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 تصدیر
 

. فنمو مجتمع كما زادتنا إدراكا لتنوعھزادتنا العولمة وعیا بوحدة كوكبنا 
توى العالم لم نكن المعلومات یسمح بإقامة شبكة من االتصاالت على مس

لنحلم بھا منذ عقد مضى، ولكنھ یھدد أیضا بخطر التجانس الثقافي واللغوي. 
كما أن توسع االقتصاد العالمي یشجع على الھجرة من المجتمعات الریفیة 
الصغیرة إلى المراكز الحضریة الكبرى ومن بلد إلى آخر مما یزید 

 لیة.االلتباس في الھویات المتمیزة للمجتمعات المح
  

بین التنوع اللغوي والثقافي والبیولوجي والمشار إلیھ في ھذا  والترابط القائم
 ، یؤكد أھمیة إدراك(أو البیوثقافي) الكتیب بعبارة التنوع البیولوجي الثقافي
العالقات المركبة التي تنھض علیھا األجیال المقبلة كنھ تلك الشبكة من 

 ینبغي أن تؤديالذي طار إلاھو وذلك التنمیة المستدامة لعالمنا المعاصر. 
 التربیة دورا حاسما. فیھ

 
وعن طریق توفیر تعلیم یعّرف الناس بالعالقات المتبادلة بین البیئات 
والثقافات واللغات، یمكننا أن نساھم في إعداد مواطنین فطنین لضرورة 
صون تراث البشریة في كل مجال. كما نستثیر فیھم الفضول بشأن ھویتنا، 

 یة حمایةن نحن ومن أین جئنا، ونشجعھم على التناقش والتفكیر في كیفوم
عنوان ھذا الكتیب الذي تصدره  ذلككما یوحي ب - تفّردنا وإثرائھ. فمستقبلنا
إنما  -رالنغوا والصندوق العالمي لصون الطبیعةیالیونسكو بالتعاون مع ت

قت مضى نحن الیوم بحاجة أكثر من أي ووبوجود رؤیة مشتركة. یرتھن 
إلى أن نتقاسم ونصون ھذا العالم المتنوع حیث اللغات والثقافات والبیئات 

 تساند بعضھا بعضا وتعمل على إدامة بعضھا بعضا.
 

 جون دانییل
 مساعد المدیر العام للتربیة
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 لغتنا تسكب الدمع مدرارا
 ھجرھا أبناؤھا 

 تركوھا وحیدة تنوء بحملھا
 بات الناطق بھا یعتبر متخلفا

 كان أسرع من النسر تحلیقا وإن
 لساني ھذا أستعملھ لحاسة الذوق

 فھل یستطیع المرء أن یتذوق بلسان غیره؟
 

 1أبیات من شعر الولوف من نظم أسینو غي كوسان (السنغال)
 

 تنوع الحیاة، في الطبیعة وفي الثقافة
 

ال ریب أن أعجب خصائص الحیاة على األرض تتمثل في تنوعھا الھائل. 
. فتنوع الحیاة التنوع البیولوجي الثقافيذا الكتیب التعریف بمفھوم ویراد بھ

على األرض ال یكمن فقط في تنوع أجناس النبات والحیوان والنظم 
) وإنما یكمن أیضا في تنوع التنوع البیولوجياإلیكولوجیة في الطبیعة (

دأ ). ویبالتنوع الثقافي واللغويالثقافات واللغات في المجتمعات البشریة (
الكتیب بوصف التنوع في العالم في شكلھ البیولوجي وفي شكلھ اللغوي 
والثقافي، وما یتھدد كال منھما من أخطار . وینتقل بعد ذلك إلى بیان 
الروابط التي تجمع بین كل أشكال التنوع ھذه. ثم یبین كیف أن الصالت 

التنوع التي تربط فیما بین اللغة والثقافة والبیئة توحي بضرورة دراسة 
البیولوجي والتنوع الثقافي واللغوي في إطار واحد باعتبارھا مظاھر 
متمیزة ولكنھا مترابطة ترابطا وثیقا لتنوع الحیاة على األرض. وقد نحت 

(البیولوجي الثقافي)  للتعبیر عن ھذا الحقل  التنوع البیوثقافيمصطلح 
 ).1المعرفي الجدید (انظر اإلطار 

 
 1اإلطار رقم 

 :بالعبارات التالیةالمنظور البیوثقافي یف جرى تعر
التنوع االیكولوجي عنصر أساسي لبقاء الكوكب في المدى الطویل. "

وكل الكائنات، من نبات وحیوان وبكتیریا وبشر، تحیا وتزدھر من 
خالل شبكة من العالقات المعقدة الھشة. وأي أذى یصیب أحد عناصر 

                                                 
In Praise of the Beloved Language: a comparative view of man, Joshua A. (1977). Fishمقتبس من  1 

positive ethnolinguistic consciousness. Berlin: Mouton de Gruyter, p. 292. 
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یمكن توقعھا على النظام النظام اإلیكولوجي یؤدي إلى عواقب ال 
بأسره. والتنوع الجیني كان عامال مساعدا لعملیة التطور وأنجب 
أنواعا تتكیف وراثیا لبیئات مختلفة من أجل بقائھا. وفي التنوع تكمن 
طاقات التكیف. أما التجانس ففیھ تھدید للنوع ألنھ یعني الجمود وعدم 

ن التنوع البیولوجي. القدرة على التكیف. والتنوع اللغوي ال ینفصل ع
وموت اللغات والثقافات یحد من فرص اإلخصاب المتبادل بین البشر 

 ویقلل الشواھد على إنجازاتھم الثقافیة.
وأقوى النظم اإلیكولوجیة، في لغة اإلیكولوجیا، ھي أكثرھا تنوعا. أي 
أن التنوع یرتبط مباشرة باالستقرار؛ والتنوع مھم لطول البقاء. 

في البقاء على ھذا الكوكب إلى قدرتنا على التكیف ویعزى نجاحنا 
لمختلف أنواع البیئات على مدى آالف السنین (سواء البیئات المناخیة 
أو الثقافیة) . وقدرتنا ھذه إنما تتولد عن التنوع. فالتنوع اللغوي 
والثقافي یزید إذن من فرص نجاح اإلنسان ومن قدرتھ على التكیف" 

2. 
جدید إلى دراسة طبیعة الصالت بین مختلف أشكال ویسعى ھذا الحقل ال

التنوع على شتى المستویات، ابتداء من المستوى المحلي وحتى المستوى 
العالمي. كما یسعى إلى تحدید األخطار التي تھدد التنوع البیولوجي، 
وعواقبھا المنظورة، والتدابیر الواجب اتخاذھا لتدارك ھذه األخطار 

 الحیاة تنوعھا وعلى حمایة ھذا التنوع وتعزیزه.   والمساعدة على استعادة
وقد جرى إیضاح العالقات البیوثقافیة بمساعدة خریطة تجمع بین أشكال 
التنوع المذكورة. وأعد الكتیب والخریطة بالتعاون بین الیونسكو وتیرالینغوا 

 والصندوق العالمي لصون الطبیعة.
 التنوع البیولوجي

الم الطبیعي ھو تاریخ تكاثر أن�واع الكائن�ات الحی�ة یمكن القول بأن تاریخ الع
على مر الزمن. وقد ح�دد علم�اء الطبیع�ة ع�دد األن�واع المعروف�ة حت�ى اآلن 

ملی�ون ن�وع: النب�ات (ش�جر ودغ�ل وعش�ب ..) والحی�وان (طی�ور  1.5بنحو 
وث��دییات وأس��ماك وبرمائی��ات وزواح��ف ورخوی��ات ودی��دان وحش��رات ...) 

تیری��ات والفیروس��ات. وھ��ذا ال��رقم ض��ئیل إذا م��ا والفط��ور والطحال��ب والبك
ق��ورن بالع��دد اإلجم��الي لألن��واع الت��ي یفت��رض العلم��اء أنھ��ا موج��ودة عل��ى 
األرض. ویعتقد العلماء أن ع�دد األن�واع الت�ي تع�یش الی�وم عل�ى األرض ق�د 

ملی��ون.  12.5ملیون��ا ویق��درون "الع��ددالعملي" بنح��و  15و  5یت��راوح ب��ین 
                                                 

2 or  -ic Genocide in EducationLinguistKangas. -Baker, Colin (2001). Book Review of Tove Skutnabb
Worldwide Diversity and Human Rights? London: Erlbaum. 2000. xxxiii+785 pp. Journal of 

Sociolinguistics, 5 :2, May 2001, 279-283.  
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حد كبیر نظرا لصعوبة حساب ع�دد األن�واع الت�ي ال  وتختلف التقدیرات إلى
تزال لم "تكتشف"، أي لم یعطھا الباحثون بع�د اس�ما ووص�فا. وتش�یر األدل�ة 
العلمیة إل�ى أن معظ�م التن�وع الطبیع�ي یترك�ز ف�ي المن�اطق المداری�ة (انظ�ر 

) بید أن دراسة ھذه المناطق ال تزال محدودة. وتتحفنا البحوث 2اإلطار رقم 
 ار بمعلومات جدیدة مدھشة عن ثراء العالم الطبیعي.باستمر

 
 2اإلطار رقم 

ثمة مثاالن معبران عن وفرة التنوع البیولوجي: فعدد األنواع المختلفة 
من غابة األمازون یضاھي  شجرة واحدة من النمل التي عثر علیھا في

عدد األنواع المعروفة من النمل في الجزر البریطانیة بأجمعھا. كما 
من تقدیر أجري لحجم الكتلة الحیویة في مساحة أكر واحد من  تبین

من  50 000إحدى الغابات الحارة المعتدلة أنھا تحتوي على نحو 
نملة،  662 000الفقاریات (ثدییات وطیور وزواحف وبرمائیات)،   و

 45 000دودة أرض، و  90 000من العناكب، و 372 000و      
ملیون  28ملیون عثة، و 98من الحلزون،  و 19 000أرضة، و

، حشرات بدائیة حلزونیة الذیل) collembolaحشرة من رتبة الكھدلیات (
كیلوغرام) من الحیاة النباتیة الموزعة  2.268باوند ( = 5000ونحو 
ویوجد من أنواع النبات في أكر واحد من غابة  –نوع  2000على 

 3معتدلة ما یزید على أنواعھا في بریطانیا بأسرھا.
الثالثة  لَحیوماتأدناه) ، أمكننا تمییز ا 3ذا نظرنا إلى الخریطة (والجدول إ

األولى في القائمة (انظر تعریف الحیوم في معجم المصطلحات) والغابات 
المداریة أو دون المداریة بشتى أنواعھا، وتظھر كلھا بدرجات مختلفة من 

صفر ، وھو الحیوم اللون الرمادي، كما تم تمییز الَحیوم السابع باللون األ
الذي یشمل المروج المداریة ودون المداریة والسافانا ومناطق الجنبیات ،. 
وأعلى درجة من التنوع نجدھا في الغابات المداریة (مثل الغابات المطیرة 
لحوض نھر األمازون في أمریكا الجنوبیة، وحوض الكونغو في أفریقیا 

یط الھادي)، وكذلك في بعض الوسطى، وأنحاء كثیرة من جنوب آسیا والمح
البیئات البحریة والساحلیة (مثل الشعاب المرجانیة ومواطن نبات الشورى 

 (المنغروف)).
ولكن یوجد مع ذلك تنوع مدھش في أصناف النبات والحیوان في بیئات من 
كل نوع. منھا التوندرا (وھي السھول القطبیة الخالیة من األشجار) 

                                                 
  Linguistic genocide in education Kangas, Tove (2000). -Skutnabb–or worldwide من مستمد 3  

diversity and human rights? Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, p. 80.   
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على الخریطة)، حیث نجد الكثیر من  13و  11والصحارى (الَحیومان 
أنواع النبات والحیوان النادرة أو الـ "مستوطنة" (أي التي ال توجد إال في 

 منطقة معینة).
، وھو ولوجيیالتنوع البوھذه الوفرة من التنوع في العالم الطبیعي تسمى 

مصطلح فني یحیل إلى مجموع الكائنات الحیة المختلفة الموجودة على 
والتنوع ھو الشرط األساسي للعالم الطبیعي. ویقول لنا األرض. 

البیولوجیون أن التنوع ھو الذي یعطي البیئات الطبیعیة مرونتھا، أي قدرتھا 
على التكیف للتغییر، ونجاحھا في تحمل اختالف المناخ والكوارث الطبیعیة 

 ).1وانتشار األوبئة وغیر ذلك من الظروف المدمرة (اإلطار 
(وھي   النظم اإلیكولوجیةوع البیولوجي شرط أساسي لصحة فتنمیة التن

النظم المكونة من تفاعالت الكائنات الحیة مع بیئتھا) ولقدرتھا على تقدیم 
ھذه تشمل تدویر مغذیات خدمات النظم اإلیكولوجیة"  خدماتھا الحیویة. و"

ة التربة، وتنقیة الھواء، وتوفیر الماء العذب والمواد البیولوجیة الالزم
للغذاء، والوقود. والحیاة بكل أنواعھا تعتمد على ھذه الخدمات، بما في ذلك 

  حیاة البشر.
 
