم ًيا
يف حياتنا وط��رائ��ق معي�شتنا» .ون�ظ� ًرا للعوملة م��ن جهة
وت �ط ��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا م ��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ف� ��إن ال �ن��زاع��ات
اخل��ا��ص��ة (م �ث� ً
لا ق��ان��ون الأ� �س ��رة) وخ���ص��و�ً��ص��ا ال�ن��زاع��ات
التجارية تعوملت بدورها «مما جعل احلاجة �إىل اللغويني
م��ا��س��ة» .ف�ه��ذا ت��اج��ر بلجيكي ب ��اع ب�ضاعة �إىل م�ستورد
خ�ل�ي�ج��ي و��ص�ل��ت �إل �ي��ه ت��ال �ف��ة� .إن ن ��زا ًع ��ا ك �ه��ذا ت�ب��ت فيه
حماكم وطنية خمتلفة تنتج ع�شرات الوثائق من �إن��ذار
وا�ستدعاء وحكم وتبليغ� ..إلخُ ،يحتاج �إىل ترجمتها .كما
�أدى التطور الكبري يف عامل اجلواالت �إىل تغيري نوعي يف
حماربة اجلرمية «عرب تكنولوجيا التن�صت على املكاملات
الهاتفية» ال�ت��ي �أ�صبحت الو�سيلة الناجعة يف حماربة
اجلرمية املنظمة بكل �أنواعها قبل وقوعها ولي�س بعده.
ون�ش�أ عن هذا التوظيف للتكنولوجيا يف حماربة اجلرمية
حاجات لغوية جديدة تواكب هذا التطور التكنولوجي»
لي�س مبقدور اللغوي التقليدي القيام بها ب��دون تكوين
�إ�ضايف .من تلك احلاجات :التحليل اللغوي ب�صفته جزءًا
من البحث الق�ضائي ،وحتليل الأ�صوات ،وحتليل اللهجات
و� �ص��و ًال �إىل حت��دي��د الأ� �ص ��ل» .وه ��ذه خ��دم��ات ي�ق��وم بها
لغويون م�ستقلون ي�ستعني الق�ضاء بهم» ولكنهم لي�سوا
تابعني للق�ضاء .و�أج��ور هذه اخلدمات اللغوية مرتفعة
يف املجتمعات املتطورة املتعددة الأع��راق والثقافات وذات
ال�ب�ن�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة امل�ع�ق��دة،
و»اال�شتغال بها ذو ج��دوى اقت�صادية ك�ب�يرة» .كما ن�ص
املر�سوم الأورب��ي رقم  EU/64/2010على حق الأجنبي
الذي يحاكم جنائ ًيا يف حمكمة من حماكم دول االحتاد
الأورب��ي يف التحدث بلغته الأم ثم يف الرتجمة منها �إىل
لغة البلد ال��ذي يحاكم فيه ،ال�شيء ال��ذي جعل الطلب
ع�ل��ى امل�ترج �م�ين ال�ت�ح��ري��ري�ين وامل�ترج �م�ين ال���ش�ف��وي�ين
واملحللني اللغويني � ً
أي�ضا يزيد.
�أخذ الف�صل املُخ�ص�ص لل�صناعة اللغوية يف املجال الطبي
كبيا من الكتاب نظ ًرا لأهمية هذا املجال املبا�شر
حي ًزا ً
جلميع الأطراف امل�شتغلة يف نطاقه .وتنطلق الكاتبة من
التقرير ب�أن «القطاع الطبي قطاع عري�ض جدًا و�أ ّن��ه ذو
ن�شاط اقت�صادي كبري وت�أثري كبري على املجتمع يف جميع
جم��االت��ه» .لكن الكاتبة تقت�صر يف احلديث عن القطاع
الطبي على التوا�صل و�أهميته لل�صحة العامة« ،ذلك � ّأن
الوقاية والعالج الناجع من الأمرا�ض ينجحان فقط عند
التوا�صل الفعال بني الأطراف املعنية» يف القطاع الطبي.

