المرصـــــــــــــــــــد األوروبـــــــــــي للتــــــــــــــعددية اللـــــــــــــغوية
الرسالة رقم 82
)مارس – أبريل (2020
http://www.observatoireplurilinguisme.eu

اللغوي؟
رامبلي ،االفتتاحية  -هل من اإلمكان أن يغير وض ُع العالم النظا َم
تيان ت
اإلدارة والتحرير :كرس
َ
وآن بوي .إخراج :بيير زانزوشي
إنه سؤال يمكن أن نطرح ه على أنفس نا ،وإن لم يكن ل دينا الج واب .أو يمكن
القول إن األمر بديهي ،ألن نظام اللغات جزء ال يتجزأ من وضع الع الم ،إذن
ت رجمت رس الة المرصد األوربي للتعدية اللغوية ال أهمية للسؤال ويمكن طرحه بديهيا .إذن ه ذا الس ؤال ليس حس نا ،يجب أن
تطوعا باأللماني
ة ،واإلنجليزية والبلغارية يصاغ كالتالي« :كيف يغير وض ُع العالم النظ ام اللغ وي" .من ه ذا المنطل ق،
بانية واليونانية واإليطالية
والكرواتية واإلس
والبولونية والبرتغالية والرومانية والروس ية .يمكن القول بوجود قوى جد قوية تعمل وتش رح وض ع الع الم في زمن بعين ه
يمكن الوص ول إلى النص وص على اإلن ترنت .وهذا ما يجب أن نحاول فهمه .لكن لم نقل شيئا كبيرا بعد ،ألن ه ذه الق وى ال
ش كرا للم ترجمين .إلض افة لغ ات أخ رى ،ي رجى يمكن تجاوزها ،وهذا ما يجعلنا نصر اصرارا كليا ،ولربما تكون ه ذه الق وى
االتصال بنا.
خاضعة إلرادتنا ،إلى حد قليل أو كثير .ومن هنا يصبح السؤال مهما.
يمكن الحص
بالضغط هنا

ول على الرس

ائل الس

ابقة

تجدون في هذا العدد:
االفتتاحية  :ساعة التعددية اللغوية.
مقاالت حديثة ال يجب تفويتها
إعالنات وإصدارات أخرى
_____________________________________________________________________________________________

» وكتب تقريرين في الع ام  1997والع ام ،2006حمال عن وان مس تقبل اللغ ة
اإلنجليزي ة ()The future of English
وعنوان اإلنجليزية القادم ة (The English
.)next

كيف بإمكانن ا أن نش رح االنق راض الس ريع
للغات في العالم؟
في افتتاحيتنا األخ يرة ،للمش اركة في إع داد
ق اموس جدي د للكلم ات المقترض ة من
اإلنجل يزي ،1تس اءلنا ح ول نت ائج ض غط
األنجل زة (التحوي ل إلى اللغ ة اإلنجليزي ة)
التي تخضع لها اللغة الفرنس ية (على غ رار
ما يحصل للكثير من اللغات األخ رى) علم ا
بأن ه ال يس تطيع أح د أن ينك ر حجم ذل ك.
فرؤيتنا كانت داخلية وكانت تحاول أن تحدد
التصرفات االجتماعية التي تُسّهل»-........
1

