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جان كالفي :اللغة العربية يف مراتب متأخرة
مهددة باالنقراض
 %95من لغات العالم ّ
أش��ار ال�ع� ِ�ال��م ال�ل�غ��وي الفرنسي البروفسور
ل��وي��س -ج��ان ك��ال�ف��ي ،إل��ى ّأن ع��دد اللغات
المتداولة حول العالم يبلغ  7آالف لغة .لكن
ال��الف��ت ف��ي كالمه أيضًا ّأن  %5م��ن لغات
ّ
العالم يتداولها  %94م��ن س��ك��ان العالم،
فيما ال �� %95األخ��رى يتداولها  %6فقط
ّ
باإلنقراض.
مهددة
وهي
ان،
السك
من
ف�ل�م�ن��اس�ب��ة ال� �ي ��وم ال �ع��ال �م��ي ل� ّ�ل �غ��ة األمّ،
وص��دور الترجمة ّالعربية للكتاب الفرنسي
ّ
"أي م �س �ت �ق �ب� ّ�ل ل ��ل� �غ ��ات؟ اآلث � � ��ار ال �ل �غ��وي��ة
ّ
ل�ل�ع��ول�م��ة" ،ن��ظ�م��ت م��ؤس�س��ة ال�ف�ك��ر العربي
ب��ال�ت�ع��اون م��ع جامعة ال�ق� ّ�دي��س ي��وس��ف في
بيروت ،محاضرة بعنوان "أوزان اللغات ّفي
العالم وموقع اللغة العربية" ،ألقاها مؤلف
الكتاب لويس  -جان كالفي.
وق ��ال ك��ال�ف��ي ان ل�غ��ات ال�ع��ال��م ال� �� 7آالف
لغة ،متفاوتة من ناحية التوزيع الجغرافي؛
فاإلنكليزية ً
مثال أو اإلسبانية أو الفرنسية
تنتشر داخل أوروبا بنسبة  ،%4لكنها في
إف��ري�ق�ي��ا تستحوذ ع�ل��ى  %30م��ن اللغات
و %15ف��ي أم �ي��رك��ا ال��الت�ي�ن�ي��ة،
ال �م �ت��داول��ة ّ
واضعًا ترتيب اللغات بحسب عدد الناطقين
ب�ه��ا ع��ال�م�ي��ًا ،ال�ص�ي�ن� ّ�ي��ة ف��ي ال�م��رت�ب��ة األول��ى
تليها اإلنكليزية ومن ثم اإلسبانية.
ورأى ّأن عامل "عدد الناطقين باللغة كلغة

لويس  -جان كالفي.

ّ
اللغوي بأكثر
أول��ى" ال��ذي ح� ّ�دده المقياس
من  500ألف شخص ،يستبعد اللغة العربية،
ع�ل�م��ًا أن ع ��دد ال�ل�غ��ات ال �ت��ي ي�ن�ط��ق ب�ه��ا ه��ذا
العدد يبلغ  563لغةّ .
وميز بين اللغة العربية
ّ
العاميات ،وبناءً
المحلية أو ّ
الفصحى والعربية
ّ
العربية
على هذا التمييز أوضح ّأن "استبعاد"

ّ
وطرح كالفي أسئلة تتعلق باللغة العربية:
ّ
ّ
كيفية االنتقال إلى اللغة العربية
األول حول
ف��ي ج�م�ي��ع ال �ب �ل��دان ال �ت��ي ت��رغ��ب ف��ي تغيير
ّ
سيتم
نظامها التدريسي ،فما هي اللغات التي
اعتمادها ول�م��اذا؟ وه��ل ه��ذه البلدان ّ
مجهزة
ُ
لذلك؟ ّ
ستستخدم؟ الفصحى أم
وأي ّ"عربية"
ّ
ّ
العامية؟ محذرًا من اختراق المحليات الوطنية
اللغة العربية المكتوبة.
العربية ،صيغ ّ
وك � ��ان اس �ت �ه ��ل ال � �ن� ��دوة رئ� �ي ��س ج��ام�ع��ة
ّ
القديس يوسف البروفسور سليم دكاش،
ف �س��أل ،م��ا ه��و مستقبل ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة في
خ �ض� ّ�م ال �ع��ول �م��ة االق �ت �ص��ادي��ة وال �س��وق �ي��ة؟
ّ
ّ
حيويتها؟ وأك��د ّأن لغتنا
وكيف تستعيد
ّ
تمر بأزمة ّ
ّ
تكيف وأزمة عالئقية مع الحداثة.
ّ
وت� �ح ��دث م��دي��ر م��ؤس �س��ة ال �ف �ك��ر ال�ع��رب��ي
ال�ب��روف�س��ور ه�ن��ري ال�ع��وي��ط ،ف��أك��د ّأن ق��راءة
ُ
ال�ك�ت��اب ي�ح�م��ل ع�ل��ى ال�ت�ب� ّ�ص� ِ�ر ف��ي م��ا ت�ث�ي��ره
أوض� � ُ�اع ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة م��ن إش �ك��ال� ّ�ي��ات ،وم��ا
ُ
تواجهه لغتنا من ّ
تحديات في زمن العولمة.

(ميشال صايغ)

في هذا العامل يعود إلى كونها اللغة الرسمية
في  21بلدًا ،ولكنها ليست اللغة األم في هذه
ّ
يتحدث
البلدان ،وال حتى اللغة ّ األول��ى التي
ّ
السكان الذين يتكلمون ّ
العاميات؛ وعلى
بها
ه��ذا المقياس نجد اللغة العربية بلهجاتها
ّ
المختلفة في مراتب متأخرة.

وتناول البروفسور جرجورة ح��ردان اللغة
التي تختفي من حيث التداول بها والتواصل
عبرها م��ع اخ�ت�ف��اء الناطقين ب�ه��ا .وس��أل أال
ّ
�ودي��ة خ� ّ
تتمتع ه��ذه ال�ل�غ��ة بمكانة وج� ّ
�اص��ة
بها بصفتها نظامًا وظيفيًا يمكن للناطقين
ب�ه��ا اس�ت�خ��دام��ه وي�ب�ق��ى م��وج��ودًا ح�ت��ى بعد
مماتهم؟
وأوض � ��ح م �ت��رج��م ال �ك �ت��اب ج ��ان ج� ّ�ب��ور أن��ه
ّ
يشكل إض��اءة شاملة حول مستقبل اللغات
ف ��ي ع �ص��ر ال �ع��ول �م��ة ،وي �س �ع��ى ل �ب �ل��ورة "ع�ل��م
السياسة اللغوية" ّ الذي يساعدنا في اإلجابة
على األسئلة المعقدة التي تطرحها العولمة
ّ
اللغوي.
في جانبها