فالأطباء وال�صيادلة ي�ستعملون يف توا�صلهم مع بع�ضهم
«الت�سميات العلمية امل�شتقة م��ن اليونانية والالتينية
ال�ت��ي ي�ك�ثر فيها ا��س�ت�ع�م��ال ال���س��واب��ق وال �ل��واح��ق ال�ت��ي ال
ي�ستوعبها املري�ض العادي» .من ثمة �أهمية التوا�صل مع
غري املتخ�ص�صني يف املجال الطبي .لقد �أ�صبح املر�ضى
اليوم �أك�ثر اهتما ًما بالأمرا�ض من ذي قبل ،و�أ�صبحوا
يبحثون عن معلومات �إ�ضافية و�آراء ثانية غري تلك التي
يقدمها لهم �أطبا�ؤهم .و�ساهمت ال�شبكة العنكبوتية يف
ن�شر املعلومات والتوا�صل مع القراء عرب العامل« .وفر�ض
اهتمام املر�ضى املتزايد باملعرفة من جهة ون�شر املعلومة
عرب ال�شبكة العنكبوتية من جهة �أخرى على الأطباء �أن
يغريوا من �أ�سلوب توا�صلهم مع املر�ضى واملواطنني ب�شكل
عام ،وانتهاج �سيا�سة توا�صل لغوي خمتلفة مع اجلمهور»
ت�صبح امل�ع�ل��وم��ة ال�ط�ب�ي��ة بف�ضلها يف م�ت�ن��اول اجل�م�ي��ع.
مل يقت�صر ذل ��ك ع�ل��ى الأط �ب ��اء فح�سب ،ب��ل ع�ل��ى جميع
العاملني يف القطاع الطبي يف م�ست�شفيات وم�صانع �أدوية
و�أطباء وممر�ضني وم�ساعدين اجتماعيني وموظفني يف
دور النقاهة ودور العجزة وامل�سنني واملرافقني الطبيني...
�إلخ ،مما فتح املجال �أمام اللغويني لأجل عر�ض منتجاتهم
اللغوية التي ت�ساعد يف عملية التوا�صل بني املر�ضى �أو
امل��واط�ن�ين م��ن ج�ه��ة ،وب�ين ه��ذه امل��ؤ��س���س��ات الطبية من
جهة �أخ��رى� .إن �أهم هذه املنتجات بالن�سبة للمري�ض �أو
املواطن هي «الو�صفات الطبية والقوائم امل�صطلحية»،
وك��ذل��ك «ال�ترج�م��ة داخ ��ل ال�ل�غ��ة»� :أي م��ن خ�ط��اب لغوي
متخ�ص�ص �إىل خ�ط��اب ل�غ��وي ع ��ادي يف داخ ��ل ال�ل�غ��ة� ،أو
الرتجمة بني اللغات املختلفة يف جمتمعات ذات تعددية
لغوية وثقافية كبرية كاملجتمعات الغربية .وتركز الكاتبة
�أي��ً��ض��ا على �أه�م�ي��ة الإع�ل�ام ال��وق��ائ��ي وحت��ذي��ر املواطنني
من املخاطر عرب املن�شورات الطبية كتلك التي ين�شرها
االحت��اد الأورب��ي �ضد خماطر التدخني التي تزامنت مع
قرارات �سيا�سية على امل�ستوى الأورب��ي هبطت بالتدخني
قيا�سا باملخدرات
�إىل �أقل م�ستويات ممكنة وتكاد جت ّرمه ً
اخلفيفة ،وكذلك �ضد خماطر امل�شروبات الكحولية و�أثر
الإدمان على ال�صحة .هذا ،لوحده� ،ساهم يف تطوير �سوق
لغوية انتع�ش فيها حمررو الن�صو�ص ومبدعو الدعايات
ذات الأث��ر ال�صادم ملن ال يعريون تلك املخاطر االهتمام
امل �ط �ل��وب .ومل تقت�صر امل�ن�ت�ج��ات ال�ل�غ��وي��ة ال�ط�ب�ي��ة على
اللغات ال�ع��ادي��ة فح�سب ،ب��ل �شملت لغات الإ� �ش��ارة � ً
أي�ضا

التي يتوا�صل بها ال�صم والبكم يف العامل ،ولغة الرموز.