 

 التنوع البیولوجي في خطر
 

نعم، إن التنوع البیولوجي، كما یعلم الجمیع، معرض حقا لخطر عظیم. 
فالبیولوجیون یتحدثون عن "أزمة اندثار أنواع" ھائلة، أي اندثار أنواع 

یة في كل أنحاء العالم وانقراض بیئاتھا ( البیئات الطبیعیة لھذه نباتیة وحیوان
األنواع). ویمكن الحصول على معلومات إضافیة في "القوائم الحمراء" 

المركز العالمي ) وھي قائمة یتولى تنسیقھا 1لألنواع المھددة (الجدول 
 .البیئةصون لرصد 

 
 لمھددة باالندثار. القوائم الحمراء للحیوانات والنباتات ا1الجدول 

فیما یلي المواقع الشبكیة للقوائم الحمراء للنباتات والحیوانات المھددة 
 باالندثار

http://www.rbge.org.uk/data/wcmc/plants.by.taxon.html 
http://www.wcmc.org.uk/species/plant/plant_redlist.html 
http://www.wcmc.org.uk/species/animals/. 

 ھویقوم بتنسیق ھذه القائمة المركز العالمي لرصد صون البیئة، وعنوان

http://www.rbge.org.uk/data/wcmc/plants.by.taxon.html
http://www.wcmc.org.uk/species/plant/plant_redlist.html
http://www.wcmc.org.uk/species/animals/


 7 

World Conservation Monitoring Centre, 219 Huntington Road, Cambridge CB3 0DL, 
mail -277 136; e-1223-277 314; fax: 44-1223-UK; phone 44

mailto:info@wcmc.org.uk 
 ta/index.htmlhttp://www.wcmc.org.uk/species/daالموقع الشبكي األوسع: 

ویتفق العلماء على أن أزمة اندثار األنواع تكاد تعزى حصرا إلى النشاط 
 البشري. وأھم مسببین لذلك ھما:

: عندما نزیل الغابات لتحویلھا إلى مناطق تدمیر موطن األنواع المعنیة •
زراعیة، فإننا ال نغیر فقط طریقة استخدام األرض وإنما ندمر موطن 

ات التي تحتاج إلى بیئة حراجیة لتأمین بقائھا. وبالنظر النباتات والحیوان
أیضاً إلى تحویل مساحات متزایدة من الكوكب األرضي إلى دروب ضیقة 
الستخدامات البشر (بما في ذلك لحاجات النقل والبنى األساسیة الالزمة 
للنقل) فإن الكثیر من  األنواع المتخصصة تدفع إلى االنقراض. ومن أھم 

لى ذلك تدمیر الغابات الرطبة في األمازون وأفریقیا الوسطى األمثلة ع
 وجنوب شرقي آسیا.

ال تمت إلى المنطقة التي تنتشر فیھا. ثمة أنواع معینة اجتیاح  أنواع غریبة  •
قادرة على أن تغزو بعنف مواطن جدیدة فتھیمن على األنواع األھلیة 

أضرارا فادحة في  عیوق جنبیةالمحلیة أو تطردھا. واجتیاح األنواع األ
الجزر النائیة (مثل ھاواي وغوام) ولكن یمكن أیضا أن یؤثر تأثیرا بالغا 
على الكتل القاریة الكبرى كما حصل في أسترالیا. فالثعالب والماعز 
واألرانب والجرذان، أو الھندباء البریة والقّراص والبرسیم والرجلة 

نتشرت على نطاق واسع والشوك وآذان الجدي، كلھا أمثلة لألنواع التي ا
مدمرة بالمقابل نظما إیكولوجیة كاملة في بقاع مختلفة من العالم في ما سمي 

 . 4"االمبریالیة األیكولوجیة" (ألفرید و. كروسبي)
فھذه وغیرھا من األنشطة البشریة الواسعة النطاق قد أثرت تأثیرا بالغا على 

بحیث أصبحت النظم مرونة النظم اإلیكولوجیة. وأحدثت تغییرات ھائلة 
اإلیكولوجیة تفقد قدرتھا على التكیف وتصاب بتدھور مستدیم. ومن األمثلة 
الساطعة على ذلك عملیة التصحر في بعض أنحاء أفریقیا، وكذلك 
االنقراض الفعلي للحیاة النباتیة والحیوانیة في بعض األحواض المائیة مثل 

 بحر آرال في آسیا. 
 

                                                 
 4 -Ecological imperialism. The biological expansion of Europe, 900Crosby, Alfred W. (1994). 

1900. Cambridge: Cambridge University Press. 

mailto:info@wcmc.org.uk
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 3اإلطار رقم 
حیاء أ.أ. ویلسن األزمة على النحو التالي:" إذا استمر لخص عالم األ

إفقار دائم ال رجعة فیھ لألنواع. فسیؤدي بالنتیجة إلى االتجاه الحالي، 
نصف األنواع النباتیة والحیوانیة  راھنعدل الوسوف نخسر بالم

ھو بحد ذاتھ تحفة الموجودة على األرض في نھایة القرن... وكل نوع 
ان في ھا حتى إذا كل لیإنتاج مث عن البشر ویعجزطور أنتجھا الت رائعة

كائنات جدیدة بواسطة الھندسة الوراثیة.   أن نوجدإلى حد ما مقدورنا 
كما أن اندثار األنواع بشكل مكثف یمكن أن یؤدي إلى زعزعة 

تدّخر سنفقد مكتبات حیة فضال عن أننا قرار البیئة العالمیة. است
لبشریة في ا على د بنفع ھائلمعلومات وراثیة یمكن أن تعو

 5المستقبل."
تكثفت خالل العقود القلیلة الماضیة جھود صون البیئة في العالم أجمع في 
مواجھة ھذه األزمة. ودرس البیولوجیون المبادئ التي یمكن على أساسھا 

 تحدید المجاالت التي ینبغي أن تحظى باألولویة في خطط الصون.
من البلدان "العظیمة التنوع"، أي البلدان  بلدا اعتبرت  17فحدد أوال  

التي یظن أنھا تحتوي على أعلى نسبة من الثراء العالمي في مجال األنواع 
). وجل ھذه البلدان قریبة إلى حد ما من خط االستواء 2الحیة (الجدول 

حیث تتركز الغابات المطیرة الغنیة بالتنوع البیولوجي. وال تندرج في ھذه 
الشمال أو البلدان القاحلة نظراً ألن التوندرا والصحارى، كما  القائمة بلدان

أسلفنا، لیست غنیة جدا بالتنوع البیولوجي وإن كانت عادة غنیة باألنواع 
 6النادرة والمستوطنة.
 البلدان "العظیمة التنوع" البیولوجي -2الجدول 

 جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، مدغشقر، جنوب افریقیاأفریقیا: 
البرازیل، كولومبیا، إكوادور، المكس�یك، بی�رو، الوالی�ات قارة األمریكیة: ال

 المتحدة األمریكیة، فنزویال
 الصین، الھند، أندونیسیا، مالیزیا، الفلبین آسیا:

 أسترالیا، بابوا غینیا الجدیدةالمحیط الھادي: 
 

                                                 
 /http://www.salon.com/people/conv/2002/01/14/eowilsonلى ، ع2002مقابلة، ینایر/كانون الثاني  5 
  http://www.conservation.org/xp/CIWEB/publications/videos/index.xmlابحث على العنوان الشبكي  6

 و تعلیمي بشأن البلدان العظیمة التنوع.لالطالع على شریط فیدی

http://www.conservation.org/xp/CIWEB/publications/videos/index.xml
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ة ، وھي مناطق صغیربؤرة للتنوع البیولوجي 25ومیز البیولوجیون ثانیا 
نسبیا (أكثرھا في المدارین) تتركز فیھا بشكل مكثف األنواع النادرة 

 والمستوطنة. وفیما یلي بعض األمثلة:
منطقة غابات األطلسي في أمریكا الجنوبیة حیث انحسر الغطاء  -

الحراجي إلى أقل من عشر مساحتھ األصلیة (وكانت تعادل ثالثة أمثال 
تحدة األمریكیة)، مما ھدد بقاء عدد مساحة والیة كالیفورنیا بالوالیات الم

 كبیر من أنواع القردة (الرئیسات)  والطیور؛
منطقة كیب فلوریستیك الممتدة على طول الساحل الغربي لجنوب  -

افریقیا حیث تتعرض مجموعتھا الفریدة من األنواع المستوطنة لخطر 
 التوسع الزراعي وغزو أنواع غریبة عن المنطقة (غیر محلیة)؛

التي تشمل جبال الغاتس الغربیة بالھند وجزیرة سري النكا،  المنطقة -
حیث تعیش أعداد كبیرة من الزواحف المستوطنة ومختلف أنواع 

 7الثدییات، وحیث الخطر األكبر یأتي من الضغط السكاني.
وثمة طریقة ثالثة لدراسة التنوع البیولوجي اعتمدھا الصندوق العالمي 

. وھي مناطق المناطق اإلیكولوجیةلى لصون الطبیعة وھي التي تركز ع
واسعة نسبیا من األراضي أو المیاه تتمیز بوجود شراكات خاصة بین 
األنواع النباتیة والحیوانیة والمجتمعات الطبیعیة والظروف البیئیة. وحدد 

منطقة إیكولوجیة  866الصندوق العالمي لصون الطبیعة ما مجموعھ 
وجیة البحریة وتلك الخاصة بالمیاه أرضیة ( وال تزال المناطق اإلیكول

منطقة  200العذبة قید الدراسة). ویعتقد الصندوق أنھ یوجد ما یزید على 
إیكولوجیة عالمیة تحتاج إلى صون عاجل  ألنھا ذات خصائص متمیزة 

 8وتمثل نماذج من مواطن العالم.
وتوضح الخریطة المرفقة جمیع المناطق اإلیكولوجیة األرضیة في العالم، 

ھو الحیوم موزعة بحسب "الَحیومات" و"أنماط المواطن الرئیسیة". و
(صحراء،  أرضیة(میاه عذبة أو بحریة) أو  مائیةعبارة عن مساحة إما 

غابة، مروج، توندرا) تحتوي على مجتمع حیوي متمیز من النباتات 
. وبتصنیف الَحیومات وفقا 9والحیوانات وغیرھا من الكائنات الحیة

لكل  أنماط من المواطن الرئیسیةمختلفة نحصل على عدة لخصائـصھا ال

                                                 
یمكنك معرفة المزید عن ھذه البؤر من العنوان الشبكي   7

http//www.conservation.org/xp/CIWEB/strategies/hotspots/hotspots.xml 
یمكن االطالع على موقع شبكي مخصص للمناطق اإلیكولوجیة باالتصال بـ:  8

http://www.worldwildlife.org/wildworld   أوhttp://www.nationalgeographic.com/wildworld.  
للحصول على معلومات إضافیة عن  /http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss5/biomeراجع  9

 الحیومات.

http://www.worldwildlife.org/wildworld
http://www.national/
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نمطا من المواطن  14َحیوم. وتمیز الخریطة بألوان مختلفة 
األرضیة/الحیومات (باإلضافة إلى البحیرات والمناطق الصخریة والجلیدیة 
في القطبین). وال تظھر في الخریطة المناطق اإلیكولوجیة المائیة نظرا 

مھا مع المناطق اإلیكولوجیة األرضیة؛ كما ال تظھر ألنھا تتراكب في معظ
فیھا المناطق اإلیكولوجیة البحریة ألن الخریطة تركز على المناطق 

قائمة بأنماط  3المأھولة بالبشر وھي مناطق أرضیة. ویتضمن الجدول 
ھذه التي یمكن رؤیة كیفیة توزیعھا على  14المواطن/الحیومات الـ

 .10الخارطة
 

 اط المواطن األرضیة/الحیومات في العالم. أنم3الجدول 
  . الغابات الرطبة المداریة وشبھ المداریة العریضة األوراق1
 . الغابات الجافة المداریة وشبھ المداریة العریضة الوراق2
 . الغابات الصنوبریة المداریة وشبھ المداریة3
 . الغابات المعتدلة العریضة األوراق والمختلطة4
 الصنوبریة المعتدلة. الغابات 5
 / التایغا. الغابات الشمالیة6
 المداریة وشبھ المداریة . المروج والسافانا ومناطق الجنبیات7
 . المروج والسافانا المعتدلة8
 . المروج والسافانا المغمورة بالمیاه9

 .المروج ومناطق الجنبیات الجبلیة10
 . التوندرا11
 ألشجار الخفیضة المتوسطیة. الغابات واألحراج ومناطق ا12
 . الصحارى ومناطق الجنبیات الجافة13
 . المنغروف14

 
كما صنف الصندوق العالمي لصون الطبیعة المناطق اإلیكولوجیة وفقا 

الراھنة (أي مدى سالمة كل منطقة إیكولوجیة في الوقت  لحالة صونھا
نى التنبؤ الراھن) ومستوى الخطر الذي یتھددھا بفعل اإلنسان، حتى یتس

أي بعبارة أخرى ما ھي المناطق اإلیكولوجیة المعرضة  –بمستقبلھا 
"لدرجة عالیة من الخطر" وبالتالي ھي بأمس الحاجة إلى حمایة عاجلة. 
وجرى تمییز المناطق "المعرضة لدرجة عالیة من الخطر" بلون أرجواني 

                                                 
ن الحص�����ول عل�����ى معلوم�����ات إض�����افیة ع�����ن أنم�����اط الم�����واطن الرئیس�����یة عل�����ى الموق�����ع الت�����الي: یمك����� 10

http://www.panda.org/resources/programmes/global200/terra.htm 
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ي المناطق في الخریطة المرفقة. ویالحظ أن الكثیر من ھذه المناطق توجد ف
المداریة وشبھ المداریة في القارة األمریكیة وأفریقیا وآسیا والمحیط 
الھادي، حیث تعرضت الغابات لدمار عظیم. ولكن یمكن العثور على بیئات 
معرضة لدرجة عالیة من الخطر أیضا في الشمال، في أمریكا  الشمالیة 

ع الحضري إلى وأوروبا، حیث أدى النشاط الزراعي الواسع النطاق والتوس
 استقطاع ضریبة عالیة من البیئة على مدى فترة طویلة من الزمن.                                                               

 التنوع الثقافي واللغوي
ولكن التنوع لیس من خصائص العالم الطبیعي وحده. ففك�رة "تن�وع الحی�اة" 

مل التنوع الثقافي واللغوي الموجود ف�ي تتجاوز مجرد التنوع البیولوجي لتش
المجتمعات البشریة. وتاریخ الجنس البشري ھو جزء من تاریخ الحیاة عل�ى 
األرض من��ذ أن ظھ��ر أول ن��وع م��ن جنس��نا اإلنس��اني، وھ��و اإلنس��ان الم��اھر 

homo habilis ، ملی�ون س��نة. وتاریخن�ا كبش��ر یتمی��ز  2.5ف��ي افریقی�ا قب��ل نح��و
تكی��ف البش��ر لبیئ��ات جدی��دة ومناخ��ات جدی��دة.  أیض��ا بتن��وع متزای��د ص��احب

ولك��ن عل��ى ال��رغم م��ن التغ��ایر ال��وراثي ف��ي الج��نس البش��ري، تظ��ل ھ��ذه 
االختالفات الوراثیة سطحیة ویظل البشر بیولوجی�ا ینتم�ون إل�ى نف�س الن�وع 

 الواحد.
 

