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نقا�ش لغوي حول «اأوزان اللغات يف العامل وموقع اللغة العربية»
ملنا�شبة ال�ي��وم العاملي للّغة الأمّ  ،و��ش��دور الرتجمة
أي م�شتقبل للّغات؟ الآثار
العربية للكتاب الفرن�شي «ا ّ
ال �ل �غ��وي��ة ل �ل �ع��ومل��ة» ،ن� ّ
�ظ �م��ت م �وؤ�ّ��ش �� �ش��ة ال �ف �ك��ر ال�ع��رب��ي
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ج��ام �ع��ة ال �ق��دّ ي ����ص ي��و� �ش��ف يف ب ��روت،
حم��ا� �ش��رة ب �ع �ن��وان «اأوزان ال �ل �غ��ات يف ال �ع��امل وم��وق��ع
�امل اللغوي
اللغة العربية» ،األقاها م�وؤ ّل��ف الكتاب ال�ع� مِ
الفرن�شي الربوف�شور لوي�ص -ج��ان كالفي ،وق��دّ م لها
رئي�ص جامعة القدّ ي�ص يو�شف يف ب��روت الربوف�شور
ؤ�ش�شة الفكر العربي
دك��ا���ص ،وامل��دي��ر العام ملو ّ
�شليم ّ
ال��ربوف���ش��ور ه��ري ال�ع��وي��ط ،واأدار حلقة النقا�ص التي
ت�ل��ت امل�ح��ا��ش��رة ال��ربوف �� �ش��ور ج��رج��ورة ح� ��ردان املمثّل
ال�شخ�شي لرئي�ص اجلمهورية اللبنانية لدى املنظمة
الدولية الفرنكوفونية ،ومُ رتجم الكتاب الدكتور جان
جبّور ،و�شارك فيها اأكادمييون
خمت�شون ،ولغويّ ون،
ّ
و�شخ�شيات ثقافية وتربوية واإعالمية وطالب جامعات.
ا��ش�ت�ه��لّ ال �ن��دوة ال��ربوف �� �ش��ور �شليم ّ
دك��ا���ص ف �ا ّأك��د اأن
ل��وي ����ص -ج ��ان ك��ال�ف��ي ي��ر��ش��د ح ��الت ان�ح���ش��ار وت��دفّ ��ق
اللغات ،مع قناعة واحدة ال وهي ا ّأن كلّ اللغات ل تتمتّع
بالقيمة نف�شها يف «�شوق اللغات» ،وا ّأن العوملة توؤدي
اإىل تخفي�ص قيمة بع�ص اللغات ل�شالح لغات اأخرى،
ف�ه�ن��اك ل �غ��ات جت�ع��ل ال�ت��وا��ش��ل مم�ك�ن� ًا يف ك��لّ م�ك��ان،
كالإنكليزية ،والإ��ش�ب��ان�ي��ة ،والفرن�شية؛ وه�ن��اك لغات
جمال ا�شتخدامها �شيّق وحملّي ،وبالتايل هناك قيمة
��ش��وق� ّي��ة ل�ل�غ��ات ،وه ��ذا ه��و اأث ��ر ال�ع��ومل��ة الرئي�شي على
اللغات.
دك ��ا� ��ص م ��ا ه ��و م���ش�ت�ق�ب��ل ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة
و�� �ش� �األ ّ
يف خ���ش��مّ ال �ع��ومل��ة الق�ت���ش��ادي��ة وال���ش��وق�ي��ة؟ وكيف
ت�شتعيد حيويّ تها؟ وا ّأك��د ا ّأن لغتنا مت ّر باأزمة تكيّف
واأزم� � ��ة ع��الئ �ق � ّي��ة م ��ع احل� ��داث� ��ة ،ه ��ي ال �ت��ي ك��ان��ت يف
الع�شور الو�شطى لغة العلوم والثقافة .واأ�شار اإىل اأن
العربية تعاين م��ن التمايز ب��ن الف�شحى والعامّ ية
املتداولة يومياً ،وبُ عدها يف م�شافتها الثقافية عن
احلياة اليومية التي يعي�شها النا�ص .وخلُ�ص اإىل ا ّأن
اأزم��ة اللغة العربية هي اأزم��ة هويّ ة الوطن اأو العامل
العربي غر القادر على التحالف �شيا�شياً ،والتعاون
اقت�شادياً ،والإن�ت��اج امل�شرتك لثقافة ب�شرية وعلمية
تتكيّف مع زمننا.
