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المرصـــــــــــــــــــد األوروبـــــــــــي للتــــــــــــــعددية اللـــــــــــــغوية   
  76الرسالت رقن هلحق ب

(1028نوفمبر )    

 الذورة الخاهست للجلساث األوروبٍت للخعذدٌت اللغوٌت

(3109هاٌو  32-32 ج)بوخارس"الخعذدٌت اللغوٌت فً الخنوٍت الوسخذاهت: البعذ الخفً"  

 http://www.observatoireplurilinguisme.eu الووقع اإللكخرونً:

عنواى  "الخعذدٌت اللغوٌت فً الخنوٍت الوسخذاهت: البعذ الخفً"  -االفخخاحٍت

 ثالثت ححذٌاث: ححذيت للجلساث األوروبٍت للخعذدٌت اللغوٌت، سالذورة الخاه

 علوً وححذي سٍاسً وححذي إعالهً. 

يجال  عُذيا َعع ُخْصهت يٍ انعالقاث بيٍ انهغاث وانخًُيت، فإَُا َخغهغم في

ًُ  ،وإٌ كاٌ، في انىاقع حُذر فيه انًىاظيع انهغىيت. ج انكثير يٍ األعًال ح

 بصهت وثيقت بانخًُيت.  انهغىيتوانبحىد 

 

 

 

 

 

 

 نهجهساثنهذورة انخايست يىظىعا  خخرَا "انخًُيت انًسخذايت"عُذيا أ

عٍ يذي صحت عبارة  بصفخُا نغىييٍ حساءنُا، نهخعذديت انهغىيت األوربيت

.  وكأٌ عبارة "انخًُيت انًسخذايت" أقم أو أكثر دالنت يٍ  "انخًُيت انًسخذايت"

ط يعًُ انخًُيت، كًا قي  إظافت انصفت )انًسخذايت( قذ حعبارة انخًُيت. إر إٌ 

يهًا كاٌ، إٌ نخكىٌ انخًُيت انًسخذايت أكثر يٍ انخًُيت. َها قذ حىسع يعاَاها أ

انجًع بيٍ انًصطهحيٍ غير يُطقي، يٍ يُطهق أٌ انخًُيت ال يًكٍ أٌ حكىٌ 

يجب أٌ ا . كًحًُيت  غير يسخذايت، ألَه إرا نى حكٍ يسخذايت فال يصح أٌ حًسً 

مغلوطة لمصطلح اإلنجلٌزي ال يقال إٌ يصطهح "يسخذايت" حرجًت 

(Sustainable بمعنى ) أي أن تكون بال ٌمكن مدعم، فالتنمٌة المدعمة أٌضا

إن هذه العبارة التً ظهرت فً  ،فً الواقع .حال من األحوال تنمٌة مستدامة

  «-....الستٌنٌات من القرن المنصرم والتً كانت تطلق على برنامج عالمً

 ،ترامبلً كرستٌان: والتحرٌر اإلدارة

 بوي وآن 

 اللغوٌة للتعدٌة األوربً المرصد رسالة ترجمت
 والبلغارٌة واإلنجلٌزٌة باأللمانٌة، تطوعا

 واإلٌطالٌة والٌونانٌة واإلسبانٌة والكرواتٌة
. والروسٌة والرومانٌة والبرتغالٌة والبولونٌة

. اإلنترنت على النصوص إلى الوصول ٌمكن
 ٌرجى أخرى، لغات إلضافة. للمترجمٌن شكرا

  .بنا االتصال

 السابقة الرسائل على الحصول ٌمكن

  هنا بالضغط 

 :العدد هذا فً تجدون

والتعلٌم العالً: التعددٌة اللغوٌة : االفتتاحٌة 
مؤتمر علمً حول اإلدارة اللغوٌة للجامعات 

 ومؤسسات التعلٌم العالً

 ٌجب تفوٌتها ال مقاالت حدٌثة 

  إعالنات وإصدارات أخرى
_____________________________________________________________________________________________ 