لنتناول الديمغرافية ،عندما نحسن القطاع الصحي والظروف المعيش ية ،فإنن ا
نرفع العمر االفتراض ي ،م ا يزي د ع دد الس كان في ك ل األعم ار ،ألن نس بة
وفيات األطفال تقلصت وفقا لتقرير م ا ،من س نة إلى  10س نوات خالل 50
عاما .وما ه ذا إال نت اج لرغبتن ا .لكن بع د إطالق المب ادرة ،يجب أن ننتظ ر
حتى يحصل ما يسمى بالـ «انتقال ال ديموغرافي" .ويمكن أن ن ؤثر على ه ذا
االنتق ال بغي ة إحداث ه .وبالمقاب ل ،ن رى أن بعض ال دول ق د انتهى انتقاله ا
الديمغرافي ،كالدول األوروبية التي تضربها عاصفة من الش يخوخة الس ريعة
والتي ستزداد وتيرة س رعتها .ف البعض يس تغرب من ذل ك ،لكنهم مخطئ ون
ألنه من الممكن أن نتنبأ بالنمو الديمغرافي وتأثيراتها قب ل عق ود .فرنس ا من ذ
عام  1945اختارت أن تقوم بإحصاء عمل النساء وحياة األسرة .وهي الي وم
تقاوم الشيخوخة أكثر من جاراتها في أوروبا .قررت الصين قبل  50سنة أن
تكبح جذريا اإلنجاب .واليوم يكاد ينعدم نمو الس كان في الص ين ،لكن أص بح
س كانها يتش يخون بوت يرة س ريعة وس يبدأ س كان الص ين ب التقلص في الع ام
 2030بشكل بطيء أوال ،وبعدها بسرعة هائلة .إن للديمغرافية قوانين يجب
ان نعرفها إذا أردنا أن نؤثر عليها.
واألم ر ك ذلك فيم ا يخص االحتب اس الح راري .فق د اكتش ف العلم اء ه ذه
الظاهرة منذ  50سنة وكانوا شبه متأكدين أنه يحصل نتيجة أفع ال البش ر .لم
يحصل شيء منذ خمسين سنة ،لكن اآلن بدأنا نع اني من آث ار التل وث المعمم
والك وارث الطبيعي ة ال تي تتض اعف .لكن انطلقت اآلل ة بس رعة هائل ة ومن
الصعب أن نغير مسارها.
فاللغات كذلك تدوم لفترات طويلة .قام ديفيد قرادول بناء على طلب من
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القنصلية البريطانية ،بدراسة األمر فيما يخص اللغة اإلنجليزية»-.............
» هكذا تدخل للكلمات والعبارات التي ألصقت ببساطة على اللغة األخرى .فمن الب ديهي أن نق ول إن وض ع الع الم الي ومبعيد كل البعد عن الوضع في سبعينات القرن المنصرم.
فالسيطرة األمريكية لم تكن كما كانت في الماضي .فمن حيث االقتصاد والتكنولوجية أصبحت الصين التي ك انت في بداي ة
ثورتها ،أصبحت اآلن قريبة جدا من أمريكا ،بل تج اوزت ه ذه األخ يرة الوالي ات المتح دة األمريكي ة من حيث تكنولوجي ا
االتصاالت والهواتف م ع الجي ل الخ امس  .))G5لم تع د روس يا االتح اد الس وفيتي فناتجه ا -يختل ف ذل ك حس ب طريق ة
الحساب -المحلي بين الناتج المحلي الفرنسي واأللماني ،أو أعلى بقيل من الن اتج المحلي اإلس باني ،م ا يع ادل  8أو %12
من الناتج المحلي األمريكي .وخاصة موازنتها العسكرية بالرغم من أنه ا تض اعف ثالث م رات فهي تش كل أيض ا %12
من الموازنة العسكرية األمريكية وأعلى بقلي ل من الموازن ة العس كرية الس عودية .إن مج رد ه ذه البين ات كافي ة لئال نأخ ذ
بجدية التهديد الذي تشكله روسيا على أوروبا .لسنا غبي .إن شيطنة روسيا (تحويله ا إلى ش يطان) من خالل ب وتين تش كل
مصلحة استراتيجية للواليات المتحدة األمريكية :وهوي إطالة س بات أوروب ا إلى أط ول م دى ممكن .كم ا ته دف ش يطنة
روسيا إلى شراء التبعية واقعية كانت او وهمية ،والتي تمنح الحق التام للتجسس المعمم ،ويه دف ه ذا التجس س المعمم إلى
إعطاء الذات حق ف رض عقوب ات ج د مباغت ة على ك ل من ال يخض ع إلمالءات واش نطن .إن األم ر واض ح :لق د تط ور
وضعية أوروبا من "تابع"(هذا مصطلح شائع جدا وخاصة لدى زبقنيو براززنسكي ،خبير عالمي ومستشار سابق
لجيمي كارتر ،توفي في العام  )2017إلى وضعية "شبه عدو" ،هذا ال يمنع الواليات المتحدة من االجتهاد إلقناع
القوى األوروبية.
لنتحدث اآلن عن النظم السياسية واالجتماعية
إن الواليات المتحدة ديمقراطية غريب ة األط وار ،ق د تص دم ه ذه العب ارة البعض ،حيث "يس اوي ال دوالر الواح د وص وتا
انتخابيا واحدا" ،وفقا للعبارة التي استخدمها جوزيف سليقلتز الذي حاز على جائز نوبل .لم يكن األمر كذلك في
