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منشأ البحث

 أُجري هذا البحث في إطار مشروع اليونسكو متعدد التخصصات "مبادرة
 "- وقد صُممت هذه البادرة من أجل تعزيز التنوعInitiative B@belبابل – 

والبحث عن سبل لماية اللغات القل استعمال في بوجه عام،   الثقافي 
البحث فريق  من  لب  طُ وقد  الصوص-  وجه  على  سبل1العالم،  لتماس    ا

 لمع البيانات عن المارسات اللغوية الالية على النترنيت، وذلك بهدف
توفير أسس أفضل من العلومات لصياغة السياسات في هذا اليدان-

وكانت هناك عدة أسئلة بحثية رئيسية تشمل ما يلي: 

 هل يكن تعزيز مكانة اللغات الهددة واللغات القل استعمال في•
جالت م عداد  إ لل  خ من  لعنية  ا لسكانية  ا لماعات  ا  أوساط 

لستخدام هذه اللغات على النترنيت؟

 هل توجد هناك أشكال لغوية جديدة ناجحة عن استخدام واسطة•
مكتوبة للتفاعل تتفظ بالعديد من خصائص الطاب الشفهي؟

هل تسهم النترنيت في تقيق أي نوع من التقارب اللغوي؟ •

 غير أن الهمة الولى، وربا الكثر أهمية، كانت تتمثل في جمع شواهد
راسخة عن دور النليزية كلغة مشتركة لواسطة التفاعل الذكورة:

هل تشجع النترنيت التحوّل اللغوي نحو استخدام اللغة النليزية؟•

لى ع  " لهيمنة ا " للغة  ا هي  لنليزية  ا بأن  لنطاق  ا اسع  و فتراض  ا  ثمة 
 النترنيت وأن وجودها يعوق استخدام اللغات الخرى- ويسعى هذا البحث
 إلى تقصّي بعض القولت التي يستند إليها هذا النطباع بغية الصول

على شواهد لدعمه أو لتفنيده- وقد تناول البحث الجالي التاليي: 

 مدى استخدام اللغة النليزية كواسطة نقل لتدفقات العلومات التي•
لم يسبق لها مثيل على شبكة الويب العالية؛

   كان الفريق الرئيسي للبحث مؤلفا من ديفيد بلوك (معهد التربية، لندن( وهيلي كيلي هولز (جامعة ليميريك(11
وسو رايت (جامعة أستون(-
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 مدى اختيار النليزية كلغة للمبادلت التفاعلية على النترنيت بي•
الجموعات والشبكات-

 إن هذا البحث معروض بزيد من التفصيل في الجلة اللكترونية لبرنامج
 - موست  ) ملخصMOSTإدارة التحولت الجتماعية  هو  لتقرير  ا وهذا   ،) 
لبعض النتائج التي توصّل إليها البحث-

طرائق البحث

 إن البحوث التي تُرى في الوقت الاضر للتعرّف على مستخدمي شبكة
 الويب وعلى العلومات التي يطلبونها تقوم إلى حد بعيد على عملية حساب
وقد رأينا أنه ينبغي التخلي عن هذه الطريقة،  عدد التصالت بالواقع- 
 وذلك لسبب رئيسي يتمثل في أن عدد الزيارات لوقع ما على الويب ل
 يعني بالضرورة أنه قد تت قراءة العلومات العروضة فيه- فالزيارة يكن
 أن تقطع حالا يتبي للباحث أنه يجهل اللغة الستخدمة في ذلك الوقع-
سؤال في  تمثل  ت قة  د كثر  أ لبحث  ل ديلة  ب ستراتيجية  ا عتماد  ا  ويكن 
وسوف  - لشبكة ا على  يستعملونها  لتي  ا للغات  ا عن  لنترنيت  ا  مستخدمي 
العثور إمكانية  على  الال،  بطبيعة  لبحث،  ا من  النوع  هذا  صحة   تعتمد 
هذا ل اختيرت  وقد  لتعميم-  ل منطلقا  استخدامها  منطقيا  يكن  عينة   على 
طلب أن  أينا  ر من  وكان  لعالي-  ا لتعليم  ا طلب  من  مجموعة   الغرض 
 الامعة هم من أكثر الفئات الجتماعية إلاما باستخدام الاسوب، وأن
 الفرص متاحة لهم لستخدام الواسيب في معاهدهم، وأنهم بلغوا مستوى
لبحث ا عمليات  ب لقيام  ا نهم  م طلب  يُ ن  أ لمكن  ا من  جعل  ي لدراسة  ا  من 
 بصورة مستقلة- وبذلك فإنه سيكون لديهم الهارات والفرص والحتياجات