 التماثل واالختالف
 غیر أن المجتمعات البشریة شھدت على مر الزمن تغایرا كبیرا في أوجھ
سلوكھا الثقافي واللغوي: طرائق مختلفة في معرفة العالم المحیط والتكیف 
معھ، وأنماط مختلفة في التنظیم االجتماعي، ومجموعات مختلفة من 
المعتقدات والقیم والممارسات، وطرائق مختلفة في التواصل فیما بینھم في 

موروث حیاتھم الیومیة، باإلضافة إلى اختالف في الطقوس والسیاسات وال
الشفھي ونقل الروایات والغناء وفي كل المواقف التي نعبر فیھا عن أنفسنا 

 من خالل اللغة.
باعتباره جملة "الثروة الثقافیة  التنوع الثقافي واللغويویمكن النظر إلى 

واللغویة" للجنس البشري.  ومن زاویة التاریخ كان التمیّز الثقافي واللغوي 
ات اإلنسانیة على أساسھا ھویتھا الذاتیة: فنحن القاعدة التي حددت المجتمع

نعّرف أنفسنا كناطقین بلغات معینة ومؤمنین بأدیان معینة وبأعرافنا وقیمنا 
ورؤانا للعالم وھي كلھا أمور بدیھیة في نظرنا. وباالستناد إلى ھذه 
الخصائص الممیزة المشابھة/المختلفة ذاتھا نظمت المجتمعات عالقاتھا مع 

األخرى. فالناطقون بلغة واحدة والمؤمنون بمعتقدات واحدة  المجتمعات
یعتبرون أنفسھم أعضاء في جسم واحد ھو "نحن"، بینما "اآلخرون" ھم 
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أولـئك الذین ینطقون بلغات أخرى ولدیھم تقالید ومعتقدات مختلفة. وھؤالء 
"اآلخرون" إما ینظر إلیھم نظرة حیاد كـ "غرباء"، أو نظرة أكثر سلبیة 

أو نظرة إیجابیة فعال ، ر ما كان یسمى في العھود القدیمة "البرابرة"تناظ
 فیرحب بھم كـ "أجانب" یجلبون معھم علما جدیدا وثراء جدیدا.

ولكنھا ألسباب اجتماعیة. فالمعارف والتقالید والمعتقدات تختلف إذن  
 ماذا یأكلون –المعینة التي تكیف لھا الناس  بالظروف البیـئیةترتھن أیضا 

وكیف یحفظون الطعام وما ھي ایقاعات عملھم ( وفقا الختالف أوقات 
 –الضوء والبرد والحر والصیف والشتاء والفصل المطیر أو الجاف)، الخ. 

 وھذه كلھا أمور ترتھن بالمكان الذي نعیش فیھ.
وتوجد اختالفات ثقافیة كبیرة بین المجتمعات البشریة. ولكن ھناك بعض 

بشر جمیعا تجعلھم كلھم، بالرغم من اختالفھم في الثوابت المشتركة لل
المعتقدات والطقوس، یعتقدون بوجود قوى خارجیة غیر مرئیة تؤثر علیھم 
وتوجھ حیاتھم، ولدیھم جمیعا طقوس لالحتفال باالنتقال عبر مراحل الحیاة 

 كالوالدة والبلوغ والمخاض والموت وما إلى ذلك.
ا جمیعا ما یجمعنا وما یفرق بیننا. وینسحب ذلك أیضا على اللغات: فلدین

واللغات جمیعھا لدیھا "لبنات" أساسیة متشابھة: فكل اللغات المحكیة ھي 
عبارة عن أصوات، وكلمات، ونحو، وتعبیر. ولكن ثمة اختالفات كبیرة في 
كیفیة قولنا لألشیاء وكیفیة استخدام ھذه اللبنات اللغویة. فعدد الحاالت في 

بین حالتین (كما في اللغة االنجلیزیة : حالة الرفع اللغة مثال تتراوح 
حالة (مثل في الكثیر من  16إلى  14واإلضافة: الفتات وللفتات)  و  
حالة مختلفة كما في لغة التسز في  126اللغات الفنلندیة األغریة)، وحتى 

فما نقولھ إذن یتالءم مع بیئتنا البیولوجیة واالجتماعیة؛ فنحن  داغستان.
ما یھمنا. وطورت اللغات المختلفة مفردات متمیزة للتعبیر عن نتحدث ع

االختالفات التي یعتبرھا الناطقون بھا ھامة بالنسبة لھم. فال یتوقع المرء أن 
یجد في اللغات المحكیة في الصحراء عشرات الكلمات للتعبیر عن أنواع 

ن یوجد في الثلج المختلفة أو أنواع حیوانات الرنة المختلفة كما ال یتوقع أ
لغات أقصى الشمال عشرات المفردات للتعبیر عن مختلف أصناف الرمال 
والجمال. ومن ھذا المنطلق سمیت اللغات "دنا الثقافات" (الحامض 

فھي تحتوي شفرة المعارف الثقافیة التي  –للثقافات)  DNAالصبغي النووي 
ث. ورثتھا الشعوب عن أسالفھا، ویضیف كل جیل نصیبھ في ھذا الترا

ویستطیع ساكن المدارین بطبیعة الحال أن یصف نوعا معینا من الرنة 
بلغتھ ولكنھ یحتاج على األرجح إلى وصفھ بعبارات مسھبة بدال من 

 استعمال مفردة واحدة.
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وال نعلم الكثیر حتى اآلن عن مختلف لغات اإلشارة (وھي اللغات التي 
مقدار االختالف في  یستعملھا الصم في الغالب) بل وال نعلم الكثیر عن

اللبنات المكونة لھذه اللغات المختلفة أو مدى اختالفھا عن اللغات المنطوقة 
 ).4(انظر اإلطار رقم 

 
 4اإلطار رقم 

إن معظم لغات اإلشارة لم یصفھا اللغویون بعد. ولغات اإلشارة ھي 
لغات كاملة مجردة ومركبة. وأولئك الذین وفقھم الحظ للتعمق في 

اتھا یمكنھم أن یناقشوا بھا أي موضوع یناقش باللغات معرفة مفرد
بدءا من أمور الحیاة الیومیة وحتى اتفاقیات حقوق اإلنسان –الصوتیة 

 11أو بنیة منظمة األمم المتحدة أو الفیزیاء الخلویة
والتنوع اللغوي ھو بصفة عامة أغزر بكثیر من االختالف البیولوجي بین 

تفسیره. واللغات ھي حقا كنز من  البشر. ومعظم ھذا التنوع یصعب
المعلومات یمكن أن یعلمنا كیف یستطیع البشر التواصل في إطار المجتمع 

 اللغوي نفسھ أو فیما بین مجتمعات ذات لغات (وثقافات)  مختلفة .
 

 اللغات والناطقون بھا
إن العدد التقدیري للثقافات واللغات الموجودة على سطح البسیطة یقل بكثی�ر 

األنواع الحیة المعروفة ولكنھ م�ع ذل�ك ع�دد ھائ�ل یف�وق تص�ورات  عن عدد
الكثیر من الناس. وھنا أیضا تختلف األرق�ام تبع�ا للتعری�ف ال�دقیق للمقص�ود 
بمف�ردة "اللغ��ة". ف��ال یوج��د معی�ار دقی��ق ف��ي عل��م اللغ�ة لتحدی��د م��ا ھ��ي اللغ��ة 

ف�ي ح�ین المستقلة القائم�ة ب�ذاتھا وم�ا ھ�ي اللھج�ة المتول�دة ع�ن لغ�ة أخ�رى. ف
یمك��ن أن یك��ون التف��اھم معی��ارا للتمیی��ز ب��ین اللغ��ات واللھج��ات ف��ي بع��ض 
الحاالت، فقد یكون للغة الواحدة لھجات كثیرة، كلھجات اللغ�ة اإلنجلیزی�ة أو 
الص��ینیة م��ثال، ال یفھ��م ناطقوھ��ا جی��دا أح��دھم اآلخ��ر، وربم��ا ال یتف��اھمون 

ی�ة البنیوی�ة ب�ین لغ�ات إطالقا. كما یمكن أن یوجد تماثل أو اختالف م�ن الناح
أوروبی�ة (مث�ل الروس�یة -متباعدة جدا، كما ھو الحال مثال بین اللغات الھن�دو

والھندیة واإلیطالی�ة واإلنجلیزی�ة واأللمانی�ة) ولغ�ات الب�انتو (مث�ل الزول�و أو 
الھوس��ا). ولك��ن ذل��ك ال یب��ین لن��ا م��ا إذا كان��ت اللغت��ان اإلس��بانیة واإلیطالی��ة، 

لبنی��ة، ھم��ا لغت��ین مس��تقلتین أم لھجت��ین للغ��ة واح��دة المتش��ابھتان م��ن حی��ث ا
(الالتینیة ف�ي ھ�ذه الحال�ة). بی�د أن التمیی�ز ب�ین اللغ�ة واللھج�ة ھ�و ف�ي نھای�ة 

                                                 
 الع���المي للص���م)  واالتح���اد http://www.eudnnet.orgانظ���ر موق���ع الویبالخ���اص باالتح���اد األوروب���ي للص���م ( 11

(http://www.wfdnews.org) 

http://www.eudnnet.org/
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المطاف أمر سیاسي في الغالب، إذ أن القرار المتعلق بمكانة لھجة م�ا كثی�را 
 ما یكون بید نخبة الناطقین بھا والذین یرفعونھا إلى مصاف اللغة.

الصعوبة في تعریف اللغة ھي م�ن ض�من األس�باب الكامن�ة وراء ع�دم وھذه 
قدرتنا على تحدید عدد اللغات الموجودة في العالم. ومن الصعوبات األخرى 
الت��ي تواجھن��ا ف��ي ھ��ذا المض��مار ھ��و أن ع��ددا كبی��را م��ن اللغ��ات ل��م یص��فھا 

 5000اللغویین بعد. ویقدر عدد اللغات المختلفة المنطوقة  بم�ا یت�راوح ب�ین 
لغة. وربم�ا یوج�د ع�دد مماث�ل م�ن لغ�ات  10000، بل قد یصل إلى 7000و

اإلشارة. وال أح�د یعل�م ع�ددھا بالض�بط ألن الدراس�ات بش�أنھا ال ت�زال قلیل�ة 
وألن كل بلد ال یعترف إال بلغة إشارة واحدة فقط، ھ�ذا إذا اعت�رف ب�أي لغ�ة 

نطوق�ة أو لغ�ات إشارة على اإلطالق. ومعظم لغات الع�الم (س�واء اللغ�ات الم
 ).5اإلشارة) یستخدمھا عدد قلیل جدا من الناس (اإلطار رقم 

 5اإلطار رقم 
 معلومات أساسیة بشأن اللغات:

آالف لغ��ة، وربم��ا ع��دد مماث��ل م��ن لغ��ات  7إل��ى  6یوج��د ف��ي الع��الم م��ن  -
 اإلشارة

 آالف شخص 6و  5والعدد المتوسط  للناطقین بكل لغة یتراوح بین  -
للغات المنطوقة ف�ي الع�الم یق�ل ع�دد الن�اطقین بھ�ا من ا % 95وأكثر من  -

 عن ملیون شخص 
 شخص 100000لغة منطوقة یتكلم بھا أقل من  5000ونحو  -
 شخص 10000لغة منطوقة یتكلم بھا أقل من  3000وأكثر من  -
 1000لغة منطوقة وأكثر لغات اإلشارة یتكلم بھا أقل م�ن  1500وزھاء  -

 شخص
 شخص 100أقل من  1999ي عام لغة كان یتكلم بھا ف 500ونحو  -
من لغات العالم المنطوقة ھ�ي لغ�ات مس�توطنة: أي  % 84أو  83ونسبة  -

 تستخدم في بلد واحد فقط.
، 12، وھو الفھرس األوسع انتشارا للغات الع�الم Ethnologueوجاء في الفھرس 

بل��دا، أكثرھ��ا  228لغ��ات ف��ي  6809  ك��ان 2000أن ع��دد اللغ��ات ف��ي ع��ام 
لغ�ة إش�ارة). وتظھ�ر ھ�ذه اللغ�ات عل�ى الخریط�ة  114ھ�ا لغات منطوق�ة (من