تختم ال�ك��ات�ب��ة كتابها ال�ق�ي��م ه ��ذا بف�صل ع��ن ال�سيا�سة
ال �ل �غ��وي��ة ال �ت��ي ت�ع��رف�ه��ا ب ��أن �ه��ا «الإج � � � ��راءات ال���س�ي��ا��س�ي��ة
والتنظيمية الرامية �إىل تنظيم اال�ستعمال اللغوي للغة
ما �أو تطويرها �أو ن�شرها» .فال�سيا�سة اللغوية �إذن غري
ريا« .وتهدف
التخطيط اللغوي� ،إال �أنها تتداخل معه كث ً
ال���س�ي��ا��س��ة ال�ل�غ��وي��ة �إىل ن���ش��ر ��ش�ك��ل ف�صيح م�ع�ي��اري من
�أ��ش�ك��ال اللغة واحل�ف��اظ عليه م��ن ال�ت�ل��وث بالعاميات �أو
الت�أثر بلغات �أخ ��رى» .كما تهدف ال�سيا�سة اللغوية �إىل
«احل �ف��اظ ع�ل��ى �أم ��ن ل�غ��ة م��ا م�ه��ددة ب��االن�ق��را���ض» .وم��ن
مظاهر ال�سيا�سة اللغوية�( :أ) «ن�شر اللغة ب��زي��ادة عدد
امل�ت�ح��دث�ين ب �ه��ا»( ،ب) «حت��دي��ث ال�ل�غ��ة ب� َت��حِ �ي�ين املعجم
و�إه�م��ال املهجور منه»( ،ج) «تقيي�س امل�صطلح و َم ْع َيته
وتوحيد ا�ستعماله» .وت�شري الكاتبة يف ه��ذا ال�سياق �إىل
امل�ب��ادرات الدولية لل�سيا�سة اللغوية كمبادرة اليون�سكو
اخل��ا��ص��ة بحفظ ال�ل�غ��ات وبامل�صطلحات� ،إذ ت�ه��دف هذه
املبادرة «�إىل م�ساعدة املجموعات اللغوية يف تطوير تنظيم
امل�صطلح املوجود وتنظيم عملية و�ضع امل�صطلح اجلديد»
م ��ن �أج ��ل حت�ق�ي��ق ال �ت��وا� �ص��ل ال���ص�ح�ي��ح ب�ي�ن امل�ج�م��وع��ات
اللغوية املختلفة يف ال �ع��امل .م��ن ثمة امل�ع��اي�ير اخلا�صة
بالتطبيقات امل�صطلحية احلا�سوبية «مثل م�صطلحات
ال�ت�ج��ارة الرقمية ( )e-businessوالتعليم الرقمي
( )e-learningوال���ص�ح��ة ال��رق�م�ي��ة ()e-health
واحل�ك��وم��ة الرقمية ( )e-governmentوالهواتف
الذكية» وما �أ�شبه ذل��ك .كما تعالج امل�ؤلفة حتت م�سمى
«ال���س�ي��ا��س��ة ال �ل �غ��وي��ة وع�م�ل�ي��ة ال �� �س�لام ال �ع ��امل ��ي» �أه�م�ي��ة
التوا�صل اللغوي ال�صحيح يف جتنب احل��روب واحلفاظ
على ال�سالم العاملي« .وه��ذا ما جعل هيئة الأمم املتحدة
تنتهج �سيا�سة لغوية ترتكز على الدرا�سات امل�صطلحية»
من جهة« ،و�إ�صدار الوثائق ون�شرها يف لغات العامل ال�ست
الأك�ثر انت�شا ًرا وه��ي الإنكليزية والفرن�سية والإ�سبانية
وال�صينية والعربية والرو�سية» من جهة �أخرى .وناهيكم
بهذا العمل م�صد ًرا �ضخ ًما من م�صادر ال�صناعة اللغوية
يف العامل.