وحت� ��دّ ث ال��ربوف �� �ش��ور ه ��ري ال �ع��وي��ط ع��ن امل�ع��اي��ر
اللغوي الالمع لوي�ص -جان
َّ
العامل
مِ َ
التي ي�شتخدمها
ك��ال�ف��ي ل�ق�ي��ا�� مِ�ص اأوزان ال �ل �غ��ات ع ��امّ ��ةً  ،ووزن ال�ل�غ��ة
العربية على وجه اخل�شو�ص ،وراأى اأنّ ��ه قد ل ينعقدُ
ح��ول�ه��ا الإج��م��اع ،وه��ي ق��اب�ل��ة للم�شاءلة وامل��راج�ع��ة
ْ
والنقا�ص.
ولكن دعوين او ّؤك��دُ اأي�ش ًا ا ّأن قراءة الكتاب
ترجمته اإىل العربية ،اأيّ ًا يكن
َ
ؤ�ش�شتُنا
الذي تولّت مو ّ
راأيُ نا يف حمتواه ،وا ّأن التمعّ ن يف ال�شوؤال «كيف نحدّ د
موقع اللغة العربية» ،الذي اختاره الربوف�شور كالفي
عنوان ًا ملحا�شرته ،اأيّ ًا يكن موقفُ نا من الأجوبة التي
التب�شر يف
ّ
�شيُعطيها ،من �شاأنهما اأن يحمالنا على
�اع اللغة العربية م��ن اإ�شكاليّات ،وما
م��ا تُ �ث��ره اأو� �ش� ُ
تواجههُ لغتنا من حتدّ يات يف زمن العوملة.
واأ�� � �ش � ��اد ال� � َ�ع� ��وي� ��ط ب ��اجل� �ه ��ود ال� �ت ��ي ت �ب��ذل �ه��ا دول
وجامعات ومراكز اأبحاث وجمامع لغويّ ة ،يف خدمة
ؤ�ش�شة
اللغة العربية والناطقن بها ،لفت ًا اإىل ا ّأن مو ّ
ال �ف �ك��ر ال��ع��رب��ي ق ��د اأجن� � ��زت ع� � ��دد ًا م ��ن ال ��درا�� �ش ��ات،
واأط �ل �ق��ت ��ش�ل���ش�ل��ةً م��ن امل� �ب���ادرات وامل �� �ش��اري��ع ،ويف
املرجعي
ّ
طليعتها التقرير
«لننه�ص بلغتنا :م�شروع
ْ
ل��ش�ت���ش��راف م�شتقبل اللغة ال�ع��رب�ي��ة» ،وم�شروعُ ها

] لوي�س جان كالفي

] من�سة الندوة

الطموح «عربي  :21الإ�شهام يف تطوير تعلّم اللغة
َ
ؤ�ش�شتنا،
العربية وتعليمها» .وا ّأك��د ا ّأن ما تقوم به مو ّ
�روري
ّ
وم��ا تقوم ب��ه جهات عربية اأخ��رى ك�ث��رة�� ،ش�
وم �ف �ي��د .ول�ك�ن��ه ل ي�ك�ف��ي اإن ك � ّن��ا ج��ادّ ي��ن ح �ق �اً ،ل يف
ال�شعي اإىل حماية اللغة العربية واحل �ف��اظ عليها
ف�ح���ش��ب ،يف اإط� ��ار ح ��رب ال �ل �غ��ات ال �� �ش��رو���ص ،ب��ل يف
العربي،
ّ
�شعينا اأي�ش ًا اإىل تعزيز تداولها يف النطاق
�امل ال �ل �غ��وي��ة،
وحت �� �ش��ن م��وق �ع �ه��ا ع �ل��ى خ��ري �ط��ة ال� �ع � َ
وزيادة ما تتمتّع به من قيمة ووزن.