السبعينيات ،ألن المنصرفات االنتخابية لم تبلغ في تلك الحقبة هذه المبالغ الفلكية التي بلغتها اليوم .وق د ق امت معظم ال دول
األوروبي ة باعتم اد ق وانين تح د من المنص رفات االنتخابي ة .بالمقاب ل ،في الوالي ات المتح دة حيث يس مح للشخص يات
االعتبارية بالمشاركة في حري ة التعب ير ،ف األمر ع ادي ،ه ذا م ا قررت ه المحكم ة العلي ا ،في قراره ا المس مى المواط نين
المتحدين ( )Citizens Unitedبتاريخ  21يناير  .2010وبموجب هذا القرار سمح للشركات الكب يرة وك ذا الص غيرة
بتمويل الحمالت االنتخابية .تغير شكل المؤسسات السياسية األمريكية اليوم ،وإن لم يظهر ذلك جليا في الص حف الش هرية
التي تتناول القانون الدستوري والمؤسسات السياسية.
فيما يخص النظم االجتماعية ،يتم مناقشة موضوع اعتماد نظام ائتمان اجتماعي على الطريقة األوروبية أثناء كل انتخابات
منذ انتخاب بيل كلنتون في العام  .1992نحن نعرف الجهود التي تستحق الثناء والتي بذلها باراك أوباما والجهود
المضادة لدولند ترمب لتدمير تأثيرات جهود أوباما  .لكن تبقى الواليات المتحدة بعيدة كل البعد عن إيجاد نظام ائتمان
اجتماعي يمكن مقارنته بالنظم األوروبية والتي تشكل سمة أساسية من سمات مجتمعاتنا.
ويمكن أن نقول نفس الشيء فيما يخص التباينات وعدم المساوات .نعم ،ثمة الكثير من األشياء التي ليست على ما يرام في
أوروبا ،لكن بل غ انع دام المس اوات في أمريك ا مس توى أص بح األم ريكي من الطبق ة الوس طى ال يعيش بش كل أفض ل من
األمريكي من نفس الطبقة في السبعينات من القرن المنصرم.
وال نقول شيئا حيال البيئة ،والعنف ،وحمل السالح ،والسجون ،والحروب الالمتناهية والتي لم تكلل ب أي نص ر .فك ل ذل ك
يدل على أن الواليات المتحدة كمنظومة شاملة (قد تختلف التفاصيل) ،تبتعد كل يوم عن أوروبا وربما حتى عن العالم.
ومن المثير لالهتمام ،أن الوالي ات المتح دة األمريكي ة ق د أخفقت إلى ح د كب ير في التعام ل م ع األزم ة العالمي ة لف يروس
كورونا التي نمر بها ،سواء كان على المستوى الداخلي أو الخارجي ،فهي لم تكن على مستوى المكانة التي تحتلها بصفتها
أول قوة عالميا ورائدة العالم الغربي.
سؤال جوهري :هل لهذا التقلب الذي يحصل تأثيرات لغوية؟
إن األمر جد ملفت للنظر :األوروبيون المعاصرون الذين ال يزال يراودهم "حلم بأمريكا" ،بيمنا اختفى ه ذا الحلم ح تى في
الواليات المتحدة األمريكية منذ عقود ،فهم ال يزالون يبحثون عن الغنيمة اللغوية التي تأتي من بالد ما واراء األطلسي .ب ل
وصل بهم األمر إلى اختالق غنائم لغوية مثل مصطلح " ("co-housekeepingالشراكة في القي ام باألعم ال المنزلي ة)
(تسجيل صوتي لوزير فرنسي على فرانس ،2بتاريخ  15مارس 2020عن د الس اعة  13و 47دقيق ة) ،وه و يع ني ب ذلك
الشراكة أو التشارك في االعتناء باألطفال في البيت ،بينما في الواقع يدل ه ذا المص طلح على "خدم ة األعم ال المنزلي ة".
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آس ف على س رد ه ذه القص ة ،لكنه ا تحم ل في طياته ا الكث ير من المع اني .فنحن منج ذبون إلى التعبئ ة
والتقليدي اللغويين أكثر من تعلم اللغات األجنبية .نعتقد أنه ثمة فرق بين االنجذاب إلى ثقافة ما والواقع الذي يفرض نفس ه.
فكأنما الحركات اللغوية متعلقة بجوانب معينة من الثقافة ،هامشية في بعض األحيان ،وأنها ترتكز على ذلك الوهم»-....
» الميتــــين أال وهو االعتقاد أن األفــــكار الجيدة تأتي دوما من الشاطئ اآلخر من المحيط األطلس ي .ت أتي ه ذه الفك رةمن بعي د .ي ذكرنا توم اس بيكي تي أو ب األحرى جعلن ا نكتش ف في كتاب ه "الرأس مالية واأليديولوجي ة "Capitalisme et( 2
 )idéologieالدوري التاريخي الذي لعبه في القرن التاسع عشر وفي جزء كبير من القرن العشرين التقدم التعليمي للواليات
المتحدة .فكانت الواليات المتحدة في ذلك ال وقت متقدم ة ب أكثر من نص ف ق رن على أوروب ا فيم ا يخص التعليم االبت دائي