كانت  ،البٌئٌة األبعاد متركز على «-
شٌراك  تستجٌب ألهداف إعالمٌة. لفت جاك

المأخوذ وأعاله  )انظر إلى النص المنشور
فً متحف  6102العام من معرض أقٌم فً 

االنتباه حول اللغات المهددة   (ٌةالفنون األول
وحول "التعددٌة الثقافٌة كركٌزة من ركائز 
التنمٌة المستدامة". لكن التساؤل حول أبعاد 

مٌة فً ضوء األسئلة التً تطرحها التن
اللغات والكالم، وكذا التساؤل حول العالقة 
بٌن اللغات والكالم والتنمٌة االقتصادٌة 

 جتماعٌة ٌشكل ثالثة تحدٌات  تحدٌاواال
 . اإعالمٌ ا و تحدٌاسٌاسٌ ٌاو تحد اعلمٌ

قبل كل شًء مرتبط فالتحدي العلمً 
حٌث ٌتحتم علٌنا معرفة عما  سسباأل

نتحدث عندما نتناول اللغة.  إذا كنا نعتبر 
اللغات كأنحاء )جمع نحو( فلن نتقدم 

 «-...البتة.
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 التخصصات.  إطارجامعً حٌث ٌجب أن ٌتجاوز  تحدي تحد  الكما أن   «-

تم تجاوزه. نعم ٌوجد  وقد ٌقول البعض اإن هذا الحوار لٌس حوارا جدٌد

المتخصصون فً مجال علم اللغة النفسً وعلم اللغة االجتماعً وعلم اللغة 

الكثٌر من الدراسات بالمشاكل اللغوٌة فً الشركات  ت. وقد اهتمالمعرفً

إذن لقد للغات.  ة. كما تناولت بعض الدراسات اآلثار االقتصادٌوالمؤسسات

 رته وأن دراسة اللغات والكالم دخلتدائخرج علم اللغة منذ فترة طوٌلة من 

 فً العدٌد من التخصصات األخرى. 

الباحثٌن الذٌن أدرجوا اللغات والكالم فً دائرة دراساتهم، ٌمكن أن  باستثناء

للغات  التصور السائد عن ماهٌة بالنسبة لمعظم الباحثٌن، نطرح السؤال،

 والكالم. 

بساطة تصور السواد األعظم من مدى ٌعكس بشكل كاف  المقطع التالًن إ

 . فً ذلك للغات والكالم، ولٌسوا الوحٌدٌن العلمٌٌن العلماء

)مالحظة  هذا ٌعنً أننا  من لغة إلى أخرى الترجمةفً عملٌة تكمن نها إ"

. (لها ما ٌقابلها فً اللغات األخرى، كلمة تلو األخرى لغةمات كل نعتقد أن كل

ما ٌعنً أننا إذا انطلقنا من الكلمات الفرنسٌة،  تتناول الكلمات. وأن الترجمة

 اإلسبانٌة – ، ومن ثم اإلنجلٌزٌةإلنجلٌزٌةا – الفرنسٌةوقمنا بالترجمة 

 –ونقوم بالترجمة الفرنسٌة  نعود إلى الفرنسٌة )لغة األصل( بإمكاننا أن

ما تعبر عنه كل  نقلالتً تهدف إلى  . إن مجموع هذه العملٌاتاإلسبانٌة

 "هو معنى هذه الكلمات.و لدٌها عامل ثابت ،كلمة

للمؤلف جان إلمو  الفكر العلمً الحدٌث كتاب إن هذا المقطع القصٌر من 

( مثال للتصور البدائً للغة والكالم. إن 652، ص 0323 )دار فالمارٌون،

 ٌستندال ٌحاول أن ٌلعب دور اللغوي، لكن كونه  (Jean Ullmo) جان إلمو

لدى الثقافة العامة محدودٌة  دلٌل علىح براهٌنه رشٌلى مثال الترجمة لإ

الكثٌرٌن فً أوساط العلمٌٌن خاصة عندما ٌخص األمر باللغات والكالم. 