لستخدام النترنيت-

 وكان الطلب الذين وقع عليهم الختيار ينتمون إلى مجموعة واسعة من
 الفروع العلمية، بيد أنهم كانوا جميعا يتلقون دروسا في اللغة النليزية،
الساس وكان  للغة-  ا هذه  ل مدرسيهم  طريق  عن  عمليا  بهم  اتصلنا   وقد 
 النطقي لعتمادنا هذا النهج هو الرغبة في الصول على عينة يكون كل
 فرد فيها ملما على القل بجالي، أي إلام كامل باللغة الوطنية الستخدمة
كانوا نهم  أ وبا   - النليزية اللغة  ب لدرجات  ا تفاوت  م إلام  و لتعليم  ا  في 
 جميعا يدرسون النليزية فقد كان الفترض نظريا أنهم في وضع يسمح
 لهم باستخدام هذه اللغة كواسطة اتصال على النترنيت، إذا ما رغبوا في
 ذلك- وعلى ذلك فقد كانت لدينا عينة تتمتع برصيد كاف من اللغات للقيام

بالتصال الباشر على النترنيت، وتتوافر لديها الاجة لن تفعل ذلك-

الامعة طلب  إلى  نظر  يُ أن  المكن  من  كان  ولا  ذلك،  إلى   وبالضافة 
 بوصفهم الفئة التي ستشكل في الستقبل، وفي إطار نظام الكم القائم
من بسلوكهم  لتعلقة  ا لبيانات  ا فإن  مجتمعاتهم،  في  لنخبة  ا لكفاءة،  ا  على 
في لتطور  ا في  خذة  آ مارسات  عن  تكشف  ن  أ يكن  للغوية  ا  الناحية 
 أوساط أولئك الذين سيمثلون العناصر الفاعلة في الستقبل على الصعيدين

الوطني والعالي-

 وبعد توجيه الدعوات إلى عدد كبير جدا من الامعات في كل القارات، ت
وإندونيسيا تنزاينا  في  ثانوية  ومدارس  جامعات  من  بيانات  جمع   بالفعل 
 والمارات العربية التحدة وعمان وفرنسا وإيطاليا وبولندا ومقدونيا واليابان
وقد رأينا أن هذه البلدان العشرة تثل عددا من الوضاع  وأوكرانيا-  
نظر عموما إلى اللغة الوطنية ففي بعض هذه البلدان يُ  اللغوية الختلفة- 
 العريقة باعتبارها لغة ذات مكانة رفيعة، ومن ثم يتم تعلمها في كثير من
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 الحيان بنفس القدر من العناية التي تولى لتعلم لغة أجنبية- وفي بلدان
القليمي، الصعيد   على  مشتركة  لغة  أيضا  الرسمية  للغة  ا تكون   أخرى 
 وذلك ما يسمح بتشغيل الشبكات الحلية- وبالنسبة لبعض الفئات السكانية
 كان الستقلل الذي ت الصول عليه حديثا يعني أن اللغة الوطنية ما
لتعلقة ا اليادين  و لهام  ا افة  ك مع  لتجاوب  ل لتطور  ا رحلة  ب تر   زالت 
وكان من بي البلدان العشرة الذكورة عدد من البلدان  بالشؤون العامة- 
 التي تضم داخل حدودها قدرا ضئيل جدا من التنوع اللغوي، إلى جانب
 بلدان أخرى ذات تنوع لغوي ضخم- وبذلك فإنه على الرغم من أنه كانت
 هناك عدة مناطق من العالم لم نتمكن من تأمي شركاء لنا فيها، فقد
 رأينا أن نطاق انتشار الشركاء الذين حصلنا عليهم بالفعل يثل العديد