ث ��م ت�خ�ت��م ال �ك��ات �ب��ة ف���ص�ل�ه��ا ه ��ذا ب��ال �ت �ط��رق �إىل �أه�م�ي��ة
ال�سيا�سيات الوطنية م��ن �أج��ل حماية اللغة وتطويرها
يف زمن العوملة اجلارفة ،ومتثل باملوقف اللغوي «لأقوى
امر�أة يف العامل – امل�ست�شارة الأملانية �أجنلينا مريكيل –
التي ال تتحدث يف املنا�سبات العامة ويف زياراتها اخلارجية
�إال ب��ال�ل�غ��ة الأمل��ان �ي��ة وب�ط��ري�ق��ة ت�ب�رز اف �ت �خ��اره��ا بلغتها
الوطنية» ،وتدعو ال�سيا�سيني البلجيكيني �إىل االقتداء
مبريكيل ورد االعتبار �إىل لغاتهم الوطنية (الهولندية
والفرن�سية والأملانية) التي ال يتحدثون بها يف املحافل
الدولية ،بل بالإنكليزية.
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اللغة تجارة رائجة :اللغة ..القطار السريع نحو النجاح
االقتصادي لألستاذة فريدا ستورز

عبدالرحمن السليمان *

حا�ضرا لي�س يف ال�سيا�سات اللغوية الوطنية فح�سب ،بل ويف
اكت�سب التخطيط اللغوي يف العامل املتطور �أهمية كبرية .وزادت العوملة والتجارة الدولية من �أهميته حتى �أ�صبح
ً
ال�سيا�سات التجارية واالقت�صادية ب�شكل عام .و�ساهمت ال�شركات الكربى يف العامل يف جمال التخطيط اللغوي بتخ�صي�ص فروع لتنظيم ا�ستخدام امل�صطلح يف نطاق ال�شركة
ً
�صناعة وتكنولوجيا يف عامل قربت و�سائل التوا�صل
ومنتجاتها من جهة ،و َتق ِيي�سه و َم ْع َيته على امل�ستوى الوطني والدويل من جهة �أخرى .وانتع�شت �سوق الرتجمة وتطورت
ريا حتى كاد �أن ي�صبح قرية كبرية كما يقال .وازدهرت �صناعة التكنولوجيا اللغوية بالتوازي مع ازدهار �سوق الرتجمة
عرب ال�شبكة العنكبوتية بني �أطرافه املرتامية كث ً
فتطورت �أدوات وبرامج لغوية م�ساعدة وكذلك �أمناط جديدة من الرتجمة واملنتجات اللغوية مثل توطني الربامج احلا�سوبية واخلدمات اللغوية كالتحرير واملراجعة
والتدقيق والتقيي�س .وجاء كتاب «اللغة جتارة رائجة ،اللغة :القطار ال�سريع نحو النجاح االقت�صادي» لكاتبته الأ�ستاذة الدكتورة فريدا �ستورز ( ،)Frieda Steursالعميدة
ال�سابقة لكلية الآداب يف جامعة لوفان يف بلجيكا ،فرع مدينة �أنتورب ،واملدير احلايل (ملعهد اللغة الهولندية) ومقره يف جامعة اليدن يف هولندا ،مبثابة العر�ض العام ملا بات
يطلق عليه اليوم ا�سم «ال�صناعة اللغوية» ( ،)Language Industryوكذلك اجلرد ال�شامل للأن�شطة اللغوية ذات العالقة املتداخلة مع التجارة واالقت�صاد.