المرفقة في شكل نقاط وضعت في المكان التقریبي الذي یتركز فیھ الناطقون 
بكل منھا وفقا للفھرس المذكور. واستخدام اللغات بطبیع�ة الح�ال ال ینحص�ر 
في إقلیم واحد ولكن یصعب جدا تحدید التوزیع الجغرافي ال�دقیق لك�ل لغ�ات 

م ف�ي خریط�ة واح��دة. كم�ا أن التوزی�ع الجغراف�ي لكثی��ر م�ن اللغ�ات إم��ا الع�ال
                                                 

12 http://www.sil.org/ethnologue 
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غیر معروف بدقة أو متنازع في أمره. وفي حین أن أكثر اللغات ھ�ي لغ�ات 
(أي ینطق بھا في مكان واحد)، فإن معظم اللغات األوسع انتشارا مستوطنة 

م�ا من حیث عدد الناطقین بھ�ا تس�تخدم ف�ي أكث�ر م�ن مك�ان ألنھ�ا انتش�رت فی
وراء ح�دود منش�ئھا بس�بب االس�تعمار أو الھج��رة. ب�ل إن الكثی�ر م�ن اللغ��ات 
المستوطنة یمك�ن أن یك�ون توزیعھ�ا غی�ر من�تظم. ول�ذلك ف�إن ھ�ذه الخریط�ة 
تعط��ي معلوم��ات تقریبی��ة ولیس��ت دقیق��ة ك��ل الدق��ة. فھ��ي عب��ارة ع��ن وس��یلة 

 إیضاحیة لبیان النماذج العامة لتوزیع اللغات في العالم.
لغة م�ن ھ�ذا الع�دد الكبی�ر م�ن اللغ�ات  300در مالحظتھ أن أقل من ومما تج

المنطوقة في كل أنحاء العالم یتجاوز عدد الناطقین بھا الملیون شخص. فھذه 
م�ن س�كان الع�الم الب�الغ ع�ددھم  % 95"اللغات الكبرى" یتكلم بھا أكث�ر م�ن 

نیة ھ��ي الص��ی 2001ملی��ار. واللغ��ات العش��ر األكث��ر اس��تعماال ف��ي ع��ام  6.1
والھندی��ة واالس��بانیة واالنجلیزی��ة والبنغالی��ة والبرتغالی��ة والعربی��ة والروس��یة 

م��ن مجم��وع اللغ��ات ولكنھ��ا  % 1والیابانی�ة واأللمانی��ة. وھ��ي تمث��ل أق��ل م��ن 
 ).1والشكل 13 4تشمل في الواقع نصف سكان العالم (انظر الجدول 

 
 كلغة أماللغات العشر األولى من حیث عدد الناطقین بھا  -4الجدول 

 الناطقون بھا كلغة أم اللغة المرتبة
 بالمالیین

 874 الصینیة المندرانیة 1
 366 الھندیة 2
 358 االسبانیة 3
 341 االنجلیزیة 4
 207 البنغالیة 5
 176 البرتغالیة 6
 175 العربیة 7
 167 الروسیة 8
 125 الیابانیة 9
 100 األلمانیة 10

 
 14ثر استخداما: بالنسبة المئویة من سكان العالماللغات األم األك -1الشكل 

                                                 
 الطبعة الرابعة عشرة.، Ethnologue، التي اعتمدت أساسا على فھرس 2002وھي تقدیرات تیرالینغوا لعام  13
14 Harmon, David (1995)  أوض�اع لغ�ات الع�الم كم�ا ج�اء بیانھ�ا ف�ي .of  Ethnologue. Southwest Journal

Linguistics 14 :1-33. 
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English
8%

Spanish
5%

Hindi
3%

Portuguese
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Japanese
2%

All other
51%

Bengali
3%

Russian
3%

Arabic (all 
v arieties)

4%

Mandarin
Chinese

16%

French
2%

 
------------------------------------------------------ 

 (بیانات الشكل (توضع بالعربیة علیھ)
 %16الصینیة المندرانیة 

 %8االنجلیزیة 
 %5االسبانیة 

 %4العربیة (بكل تنویعاتھا) 
 %3الھندیة 

 %3البرتغالیة 
 %3البنغالیة 

 %3وسیة الر
 %2الیابانیة 

 %2الفرنسیة 
 %51جمیع اللغات األخرى 

----------------- 
ونجد من جھة أخرى أن أكثر بقلیل من نصف لغات العالم تنطقھا مجتمعات 

نس��مة. وبص��فة عام��ة، تمث��ل اللغ��ات الت��ي  10000ال یتج��اوز ع��دد أفرادھ��ا 
أي نح�و  مالیین نس�مة، 8شخص نحو  10000یصل عدد الناطقین بھا إلى  

 ).2من سكان العالم (الشكل  % 0.13
 



 17 

 –التصنیف الكمي للغات العالم بحسب عدد الناطقین بھا كلغة أم  -2الشكل 
 15)6.760المجامیع العددیة (ع= 
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1,710

1,436

660

288
234

723
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Number of mother-tongue speakers per language
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um
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1 - 1 0 0 1 0 1 - 1 ,0 0 0 1 ,0 0 1 - 1 0 ,0 0 0

1 0 ,0 0 1 - 1 0 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 1 - 1 ,0 0 0 ,0 0 0 >1 ,0 0 0 ,0 0 0
Ext i nct No total  gi ven Auxi l i ar y onl y

Total number of  
languages with 10,000 
or f ewer speakers
= 3,406

 
 

 عدد اللغات
 

 لغة 3406نسمة =  10 000عدد اللغات التي ال یتجاوز عدد الناطقین بھا 
 
 
 

م������ن               1000إل������ى 101م�����ن                    100ى إل������ 1م�����ن 
 10000إلى1001

أكث���ر         1000000إل���ى100001م���ن         100000إل���ى10001م���ن 
 1000000من

منقرض��ة                      المجم��وع غی��ر مت��وافر               لغ��ة مس��اعدة  
 فقط

شرة أشخاص في العالم ویتضح من ھذا الجدول أنھ في حین أن تسعة من ع
لغة فقط، فإن  300ھم من الناطقین بلغة واحدة أو أكثر من ضمن زھاء 

                                                 
 15 Southwest . Ethnologue Harmon, David (1995). The status of the world's languages as reported in

Journal of Linguistics 14: 1-33 
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النصیب األعظم من التنوع اللغوي نجده في المجتمعات الصغیرة.  وأكثر 
ھذه المجتمعات ھي من السكان األصلیین أو األقلیات المستمرین في 

وال تزال مھددة استعمال لغات أجدادھم. وتلك ھي اللغات التي كانت 
 باالندثار نتیجة لتعاظم ضغط االستیعاب.

ً في التوزیع الجغرافي للغات العالم. ففي المقام  وھذا التفاوت نجده أیضا
من  %33األول ال تتوزع اللغات توزیعا متوازنا بحسب القارات: فنسبة 

في منطقة  %19في أفریقیا، و %30لغات العالم موجودة في آسیا، و
فقط في أوروبا (انظر  %3في القارة األمریكیة و %15دي، والمحیط الھا

 ، الطبعة الرابعة عشرة)Ethnologueالذي یعتمد على فھرس  5الجدول 
 التوزیع الجغرافي للغات -5الجدول 

النسبة  عدد اللغات المنطقة
المئویة من 
 المجموع

 %3 230 أوروبا
 %15 1013 أمریكا( الشمالیة والوسطى والجنوبیة)

 %30 2058 أفریقیا
 %33 2197 آسیا

 %19 1311 المحیط الھادي
 

ب��ؤر للتن��وع البیول��وجي، ك��ذلك توج��د  فكم��ا توج��د ب��ؤروف��ي المق��ام الث��اني، 
: وھ�ي من�اطق توج�د فیھ�ا كثاف�ة عالی�ة م�ن اللغ�ات المختلف�ة، للتنوع اللغوي

رقم والكثیر من ھذه اللغات لغات مستوطنة للمناطق أو البل�دان المعنی�ة.  وال�
القیاسي في التنوع اللغ�وي یع�ود لجزی�رة غینی�ا الجدی�دة ف�ي المح�یط الھ�ادي 
التي تش�مل دول�ة ب�ابوا غینی�ا الجدی�دة وإقل�یم ب�ابوا الت�ابع ألندونیس�یا (إیری�ان 

 000منتشرة في مس�احة تن�اھز  لغة 1000أكثر من جایا سابقا): فیوجد فیھا 
مجتمعتین)، عدد سكانھا أقل (أقل بقلیل من مساحة فرنسا وألمانیا  2كم 885
مالیین نسمة.  وتوجد بؤر أخرى للتنوع اللغوي في آسیا (خاص�ة ف�ي  7من 

أندونیس�یا والھن��د) وف��ي أفریقی�ا (خاص��ة ف��ي نیجیری�ا والكم��رون وجمھوری��ة 
الكونغ��و الدیمقراطی��ة)، والمح��یط الھ��ادي (خاص��ة ف��ي ب��ابوا غینی��ا الجدی��دة 

 برازیل بالدرجة األولى).وأسترالیا) وأمریكا (في المكسیك وال
 670لغة، وأندونیسیا، نحو  850وبابوا غینیا الجدیدة بلغاتھا التي تزید على 

لغة، تملكان معا نحو ربع اللغ�ات المحكی�ة ف�ي الع�الم، كم�ا تمل�ك ك�ل واح�دة 
، Ethnologue، باالس�تناد إل�ى 6لغة (الجدول  200من البؤر األخرى أكثر من 
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س���ھل التع���رف عل���ى ع���دد م���ن ھ���ذه الب���ؤر عل���ى الطبع���ة الثالث���ة عش���رة. وی
الخریط��ة: فف��ي المكس��یك وأمریك��ا الوس��طى، وغ��رب أفریقی��ا وجن��وب آس��یا 
وغینیا الجدیدة  تتراك�ب النق�اط الت�ي تش�یر إلیھ�ا ف�ي الخریط�ة بكثاف�ة ش�دیدة 
بحیث تظھر في بع�ض األم�اكن ف�ي ش�كل "كت�ل" كبی�رة. وف�ي ك�ل م�ن ھ�ذه 

ات المختلف��ة ف��ي بقع��ة جغرافی��ة ص��غیرة المن��اطق ینتش��ر ع��دد كبی��ر م��ن اللغ��
نس��بیا. وف��ي ح��االت أخ��رى (البرازی��ل وأس��ترالیا) یك��ون ع��دد اللغ��ات كبی��ر 

 نسبیا ولكنھا منتشرة في بقعة جغرافیة أوسع بكثیر.
 

 البلدان "العظیمة التنوع" اللغوي -6الجدول 
 نیجیریا، الكامرون، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أفریقیا:
 برازیل، المكسیكال أمریكا:
 أندونیسیا، الھندآسیا: 

 بابوا غینیا الجدیدة، أسترالیاالمحیط الھادي: 
  

 100وباإلضافة إلى ھذه الب�ؤر، یوج�د ف�ي ك�ل م�ن البل�دان التالی�ة أكث�ر م�ن 
لغة: الفلبین، روسیا، الوالیات المتحدة األمریكیة، مالیزیا، جمھوریة الصین 

ثیوبیا، تشاد، جزر الھیبری�د الجدی�دة، جمھوری�ة الشعبیة، السودان، تنزانیا، أ
وسط أفریقیا، بورما (میانمار)، نیبال، فانواتو. وربما كان ھذا العدد أقل من 
الواقع. وھنا أیضا یتضح م�ن الخریط�ة أن�ھ یوج�د ف�ي بع�ض الح�االت (مث�ل 
فانواتو) عدد كبیر من اللغات المحكیة مركزة في إقلیم صغیر؛ وف�ي ح�االت 

 ل روسیا) تتوزع اللغات على بقعة جغرافیة واسعة.أخرى ( مث
 

 ثروة اإلبداع البشري –اللغات 
لغات العالم ھي ثروة ھائلة من إبداع البشر، ویمكن القول إنھا بشكل عام 
تحتوي على "محصلة"  أفكار البشر، وتعبّر عن العالم الفكري الذي أنتجھ 

 )6الجنس البشري (انظر اإلطار رقم 
 6اإلطار رقم 

كل لغة تعبر عن رؤیة فریدة للعالم وعن ثقافة مركبة، وھي مرآة ترینا 
كیف استطاع مجتمع ناطق معین أن یحل مشاكلھ في التعامل مع 
العالم، وكیف صاغ فكره ووضع نظامھ الفلسفي وطریقتھ في فھم 
العالم المحیط بھ. فكل لغة ھي وسیلة للتعبیر عن التراث الثقافي غیر 

ما، وتظل تعكس ھذه الثقافة لفترة طویلة حتى بعد أن المادي لمجتمع 
تتضعضع ھذه الثقافة وتنھار، غالبا بفعل ثقافة دخیلة مھیمنة، تكون 
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عادة ثقافة مركز السلطة. لكن مع كل لغة تموت وتندثر، نفقد إلى األبد 
 16عنصرا ال یعوض من  معرفتنا وفھمنا للفكر البشري.