والثانوي ،وأدى ذلك إلى تقدم في االنتاجية وكان مستوى الحياة أعلى بكث ير من مس توانا األوروبي .وانتق ل فيم ا بع د ه ذا
التق دم إلى المس توى الج امعي .ومن هن ا أتي اعتم اد وتب ني ،في الخمس ينات ووس ط الخ راب الم ادي والعلمي واألخالقي
للحرب العالمية الثانية ،لكل األفكار اآلتية من الطرف االخر للمحيط األطلسي وخاصة تلك المتعلقة بالتعليم.
تشهد األمور تغيرا اآلن .وسندرك ذلك مع موضوع التغير المناخي الذي سيتبعنا طيل ة عق ود والي وم نعيش على وقع ه .لم
تعد الواليات المتحدة مصدر نور لإلنسانية وربما أصبحت النم وذج ال ذي يجب تجنب ه .لق د ح ان ال وقت لنبحث في أنفس نا
ومن خالل الحوار مع بقية العالم ،عن الموارد الالزم ة لرف ع التح ديات العظيم ة ال تي نواجهه ا .ه ل م ازالت امريك ا هي
المستقبل؟ لدينا الكثير من المبررات لنشك في ذلك .وهذا موضوع محوري.
لنتناول القيم .لنذكر جورج استنير الذي مات قريبا:3
"ال توجد "لغات غير مهمة" .فكل لغة تحتوي وتعبر وتنق ل ش حنة فري دة من األم ور ال تي عش ناها ،وك ذلك طاق ة منتج ة
للمستقبل ،أي احتماالت الغد .إن إنقراض لغة ما أمر غير قابل للتع ديل ،فه و يقلص إمكاني ات اإلنس انية .ال ش يء يش كل
تهديدا جذريا على أوروبا أكثر من التقدم واالنتشار السريعين والمستمرين لألنجلو-أمريكانية وتوحيد القيم والرؤى العالمية
التي يأتي بهذا اإلس برتنو المف ترس .الحاس ب اآللي ،ثقاف ة الش عبوية وس وق الجمل ة كله ا ه ذه األش ياء تتح دث ب األنجلو-
أمريكاني ة ،من المالهي الليلي ة ( )Night-clubsبالبرتغ ال إلى المراك ز التجاري ة ومحالت الوجب ات الس ريعة (
 ) fastfoodبمدينة فالديفاستوك الروسية .ستهلك أوربا حتما إذا لم تناضل من أجل لغاتها ،وتقالي دها المحلي ة واس تقالليتها
االجتماعية .إذا نسيَت أن "هللا كائن في التفاصيل".
علينا أن ندرك أن استينر لم يكن يتحدث اإلنجليزية ،لكنه كان يتحدث األنجلو-أمريكانية والقيم التي تجلبها معه ،علما
بأنه كان شغوفا باأللمانية والفرنسية واإلنجليزية .تعلموا اإلنجليزية بدون أي تردد ،لكن ال تقفوا عن د ح دها تعلم وا لغ ات
أخرى ،واشبعوا انفسكم من األدب األم ريكي ،لكن ال تكتف وا ب ه .إن "العالمي ة" (  )Globishليس ت إنجليزي ة ،وإن ك انت
تشبهها .لكن أن نلوي ألسننا دون التمييز (االقتراض مسموح بل هو أمر جيد إلى حد ما) بين كلم ات يعتق د أنه ا إنجليزي ة،
هذا ليس فع ل جي د .يعتق د البعض أن االهتم ام باللغ ات في ه ذا ال وقت أم ر ث انوي .ي ا ل ه من خط أ! إن اللغ ات تض اهي
الحريات .يمكن أن نموت من أحل حمايتها .ويجب ذلك .فاالهتمام باللغات ليس امر ثانوي أو تافه .إنها قضية حياة.
في العام  ،1973ألهمت أوروبا ،لكن سرعان ما تبخر اإللهام.
في السادس من نوفمبر  ،1973بُعيد اندالع حرب الكيب ور ،نش رت الحكوم ات التس عة للمجموع ة االقتص ادية األوروبي ة
بيانا مشتركا حول الوض ع في الش رق األوس ط .وفي ال وقت نفس ه ،أعلنت الوالي ات المتح دة ع ام " 1973ع ام أوروب ا"
وقامت باستدعاء األوروبيين كاستدعاء "ملوك الشرق من قبل إمبراطور روماني" 4للتوقيع على ميثاق أطلسي جديد ،شرع
األوروبيون باقتراح من البريطاني إدوارد هيلث ،وبموافقة من فرنس ا ال تي كتبت الص يغة األولى ،بتحري ر بي ان ح ول
الهوية األوروبية 5.في البدء ،كان من المتوقع أن يكون ذلك البيان مج رد وثيق ة داخلي ة ته دف إلى تق ديم رد مش ترك على
المبادرة األمريكية .لكن في نهاية المطاف ،ونظرا إلى إخفاق الميثاق األطلسي الجديد ،سيتم نشر البيان دون أن تح دث أي
ضجة في القمة األوروبية التي انعقدت في كوبنهاقن من  14إلى  15ديسمبر .1973
ويلي ذلك فترة انقطاع مطول بلغ أوجه مع اجتياح العراق الذي تم بناء على أضخم أكذوبة دولة أو أخبار كاذبة وم زورة (
 ) fake news/infoxعلى مر تاريخ البشرية ،وقد تم ذلك بموافق كل الدول األوروبية التي رضخت ألمريكا ،باس تثناء
فرنسا وألمانيا.
2
3
4
5