النهو�ص بلغتنا هي م�شوؤولية م�شرتَكة،
َ
وا ّأك��د اأن
�ق ه� ��ذا احل� �ل ��م ره � ��نٌ ب �ت �ع��اون �ن��ا وت �� �ش��اف��ر
وا ّأن حت �ق �ي� َ
جماعيّة ،ت�شاهمُ ال��دولُ
جهودنا ،داع�ي� ًا اإىل م�ب��ادر ٍة َ
العربيّةُ كلُّها فيها ،لتحديد التحدّ يات واملعوّقات،
وتعين الأهداف املن�شودة ،ور�شم ال�شيا�شة اللغويّ ة
الكفيلة ببلوغها ،وو��ش��ع ال�شرتاتيجيّات واخلطط
املالئمة حلُ �شن تنفيذها.
واأل� �ق��ى ال��ربوف �� �ش��ور ل��وي ����ص-ج��ان ك��ال�ف��ي م��داخ�ل��ة
�دخ��الت التي
معمّ قة ح��ول ال�شيا�شات اللغوية وال �ت� ّ
اللغوي ،واأ�شار اإىل
ّ
تطال اللغة ،والعوملة يف جانبها
ا ّأن ع��دد اللغات امل�ت��داول��ة ح��ول ال�ع��امل يبلغ  7الف
لغة ،لكنها متفاوتة من ناحية التوزيع اجلغرايف؛
فالإنكليزية م�ث� ًال اأو الإ�شبانية اأو الفرن�شية تنت�شر
داخل اأوروب��ا بن�شبة  ،%4لكنها يف اإفريقيا ت�شتحوذ
ع�ل��ى  %30م��ن ال �ل �غ��ات امل �ت��داول��ة و %15يف اأم��رك��ا
الالتينية .ولفت اإىل ا ّأن  %5من لغات العامل يتداولها
�شكان العامل ،فيما ال� %95الأخرى يتداولها
ّ
 %94من
�ك��ان ل��ذا فهي م �ه��دّ دة ب��الن�ق��را���ص،
 %6فقط م��ن ال���ش� ّ
وا��ش�ع� ًا ت��رت�ي��ب ال� ّل�غ��ات بح�شب ع��دد ال�ن��اط�ق��ن بها
عاملياً ،ال�شينيّة يف املرتبة الأوىل تليها الإنكليزية
ومن ثم الإ�شبانية.

املقيا�ص اللغوي

اللغوي الذي يعتمده
ّ
واأو�شح كالفي ا ّأن املقيا�ص

يت�شمّ ن  12عامالً ،بينها عدد املتكلّمن للّغة (كلغة
اأمّ اأو كلغة ث��ان�ي��ة) ،ع��دد ال�ب�ل��دان ال�ت��ي ت�ك��ون فيها
اللغة ر�شميّة اأو وطنية ،تدفّ قات الكتب املرتجمة
من واإىل اللغة ،خ�شوبة ال�شعوب التي تتحدّ ث بهذه
اللغات ،املوقع ال��ذي حتتلّه على �شبكة الإنرتنت،
ال��وزن القت�شادي للبلدان التي تتكلّم ه��ذه اللغات
اأي�شاً ..اإل��خ .ويختلف موقع اللغات وترتيبها تبع ًا
للعامل امل�شتخدم ،ف� �اإذا اأخ��ذن��ا يف الع�ت�ب��ار عامل
النت�شار اجل �غ��رايف ،حت�ت��لّ اللغة العربية املرتبة
ال �ث��ال �ث��ة ك�ل�غ��ة ر� �ش �م � ّي��ة م�ع�ت�م��دة يف  21ب �ل��د ًا متّ ��ت
كتابة خمتلف املوؤلّفات الأدبيّة بها ،ومتّ ت الرتجمة
ب�شكل كبر منها واإليها ،واإذا اأخذنا عامل التعليم
يف جامعات العامل باأ�شره ،حتتلّ العربية املركز
التا�شع.