جان  على تألٌفربع قرن  بعد مروروٌمكن أن نراهن بأن الوضع لم ٌتغٌر 

 كتابه. لإلمو 

 خص كل المجتمع. فً الثقافة العامة والتً ت، ثمة معضلة الواقعفً 

(، نعٌش فٌها  Leibnizقده لٌبنٌزت)على غرار ما ٌع وإذا اعتبرنا اللغة بٌئة  

 تصورنالزري جساعة ومن ٌوم مٌالدنا حتى وفاتنا، فإننا نقوم بتغٌٌر  62

 . عن اللغة

إذا كانت اللغة موجودة فً كل شًء وفً كل مكان، فمن المحتمل أن تكون 

إٌرفٌه لً برا  كتب المؤلفانلها عالقة بالتنمٌة أي بالتنمٌة المستدامة. 

(Hervé Le Bras( وإٌمانوٌل تود )Emmanuel Todd فً كتابهما )

( ما 623، ص 0320)منشورات المكتب الفرنسٌة العامة، اختراع فرنسا

"فً شمال فرنسا، خاض الفالحون والبرجوازٌون بكثافة مغامرة محو ٌلً  

 التعلٌم ٌبلبلاألمٌة العجٌبة. بدال من المحافظة على المجتمع وإبقائه كما هو، 

لبدائٌة ا ٌغٌر العالقات اإلنسانٌة وعندما. الكلً العالم وٌجعله فً حركة دائمة

. فالذهاب إلى المدرسة، واحترام عدد "والمبكرة، فهو ٌربك مفهوم الجٌرة 

معٌن من الساعات الدراسٌة، والصمت، والخضوع للمعلم، وربط العالقات 

السهرات وكذا  األناشٌد فً األسرةمع زمالء، كل هذا ٌحل محل تعلٌم 

ا ٌغٌر محتوٌات ٌغٌر العالقات اإلنسانٌة كم اإلنشادٌة. فاإلطار المدرسً

"إن تطور التعلٌم سٌتجاهل بارٌس (ibid. p.276وٌضٌف )الكتب." 

   «-.....بتٌارٌن   " وسٌتطور بشكل أساسً ابتداء من مدٌنة لورٌن وذلك

الغرب بٌنما  األول تٌارالسٌجتاح  «-

 سٌجتاح التٌار اآلخر الجنوب". 

إٌرفٌه لً  ٌتناولمن خالل موضوع التعلٌم، 
والكالم  اللغاتموضوع برا وإٌمانوٌل تود 

 علٌمتوٌرٌان أن بٌن ال بٌنهما والعالقة
  باشرة.التنمٌة عالقة مو

ت التً ثبتوٌمكن نقل هذه المقاربة إلى إفرٌقٌا 
تعد تنمٌتها منذ عشرٌن سنة. إن التعلٌم واللغات 

من صمٌم التنمٌة فً إفرٌقٌا. ومن المسعد 
 POCLANDظهور بعض األبحاث )انظر شبكة 

 . (أدناه

 اللغات والتنمٌة إذن إن موضع العالقة بٌن
موضوع علمً ذات أهمٌة بالغة، فهو تحد  

 سٌاسً. علمً لكنه فً الوقت نفسه تحد  

السٌاسٌة  إن الفكرة األكثر شٌوعا فً األوساط
أن اللغة أداٌة هً فكرة والمتعلقة باللغات، 

 للتواصل. 

