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بالتعاون بني «مؤسّسة الفكر العربي» وجامعة القدّيس يوسف يف بريوت

نقاش حول «أوزان اللغات يف العامل»
{ بيروت « -الحياة»
< لمناس���بة اليوم العالمي للّغة األمّ،
وص���دور الترجم���ة العربي���ة للكت���اب
«أي مس���تقبل للّغ���ات؟ اآلثار
الفرنس���ي ّ
مؤسس���ة الفكر
ّ
اللغوية للعولمة» ،نظّ مت
العرب���ي بالتع���اون مع جامع���ة القدّيس
يوس���ف في بي���روت ،محاض���رة بعنوان
«أوزان اللغ���ات في العال���م وموقع اللغة
العربي���ة» ،ألقاه���ا مؤلّف الكت���اب العالِم
اللغوي الفرنس���ي البروفس���ور لويس-
ج���ان كالف���ي ،وق���دّم لها رئي���س جامعة
القدّيس يوس���ف في بيروت البروفس���ور
لمؤسس���ة
ّ
س���ليم دكّ اش ،والمدير العام
الفكر العربي البروفسور هنري العويط،
وأدار حلقة النقاش التي تلت المحاضرة
البروفس���ور جرج���ورة ح���ردان الممثّل
الش���خصي لرئيس الجمهورية اللبنانية
ل���دى المنظم���ة الدولي���ة الفرنكوفونية،
ومُ ترج���م الكت���اب الدكتور ج���ان جبّور،
مختص���ون،
ّ
وش���ارك فيه���ا أكاديمي���ون
ولغويّون ،وش���خصيات ثقافية وتربوية
وإعالمية وطالب جامعات.
استهلّ الندوة دكّ اش فأكّ د أن لويس-
جان كالفي يرصد حاالت انحسار وتدفّق
اللغات ،م���ع قناعة واحدة أال وهي أنّ كلّ
اللغات ال تتمتّع بالقيمة نفسها في «سوق
اللغات» ،وأنّ العولمة تؤدي إلى تخفيض
قيمة بعض اللغات لمصلحة لغات أخرى،
فهن���اك لغ���ات تجع���ل التواص���ل ممكن ًا
في كلّ م���كان ،كاإلنكليزية ،واإلس���بانية،
والفرنس���ية ،وهن���اك لغ���ات مج���ال
اس���تخدامها ضيّ���ق ومحلّ���ي ،وبالتالي
هناك قيمة س���وقيّة للغات ،وهذا هو أثر
العولمة الرئيسي على اللغات.
وس���أل دكّ اش ما هو مس���تقبل اللغة
العربي���ة في خض ّم العولم���ة االقتصادية
والس���وقية؟ وكيف تس���تعيد حيويّتها؟
وأكّ ���د أنّ لغتنا تم ّر بأزم���ة تكيّف وأزمة
عالئقيّة م���ع الحداثة ،هي التي كانت في
العصور الوس���طى لغة العلوم والثقافة.
وأشار إلى أن العربية تعاني من التمايز
بين الفصحى والعامّ ية المتداولة يومياً،
وبُعدها في مسافتها الثقافية عن الحياة
اليومية التي يعيش���ها الن���اس .وخلُص
إلى أنّ أزمة اللغة العربية هي أزمة هويّة
الوط���ن أو العالم العربي غير القادر على
التحالف سياس���ياً ،والتعاون اقتصادياً،
واإلنتاج المشترك لثقافة بشرية وعلمية
تتكيّف مع زمننا.
وتح���دّث العويط ع���ن المعايير التي
اللغات
ِ
أوزان
ِ
لقياس
ِ
يس���تخدمها كالفي
عامّ ���ةً ،ووزن اللغ���ةِ العربي���ة على وجهِ
الخصوص ،ورأى أنّه قد ال ينعق ُد حولها
اإلجماع ،وهي قابلة للمساءلة والمراجعة
والنق���اش« .ولك���نْ دعون���ي أؤكّ ���د أيض ًا

لويس -جان كالفي
مؤسس���تُنا
ّ
أنّ ق���راءة الكتاب الذي تولّت
ترجمت���ه إلى العربية ،أيّ��� ًا يكن رأيُنا في
َ
محتواه ،وأنّ التمعّ ن في الس���ؤال «كيف
نحدّد موقع اللغة العربية» ،الذي اختاره
البروفسور كالفي عنوان ًا لمحاضرته ،أ ّي ًا
يكن موقفُنا من األجوبةِ التي سيُعطيها،
التبصرِ
ّ
م���ن ش���أنهما أن يحمالنا عل���ى
في م���ا تُثيره أوضاعُ اللغ���ة العربية من
إشكاليّات ،وما تواجه ُه لغتنا من تحدّيات
في زمن العولمة».
وأشاد العَ ويط بالجهود التي تبذلها
دول وجامعات ومراك���ز أبحاث ومجامع
لغويّة ،في خدمة اللغة العربية والناطقين
مؤسس���ة الفكر العربي
ّ
بها ،الفت ًا إلى أنّ
أنج���زت عدد ًا م���ن الدراس���ات ،وأطلقت
سلس���ل ًة من المبادرات والمشاريع ،وفي