من الوضاع اللغوية القائمة-

 وكانت الداة التي أعددناها لرصد اليارات وأناط السلوك على الصعيد
معلومات قدموا  ي أن  لطلب  ا من  يه  ف طلب  يُ استبيان  في  تمثل  ت  اللغوي 
 مفصلة عن كفاءتهم اللغوية وأن يذكروا اسم اللغة التي استخدموها في
 عشر جلسات متتالية على النترنيت بالضافة إلى الغرض النشود من تلك
 اللسات- وقد رأينا أنه لئن كان الستبيان يعتمد على التقرير الذاتي فإن
 حجم التفصيل الطلوب في الردود يجعل من الستبعد أن يكون هناك أي
وذلك أنه سيكون من العسير على أصحاب الردود  تريف كبير مألوف- 

أن يختلقوا معلومات غير واقعية-

الستنتاجات

  رد على هذا الستبيان، فقد اعتبرنا3000بالنظر إلى أننا تلقينا أكثر من 
 أنه تمّع لدينا قدر من العارف عن المارسات الخذة في النشوء في
 أوساط النخب الفكرية في جميع أنحاء العالم- وكان الستنتاج الول هو
عن عربت  أ الامعات  مختلف  في  كبير  حد  لى  إ تماثلة  م مجموعات   أن 
للغة ا استخدام  ب لتعلقة  ا لهارات  ا يخص  ما  في  جدا  تفاوتة  م  تقديرات 
فقد ادعى جميع أصحاب الردود القدونيون البالغ عددهم   92النليزية- 

 شخصا أنهم يلكون مستويات من الكفاءة في اللغة النليزية تكنهم من
 ٪77استخدام هذه اللغة بكل ثقة لغراض التصال على النترنيت- ورأى 

  شخصا أنهم يلكون مستوى555من أفراد العيّنة الوكرانية البالغ عددهم 
على للغة  ا هذه  لستخدام  كافيا  تعتبر  ي النليزية  للغة  ا في  لكفاءة  ا  من 

وانخفضت هذه النسبة إلى    بي أصحاب الردود العمانيي٪50النترنيت- 
  شخصا- ومن ثم فإنه على الرغم من أننا كنا قد اخترنا48البالغ عددهم 

فإن النليزية،  درسون  ي كانوا  نهم  أ حقيقة  على  ناء  ب الشخاص   هؤلء 
لى ع قدرتهم  من  اثقي  و جميعا  كونوا  ي لم  نهم  أ ظهر  أ لذاتي  ا  التقرير 
الشعور بسألة  يتعلق  قد  الستنتاج  هذا  أن  بيد   - للغة ا هذه   استخدام 
تعلق ي ما  كثر  أ زاءها  إ بالوقف  و للغة  ا ستخدام  ا يخص  ما  في   بالثقة 

بالقدرة الفعلية على التعامل بواسطتها-
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الكفاءة في اللغة النليزية بحسب البلدان
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النسبة المئوية

تبيّ، النترنيت،  اللغات العنية على  استخدام   مرات   وعند حساب عدد 
 بالنسبة للعيّنة في مجملها، أن النليزية أقل استعمال من اللغة الوطنية

لغراض النترنيت- بيد أنه كان هناك تفاوت كبير داخل العينة-

لجلساتالبلد  ل لئوية  ا  النسبة 
جرى نه  أ كر  ذ  التي 
للغة ا ستخدام  ا  فيها 

الوطنية 

لجلسات ل لئوية  ا  النسبة 
جرى نه  أ كر  ذ  التي 
للغة ا ستخدام  ا  فيها 

النليزية 

فرنسا 

إيطاليا

اليابان

مقدونيا

عمان

بولندا

تنزانيا

إندونيسيا

 (الفرنسية(86٪

 (اليطالية(91٪

 (اليابانية(89٪

 (القدونية(13٪

 (العربية(100٪

 (البولندية(84٪

 (الكيسواحيلية(82٪

 (الندونيسية(19٪

29٪
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15٪

84٪

25٪

49٪

90٪

84٪
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من  كثر  أ لى  إ تزداد  ن  أ يكن  لرقام  ا ت٪100هذه  نه  أ لى  إ   بالنظر 
استخدام أكثر من لغة واحة في بعض اللسات-