هم أول  أو معظمهم باألحرى، ،ونفاللغوٌ
. لمغلوطةانشر هذه الفكرة  ن ع لمسؤولٌنا

أن ٌكون  ألنه قبل السماح بالتواصل ٌجب
فً متناولنا مادة للتواصل. فال ٌمكن فصل 
 اللغة عن عملٌة التفكٌر.  ٌعتقد فٌقوتسكً

(Vygotski)  أن "التفكٌر ٌتم من أجل
-0351ٌر والكالم، الشجار، الكلمات")التفك

 ًأما بالنسبة إلى تشومسك (.0331
(Chomsky الذي ٌرفض بشدة ) مبدأ

أساسً أداة التواصل، فإن "اللغة بشكل 
للتفكٌر")أي نوع من المخلوقات نحن؟، 

 اللجوء إلى فكرةؤسفنا ٌ دق(. 63لٌكس، ص 

 مكانٌةإإلى  شٌرتً تأداة" والأن اللغة "
 ألمر الذيا، الفصل بٌن الكالم والتفكٌر
 ٌتنافى مع فكرة تشومسكً. 

 أنفكرة واللغة أداة للتواصل  كرة أنفإن 
 فكرتان مختلفتان لكنهما ،اللغة هً النحو

على سائدة. ال رافكوهً من األان، تمتالزم
للمعارف سبٌل المثال إن القاعدة المشتركة 

-0والمهارات والثقافة والتً تشكل المادة ل
قانون التعلٌم الفرنسً، دلٌل من  0-066

 التً  القاعدة المشتركة نإدامغ على ذلك. 
ٌولٌو  00بتارٌخ صدر عن مرسوم تنبع 
والذي بدوره ٌعتمد على القانون رقم  6112

خمس مجاالت تكون من ت، 6115أبرٌل  63

تحدد هذه المجاالت أهمٌة التدرٌب للتدرٌب 
 أثناء فترة التعلٌم اإلجباري. 

"اللغات للتفكٌر  األول ٌتناول المجال
والتواصل"، وهذه بداٌة جٌدة. لكن اللغة 
الفرنسٌة واللغات األجنبٌة والمنطقٌة على 

  «-...نفس المستوى مع لغات العلوم ولغات
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الجسد بٌنما لغة أو الفن ولغات الحاسوب ولغات اإلعالم وكذا لغات  «-....

  لغات األم أساس كل عملٌات االكتساب األخرى.

ختلفة عن العالم، ة، والتصورات المالبشرٌلتأكٌد ما سلف ذكره، نقول إن 

نتاجهم تأوٌل و، وفهم المجتمعات فً الوقت والمكان،  والنشاط البشري

االجتماعً المعاصر، تأتً فً المرحلة الخامسة،  لمومعرفة الع الثقافً 

 بحت قابل للفصل عن بٌئته. وكأن عملٌة التفكٌر عمل تنبؤي 

وإن كان  –األمرٌن، نجد إدارة المشروع والعمل فً فرٌق، وكما نجد بٌن 

"تدرٌب اإلنسان والمواطن" والذي ٌستهدف الحٌاة فً  –األمر غرٌبا 

مجتمع، والعمل الجماعً والمواطنة والتدرٌب األخالقً والتربٌة الوطنٌة 

 المحترمة لالختٌارات الشخصٌة والمسؤولٌات الفردٌة وكأن هذه المواضٌع

. ثمة الثقافً اهمجتالٌس لها أٌة عالقة بفهم المجتمعات فً الوقت والمكان ون

خلط كبٌر قاسمه المشترك هو نفً الواقع اللغوي. فالثقافة العامة التً تشبعنا 

بها تتجاهل كلٌا الواقع اللغوي. ٌعالج كتاب مدرسً نمتنع عن ذكر عنوانه 

استمارة، أي  22من أصل  65موضوع الواقع اللغوي، فً االستمارة رقم 

  «-...........مع "السلطة" و"العقد" و"الضواحً" و"البطل" و"المثقف"....

أي تررررم و"العرررررض" و"القرررردٌم" الررررخ  «-...