أن تنوع األفكار التي تحملھا مختلف یرى اللغویون واألنثروبولوجیون 
اللغات وتحفظھا شتى الثقافات ضروري لبقاء البشریة واستمرار الحیاة 
على األرض ضرورة تنوع األنواع الحیة والنظم اإلیكولوجیة. لماذا؟ ألن 
ھذا التنوع یتیح إیجاد أكبر قدر ممكن من الحلول المختلفة للتحدیات التي 

سعت "مكتبة" المعرفة اإلنسانیة التي یمكن أن ینھل یطرحھا البقاء. وكلما ات
منھا كل البشر، كلما زادت أمامنا فرص العثور على حلول جدیدة عندما 
تفشل بعض محاوالتنا. وال یمكننا االنتفاع بھذه "المكتبة" إال بواسطة لغات 
العالم.  وھذا المنظور ینعكس تماما في إعالن الیونسكو العالمي بشأن 

لثقافي الذي اعتمده المؤتمر العام للیونسكو في دورتھ الحادیة التنوع ا
نوفمبر/تشرین  3–أكتوبر/تشرین األول  15والثالثین (باریس، فرنسا، 

 )7) (اإلطار رقم 2001الثاني 
 

 7اإلطار رقم 
"...والتنوع الثقافي.... ضروري للجنس البشري ضرورة التنوع 

ھذا المعنى، فإن التنوع البیولوجي بالنسبة للكائنات الحیة. وب
الثقافي ھو التراث المشترك لإلنسانیة وینبغي االعتراف بھ 

 17)1والتأكید علیھ لصالح أجیال الحاضر والمستقبل" (المادة 
 

 أزمة اندثار اللغات والثقافات
نعم،  إن تراث البشریة الثمین ھذا مھدد بالخطر. فثمة أزمة اندثار أخرى 

وع الثقافي في العالم، ال سیما تنوع لغاتھ وثراءھا. تواجھنا الیوم وتھدد التن
فالكثیر من ثقافات ولغات العالم في خطر عظیم، وھو خطر یحدق خاصة 
ولیس حصرا بالثقافات واللغات األصغر من حیث عدد المنتمین إلیھا أو 
الناطقین بھا. فقد انقرضت بالفعل مئات اللغات خالل القرون القلیلة 

منذ أواخر القرن الخامس عشر عندما بدأ عصر  الماضیة، ال سیما
االستعمار األوروبي.  ویتسارع ھذا التدھور في كل أنحاء العالم تحت 
ضغط التجانس الناجم عن االستیعاب الوطني والعولمة االقتصادیة. فالواقع 

شخص معرضة لھذا  1000أن كل اللغات التي ال یتجاوز عدد الناطقین بھا 

                                                 
 16 , edited by Stephen The Atlas of the World's Languages in Danger of Disappearing

, published by UNESCO, 2001: 13edition ndWurm, 2 
 17 http://www.unesco.org/confgen/press_rel/021101_clt_diversity.shtml 
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لغات األوسع انتشارا یمكن أن تخضع تماما لضغوط الخطر وإن كانت ال
مماثلة. وقد وصل العدید من ھذه اللغات الصغرى إلى مرحلة شبھ 
االنقراض إذ لم یعد یتكلمھا سوى القلیل من الشیوخ.  وتتراوح إحصاءات 

 18من اللغات المستعملة حالیا. % 11و  6اللغات "الوشیكة االندثار" بین 
 

وَجھ في القارة األمریكیة والمحیط الحادي. فمن بین وبلغ فقدان اللغات أ
لھجة، انقرضت  600لغة وما ال یقل عن  250لغات أسترالیا البالغ عددھا 

لغة أخرى على االنقراض.  100وتوشك   19لغة على األقل 50حتى اآلن 
 1000لغات فقط یتكلمھا أكثر من  9وفي أوائل التسعینات كانت ھناك 

 20خطورة في الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا. شخص. والوضع ال یقل
"الوشیكة االندثار" لغة في قائمة اللغات  Ethnologue 417ویدرج فھرس 

أي اللغات التي لم یعد یستخدمھا سوى بعض الشیوخ الذین  – 2000لعام 
ال یزالون على قید الحیاة. وھذا یعني أن ھذه اللغات لن تنقل إلى األجیال 

ثم ستكف عن الوجود عندما یموت ھؤالء الشیوخ. والخریطة الجدیدة ومن 
 Ethnologueالمرافقة لھذا الكتیب تسلط األضواء على اللغات التي اعتبرھا 

لغات "وشیكة االندثار" وتشیر إلیھا بنقاط حمراء بینما تشیر إلى اللغات 
األخرى بنقاط سوداء. ومن ضمن ھذه اللغات "الوشیكة االندثار" توجد 

في  157لغة في أمریكا (وخاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة) و 161
لغة "وشیكة  55المحیط الھادي (في أسترالیا بصفة رئیسیة). وتوجد 

 في أوروبا. 7في أفریقیا و 37االندثار" في آسیا و
وقد یبدو عدد ھذه اللغات ضئیال ولكن اللغویین ینبھون إلى أنھا ال تمثل إال 

فالكثیر من اللغات األخرى تعتبر "مھددة" إذ تظھر علیھا قمة جبل الجلید. 
أعراض تحّول الناطقین بھا إلى لغات أخرى،ألن األجیال الجدیدة لم تعد 
تتعلم لغة األجیال الماضیة. وكما وضعت قوائم حمراء للحیوانات والنباتات 

 )7المھددة، كذلك وضعت كتب حمراء للغات المھددة (الجدول 
 تب الحمراء للغات المھددةالك – 7الجدول 

  :http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.htmlأوروبا

                                                 
 18Nature and Resources: The UNESCOFrom Maffi, Luisa (1998). Language: A Resource for Nature.    

Journal on the Environmental and Natural Resources Research 34(4): 12-21 
 أو انھا غیر منقرضة وإنما "نائمة" وتنتظر من یوقظھا، كما یقول المتفائلون من سكان استرالیا األصلیین. 19 
 Theوضعا كلمة "األخضر" في عنوان الكتاب الذي أعداه  غیر أن العالمین اللغویین لیان ھنتون وكن ھیل 20 

Green Book of Language Revitalization in Practice (Academic Press, 2001)  تعبیرا عن
)، أو ینبغي أال 7األمل في أن بعض اللغات یمكن أن تنزع من القائمة "الحمراء" للغات المھددة (انظر الجدول 

 توضع فیھا إطالقا.

http://www.helsinki.fi/%7Etasalmin/europe_index.html
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 tasalmin/nasia_index.htmlhttp://www.helsinki.fi~/شمال شرقي آسیا: 
tokyo.ac.jp/redbook/asiapacific/asia-http://www.tooyoo.l.u-آسیا والمحیط الھادي:

index.html 
  :index.html-tokyo.ac.jp/redbook/africa-http://www.tooyoo.l.uأفریقیا

 :  بنوك البیانات الخاصة باللغات الفنلندیة األوغریة
http://www.suri.ee; http://www.helsinki.fi/~tasalmin/deful.html 

  /http://www.eki.ee/books/redbookروسیا:
 tokyo.ac.jp/redbooks/Samerica/index.html-http://www.tooyoo.l.uأمریكا الجنوبیة:

 
) قدر 2001وفي الطبعة األخیرة ألطلس الیونسكو للغات المھددة باالندثار (

أن نصف لغات العالم ربما تكون حالیا مھددة بدرجات متفاوتة. بل یتنبأ 
من لغات العالم الحالیة قد تنقرض أو توشك على  %90بعض الباحثین أن 

  21آخر القرن الحالي.االنقراض في 
وكما أن معظم األنواع الحیة المعرضة لالنقراض ھي األنواع التي لم 
تدرس علمیا، فإن معظم اللغات المھددة ھي أیضا اللغات التي لم یتم 
وصفھا وال تسجیلھا صوتیا وال تدوینھا كتابة. وإذا كف الناس عن التكلم 

تمعات التي تنطق بھا بھا ضاعت نھائیا لیس فقط بالنسبة ألعضاء المج
 وإنما أیضا للبشریة جمعاء.

وعندما تموت اللغة یمكن أن یموت أو ینحسر بشدة معھا الكثیر من 
المعارف والمعتقدات والقیم التي یحملھا المجتمع الناطق بھا لتحل محلھا 

 بلغة أو بثقافة أخرى أكثر نفوذا. مرتبطة  معارف ومعتقدات وقیم
 للغات ما یلي:ومن أھم أسباب اندثار ا

التعلیم الرسمي بلغة لیست لغة الطفل األصلیة، وبالتالي ال یتعلم األطفال  -
تماما لغتھم (فال یتعلمون مثال كیف تقرأ أو تكتب، وال یتعلمون 

تعلم المفردات والبنى التي یعرفھا جیل آبائھم). وھو وضع یسمى 
اللغة األم. ، حیث یجري تعلم اللغة المھیمنة على حساب اللغات بالطرح

ویمكن في المقابل تعلیم اللغات المھیمنة باإلضافة إلى الرصید اللغوي 
تعلم اللغة باإلضافة لألطفال دون المساس باللغات األم، وھذا ما یسمى 

أي تعدد اللغات مع االحتفاظ  ثنائیة اللغة المضافة،بحیث تنجم عنھ 
ء األطفال سوف باللغة األم. وتعلم اللغات بالطرح یعني أیضا أن ھؤال

 ینزعون في المستقبل إلى عدم مخاطبة أطفالھم بلغتھم األم.

                                                 
21 10-68(1): 4 LanguageKrauss, Michael 1992. The world's languages in crisis.  

http://www.helsinki.fi/%7Etasalmin/nasia_index.html
http://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/redbook/asiapacific/asia-index.html
http://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/redbook/asiapacific/asia-index.html
http://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/redbook/africa-index.html
http://www.suri.ee/
http://www.helsinki.fi/%7Etasalmin/deful.html
http://www.eki.ee/books/redbook/
http://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/redbooks/Samerica/index.html
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تحقیق التجانس اللغوي في اإلعالم ووسائل الترفیھ وغیر ذلك من  -
المنتجات الثقافیة باللغات المھیمنة. والرسالة التي یحملھا ھذا االتجاه 

ھي  ھي أن اللغات المستخدمة في األفالم والتلفزیون وموسیقى البوب
 لغات أعلى مستوى من غیرھا.

كثیرا ما یؤدي التوسع الحضري والھجرة والحراك المھني للسكان إلى  -
تفتیت المجتمعات اللغویة مما یحد من إمكانیة سماع األطفال لغة 

 (لغات) آبائھم واستخدامھا یومیا.
سوق العمل الذي یتطلب معرفة اللغات المھیمنة وال یوفر حوافز  -

 سیة للمحافظة على اللغات الصغیرة.اقتصادیة أو نف
 عدم توفیر حمایة كافیة لحقوق اإلنسان اللغویة. -
اإلیدیولوجیات المتمثلة في الخیار بین أمرین (إیدیولوجیة "إما/أو")،  -

 -ولیس في التعدد اللغوي  -والتي ترى في أحادیة اللغة باللغة المھیمنة 
لغة  –لة (أمة واحدة أمرا طبیعیا وكافیا ومنشودا سواء بالنسبة للدو

واحدة) أو بالنسبة لألفراد. وھذا یحمل اآلباء في كثیر من األحیان إلى 
تعلم لغتھم األم (والفشل في إما التفكیر بأن على أطفالھم أن یختاروا 

 تعلم اللغة المھیمنة (والتضحیة بلغتھم ).أو سوق العمل) 
 

 التنوع البیوثقافي (البیولوجي الثقافي)
العت��راف بنط��اق أزم��ة التن��وع اللغ��وي واآلث��ار العملی��ة المترتب��ة إن تع��اظم ا

علیھا یمكن مقارنتھ بالمسیرة التي أدت س�ابقا إل�ى االعت�راف بأزم�ة التن�وع 
البیولوجي. ولكن یضاف إل�ى ذل�ك، كم�ا أش�رنا ف�ي الفق�رات الس�ابقة، تزای�د 

ستقلین الوعي بأن التنوع البیولوجي والتنوع الثقافي واللغوي لیسا وجھین م
من أوج�ھ تن�وع الحی�اة، ب�ل ھم�ا مت�داخالن بص�ورة حمیم�ة ویع�زز أح�دھما 
اآلخر. وبالمثل فإن أزمتي االندثار اللتین یعاني منھما ھ�ذان المظھ�ران م�ن 

بس�بب العوام�ل االقتص�ادیة  –مظاھر تنوع الحیاة ق�د یك�ون مآلھم�ا أن تلتقی�ا
 كل منھما األخرى.بل وربما أن تعزز  -والسیاسیة واالجتماعیة المشتركة

وینطبق ذلك خاصة على مجتمعات السكان األصلیین واألقلیات الت�ي تع�یش 
قریبا من البیئة الطبیعیة وتعتمد علیھا لتأمین سبل عیشھا. فھي تعتم�د علیھ�ا 
مباش��رة لت��أمین الغ��ذاء وال��دواء وم��واد البن��اء وس��ائر المنتج��ات الض��روریة 

ي والصید وصید األسماك وجمع لقوتھا (عن طریق الزراعة وتربیة المواش
المواد الغذائیة)، كما تعتمد علیھا في حاجاتھا الثقافیة والروحیة. ومن خالل 
ھذه األنشطة طورت ھذه المجتمع�ات عل�ى م�ر ال�زمن معرف�ة معمق�ة لل�نظم 
اإلیكولوجیة المحلیة. فتأقلمت معھا وتعلم�ت ف�ي نف�س الوق�ت كی�ف تس�تغلھا 
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كم��ا ط��ورت ھ��ذه المجتمع��ات أنظم��ة مركب��ة وت��دیرھا للوف��اء باحتیاجاتھ��ا. 
لتص���نیف الع���الم الطبیع���ي ت���نم ع���ن فھمھ���ا العمی���ق للنبات���ات والحیوان���ات 
والعالقات اإلیكولوجی�ة ودینامی�ات ال�نظم اإلیكولوجی�ة الموج�ودة ف�ي بیئتھ�ا 

المع����ارف اإلیكولوجی����ة المحلی����ة. وھ����ذا م����ا یس����میھ األنثروبولوجی����ون "
عارف یجري التعبیر عنھ�ا وتناقلھ�ا بواس�طة . والكثیر من ھذه المالتقلیدیة"