 وتبيّ من التقارير القدمة أن أصحاب الردود هؤلء يستخدمون النترنيت
 أساسا لغراض أكاديية- وهذا هو ما كان متوقعا عندما ت اختيار هذه
مواقع الويب التي إلى  اللتجاء  أيضا إلى أن  البيانات  وأشارت   العينة- 
 تستخدم فيها اللغة النليزية كان دون الستوى التوقع- بل لقد تبيّ بهذه
الناسبة أن النليزية لم تكن هي اللغة السائدة للبحث على شبكة الويب-

 وكان هناك استنتاجات أخرى تتعلق بطابع التعقيد اللغوي الذي تتسم به
لتي ا بالستراتيجيات  و لويب،  ا واقع  م في  لستخدمة  ا لنليزية  ا  اللغة 
 يعتمدها أصحاب الردود للتغلب على الصعوبات التقنية، وبتشكيل شبكاتهم،

وبوجود لغات أقل استعمال من غيرها: 

لى• ع عهم  م قابلت  م لجراء  ختيروا  ا لذين  ا لردود،  ا أصحاب   قام 
 سبيل التابعة، بتقدي أدلة على أن العديد من مواقع الويب التي
 تستخدم اللغة النليزية، والتي قاموا بزيارتها، لم تكن ذات "ثراء
بعض ن  أ لواضح  ا من  بات  لثال،  ا سبيل  على  ف  - بارز  لغوي" 
الشعبية، بالوسيقى  يتعلق  كان  النليزية  لغة  ل الذكور   الستخدام 
 أي موسيقى البوب، أو ببطاقات التحية، ولسيما بي أولئك الذين
 كانوا أقل استخداما للغة النليزية على أي حال- وإن احتمال أن
ذات تصال  ا كواسطة  النليزية  تستخدم  لتي  ا لواقع  ا غة  ل  تكون 
 طابع صيغي، أو أن تكون في شكل كلمات غنائية ليست مفهومة
وتضم مجموعتي:  إلى  تنقسم  لعيّنة  ا أن  حقيقة  يؤكد   بالضرورة، 
لغراض النليزية  للغة  ا يستخدمون  الذين  أولئك  الولى   الجموعة 
 العمل الكاديي على النترنيت، وتتألف الجموعة الثانية من أولئك
 الذين ل يثل استخدام النليزية بالنسبة إليهم أكثر من مجرد

جانب من جوانب الترفيه-

 ومن الطريف أن الشواهد النقولة قبل إجراء الدراسة أشارت إلى•
لهجائية ا الروف  غاتهم  ل ستخدم  ت ل  لذين  ا لردود  ا أصحاب   أن 
في  " النليزية ب " الحيان  من  كثير  في  غتهم  ل كتبون  ي  الرومانية 
هم ل تسن  ي لم  ذا  إ ذلك  و لنترنيت،  ا لى  ع محادثاتهم  و  مراسلتهم 
 استخدام محارف وبرمجيات مناسبة- فقد لوحظ، على سبيل الثال،
بحروف العربية  كانوا يكتبون  العرب  من  النترنيت  مستخدمي   أن 
لصوتي ا لتمثيل  ا ريق  ط عن  لصوات  ا كرار  ت يحاولون  و  رومانية 
 "بالنليزية"- وقد تأكد ذلك من خلل الستقصاء وأثناء القابلت-
 ول تقتصر هذه المارسة على استخدام النترنيت- فقد ادّعى من
في يضا  أ لطريقة  ا هذه  ستخدمون  ي نهم  أ لقابلت  ا معهم   أجُريت 
لهواتف ا ريق  ط عن  رسلونها  ي لتي  ا لرسائل  ا صوص  ن  كتابة 