تنطلق الكاتبة يف كتابها م��ن بديهي ٍة مفادها �أن اللغة
واالقت�صاد متالزمان و�أن التعددية اللغوية تن�ش�أ نتيجة
ل �ه��ذا ال �ت�ل�ازم ب�ين ال�ل�غ��ة واالق �ت �� �ص��اد .وه ��ذا ي�ج�ع��ل من
التخطيط اللغوي �ضرورة لالقت�صاد ب�شكل عام وللغويني
ب�شكل خا�ص ،ف�ض ً
ال عن اللغة ذاتها .وتت�ساءل يف م�ستهل
كتابها« :مل ��اذا ا��ض�ط��رت �شركة ��س�تروي��ن الفرن�سية �إىل
تغيري ا�سم �سيارتها العائلية نوع Citroën Evasion
حتى تتمكن من ت�صديرها �إىل ال�سوق الربيطانية وبيعها
فيها؟ ومل ��اذا ف�شلت �شركة القهوة العاملية �ستاربوك�س/
 Starbucksم ��ن ب �ي��ع ق�ه��وت�ه��ا ب�ن�ك�ه��ة ال��زجن �ب �ي��ل يف
�أملانيا؟ ومل��اذا ا�ضطرت �شركة بوما� Puma/إىل �سحب
ت�شكيلة خا�صة ج�دًا من الأح��ذي��ة الريا�ضية من ال�سوق
يف دول� ��ة الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة»؟ �إ ّن� �ه ��ا ال�ع�لاق��ة
امل�ت��داخ�ل��ة ب�ين ال�ل�غ��ة واالق�ت���ص��اد ذات �ه��ا ه��ي ال�ت��ي جعلت
�أملانيا االحت��ادي��ة ت�ستثمر يف م�شروع لغوي �ضخم جتمع
فيه كل امل�صطلحات التقنية باللغتني الأملانية والعربية.
ملاذا؟ لأن التوا�صل اخلايل من الأخطاء غري ممكن بدون
�ضبط ال�شبكة املفاهيمية ال�ك��ام�ن��ة خ�ل��ف امل�صطلحات،
ذل��ك لأن امل�صطلحات �أل �ف��اظ ت��دل ع�ل��ى م�ف��اه�ي��م ،ولأن
اال�صطالح والتواط�ؤ على دالالت املفاهيم الدقيقة �شرط
رئي�س للتوا�صل� ،سواء �أكان التوا�صل يف جمال االقت�صاد
�أو يف امل �ج��االت العلمية الأخ� ��رى ،خ���ص��و�ً��ص��ا ال�صناعية
والتقنية منها .لقد �س ّرعت العوملة من وت�يرة التوا�صل
بني الأمم ،و�صار لزا ًما على الدول انتهاج �سيا�سات لغوية
وا�ضحة ،بحيث �أ�صبحت اللغات التي مل تعد ق��ادرة على
ال�ت��وا��ص��ل ب�ط��ري�ق��ة �صحيحة وف�ع��ال��ة يف ع���ص��ر ال�ع��ومل��ة
مهددة يف وج��وده��ا لعجزها عن مواكبة التطور التقني
وال�صناعي والعلمي الكبري يف العامل اليوم .فعدم املواكبة
ه��و اخل �ط��و ُة الأوىل ل�تراج��ع ال�ل�غ��ة� ،أي ��ة ل�غ��ة ،واخل�ط��وة
ال�ث��ان�ي��ة اال��س�ت���ش�ع��ا ُر ب��ال�ع�ج��ز وع ��دم امل �ق��درة ع�ل��ى توليد
املعاين والدالالت اجلديدة ،واخلطوة الثالثة ق�ص ُر اللغة
على اال�ستعمال املنزيل وا�ستبدالها – يف التعليم والإدارة
واحل �ي��اة لعامة – بلغة �أجنبية ُم�ن� ِت� َ�ج��ة كالإنكليزية �أو
يرا انقرا�ضها الن�صراف �أهلها عنها �إىل
الفرن�سية ،و�أخ� ً
غريها.
ث��م تناق�ش الكاتبة م�صطلح «ال�صناعة اللغوية» ال��ذي



و��ض��ع م ��ؤخ � ًرا ل�ل��دالل��ة على الأن���ش�ط��ة اللغوية التالية:
ال�ت�رج �م ��ة ال �ت �ح��ري��ري��ة ،ال�ت�رج �م ��ة ال �� �ش �ف��وي��ة ،ت��وط�ين
الربامج احلا�سوبية ،الرتجمة التلفزيونية (ال�سطرجة)،
ال��دب�ل�ج��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أدوات ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ترج�م��ة
وت�ن�ظ�ي��م امل� ��ؤمت ��رات امل �ت �ع ��ددة ال �ل �غ��ات وت�ع�ل�ي��م ال �ل �غ��ات.