وراأى ا ّأن ع��ام��ل ع��دد الناطقن باللغة كلغة اأوىل
�وي ب�اأك��ر م��ن  500األ��ف
ال��ذي ح ��دّ ده املقيا�ص ال�ل�غ� ّ
� �ش �خ ����ص ،ي���ش�ت�ب�ع��د ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ع �ل �م � ًا اأن ع��دد
اللغات ال�ت��ي ينطق بها ه��ذا ال�ع��دد يبلغ  563لغة.
وميّز بن اللغة العربية الف�شحى والعربية املحلّية
اأو ال��ع��امّ ��ي��ات ،وب� �ن ��اءً ع �ل��ى ه���ذا ال�ت�م�ي�ي��ز اأو�� �ش ��ح ا ّأن
«ا�شتبعاد» العربيّة يف هذا العامل يعود اإىل كونها
اللغة الر�شمية يف  21بلداً ،ولكنها لي�شت اللغة الأم
يف ه��ذه البلدان ،ول حتى اللغة الأوىل التي يتحدّ ث
ال�شكان ال��ذي��ن يتكلّمون ال�ع��امّ �ي��ات؛ وع�ل��ى هذا
ّ
بها
املقيا�ص جن��د اللغة العربية بلهجاتها املختلفة
أخرة .وعلى �شبيل املثال تاأتي العربية
يف مراتب متا ّ
اخلليجية يف املركز رقم  ،136والعربية امل�شرقية
يف املركز  ،138اأمّ ا العربية امل�شرية فتحتلّ املركز
 ،156والعربية اجلزائرية يف املركز  ،235والعربية
املغربية يف املركز  ،185والعربية ال�شودانية يف
املركز .217
وحر�ص كالفي على التاأكيد با ّأن املقيا�ص اللغوي
ل ي � �وؤدّ ي وظ�ي�ف��ة علمية فح�شب ،ب��ل ي��وفّ ��ر م�شاعدة

كبرة يف اتّ �خ��اذ ال �ق��رارات املتعلّقة بعلم ال�شيا�شة
ال�ل�غ��وي��ة .وا ّأك� ��د اأن ال�شيا�شة ال�ل�غ��وي��ة ه��ي ن��وع من
التدخل الب�شري الإرادي يف اإط��ار العالقة بن اللغة
ّ
واملجتمع ،ب�شكل يُ عنى بلغة معيّنة ،اأو ب�شيغها اأو
بكتابتها ،اأو بلغات عدّ ة مع وظائفها والعالقات التي
جتمعها معاً.
وطرح كالفي ثالثة اأ�شئلة تتعلّق باللغة العربية:
الأوّ ل حول كيفيّة النتقال اإىل اللغة العربية يف جميع
البلدان التي ترغب يف تغير نظامها التدري�شي ،فما
هي اللغات التي �شيتمّ اعتمادها ومل��اذا؟ وه��ل هذه
جمهزة لذلك؟ وهل لدينا مدرّ�شون ومدرّبون
ّ
البلدان
ق� ��ادرون على ال�ق�ي��ام ب�ه��ذا ال�ع�م��ل؟ وال �� �ش �وؤال الثاين
هو :ا ّ
أي «عربية» �شت�شتخدم؟ الفُ �شحى اأم العامّ ية؟
حمذّ ر ًا من اخرتاق املحلّيات الوطنية العربية� ،شيغ
اللغة العربية املكتوبة ،اأي اخ��رتاق اللغة العامّ ية
للغة العربية املكتوبة ،اأو تخريب اللغة العامّ ية
لهذه الأخرة كما هي احلال يف بع�ص دول املغرب
العربي .اأما ال�شوؤال الثالث فهو :هل نحن يف �شدد
درا�شة اللغة العربية ككيان واحد؟ ليطرح ال�شوؤال
جم� ��دداً :ه��ل ن�ح��ن ن �ت �ح��دّ ث ع��ن ال�ل�غ��ة نف�شها؟ من
ال��وا� �ش��ح ا ّأن الإج��اب��ة �شلبية .ف�ق��د اع�ت�م��دن��ا م�ن�ظ��ور ًا
يحدّ د ما ي�شابه عربية واح��دة ،وعربيات خمتلفة.