انظر كتاب الرأسمالية واأليديولوجية (  ،2019 ،)Capitalisme et idéologieص .636
جورج استنير ،فكرة عن أوروبا ،عام  ،2005ص .53-52
عبارة لجورج بابنيدو ،رئيس فرنسا االسبق.
أنظ ر https://www.observatoireplurilinguisme.eu/dossiers-thematiques/international/39-institutions-européennes-et-
internationales/10667-document-d-archives-la-déclaration-de-copenhague-sur-l-identité-européenne-15-décembre1973-a-relire-absolument-aujourd-hui
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 ب ل هي فك رة ته دف إلى بن اء، إذ إن هذه الهوية ليست أسطورة،لقد آن األوان لنستوحي من البيان حول الهوية األوروبية
.► النهاية.....عالم الغد
 فال تترددوا في تقديم دعمكم،إذا كنتم ترون أن المرصد األوربي للتعددية اللغوية يقوم بتحليالت جيدة ويدافع عن أفكار بناءة
 تصلكم الرسائل كليا مقابل اشتراك80  ابتداء من الرسالة،79  فكما تم اإلعالن عنه في الرسالة رقم.إليه
.يور سنويا5 رمزي بـ
.المرصد األوروبي للتعددية اللغوية بحاجة إليكم
حان وقت االنضمام" إلى المرصد األوروبي للتعددية اللغوية والمشاركة