الحمولة -

 وثمة استنتاج آخر يتعلق بحدودية الشبكات- فمن الناحية النظرية،•
لـ  ا بنسبة  التصال  إمكانية  النترنيت  نا  ل تتيح  أن  من٪20يكن    

لبريد ا ستخدام  ا مكانية  إ لديهم  توافر  ت نه  أ قال  ي لذين  ا  البشر 
 اللكتروني، بيد أن الناس ل يقومون بهذا التصال بطبيعة الال-
 وذكر أصحاب الردود أنهم قاموا بالتصال بالشبكات القريبة الؤلفة
استطاعتهم ب كان  ئن  ل أنه  و أصدقائهم،  ومن  سرهم  أ عضاء  أ  من 
 النتقال إلى خارج هذه الشبكات فإنهم لم يذكروا أنهم فعلوا ذلك
في لتعمّق  ا أجل  ومن   - كثيرة ناسبات  م في  و  أ نتظمة  م  بصورة 
 تقصّي هذه السألة، سُئلت مجموعة من الستجوبي عما إذا كانوا
جالت م في  لباحثي  ل لشبكية  ا لستقبال  ا صفحات   يستطلعون 
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 تخصصهم- وقد ردّ معظمهم باليجاب- ثم سئلوا عمّا إذا كانوا قد
 أجروا أي اتصالت مع الباحثي- وقد ردّوا جميعا بالنفي- ويكن
 أن يتغير هذه الوضع بطبيعة الال عندما يكتسب هؤلء الشخاص
من جزءا  ويصبحون  لبراتهم  والتقدير  القدمية  من  للزم  ا  القدر 

الشبكات عبر الوطنية-

بحثنا• ل لقصير  ا لستعراض  ا هذا  من  لخير  ا لستنتاج  ا  ويتعلق 
في الجال  هذا  في  استعمال  القل  للغات  تقريبا  الكلي   بالختفاء 
 أوساط هذه العيّنة- وقد ذكر العديد من أفراد الجموعة أن لغتهم
 الولى ليست هي لغتهم الوطنية، بيد أنه لم ترد عمليا أي إشارة

إلى استخدام هذه اللغات على النترنيت-

التاهات الحتملة 

 في هذه الماعة ذات التعدد اللغوي، والتي تتوافر لديها القدرة والوافز
 لستخدام النترنيت بأكثر من لغة واحدة، تبيّ أن اللغات الوطنية كانت
 أكثر استخداما من اللغة النليزية في البريد اللكتروني/الحادثات وكذلك

في عمليات البحث على شبكة الويب-

 وقد استُمدت هذه البيانات الحصائية أساسا من أصحاب الردود الذين
الكبيرة" أو"الرئيسية" ومن ثم بكانة  تظى لغتهم الوطنية بصفة اللغة "
للغات ا الستقصاء،  هذا  حالة  وفي  لثال،  ا سبيل  على  هنا  تذكر  )  عالية 
بالد إل  النليزية  يستخدمون  ل  والذين  واليطالية(  والعربية   الفرنسية 
هذه أشارت  و لنترنيت-  ا لى  ع طلقا  م ستخدمونها  ي ل  نهم  أ و  أ  الدنى 
 الجموعات إلى قدر أقل من الحتياج إلى الهارات الثنائية اللغة، وربا
وكان  - لوطنية ا لغاتهم  ب هم  ل النترنيت  موارد  توافر  إلى  يعزى  ذلك   كان 
 الال على نقيض ذلك بالنسبة للشخاص الذين يتكلمون لغة تتميز بأن
 الناطقي بها هم أقل عددا أو أقل حظا من الناحية القتصادية بالقارنة
 بأصحاب اللغات الخرى- وقد أشار أعضاء هذه الجموعات إلى مستويات