اللغ���ة، والمف���ردات، والحكای���ات والن���وادر، والس���خریة والنق���د، والتخط���یط 
لألحداث وتكرارھا، وبص�فة عام�ة  م�ن خ�الل النقاش�ات الیومی�ة والطق�وس 
والتقالی���د واالحتف���االت. وتب���ین ف���ي ح���االت كثی���رة أن المع���ارف المحلی���ة 

علم الغربي، ب�ل إنھ�ا تس�بق مص�ادر أخ�رى م�ن والتقلیدیة أكثر تطورا من ال
المعرف��ة مث��ل الكش��وفات العلمی��ة. وم��ن س��خریة األق��دار أن المعرف��ة الت��ي 

(اإلطار   تنطوي علیھا أصغر اللغات "تكتشفھا من جدید" مصادر خارجیة.
 )8رقم 

 
 8اإلطار رقم 

عل��ق بیك��ا آیكی���و، رئ��یس البرلم��ان الس���اآمي ف��ي فنلن��دا (ویعم���ل راع 
، عل��ى "اكتش��اف" ح��دیث أعل��ن 2001الرن��ة)، ف��ي ن��وفمبر  لحیوان��ات

عنھ بیولوجی�و األس�ماك الش�مالیون وھ�و أن أس�ماك الس�لمون یمك�ن أن 
وھ��و م��ا ل��م یك��ن البیولوجی��ون  –تب��یض أیض��ا ف��ي الج��داول الص��غیرة 

یظن��ون أن��ھ ممك��ن.  ولك��ن أیكی��و الس��اآمي ق��ال إن ذل��ك مع��روف لدی��ھ 
ت��ي تم��ت دراس��تھا تحم��ل أس��ماء أص��الً، ب��ل إن الكثی��ر م��ن الج��داول ال

 تتضمن كلمة معناھا "حوض تفریخ السلمون".
وعندما یكّف الشباب عن تعلم لغة آبائھم، أو یتعلمونھا بصورة جزئیة فق�ط، 
فإن المعارف الخاصة التي تنطوي علیھا لغاتھم ال تنتقل إال لماما إل�ى اللغ�ة 

غ�ة المھیمن�ة ال تمل�ك المھیمنة التي تحل محلھا. وعادة م�ا یك�ون ذل�ك ألن الل
المف���ردات الالزم���ة للتعبی���ر ع���ن ھ���ذه المع���ارف الخاص���ة، ب���ل ربم���ا ألن 
الظ���روف المح���ددة الت���ي ی���تم فیھ���ا تعل���م ھ���ذا الن���وع م���ن المعرف���ة وإدراك 
ض���رورتھا الحیوی���ة، ال تط���رأ ف���ي الثقاف���ة المھیمن���ة الت���ي یتبن���ى الس���كان 

ل التعل���یم األص���لیون أو األقلی���ات لغتھ���ا. ویح���دث ذل���ك خاص���ة عن���دما یح���
النظامي محل التربیة غیر النظامیة التي تكتسب في إطار العائل�ة والمجتم�ع 
المحل��ي. فعل��ى س��بیل المث��ال أص��بح الش��باب المای��ا ف��ي مرتفع��ات ش��یاباس 
یحصلون اآلن على معظ�م تعل�یمھم ف�ي الم�دارس الرس�میة. ولك�ن الكت�ب ال 

لمحلی�ة والت�ي طالم�ا تعلمھم شیئا عن النباتات الطبی�ة الت�ي توج�د ف�ي البیئ�ة ا
استخدمتھا األجیال السابقة كعالج طبي.  ولذا فإن الكثیر م�ن ھ�ذه المع�ارف 
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ال تنتق��ل إل��یھم ف��ي بح��ر حی��اتھم. والكثی��ر م��ن الص��غار ال یتعلم��ون أس��ماء 
وخص��ائص واس��تعماالت ھ��ذه النبات��ات الت��ي یمك��ن أن تش��كل م��وارد طبی��ة 

لیھم بدال من ذلك اللجوء إلى متیسرة المنال ویمكن التعویل علیھا. ویتعین ع
النظام الطبي "الحدیث" ال�ذي ع�ادة م�ا ی�وفر لھ�م مس�توى أدن�ى م�ن العنای�ة 

الش��عوب  أن��ھ ل��یس م��ن غی��ر الم��ألوف أن تبتع��دالطبی��ة. وعل��ى ال��رغم م��ن 
األص��لیة ت��دریجیا ع��ن تكنولوجیاتھ��ا الخفیف��ة نتیج��ة لم��ا عانت��ھ م��ن اس��تغالل 

ع��ات تواص��ل الس��عي إل��ى توثی��ق مكث��ف وتع��دّ عل��ى أراض��یھا، ف��إن المجتم
المع��ارف اإلیكولوجی��ة  بق��اءمعرف��ة الش��یوخ ونقلھ��ا إل��ى األجی��ال الالحق��ة. ف

التقلیدیة ذاتھ ال یرتھن فقط بقواعد البیانات ومراكز جمع المع�ارف أو نش�ر 
البحوث، وإنما یرتھن أیضا بإمكانیة استخدام ھ�ذه المع�ارف وتطویرھ�ا ف�ي 

 اإلدارة التقلیدیة. الحیاة الیومیة ومن خالل نظم
 التوزیع المتراكب للتنوعین اإلثني اللغوي والبیولوجي

یمك��ن مالحظ��ة الص��الت الت��ي ت��ربط ب��ین التن��وع اللغ��وي الثق��افي والتن��وع 
البیول���وجي ع���ن طری���ق المقارن���ة ب���ین نم���اذج التوزی���ع الجغراف���ي للتن���وع 

ك�ذلك ع�ن البیولوجي في العالم وأشكال التوزیع الجغرافي للتنوع الثق�افي، و
طری��ق مالحظ��ة الص��لة ب��ین مواق��ع البیئ��ات المھ��ددة واللغ��ات المھ��ددة. وإذا 

 6(البل���دان العظیم���ة التن���وع البیول���وجي) والج���دول  2قارن���ا ب���ین الج���دول 
بلدان من أصل البلدان التس�عة  7(البلدان العظیمة التنوع اللغوي) وجدنا أن 

تظھ�ر أیض�ا ب�ین البل�دان التي تحتل المكانة األولى في جدول التنوع اللغوي 
السبعة عشر األولى في جدول التنوع البیولوجي. وباإلضافة إل�ى ذل�ك فإنن�ا 

(أي الت�ي  اللغات المس�توطنةاألولى من حیث عدد  25نجد ضمن البلدان الـ
 17م���ن أص���ل البل���دان ال���ـ 13ال تس���تخدم إال ض���من ح���دود البل���د المعن���ي) 

 ).8ألخیر من الجدول العظیمة التنوع البیولوجي (انظر العمود ا
ویالح��ظ تط��ابق كبی��ر ف��ي مختل��ف أنح��اء الع��الم ب��ین اس��تیطان الفقاری��ات 
واللغات، والنباتات المزھ�رة واللغ�ات، والطی�ور واللغ�ات. ویمك�ن مالحظ�ة 

. وی��رد ترتی��ب البل��دان ال بحس��ب الع��دد 8أوج��ھ التط��ابق ھ��ذه ف��ي الج��دول 
ة. ویج�در الت�ذكیر ب�أن اإلجمالي للغات وإنما بحسب ع�دد اللغ�ات المس�توطن

) م�ن لغ�ات الع�الم. % 84-83اللغات المس�توطنة تمث�ل الع�دد األكب�ر (نح�و 
وكما یتضح من الجدول فإن بابوا غینی�ا الجدی�دة الت�ي تحت�ل المكان�ة األول�ى 
بین البلدان من حیث عدد اللغات المستوطنة، ترد في المرتب�ة الثالث�ة عش�رة 

وتحت��ل الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة م��ن حی��ث ع��دد الفقاری��ات المس��توطنة. 
المرتبة الحادیة عشرة على القائم�ة م�ن حی�ث ع�دد اللغ�ات المس�توطنة وم�ن 
حیث عدد الفقاریات. ومن جھة أخرى فإن نیجیریا تحتل المرتبة الثالث�ة ف�ي 
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قائم��ة الفقاری��ات ولكنھ��ا ال تظھ��ر ب��ین البل��دان الخمس��ة والعش��رین األول��ى 
لخاص���ة ب���التنوع البیول���وجي المس���تخدمة ف���ي بالنس���بة لجمی���ع المؤش���رات ا

 الجدول.
 

 22مراتب التنوع البیولوجيواستیطان اللغات مقارنة بین  -8الجدول 
 
 

 
 المرتبة، العدد اإلجمالي لـ

ھل یظھر 
في قائمة 
البلدان 
العظیمة 
 التنوع؟

 
 البلد

 اللغات المستوطنة
 المرتبة/ العدد

الفقاریات 
 المستوطنة
 المرتبة/ العدد

باتات الن
 المزھرة

مناطق الطیور 
 المستوطنة

 

1 847 1 بابوا غینیا الجدیدة
3 

203 t18 6 نعم 

65 2 اندونیسیا
5 

4 673 t7 1 نعم 

      376 3 نیجیریا
 نعم 11 12 373 7 309 4 الھند
 نعم 9 11 1,346 1 261 5 استرالیا
 نعم 2 4 761 2 230 6 المكسیك
   24 105 23 201 7 الكمرون

 نعم 4 1 725 3 185 8 رازیلالب
جمھوریة الكونغو 
 الدیمقراطیة

 نعم  17 134 18 158 9

 نعم 11 25 437 6 153 10 الفلبین
الوالیات المتحدة 
 األمریكیة

 نعم 15 9 284 11 143 11

      105 12  فانواتو
  14 19 113 21 101 13  تنزانیا
      97  14 السودان
 نعم  14   92  15  مالیزیا
    88 25 90  16 أثیوبیا
 نعم 6 3 256 12 77  17 الصین
 نعم 3 13 332 8 75  18 بیرو
      74  19 تشاد
   6   71  20 روسیا
    101 24 69  21 جزر سلیمان
   22   68  22 نیبال

                                                 
. ھ�ل ھن�اك Harmon, David, and Maffi, Luisa (2002(وھ�و مس�تمد م�ن   Kangas-nabbSkutع�دل الج�دول    22

وق�د اس�تعیرت  Conservation Biology in Practice 3(1) :26-27  .ص�لة ب�ین التن�وع اللغ�وي والتن�وع الثق�افي؟
 لفقاری�ات م�نوتل�ك الخاص�ة با، الطبع�ة الثانی�ة عش�رة  Ethnologueف�ي  Harmon األرق�ام الخاص�ة باللغ�ات م�ن 

Global. Groombridge (ed.) (1992) Biodiversity: Status of the Earth's Living Resources. World 
Conservation Monitoring Centre. London: Chapman and Hall.  أس�ماء البل�دان الت�ي  8. وت�رد ف�ي الج�دول

 ط األسود العریض.تتصدر قائمتي اللغات المستوطنة والفقاریات المستوطنة بالخ
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 نعم 5 2 330 9 55  23 كولومبیا
      51  24 كوت دیفوار
      47  25 كندا

 
بشكل ظاھر حیث نرى التراكب بین  8بیانات الجدول  23 1لخریطة وتبین ا

 الفقاریات المستوطنة واللغات المستوطنة في العالم بحسب البلدان.
 
 في ھذا المكان 1تدرج الخریطة 

تبین الخریطة المرافقة لھذا الكتیب التراكب في توزیع لغ�ات الع�الم جمیعھ�ا 
والمن��اطق اإلیكولوجی��ة ف��ي ) Ethnologueلغ��ة (بحس��ب  6809الب��الغ ع��ددھا 

(بحس���ب الص���ندوق الع���المي لص���ون الطبیع���ة).  866الع���الم الب���الغ ع���ددھا 
ویتض��ح م��ن الخریط��ة أن التراك��ب أكث��ر م��ا یص��ادف ف��ي من��اطق الغاب��ات 
المداریة، وھي الحیومات الثالث�ة األول�ى عل�ى الخارط�ة. وف�ي نف�س الوق�ت 

بین أكثر المناطق تعرض�ا  ترینا الخریطة أن الغابات المداریة ھي أیضا من
ألفدح األخطار والتي یوج�د فیھ�ا أكث�ف تجم�ع للغ�ات "الوش�یكة االن�دثار" ( 
كم��ا یتض��ح م��ن تراك��ب النق��اط الحم��راء الت��ي تش��یر إل��ى اللغ��ات "الوش��یكة 
االندثار" والظالل األرجوانیة التي تشیر إلى المن�اطق اإلیكولوجی�ة المھ�ددة 

شر ولغاتھم موج�ودة ف�ي معظ�م المن�اطق بدرجة عالیة من الخطر.  ولكن الب
اإلیكولوجی��ة ومعظ��م الحیوم��ات، والكثی��ر م��ن ھ��ذه المن��اطق اإلیكولوجی��ة 
واللغ���ات ھ���ي األخ���رى مھ���ددة. وكثی���ر م���ن األخط���ار الت���ي تھ���دد ال���نظم 
اإلیكولوجیة ھي نفسھا التي تھدد البشر الذین یعیشون فیھ�ا وبالت�الي اللغ�ات 

ع النط�اق الس�تغالل األراض�ي واالس�تغالل التي یتكلمونھ�ا. فالتحوی�ل الواس�
غی��ر المس��تدیم للم��وارد الطبیعی��ة م��ع انتش��ار الزراع��ة التجاری��ة، وم��زارع 
تربی��ة الماش��یة المكثف��ة، ومن��اجم اس��تخراج المع��ادن، واس��تخراج البت��رول، 
وتشیید السدود العظیمة، والتوسع الحضري، وبناء الطرقات، كلھا تع�د م�ن 

 لمناطق اإلیكولوجیة. األنشطة التي تھدد ھذه ا
االقتص���ادي والسیاس���ي الس���ریع ی���ؤثر عل���ى -كم���ا أن التغیی���ر االجتم���اعي

المجتمعات المحلیة فیبع�دھا ع�ن طرائ�ق عیش�ھا التقلیدی�ة ب�ل وینتزعھ�ا م�ن 
بیئاتھ��ا األص��لیة. وھ��ذا ب��دوره ی��ؤدي ع��ادة إل��ى التح��ول ع��ن اللغ��ة والثقاف��ة 

قاف�ة األغلبی�ة أو اللغ�ة والثقاف�ة (تبنّي لغة وثقافة مختلفة تكون عموما لغ�ة وث
المھیمنتین). وتمثلت إحدى نت�ائج ھ�ذه التغیی�رات ف�ي أن اس�تخدام المع�ارف 

                                                 
23 : The UNESCO Journal on the  Nature and ResourcesMaffi, Luisa (1988): A Resource for Nature. 