ع��رب�ي��ة واح� ��دة ،ل ت �ك��ون ال�ل�غ��ة الأوىل امل�ع�ت�م��دة يف
البالد اأو يتمّ النطق بها بطريقة حم��دودة ولكن يتمّ
ت��دري���ش�ه��ا وال �ك �ت��اب��ة ب�ه��ا وال��رتج �م��ة م�ن�ه��ا واإل �ي �ه��ا،
وعربيات اأخ��رى ،وهي العربية التي نتكلّمها ونبداأ
اأي�ش ًا بكتابتها.

تفاوت اللغات

وط ��رح ال��دك �ت��ور ج��رج��ورة ح� ��ردان ت �� �ش��اولت ح��ول
اخلُ ال�شات التي و�شل اإليها الكاتب ،ومنها القول ا ّإن
اللغة تختفي من حيث التداول بها والتوا�شل عربها

مع اختفاء الناطقن بها .و�شاأل ال تتمتّع هذه اللغة
خا�شة بها ب�شفتها نظام ًا وظيفي ًا
ّ
مبكانة وجوديّ ة
ميكن للناطقن بها ا�شتخدامه ويبقى موجود ًا حتى
بعد مماتهم؟ وقال �شحيح ا ّأن الأكاديّ ن وال�شومريّ ن
اختفوا من الوجود ،اإل ا ّأن لغة كل �شعب منهما بقيت
قائمة حتى بعد انقرا�شهم.
وتطرّق اإىل التفاوت بن اللغات ومكاناتها ،معترب ًا
ا ّأن قيمة اللغات لي�شت مت�شاوية :فاللغة الإنكليزية
تتمتّع بقيمة ومكانة اأك��رب يف �شوق اللّغات مقارنةً
مع اللهجة اللبنانية ،ولكن ال توؤدّ ي اللهجة اللبنانية
بالن�شبة اإىل اللبنانين الوظيفة نف�شها التي توؤدّ يها
اللغة الإنكليزية بالن�شبة اإىل الناطقن بها؟ اإذ ًا ال
ت�ت���ش��اب��ه ال �ل �غ��ات م��ن ن��اح�ي��ة ال��وظ�ي�ف��ة وت�خ�ت�ل��ف من
ناحية الأثر الذي قد ُحتدثه؟
و� �ش �األ ح� ��ردان م��ا ه��ي القيمة ال��رم��زي��ة واملعنوية
والوجودية للفرد وللجماعة اإزاء ما و�شفها املقاربة
«ال�ت�ج��اري��ة» للّغة الأم؟ وم��ا ه��و موقع اللغة العربية
الف�شحى يف ه��ذه املقاربة؟ هل هي لغة متّ اإح�شاء
م�شتخدميها؟ وم ��ا ه��ي ع��الق�ت�ه��ا بلغتنا الأم؟ وا ّأك ��د
ا ّأن ه��ذه الأ��ش�ئ�ل��ة ل ت��رن��و اإىل الت�شكيك ب�اأه��مّ �ي��ة هذه
امل �ق��ارب��ة غ��ر الع �ت �ي��ادي��ة واجل��ري �ئ��ة ال �ت��ي ق ��ام بها
الربوف�شور كالفي ،والتي ت�شعنا اأم��ام الواقع املرير
لق�شايا ي�شعب تقبّلها ،ولكنها قائمة وت�شتدعي
ان �ت �ب��اه �ن��ا؛ اأ�� �ش ��ف اإىل ا ّأن ال �ك��ات��ب ي �ت �م �رّد ع �ل��ى ه��ذا
الواقع يف ا�شتنتاجه ،كما اأنّ ه يحاول طرح مقاربتن
ت�ت�ع� ّل�ق��ان بتغير م���ش��ار ه ��ذا ال ��واق ��ع :اأ ّول �ه �م��ا ح�شد
اجل �ه��ود لتعزيز ال�ت�ن�وّع «الأف �ق��ي» ب��ن اللغة فائقة
املركزية واللغات املركزية الأخرى ،وثانيهما تعزيز
التنوّع «العمودي» بن اللغات الطرفية.