عالية من استخدام اللغة النليزية-

 بيد أنه كان هناك أيضا ما بدا لول وهلة وكأنه استنتاج يتسم ببعض
لنليزية ل ستعمال  ا لقل  ا لعّينات  ل النسبة  ب نه  أ يث  ح من   التناقض 
 (الفرنسيي واليطاليي والبولنديي واليابانيي( فإن هذه اللغة تستخدم في
 الواقع بصورة رئيسية لغراض جمع العلومات والعمل الكاديي- وبالعكس
 من ذلك، وبالنسبة للعينات الكثر استعمال للنليزية (القدونيي والتنزانيي
وأنها بعينه  مجال  أي  مهيمنة في  للغة ليست  ا هذه  فإن   والندونيسيي( 
كذلك و للكترونية  ا لرسائل  ا كتابة  و لويب  ا شبكة  لى  إ لوصول  ل  تستخدم 
وإذا ما جرى التفكير مليّا  للمشاركة في حلقات الحادثة على النترنيت- 
 في هذه السألة فإنه يكن تسوية هذا التناقض، بالنظر إلى أن التناسب
 العكسي يتمثل في أنه كلما زاد استخدام اللغة النليزية كان هناك توجّه
لسلبي ا لفهم  ا جل  أ من  ستخدامها  ا لى  إ لعني  ا لشخص  ا جانب   من 
 والتواصل النشيط في آن معا- وهذه القيقة تترتب عليها، بطبيعة الال،
نها أ كما  الوضاع،  هذه  مثل  في  المية  محو  لمارسات  النسبة  ب  نتائج 
ها ب لتسليم  ا وت  لوحظت  لتي  ا  " النليزية للغة  ا هيمنة  " ظاهرة   تفسر 
 كحقيقة عامة- وإن مجموعة المارسات الطبقة هنا يكن أن تسهم بالفعل

في تقيق التحول نحو استخدام النليزية-

من بينها التحكم التزايد بتكنولوجيا كان  أخرى  اتاهات  وجود   ولوحظ 
 العلومات- فخلل فترة طويلة ظلت البرمجيات تساند اللغات التي تستخدم
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للغوية ا الماعات  حرمان  إلى  أدت  ثم  ومن  الرومانية،  الهجائية   الروف 
لناحية ا من  لتقدمة  ا لماعات  ا حتى  و لروف،  ا لك  ت ستخدم  ت ل   التي 
 التكنولوجية- وأما الن فإن اللول التقنية لهذه الشكلة آخذة في التطور
فإن للول،  ا هذه  توافر  عدم  الة  ح في  حتى  لكن  و  - سريعة  بصورة 
 الشخاص الذين أكسبتهم ثنائيتهم اللغوية القدرة على استخدام الروف
على طبيقها  ت أجل  من  لعرفة  ا هذه  تكييف  ب قومون  ي لرومانية  ا  الهجائية 
ذات لغات  ل تتيح  مارسات،  تطوير  حاليا  ويجري   - يتقنونها التي   اللغات 
 الروف الهجائية التنوعة أن تُستخدم بواسطة محارف رومانية وبرمجيات
ويبدو من الواضح أن الكفاءة  غير معدة أصل با يناسب هذه اللغات- 
هذه استخدام  ب سمح  ت لتي  ا هي  لنليزية  ا للغة  ا ستخدام  ا  في 
 الستراتيجيات- ومن ناحية أخرى، فإن هذه القيقة تدحض الرأي القائل
 بأن استخدام اللغة النليزية يؤدي حتما إلى الد من استخدام اللغات