Environment and Natural Resources Research 34(4):12-21 والخریط�ة تعتم�د عل�ى بح�ث أج�راه .David 
Harmon. 
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اإلیكولوجیة التقلیدیة والقدرة على نش�رھا م�ن خ�الل اللغ�ة ف�ي س�بیلھما إل�ى 
التالش��ي. وكثی��را م��ا كان��ت عواق��ب ذل��ك خطی��رة عل��ى رف��اه الن��اس وص��حة 

كان المحلیین إلى  اعتماد أس�الیب ف�ي اس�تغالل البیئة. وربما أدى األمر بالس
البیئ��ة ل��م تط��ور محلی��ا وال ت��تالءم م��ع الظ��روف المحلی��ة (أو أكرھ��وا عل��ى 
ذلك)، مما أدى إلى س�رعة نض�وب الم�وارد الطبیعی�ة وت�دھور البیئ�ة. وم�ن 
األمثلة على ذلك تحویل الغابات ف�ي المن�اطق المداری�ة إل�ى أراض زراعی�ة 

وف أن ترب��ة الغاب��ات المطی��رة ترب��ة ھش��ة ویعتم��د وإل��ى مراع��ي. والمع��ر
تج��ددھا اعتم��ادا ك��امال عل��ى الغاب��ة نفس��ھا. فعن��دما ت��زال األش��جار تنض��ب 
التربة في فترة ال تتجاوز السنتین وتس�تحیل المنطق�ة إل�ى ع�راء. وھ�ذا یقل�ل 
من قدرة السكان على تأمین الغذاء والماء والدواء والم�أوى وغی�ر ذل�ك م�ن 

وی���ؤثر عل���ى ح���التھم الص���حیة وعل���ى أح���والھم النفس���یة  ض���رورات الحی���اة
 واالجتماعیة والروحیة.

 –فالتنوع الثقافي ھو إذن ثروة من المعارف التي جمعناھا عل�ى م�ر ال�زمن 
بم��ا فیھ��ا معرف��ة أس��الیب الص��ون واالس��تغالل المس��تدام ل��بعض م��ن أكث��ر 

رن المقب�ل البیئات ھشاش�ة وتنوع�ا بیولوجی�ا ف�ي الع�الم. وإذا فق�دنا خ�الل الق�
أكث��ر م��ن نص��ف لغاتن��ا فإنن��ا نك��ون ق��د قّوض��نا بص��ورة خطی��رة فرص��نا ف��ي 
الحی��اة عل��ى وج��ھ األرض. وم��ن ھ��ذا المنظ��ور، ف��إن ھ��دف تعزی��ز ص��حة 

ونش���اط نظمن���ا اإلیكولوجی���ة ال ینفص���ل ع���ن ھ���دف تعزی���ز ص���حة ونش���اط  
المجتمع��ات البش��ریة وثقافاتھ��ا ولغاتھ��ا. ف��نحن بحاج��ة إل��ى نھ��ج بیوثق��افي 

 لمواجھة األزمة البیئیة لكوكبنا األرضي.   متكامل
 

 التصدي ألزمة انقراض التنوع البیوثقافي
وبناء على ما تقدم ینبغي وضع قضیة دعم لغات العالم، ومن خاللھا دعم 
التراث الثقافي للشعوب التي تنطق بھا، في مرتبة عالیة من األولویة في 

المستدیمة. وتعد األفكار برنامج كل من یعنیھ أمر صون البیئة والتنمیة 
والمعارف والمعلومات المنتجات الرئیسیة لما نسمیھ "مجتمع المعرفة" أو 
"مجتمع المعلومات". فالمناطق الغنیة باللغات غنیة أیضا بمعارف شتى من 
بیئات مختلفة وبرؤى كونیة شتى وبوفرة من األفكار الخالقة. فھي غنیة بما 

في"، وھو ما یحتاجھ كل تجدید. والحفاظ أطلق علیھ عبارة "الرصید المعر
لغاتنا أمر ضروري لحل المشكالت التي نواجھھا، سواء من  جمیععلى 

خالل المعارف التقلیدیة المتضمنة في مختلف اللغات والثقافات أو من 
 خالل التجدید المنبثق من ھذه المعارف.
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على  النظامي وغیر النظامي، یمكن أن یساعد في المحافظة والتعلیم،
اللغات والثقافات وتنمیتھا في السیاق اإلیكولوجي، كما یمكن أن  یجعلھا 
أشد صعوبة. وتبین الدراسات جیدا أن االستعمال "الخاطئ"  للتعلیم 
النظامي یمكن أن یكون من أسباب زوال التنوع اللغوي. وعدم فھم اللغة 

رة مبكرة، التي تعلم في قاعة الدراسة یزید من معدالت ترك المدرسة بصو
ویزید إلى حد كبیر من صعوبة تعلم القراءة والكتابة. وتضطر الغالبیة 

ھذا إذا ما  –العظمى من األطفال المنتمین إلى جماعات لغویة صغیرة 
 إلى قبول التعلیم بواسطة لغة لیست لغتھم. –التحقوا بالمدارس 

قلیات أي عندما یغیر أطفال السكان األصلیین واأل-واالستیعاب اللغوي 
لغتھم عن طریق التعلیم النظامي لكي یتكلموا لغة األغلبیة أو اللغة المھیمنة 

لیس أمرا طوعیا. فاآلباء في ھذه الحالة لیسوا  –فقط (أو بصفة رئیسیة) 
مخیرین، إذ ال توجد مدارس تستخدم لغتھم في التعلیم والتعلم. وحتى في 

لآلباء الخیار، فھم ال  الحاالت التي توجد فیھا مثل ھذه المدارس ویكون
 یملكون عادة معلومات كافیة عن تبعات اختیارھم في المدى الطویل. 

وكثیرا ما تكون لغات أطفال السكان األصلیین واألقلیات متواریة تماما عن 
األنظار في المدارس. فیسود اعتقاد خاطئ بأن ھذه اللغات ال یمكن 

المجتمعات التكنولوجیة  استخدامھا ألي غرض مفید وأنھا ال تتالءم مع
الحدیثة. وكثیرا ما یعطى لآلباء واألطفال االنطباع الخاطئ بأن علیھم 
االختیار بین اللغات بدعوى أنھ یتعذر اتقان لغتین في وقت واحد. وإن 
األسالیب التي ینظم بھا النظام التعلیمي تؤدي بھم إلى االعتقاد خطأ بأن 

وا تعلم اللغة المھیمنة والمضي قدما في علیھم أن یتخلوا عن لغتھم إذا أراد
 الحیاة.

ووراء التأثیر التجانسي للتعلیم ووسائل اإلعالم تكمن القوى االقتصادیة 
واالجتماعیة والعسكریة والسیاسیة التي تشجع التماثل اللغوي والثقافي 
والفكري، سواء على الصعید العالمي أو في داخل كل بلد، وذلك باسم 

لدین، والوحدة الوطنیة، والتكالیف، واالحتیاجات حریة السوق، وا
التكنولوجیة، والكفاءة والتحدیث، وما إلى ذلك. ویدعو إعالن الیونسكو 

) إلى مكافحة التجانس اللغوي 2001العالمي بشأن التنوع الثقافي (
والثقافي، كما تحدد خطة عملھ عددا من األھداف التي تعبر عن ذلك، وال 

اث اإلنسانیة اللغوي ودعم التعبیر واإلبداع والنشر في سیما منھا "صون تر
 ). 5أكبر عدد ممكن من اللغات" (البند 

وبذل الناشطون في المجتمعات المحلیة والباحثون وغیرھم من المعنیین 
خالل العقد الماضي، بما في ذلك المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة 
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ئفة من األنشطة بدءا من جھودا كبرى لمواجھة ھذه المشكالت. فنفذت طا
إجراء دراسات استقصائیة عن حالة لغات العالم، وتوثیق اللغات المھددة، 
وتطویر برامج للمحافظة على اللغات والتعلیم باللغة األم، وحتى إعداد 
صكوك لحقوق اإلنسان ورسم سیاسات تعلیمیة.  ونشطت الیونسكو على 

المحاوالت الجدیة الكثیرة  جمیع ھذه المستویات. غیر انھ على الرغم من
لتقییم وتعزیز التنوع اللغوي والثقافي، لم تنجح ھذه المساعي عموما في 
التأثیر على السیاسات الحكومیة. ونورد فیما یلي بعض األمثلة عن الحجج 

 التي یمكن استخدامھا إلصالح ھذا الوضع.
یین وأطفال بینت البحوث في أنحاء كثیرة من العالم أن أطفال السكان األصل

األقلیات الذین یتلقون الجانب األساسي من تعلیمھم بلغتھم األم، والذین 
یحصلون في نفس الوقت على تعلیم جید باللغة المھیمنة كلغة ثانیة (یدّرسھا 
معلمون یتقنون اللغتین)، یتعلمون في نھایة المطاف اللغة المھیمنة بمستوى 

فال الذین یتلقون كل تعلیمھم باللغة یعادل على األقل، بل یفوق أحیانا، األط
 .24یصبحون فضال عن ذلك من الناطقین بلغتین أو بعدة لغات ,المھیمنة.و

وكثیرا ما یحتج بعدم وجود ما یكفي من المال لتعلیم اللغات العدیدة  
) في 1995المستخدمة في افریقیا وآسیا. وقد خلص إدوارد ویلیامز (

ائي في زامبیا ومالوي إلى نتیجة مفادھا " أن دراستھ المقارنة للتعلیم االبتد
الدرس الذي یمكن استخالصھ من اإلنجاز الذي حققتھ مالوي یتمثل في أن 
ندرة التمویل یزید من احتماالت نجاح المساعي الرامیة إلى تعلیم التالمیذ 

. ومن الممكن تماما استخدام 25لغة محلیة معروفة بدال من لغة ال یعرفونھا "
تكتب سابقا لتعلیم أي شيء في المدرسة، حتى عندما یوجد عدد لغات لم 

كبیر حقا من ھذه اللغات، كما یتبین من حالة بابوا غینیا الجدیدة (اإلطار 
 ).9رقم 

 9اإلطار رقم 
استخدمت بابوا غینیا الجدیدة، وھي البلد الذي یضم أكبر عدد من 

 5عدد سكانھا  لغة في حین یبلغ 850اللغات المحكیة في العالم (نحو 
لغة كوسیلة للتدریس في التعلیم قبل  380مالیین نسمة ونیف)، 

المدرسي وأول سنتین من المرحلة االبتدائیة في العام الدراسي 
                                                 

 .and Pedagogy: Bilingual Children in  Language, Power,Cummins, Jim (2000)راجع  24 
the Crossfire. Clevedon, UK: Multilingual Matters and Skutnabb-Kangas, Tove 
(2000). Linguistic genocide in education – or worldwide diversity and human rights? 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 
 25 Investigating bilingual literacy: Evidence from Malawi , Edward (1998). Williams

and Zambia. Education Research No. 24. London: Department For International 
Development. 
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. 2002-2001لغة أخرى في  90، كما تعتزم استخدام 2000/2001
وعلى الرغم من مشكالت االنتكاس العدیدة، یبدو أن األطفال "تعلموا 

الكتابة بلغاتھم األم بسرعة وسھولة أكبر مما فعلوا باللغة القراءة و
كان أسرع من تعلم  تعلمھم اللغة االنجلیزیةاالنجلیزیة. كما یبدو أن  

إخوتھم األكبر سنا لھا في إطار النظام القدیم، وازداد معدل االلتحاق 
بالمدرسة نظرا ألن اآلباء یبدون أكثر رغبة في إرسال أوالدھم إلى 

وقد انخفضت  س وتقدیم التضحیات الالزمة إلبقائھم فیھا. المدار
معدالت التسرب، وزادت بصفة خاصة نسب الفتیات الملتحقات 
بالمدارس عما كانت علیھ في السابق. كما یبدو األطفال أكثر حماسا 
ونشاطا وثقة بالنفس ورغبة في التعلم. فصاروا یطرحون المزید من 

لمون ذكریاتھم ویصفون االرتباك األسئلة. وكثیرا ما یروي المع
والرعب الذي كان یستبد بھم لدى دخولھم المدرسة ألول مرة عندما 
كان المعلمون یخاطبونھم بلغة ال یفھمونھا. وھم یشعرون باالرتیاح 
ألن تالمیذھم ال یواجھون الصعوبة نفسھا. ویروي بعض المعلمین ما 