وتقرر �أن «تعلم اللغات بهدف درا�سة الآداب» قد �أ�صبح
من� ً�ط��ا ت�ق�ل�ي��د ًي��ا و�أن اجل��ام �ع��ات ال �ي��وم «�أن �� �ش ��أت �أق���س��ا ًم��ا
جديدة لدرا�سة اللغات والثقافات من منظور اقت�صادي
بحت» ،ولي�س من منظور �أدب��ي تقليدي .فبالإ�ضافة �إىل
ال��درا��س��ات الأدب�ي��ة التقليدية «�أن���ش��أت معظم اجلامعات
العاملية �أق�سا ًما مثل ق�سم الرتجمة التحريرية وق�سم
ال�ترج�م��ة ال�شفوية وق�سم تكنولوجيا ال�ترج�م��ة وق�سم
ال �ل �غ ��وي ��ات احل ��ا� �س ��وب �ي ��ة ..ال� � ��خ» ،وذل � ��ك ع �ل ��ى م���س�ت��وى
ال�ب�ك��ال��وري��و���س وامل��اج���س�ت�ير وال ��دك �ت ��وراه� .إن امل�ستفيد
الأول من خريجي الأق�سام اللغوية اجلديدة هو ال�سوق
الوطنية وال�سوق الأورب�ي��ة والأ� �س��واق العاملية املختلفة.
وللتدليل على التطور احلا�صل يف ال�صناعة اللغوية يف
االحت ��اد الأورب ��ي وح ��ده ،ت�ق��ارن الكاتبة ب�ين �إح�صائيات
امل �ف��و� �ض �ي��ة الأورب � �ي� ��ة ل� ل��إي ��راد ال �� �س �ن��وي ال� ��ذي حققته
ال���ص�ن��اع��ة ال�ل�غ��وي��ة داخ ��ل االحت ��اد الأورب � ��ي ��س�ن��ة ،2008
وه��و  8,4مليار ي��ورو ،م��ع الإي ��راد ال�سنوي ال��ذي حققته
ال�صناعة اللغوية داخل االحتاد الأوربي �سنة  ،2015وهو
 22مليار ي��ورو .وتف�سر الكاتبة ه��ذه القفزة الكبرية يف
الدخل ال��ذي حتققه ال�صناعة اللغوية بالتطور الكبري
الذي عرفته التكنولوجيا الرقمية يف ال�سنوات الأخرية،
ال � ��ذي واك� �ب ��ه ت �ط ��ور ك �ب�ير يف جم� ��ال ت ��وط�ي�ن ال�ب�رام ��ج
احلا�سوبية« ،ال�شيء فر�ض على اللغويني �أن يت�سلحوا
مب�ه��ارات ج��دي��دة مل يكونوا يتمتعون بها ،ال�شيء ال��ذي
جعل املفو�ضية الأورب�ي��ة تن�شئ �أق�سا ًما جامعية جديدة
على م�ستوى املاج�ستري» لدعم �أداء اللغويني وتطويره.
ومت �ث��ل ال�ك��ات�ب��ة ب��ال�ت�ط��ور احل��ا� �ص��ل يف جم ��ال ال�ه��وات��ف
الذكية م��ن م��ارك��ة �آي�ف��ون و�سام�سونغ وغ�يره�م��ا .فهذه
الهواتف جمهزة للعمل يف جميع الأ�سواق يف العامل لأ ّنها
تدعم معظم اللغات احلية ،ومتكن بالتايل امل�ستهلك من
اختيار لغته الوطنية يف قائمة الإع ��دادات فيهاُ .ت�سمى
برجمة اللغة – �أية لغة – داخل �آلة ما كالهاتف الذكي �أو

احلا�سوب �أو التلفزيون �أو غري ذلك من �آالت – توطي ًنا.