مقاالت يجب أال تفوت
Pandémie du covid19 : Ursula von der Leyen s'adresse à nouveau
directement aux Européens
L'essentiel étant d'être compris de tous, nous avions salué sa première intervention
en trois langues (français, allemand, anglais). Cette fois-ci elle ajoute l'espagnol,...
Lire la suite...

C'est ça la francophonie ! Alain Mabanckou, écrivain, né au
Congo-Brazzaville, vit à Los Angeles où il enseigne la littérature
francophone. Dans cette lettre adressée à la France, il invoque les
vertus de la solidarité
Chère France, Je suis loin de toi, pourtant plus que jamais proche de ton cœur en
ces temps où le monde doute de lui-même, agressé par un ennemi imperceptible...
Lire la suite...

Pour sauver l' "Europe des citoyens", la Commission européenne
doit impérativement sortir de son "entre-soi" anglophone
Dans une page de la plateforme europa.eu la Commission européenne expose sa
politique linguistique. Par chance, cette page est disponible dans toutes les
langues. La Commission n'a pas l'habitude de dater ses textes ni leur dernière
mise à jour. C'est bien dommage. La seule introduction mérite un
commentaire : ...
Lire la suite...
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parle aux
européens enfin en trois langues pour annoncer des mesures économiques
majeures pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus (19 mars 2020).
Une première historique…
Lire la suite...

Pour les 50 ans de la francophonie, message de Louise
Mushikiwabo
https://www.francophonie.org/ La jeunesse au coeur du 50e anniversaire de la
Francophonie Le 20 mars 1970 à Niamey, 21 dirigeants sur les cinq continents ont
décidé d‘inscrire leur pays dans un mouvement de solidarité internationale en
français. Cinquante ans après, en 2020, le pari est réussi : la langue française,
ciment de l’Organisation internationale de la Francophonie...
Lire la suite...
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Und welche Sprache sprichst du? – Eine Empfehlung für
institutionelle Mehrsprachigkeit in Kindertagesstätten
kita-fuchs.de, 18.03.20 Die meisten Bildungspläne und -programme der
Bundesländer fordern mittlerweile, nicht nur deutsche Sprachentwicklung in den
Blick zu nehmen, sondern auch die Familiensprachen der Kinder gezielt in den
Kita-Alltag einzubeziehen und wertzuschätzen. Doch es mangelt an
zweisprachigen Fachkräften und nur wenige Einrichtungen haben tatsächlich ein
mehrsprachiges Konzept....
Lire la suite...

Puerto Rico declara el español lengua oficial y relega el inglés a
segundo idioma
IPOL, publicado em 19/02/2020 El Senado de Puerto Rico ha aprobado este
jueves el proyecto de ley que declara el idioma español primera lengua oficial y
relega el inglés a segundo idioma. Seguir leyendo... >>>>>

Quelles langues les Singapouriens parlent-ils à l’école ?
(Lepetitjournal.com)
Avec la Suisse et le Rwanda, Singapour est l'un des trois pays au monde à avoir 4
langues officielles. Les quatre langues coexistent notamment dans le système
scolaire : il s'agit de l'anglais, du chinois mandarin, du malais et du tamoul. Mais
seules deux sont obligatoires pour les écoliers, à savoir l'anglais et la “langue
maternelle”, déterminée par le pays d'origine, par exemple, le...
Lire la suite..
L’anglais n’éclipsera pas le néerlandais dans l’enseignement supérieur en
Flandre (LaLibre.be)
par Jacques Hermans - Publié le jeudi 26 mars 2020 à 06h36 - Mis à jour le jeudi
26 mars 2020 à 06h37 Le gouvernement flamand avait envisagé avant Noël,
d’augmenter le pourcentage maximum autorisé de cours en anglais dans les
filières néerlandophones de bachelier de 18 à 50 % en plus de l’augmentation de
la proportion de filières anglophones en bachelier, déjà prévue dans...
Lire la suite...
Cómo el primer idioma del niño incluye más que las palabras
Fuente: LovingValencia.com, 2 de marzo de 2020 Este Día Internacional De La
Lengua (Feb. 21), los Canadienses celebran su herencia multilingüe mediante el
reconocimiento de los usos flexibles de idiomas. Según la UNESCO, “la lengua
materna o la lengua materna se refiere a un primer idioma del niño, el lenguaje
aprendido en el hogar de los antiguos miembros de la familia.” Lingüística...
Lire la suite...