على ضبط تالمیذھم  یعتریھم من مشاعر مختلطة: ففي حین كانوا أقدر
عندما كان ھؤالء خانعین وسلبیین، فھم الیوم أكثر حماسا ألن 

 . 26تالمیذھم یستوعبون بسرعة أكبر منذ أن اعتمد اإلصالح"
كما أن الكثیر من مبادرات المدارس والمعلمین والمجتمعات المحلیة 
والمشروعات المنفذة على المستوى الشعبي، تبرھن على صحة المبدأ 

ل بأن أسالیب التعلیم والمناھج، لكي تكون مجدیة اجتماعیا وثقافیا، ال القائ
بد أن تستوعب المعارف المحلیة والتقلیدیة، وفقا لما أوصت بھ الیونسكو 

) . وإن مدرسة سكوت ساآمي في 2001(التربیة والتنوع الثقافي، 
 مع 10سیفیتیجارفي، بفنلندا تعطینا مثاال على ذلك (انظر اإلطار رقم 

 الصورة).
 10اإلطار رقم 

شخص یتكلمون لغة سكولت ساامي. وھم  400یوجد في العالم أقل من 
یقدمون مثاال عن كیفیة استیعاب المعارف البیوثقافیة في المناھج الدراسیة. 
فأطفال سیفیتیجارفي الذین یتكلمون اللغتین الساامیة والفنلندیة یتلقون التعلیم 

فال والمعلمون بأنفسھم المواد التعلیمیة المستمدة بكلتا اللغتین. فیبتكر األط
من بیئتھم. ویساعد التعلیم في المحافظة على المعارف اإلیكولوجیة التقلیدیة 
كما تتعزز ھذه المعارف بفضل العمل مع اآلباء والشیوخ الذین یرتادون 

                                                 
     Klaus, David (in press). The use of indigenous languages in early basic education  26

in Papua New Guinea: a model for elsewhere? Language and Education 
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المدرسة ومركزھا الثقافي ( ویدفع لھم أجر مقابل مساھماتھم) . واألطفال 
ین نفذوا الرسم المصور أدناه بدؤوا أیضا تعلم مادة اللغة االنجلیزیة كلغة الذ

 ثالثة.
والطیور المرسومة في یسار الصورة كتبت أسماؤھا بلغة الساآمي  

فقط. أما الحیوانات التي تتوسط الصورة فقد كتبت أسماؤھا باللغتین 
لرسم باللغتین الساآمیة واالنجلیزیة بینما كتبت النشرة المعلقة في یسار ا

الفنلندیة والساآمیة. ونجد لغة سكولت ساآمي في كل مكان  مع بیان 
 .27ارتباطھا بالمعارف التقلیدیة

 
 
 

 الصورة
 
 

 المصور: كاري توریكا
 

 
 درب المستقبل

 
المؤتمر المعني بالبیئة والتنمیة  1992عقدت منظمة األمم المتحدة في عام 

األرض") لوضع إطار یربط بین في ریو دي جانیرو، البرازیل ("قمة 
حمایة البیئة والتنمیة المستدیمة. وصدرت على اثر القمة عدة وثائق دولیة 

)، وإطار 11(إعالن ریو، واتفاقیة التنوع البیولوجي، (انظر اإلطار رقم 
عمل اتفاقیة التغیر المناخي، وبیان المبادئ بشأن الغابات، وجدول عمل 

التصحر واتفاقیة األراضي الرطبة) اعترفت  ، ثم اتفاقیة مكافحة21القرن 
جمیعھا بأھمیة المعارف اإلیكولوجیة التقلیدیة بالنسبة لصون التنوع 

 28البیولوجي واستخدامھ المستدیم.
 11اإلطار رقم 

                                                 
  27 -Kangas, field notes, information from Satu Moshnikoff, Ulla Aikio-Skutnabb

Puoskari, November 2001 
یمكن االطالع على نصوص ھذه الوثائق على الموقع  28 

http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/unceddocs.html 
 

http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/unceddocs.html
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(ي) من اتفاقیة التنوع البیولوجي على أنھ یجب على الدول 8تؤكد المادة 
رسات المجتمعات األصلیة األطراف "احترام المعارف واالبتكارات ومما

والمحلیة التي تجسد أسالیب الحیاة التقلیدیة ذات الصلة بصیانة التنوع 
البیولوجي واستخدامھ على نحو قابل لالستمرار، والحفاظ علیھا وصونھا 
وتشجیع تطبیقھا على أوسع نطاق، بموافقة ومشاركة أصحاب ھذه 

ام العادل للمنافع التي المعارف واالبتكارات والممارسات، وتشجیع االقتس
 تعود من استخدام ھذه المعارف واالبتكارات والممارسات" .

غیر أن أیا من ھذه الوثائق لم یعترف صراحة بأن حفظ وصیانة وتعزیز 
المعارف اإلیكولوجیة التقلیدیة یقتضي حفظ وصیانة وتعزیز اللغات التي 

عتراف بالدور تعبر عن ھذه المعارف وتنقلھا.  غیر أنھ تم مؤخرا اال
، أصدر 1999الخاص الذي تؤدیھ اللغات في حفظ ھذه المعارف. ففي عام 

تقییم التنوع برنامج األمم المتحدة للبیئة مجلدا ملحقا بتقریره المعنون 
القیم الثقافیة (تحریر ف.ن. ھیوود) بعنوان  1995،  البیولوجي في العالم

اعترافا منھ بأن ھذه القیم، (تحریر د. بوزي)،  والروحیة للتنوع البیولوجي
واللغات التي تنتقل بواسطتھا، تلعب دورا رئیسیا في صون التنوع 

-2002البیولوجي. وتعبر الیونسكو في مشروع البرنامج والمیزانیة لعامي 
 )12عن ھذه النیة (انظر اإلطار رقم   2003

 12اإلطار رقم 
منظومات القیم  "ستشغل كفالة احترام التنوع الثقافي واللغوي ومختلف

والمعتقدات ومعارف السكان األصلیین مكانة ھامة في مجال تصمیم 
الحلول المحلیة لالستدامة، وال سیما بالنظر إلى الدور الذي قامت بھ 
اللغات المحلیة بوصفھا مخزونا للمعارف المتعلقة بالتنوع البیولوجي 

 .29والتنمیة المستدیمة"
ریو، وثمة أسباب كثیرة تحمل على وقد انقضى عقد من الزمن منذ قمة 

القلق بشأن حالة "األركان" الثالثة للتنمیة المستدیمة المتمثلة في البیئة 
والمجتمع واالقتصاد.  وأصبح اآلن من الضروري أكثر من أي وقت 
مضى إقرار ثقافة السالم  والعمل على أن تتعلم البشریة احترام وحمایة ھذا 

نتقاسمھ جمیعا. ویمكن إحراز تقدم حقیقي في  العالم الواحد المختلف الذي
القرن الحادي والعشرین إذا تضامنت البشریة في جھد مشترك من أجل 
صیانة نظمنا اإلیكولوجیة وثقافاتنا ولغاتنا لكي تستعید مرونتھا وحیویتھا، 

 فإن علیھا سوف تعتمد حیاة األجیال المقبلة.
 

                                                 
 01212، الفقرة 5م/31،  2003-2002مشروع البرنامج والمیزانیة للیونسكو لعامي  29 
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 :لمن یرغب في معرفة المزید عن ھذا الموضوع
 

 
 

Crosby, Alfred W. (1994). Ecological imperialism. The biological expansion of Europe, 900-1900. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Crystal, David (2000). Language Death. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
Fishman, Joshua, A. (ed.) (2001). Can Threatened Languages Be Saved? Reversing Language Shift, 

Revisited: A 21st Century perspective. Clevedon, UK: Multilingual Matters. 
Harmon, David (in press). In Light of Our Differences: How Diversity in Nature and Culture 

Makes Us Human. Washington, D.C.: The Smithsonian Institution Press. 
Heywood, Vernon H. (1995). Global Biodiversity Assessment. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press. 
Hinton, Leanne & Hale, Ken (eds) (2001). The Green Book of Language Revitalization in Practice. San 

Diego: Academic Press. 
Krauss, Michael (1992). The world's languages in crisis. Language 68:1, 4-10. 
Maffi, Luisa (ed.) (2001). On Biocultural Diversity. Linking Language, Knowledge and the 

Environment. Washington, D.C.: The Smithsonian Institution Press. 
Mühlhäusler, Peter (1996). Linguistic ecology. Language change and linguistic imperialism in the 

Pacific region. London: Routledge. 
Nabhan, Gary Paul (1997). Cultures of Habitat: On Nature, Culture, and Story. Washington, DC: 

Counterpoint. 
Posey, Darrell A. (ed.) (1999). Cultural and Spiritual Values of Biodiversity. New York: UNEP 

(United Nations Environmental Programme) & Leiden: Intermediate Technologies, Leiden 
University). 

Skutnabb-Kangas, Tove (2000). Linguistic genocide in education – or worldwide diversity and 
human rights? Mahwah, New Jersey & London: Lawrence Erlbaum Associates. 

Wilson, Edward O. (1992). The Diversity of Life. Cambridge, Mass.: Belknap Press. 
Wurm, Stephen A. (ed.) (2001). Atlas of the World's Languages in Danger of Disappearing. Second 

edition. Paris: UNESCO Publishing. 
 

  یمكن االطالع على جمیع المراجع المذكورة في ھذا الكتیب على الموقع:
(http://www.terralingua.org). 
 
 
 

 معجم المصطلحات
إلى اللغة األم التي باإلضافة عندما یتم تعلم لغة جدیدة تعلم اللغة باإلضافة: 

ا. فتتوسع بذلك جملة الرصید اللغوي للشخص یواصل استخدامھا وتطویرھ
 المعني.

تنوع الحیاة على األرض في التنوع البیوثقافي (أو البیولوجي الثقافي): 
 شكلیھا الطبیعي والثقافي.

كل ما یوجد في الطبیعة من تنوع في المورثات وأنواع التنوع البیولوجي: 
 النبات والحیوان، والنظم اإلیكولوجیة.

بقاع جغرافیة صغیرة نسبیا تتركز فیھا األنواع  لبیولوجي:بؤر التنوع ا
 الحیة المستوطنة بكثافة عالیة.

http://www.terralingua.org/
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(صحراء، غابة،  أرضیة(ماء عذب أو ماء البحار) أو مائیة  منطقةالَحیوم: 
مرج، توندرا) توجد فیھا مجتمعات حیویة متمیزة من النبات أو الحیوان أو 

 غیر ذلك من الكائنات الحیة)
 تنوع ثقافات المجتمعات البشریة وثراؤھا. ثقافي:التنوع ال

مناطق واسعة نسبیا من األراضي أو المیاه تتمیز  المناطق اإلیكولوجیة:
بوجود عالقات تشاركیة خاصة بین األنواع والمجتمعات الطبیعیة 

 والشروط البیئیة.
ھو نظام متماسك من العناصر الحیة، والعناصر غیر  النظام اإلیكولوجي:

ة ولكن النشیطة بیولوجیا؛ والمفردة تشیر إلى نظم أرضیة ومائیة الحی
متفاوتة االتساع تتراوح بین األحراج والغابات المداریة، وبین المروج 

 والبراري، وبین البرك والمحیطات.
لغات یتكلمھا بعض األطفال فترة من حیاتھم ثم یتضاءل  اللغات المھددة:

 استعمالھا.
 إال في منطقة معینة أو بلد معین. ما ال یوجد المستوطن: 

 اللغات (غیر اللغات القدیمة) التي ال یتكلمھا أحد.اللغات المندثرة: 
أنماط معینة من الحیومات، مصنفة بحسب خصائصھا نمط الموطن: 

المختلفة ( مثال غابات مداریة مقابل الغابات الشمالیة، أو المروج المداریة 
 مقابل المروج الجبلیة).

 تنوع لغات المجتمعات البشریة وثراؤھا. اللغوي: التنوع
البلدان التي یعتقد أنھا تحوي أعلى نسب من رصید  البلدان العظیمة التنوع:

 األنواع في العالم.
اللغات التي یتكلمھا عشرات األشخاص على  اللغات الوشیكة االندثار:
 األكثر، وكلھم من الشیوخ.

 نتقل بصورة سلیمة إلى األجیال الالحقة.اللغات التي ت اللغات غیر المھددة:
اللغات التي توجد معلومات موثوقة عن عدد  اللغات المندثرة المحتملة:
 الذین ال یزالون یتكلمونھا.

ھي لغات یتكلمھا عدد كبیر من األطفال ولكن اللغات المھددة المحتملة: 
 لیس لھا وضع رسمي أو مكانة ھامة.

غات التي یتكلمھا عدد أكبر من الناس اللاللغات المعرضة لخطر جدي: 
 ولكن ال یكاد  یوجد بینھم أطفال.

عندما یتم تعلم لغة جدیدة (اللغة المھیمنة أو لغة تعلم اللغات بالطرح: 
اللغة األم التي تزاح من مكانھا (أي ال تستخدم لجمیع على حساب األغلبیة) 
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و (كبیر) في الوظائف) أو تحل محلھا أحیانا لغة أخرى.  فال یطرأ نم
 الرصید اللغوي للشخص المعني نتیجة لھذا التعلم.

ھي المعرفة العمیقة باألنواع النباتیة  المعارف اإلیكولوجیة التقلیدیة:
والحیوانیة، وبعالقاتھا المتبادلة، وبالنظم اإلیكولوجیة المحلیة، التي تملكھا 

 عبر األجیال. المجتمعات األصلیة أو التقلیدیة، والتي طورتھا وتناقلتھا 
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