ٌظهررر فٌرره إال ال تناولرره كعلررم متبعثررر كلٌررا و
لضررررررمان النجرررررراح فررررررً  الء"طرررررر"مجرررررررد 

 ثقافة حقٌقٌة.ك ال، االمتحانات الشفوٌة

وٌررؤدي التحرردي السٌاسررً إلررى تحررد إعالمررً 
الثررورة الرقمٌررة، تلكررم الثررورة التررً ل ظررفررً 

تحتررروي علرررى األفضرررل واألسررروأ علرررى حرررد 
ٌشرارك وٌسراهم سواء. إن الوسرط اإلعالمرً 

 فرً المبردأ اللغروي السرائد. شرعورٌا بالتأكٌد ال
إذن التسرررراؤل حررررول العالقررررة بررررٌن اللغررررات 

ج مررن النقرراش والتنمٌررة ٌضررطرنا إلررى الخرررو
العلمررً البحررت إلررى الواقررع الملمرروس والحٌرراة 

تتجاهرررررل وسرررررائل  ال الٌومٌرررررة، وٌجرررررب أن
ٌ  اإلعرررالم طلرررق للعلمررراء ، وهرررذا بمثابرررة نرررداء 

بالتأكٌرد،  بجانبرهووسائل اإلعالم للعمل، كرل 
 ►لكن على نفس المواضٌع. 

  

 اإلعالَاث واإلصذاراث

5es  Assises européennes du plurilinguisme 

23-24 mai 2019 – Bucarest  

(OEP et Académie d’Études Économiques de Bucarest) 

Le plurilinguisme dans le développement durable :  

La dimension cachée 

2
e
 Appel à communication (date limite : 15 décembre 2018) 

L’UNESCO nous rappelle que la diversité linguistique et le multilinguisme sont essentiels pour le 

développement durable, mais l’attention se porte essentiellement sur les langues menacées et place la 

sauvegarde de la diversité linguistique sur le même plan que la biodiversité. La question des langues en danger 

est en effet essentielle, et quelques études suggèrent que la disparition des langues présente des risques 

importants pour la conservation de la biodiversité. Ce que nous voulons faire apparaître, c’est que les langues 

entrent en jeu dans tous les processus économiques, sociaux et culturels qui sont à la base du développement. 

La culture, l’éducation et la santé sont des facteurs de développement majeurs dont l’accumulation du capital 

est plus une conséquence qu’une cause et, où que l’on se place dans le monde, on peut en faire le constat, le 

rôle de la langue est omniprésent. Qu’il s’agisse de pauvreté, d’épanouissement personnel, d’ascension sociale, 

de cohésion sociale, de circulation des savoirs et des idées, de développement territorial, d’identité, de 

performance économique, de migrations, de la révolution numérique, de la guerre et de la paix, on retrouve à 

des degrés divers des questions de langues. Les langues sont donc la dimension cachée du développement 

durable qu’il nous appartient de faire émerger. Évidemment, les politiques linguistiques, quand elles existent, 

ne sont pas neutres. Il nous faut donc tenter de répondre à la question : en quoi les politiques linguistiques 

peuvent-elles contribuer au développement durable ? 

Lire et télécharger l'appel à communication 

Congrès international "Les territoires de la linguistique pour le développement" (appel à communication 

- date limite : 31 janvier 2019) 

Premier Congrès international du Réseau POCLANDE 

(Populations, Cultures, Langues et Développement) 

www.poclande.fr 

Bordeaux, France | 23-25 octobre 2019 

https://assises.observatoireplurilinguisme.eu/fr/
http://www.poclande.fr/
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يجب أن . يا يخعذدةاغىيهت األيذ نكُها يعركت ظروريت حجًع بيٍ قع انًرصذ األوربي نهخعذديت انهغىيت يعركت يخىض

يجب أن نضاعف . تلكم هي المهمة التي وضعها المرصد لنفسه. في احخار انقراراث انكبيرة وانصغيرةَكىٌ حاظريٍ 

.خبرع بًبهغانيهًخه، أو دعًا ياديت باالَعًاو إنيه أو ب فيتقدمىا دعما إنسانيا بالمشاركة  بإمكانكم أن. الجهىد معا  
  

 حاى وقج االنضوام إلى الورصذ األوروبً للخعذدٌت اللغوٌت والوشاركت
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