الخرى على النترنيت-

تنوع محدود وتنبيهات من أجل رسم السياسات 

 لقد أصبح المر يقتضي الن إعادة النظر في القولة العامة التي مفادها
للغة ا ن  أ لؤكد  ا من  ن  إ لنترنيت-  ا لى  ع هيمن  ت لنليزية  ا للغة  ا  أن 
 النليزية تستخدم بشكل مكثف على النترنيت- بيد أن المر يتعلق بالفعل
 بأقلية من الماعات وبعدد قليل من الالت حيث يقرر الشخاص الذين
غتهم ل من  بدل  للغة  ا هذه  استخدام  الصلية  غتهم  ل النليزية  كون  ت  ل 
ويبدو أن هناك الن اتاهات نحو تشجيع التنوع اللغوي على  الوطنية- 
 النترنيت والتخلص من احتكار اللغة النليزية- فاستخدام اللغة النليزية
 كان نتيجة ثانوية نمت عن الصول الغرافية لنشأة تكنولوجيا النترنيت
 وعن أماكن وجود مستخدميها الوائل- ومع تزايد إمكانيات الوصول إلى
 النترنيت وتزايد الشاركة فيها في جميع مناطق العالم، فليس هناك من
 إمكانية أخرى سوى تزايد التاه نحو التنوع اللغوي- وقد كان استخدام
 اللغة النليزية أيضا نتيجة جانبية للخصائص الميزة لستخدمي النترنيت
 الوائل الذين كانوا ينتمون إلى مجموعات متدة عبر الدود الوطنية- ومع
غلغلها ت تزايد  و لنترنيت،  ا لى  إ لوصول  ا في  لديقراطي  ا لطابع  ا  تزايد 
أثيرها ت في  ماثل  زايد  ت هناك  كون  ي فسوف  لجتمعات،  ا اخل  د  عموديا 
إن هؤلء الطلب الامعيي، الذين يكن النظر إليهم باعتبارهم  اللغوي- 
يعدّ عنصرا يجسدون بالفعل التنوع اللغوي الذي   يثلون النخب الولى، 

ملزما لزء كبير من النمو في النترنيت-

أن يكن  النترنيت  على  النليزية  للغة  ا استخدام  أن  بدو  ي  وباختصار، 
- لرئيسية ا لوطنية  ا للغات  ا من  غة  ل استخدام  مع  صعوبات  بدون   يترافق 
اللغة اللغوي  اللغة الذين يضم رصيدهم  ثنائيي   وفيما يخص الشخاص 
 النليزية ولغة وطنية ذات مكانة عالية تظى بأعداد كبيرة من الناطقي
 بها وباقتصاد يكن أن يدعمها ويعزز استخدامها على النترنيت، فإنه ل
 يبدو أنهم في سبيلهم إلى التحول الكثف نحو استخدام النليزية على
ستخدام ا جري  ي نه  أ من  لرغم  ا على  و هنا،  و  - هذه لتصال  ا  واسطة 
 النليزية في بعض الحيان، فإنه يبدو من الستبعد أن يكون ذلك سببا
الحتمال هذا  إن  بل   - لوطنية ا للغة  ا استخدام  عن  العزوف  أسباب   من 
طويعها ت لكبيرة  ا للغوية  ا لماعات  ا اصلت  و لما  ك فأكثر  كثر  أ  سيتضاءل 
 لصادر العلومات بحيث تستخدم فيها لغاتها الاصة فضل عن أساليبها
لى ع لنليزية  ا للغة  ا ستخدام  ا ن  أ يد  ب  - للغوية ا لصياغة  ا في   الاصة 
 النترنيت قد يكون بصدد السهام في تقيق تول لغوي بالنسبة لولئك
 الذين ل تظى لغاتهم بعدد كبير من الناطقي بها أو في الالت التي ل
نشاء إ تمويل  ل كافية  قتصادية  ا موارد  لعنية  ا للغوية  ا الماعة  يها  ف  تلك 
وإن الرونة والكفاءة تستخدم فيها لغتها الاصة-   مواقع على النترنيت 
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 اللتي يتميز بهما الشخاص من ذوي الثنائية اللغوية في هذه الوضاع
 تسهمان في تقيق هذا التحول اللغوي- إن هذه الستنتاجات ل تخلو من
 عنصر الفاجأة، كما أنها تشير إلى الجالت التي ينبغي توجيه الهود

نحوها في النظمات العنية بتعزيز التنوع اللغوي على النترنيت-

 إن العواقب بالنسبة للغات القل استعمال واللغات الهددة تتاج إلى مزيد
ويبدو أن التنوع على النترنيت يعني إنشاء الزيد من  من الستقصاء- 
 الواقع للغات الوطنية، وليس التنوع الكامل- ومن الؤكد أنه ل يظهر من
 هذه البيانات ما يدل على وجود تطور يتعدى النطاق الوطني ويوحي بأن
 اللغات القل استعمال واللغات الهددة يكن أن تتعايش مع "لغة انليزية

دولية" على نحو أسهل من تعايشها مع اللغات الوطنية-
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