«لننهض
ْ
طليعته���ا التقري���ر المرجع���يّ
الستشراف مستقبل اللغة
ِ
بلغتنا :مشروع
العربية» ،ومشروعُ ها الطَ موح «عربي :21
اإلس���هام في تطوير تعلّ���م اللغة العربية
النه���وض بلغتنا
َ
وتعليمه���ا» .وأكّ ���د أن
هو مسؤولية مش���ترَكة ،وأنّ تحقيقَ هذا
الحلم ره���نٌ بتعاوننا وتضافر جهودنا»،
مبادرة َجماعيّة ،تساه ُم الدولُ
ٍ
داعي ًا إلى
العرب ّي ُة كلُّه���ا فيها ،لتحدي���د التحدّيات
األهداف المنشودة،
ِ
والمعوّ قات ،وتعيين
ورسمِ السياسةِ اللغويّةِ الكفيلةِ ببلوغها،
والخطط المالئمةِ
ِ
ّات
ووضعِ االستراتيجي ِ
سن تنفيذها.
لح ِ
ُ
وألق���ى كالف���ي مداخل���ة معمّ قة حول
والتدخ���الت التي
ّ
السياس���ات اللغوي���ة
تط���اول اللغ���ة ،والعولم���ة ف���ي جانبها

اللغ���وي ،وأش���ار إل���ى أنّ ع���دد اللغات
ّ
المتداول���ة ح���ول العال���م يبل���غ  7آالف
لغ���ة ،لكنها متفاوتة م���ن ناحية التوزيع
ال أو اإلسبانية
الجغرافي ،فاإلنكليزية مث ً
أو الفرنسية تنتشر داخل أوروبا بنسبة
 4في المئة ،لكنها في أفريقيا تس���تحوذ
عل���ى  30في المئة م���ن اللغات المتداولة
و 15ف���ي المئ���ة ف���ي أمي���ركا الالتينية.
ولفت إلى أنّ  5في المئة من لغات العالم
يتداولها  94في المئة من س���كّ ان العالم،
فيما ال� 95ف���ي المئة األخرى يتداولها 6
في المئة فقط من السكّ ان لذا فهي مهدّدة
باالنقراض ،واضع ًا ترتيب اللّغات بحسب
عدد الناطقين بها عالمي���اً ،الصينيّة في
المرتبة األولى تليه���ا اإلنكليزية ومن ثم
اإلسبانية.
اللغوي
ّ
وأوضح كالف���ي أنّ المقياس
ال���ذي يعتمده يتضمّ ���ن  12عامالً ،بينها
ع���دد المتكلّمي���ن للّغة (كلغ���ة أ ّم أو كلغة
ثاني���ة) ،عدد البل���دان التي تك���ون فيها
اللغة رس���ميّة أو وطني���ة ،تدفّقات الكتب
المترجم���ة م���ن اللغة وإليه���ا ،خصوبة
الش���عوب التي تتح���دّث به���ذه اللغات،
الموقع الذي تحتلّه على شبكة اإلنترنت،
ال���وزن االقتص���ادي للبلدان الت���ي تتكلّم
هذه اللغ���ات أيضاً ...إلخ .ويختلف موقع
اللغات وترتيبها تبع ًا للعامل المستخدم،
ف���إذا أخذنا في االعتبار عامل االنتش���ار
الجغرافي ،تحت���لّ اللغة العربية المرتبة
الثالثة كلغة رس���ميّة معتمدة في  21بلد ًا
تمّ ت كتابة مختلف المؤلّفات األدبيّة بها،
وتمّ ت الترجمة بش���كل كبير منها وإليها،
وإذا أخذن���ا عامل التعلي���م في جامعات
العالم بأس���ره ،تحت���لّ العربي���ة المركز
التاسع.
ورأى أنّ عام���ل «عدد الناطقين باللغة
اللغوي
ّ
كلغة أولى» الذي حدّده المقياس
بأكث���ر من  500ألف ش���خص ،يس���تبعد
اللغ���ة العربية ،علم ًا أن عدد اللغات التي
ينطق بها هذا العدد يبلغ  563لغة .وميّز
بين اللغ���ة العربية الفصح���ى والعربية
المحلّي���ة أو العامّ يات ،وبن���ا ًء على هذا
التمييز أوض���ح أنّ «اس���تبعاد» العربيّة
في ه���ذا العامل يعود إل���ى كونها اللغة
الرس���مية ف���ي  21بل���داً ،ولكنها ليس���ت
اللغة األم في هذه البلدان ،وال حتى اللغة
األول���ى التي يتحدّث بها الس���كّ ان الذين
يتكلّمون العامّ ي���ات؛ وعلى هذا المقياس
نج���د اللغة العربي���ة بلهجاتها المختلفة
متأخرة .وعلى س���بيل المثال
ّ
في مراتب
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