ف��ال�ت��وط�ين �إذن «ع�م�ل�ي��ة ت�ت��م ع�بر م��رح�ل�ت�ين :الرتجمة
رتجم
التقليدية للن�ص امل��راد ترجمته و�إدخ��ال الن�ص امل ُ َ
داخ��ل الآل��ة بلغة � HTMLأو غريها» .و�سوق التوطني
راب �ح��ة يف ال �غ��رب ،واجل��ام �ع��ات ال�غ��رب�ي��ة ت �ك � ّون اللغويني
بحيث ي�ستطيعون الرتجمة والربجمة يف �آن واحد .وهذا
جديد يف االحتاد الأوربي ،ومعظم اجلامعات غري الغربية
– ومنها اجلامعات العربية – ال تنظم مثل هذا التكوين
لطالبها يف كلياتها ،مما يحرم املرتجم غري الغربي – �أو
العربي – من فر�صة عمل مهمة وذات جدوى اقت�صادية
كبرية .ومن تبعات ذلك �أن �أجور الرتجمة والتوطني يف
الغرب مرتفعة ج �دًا ،و� ّأن امل�ستهلك النهائي للمنتج هو
ّ
واملوطن الغربي املرتفعة ،لأن
الذي ي�ؤدي فاتورة املرتجم
امل�صنع يح�سبها �ضمن �سعر البيع النهائي للمنتج.
بعد ذل��ك تتطرق الكاتبة يف ف�صل ث��ال��ث �إىل ال�صناعة
امل�ع�ج�م�ي��ة ال �ت��ي جت� ��اوزت ال �� �س �ي��اق ال�ت�ق�ل�ي��دي للمعاجم
ريا يف جمال علم
والقوائم املتخ�ص�صة وحققت تطو ًرا كب ً
امل�صطلح ال��ذي �أ�صبح عل ًما م�ستق ً
ال داخ��ل ع�ل��وم اللغة
التطبيقية وخا�ض ًعا للتقيي�س ال ��دويل ،وتقف فيه عند
عمل اللجنة التقنية ال�سابعة والثالثني التابعة للمنظمة
ال��دول�ي��ة للتقيي�س امل�ع��روف��ة مب�ؤ�س�سة الأي ��زو ()ISO
املتخ�ص�صة يف امل�صطلحية وامل ��وارد وامل�ضامني اللغوية
الأخ ��رى .وت�شيد الكاتبة باملقايي�س التي و�ضعتها هذه
اللجنة والدور الذي ت�ؤديه يف جمال التدبري امل�صطلحي.
وه��ذه املقايي�س ال تنح�صر فقط يف جم��ايل امل�صطلحية
وال �ت �ق �ي �ي ����س ب ��ل ت �ت �ع��داه �م��ا ل �ك��ي ت���ش�م��ل ك ��ذل ��ك م� ��وارد
وم���ض��ام�ين ل�غ��وي��ة �أخ ��رى وتطبيقها �أو ان�ط�ب��اق�ه��ا على
�أي حقل �أو �أي ممار�سة ت�شمل التوا�صل واملعرفة و�إدارة
املعلومات ونقلها .وت��رى «�أن املرونة الكبرية التي متيز
بع�ض اللغات عند و�ضع الكلمات وامل�صطلحات اجلديدة»
لي�س مردها �إىل طبيعة تلك اللغات بقدر ما تكون هذه
امل��رون��ة «نتيجة للتخطيط ال�ل�غ��وي وال�سيا�سة اللغوية
ال�ف�ع��ال��ة» .ول�ت��و��ض�ي��ح ذل ��ك مت�ث��ل ال�ك��ات�ب��ة ب��ال�ع�لاق��ة بن
الإنكليزية والفرن�سية .ففي حني «ت�سبق الإنكليزية �سائر
اللغات يف و�ضع املفاهيم العلمية اجلديدة ال�شتغال كثري
من �أهل العلم وال�صناعة على خمتلف �أ�صولهم بها» ،ف�إن