ي�شكل
ّ
واأو�� �ش ��ح ال��دك �ت��ور ج ��ان ج � ّب��ور اأن ال �ك �ت��اب
اإ� � �ش� ��اءة � �ش��ام �ل��ة ح� ��ول م���ش�ت�ق�ب��ل ال �ل �غ��ات يف ع�شر
ال�ع��ومل��ة ،وي�شعى لبلورة «علم ال�شيا�شة اللغوية»
الذي ي�شاعدنا يف الإجابة على الأ�شئلة املعقّ دة التي
ّ
تطرحها العوملة يف جانبها
اللغوي .ولفت اإىل ا ّأن
الكتاب يت�شمّ ن درا�شة حالت كل من تركيا والحتاد
الأوروبي والأرجنتن وكور�شيكا ،ليُظهر باأن امل�شاألة
اللغوية ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالو�شع ال�شيا�شي.
واأ� �ش��ار اإىل ا ّأن حتليل احل ��الت اللغوية يف العامل
يبن اأن اللغات غر مت�شاوية اإىل حدّ كبر ،معترب ًا ا ّأن
ّ
العوملة التي تزيد من اأعداد �شبكات التوا�شل ،تعمّ ق
ال�ت�ف��اوت ب��ن ال�ل�غ��ات ،وت �ع �زّز و��ش��ع اللغة املفرطة
يف مركزيتها اأي الإن�ك�ل�ي��زي��ة ،على ح�شاب اللغات
أي لغوي اأن ي�شعد لندثار
الطرَفية .وا ّأكد اأنّ ه ل ميكن ل ّ
َ
�وج��ب علينا ب�شكل
ل �غ��ة ،ل�ك��ن ذل ��ك ل ي�ع�ن��ي اأنّ � ��ه ي �ت� ّ
منهجي ،وبنوع من التعنّت املَ رَ�شي ،حماية اأ�شكال
لغوية هجرها الناطقون بها.
لقد اأثارت املحا�شرة التي األقاها الربوف�شور كالفي
تركز على املعاير
ّ
نقا�ش ًا وا�شع ًا اتّ �شم باحليويّ ة،
امل�شتخدمة يف حتديد اأوزان اللغات ،وعلى العالقة
ب��ن اللغة العربية الف�شحى امل�شرتكة ب��ن جميع
���ش��ة ب�ك��ل دول ��ة اأو
ال���دول ال�ع��رب�ي��ة ،وال �ع��امّ �ي��ات اخل��ا ّ
منطقة عربية.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن مو ّ
ؤ�ش�شة الفكر العربي اأ�شدرت
أي م�شتقبل للّغات،
حديث ًا الرتجمة العربية لكتاب «ا ّ
الآث � ��ار ال�ل�غ��وي��ة ل �ل �ع��ومل��ة» ،وه ��و م��ن ت �األ �ي��ف ال�ب��اح��ث
ال �ل �غ��وي ال�ف��رن���ش��ي ل��وي ����ص -ج ��ان ك��ال �ف��ي ،وت��رج�م��ة
الدكتور جان جبور.