حان وقت االنضمام" إلى المرصد األوروبي للتعددية اللغوية لتصلكم الرسائل كليا مقابل اشتراك
 يور سنويا والمشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي5 رمزي بـ

Annonces et parutions
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« 10 anglicismes par mois pour se remuer les méninges »
Fake news Access prime time Breaking news Free lance Hit parade Le hit
Média Newsletter Podcast Prime time Airbag Dressing Garden center Free
lance Parking Patchwork Portable Poster Walkman Weekend Funboard
Indoor Rally(e)man Recordman Rugbyman Tennisman Tenniswoman
Windsurf Yacht(s)man Nominé Câbleman Cameraman Cartoon Cartooniste
Perchman Remake Star Starlette Travelling Burn-out Businessman Leader
Leadership Agressif Made in Promotion Start-up Tour-opérateur
Accomplissement
Apprende à apprivoiser les anglicismes et à se débarrasser ceux qui ne sont
pas bienvenus.
Un projet de site interactif avec appel à souscription.
Pour en savoir plus
Colloque OEP-Université de Paris
« Traduction automatique et usages sociaux des langues
Quelles conséquences sur la diversité linguistique ? »
25 novembre 2020
Lire l’appel à communication
Date limite de réponse : 30 avril 2020
Ce MOOC (pardon CLOM) d'apprentissage du français est déjà un succès
mondial
Ce MOOC de français de niveau intermédiaire B1/B2, avec plus de 100 000
inscrits le 4 février 2020 est déjà un succès mondial. Conforme aux exigences du
Cadre européen de référence pour les langues, il s’inscrit dans le double dispositif
“former avec le numérique”et “langue et interculturalité” mis en place par
l’Université Paris Saclay. Il s’adresse aux étudiants...
Lire la suite...
Language Learning and Teaching in a Multilingual World
Author: Marie-Françoise Narcy-Combes, Jean-Paul Narcy-Combes, Julie
McAllister, Malory Leclère, Grégory Miras Multilingual Matters, Series New
Perspectives on Language and Education, March 2020, ISBN: 9781788927611
Summary The majority of people around the world live in multilingual societies,
and so it follows that plurilingualism should be considered normal. This book
proposes a flexible...
Lire la suite...
New book: The Struggle for a Multilingual Future - Youth and Education in
Sri Lanka
Youth and Education in Sri Lanka Christina P. Davis Oxford Studies in the
Anthropology of Language Demonstrates the challenges of promoting peace and
interethnic tolerance through multilingual language policies in post-civil war Sri
Lanka Explores how power inequalities and ethnic conflict are created and
perpetuated in everyday social interactions Advances studies in the ethnography
of...Lire la suite…
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"Les Livres ont la parole" : le "Dictionnaire amoureux de la langue
française" de Jean-Loup Chiflet
Par Bernard Lehut et Capucine Trollion, Crédit Image : Bernard Lehut, Date :
15/03/2020 À partir du 16 mars 2020, c'est la Semaine de la langue française et
de la francophonie à laquelle s'associe RTL. Pour l'occasion, rencontre avec
l'écrivain et éditeur Jean-Loup Chiflet. Jean-Loup Chiflet est un passionné des
mots. Son Dictionnaire amoureux de la langue française vient de...
Lire la suite...
La langue arabe, trésor de France (Jack Lang)
Un plaidoyer pour la reconnaissance de l'arabe en tant que langue de culture et
plus seulement comme une langue de l'immigration en vue de dépasser les
polémiques et les idées reçues. J. Lang encourage son enseignement à l'école,
considérant que ce serait une étape d'intégration et d'ouverture, ainsi qu'un moyen
de contrôler son apprentissage. Lang, Jack - Le Cherche Midi Date de…
Lire la suite...
Traduction et linguistique
Les sciences du langage et la traductologie Yusuf Polat (dir.) Le point d'objection
concernant la relation entre la traduction et la linguistique a pour origine le fait
que l'activité traduisante implique des aspects qui sont au-delà de ses aspects
purement linguistiques. En effet, ses aspects culturels, idéologiques, sociaux,
économiques, professionnels, etc. la rendent impossible...Lire la suite...
Didactique des langues, plurilinguisme et sciences sociales en Afrique
francophone Quelles places à l’interdisciplinarité ? (Collection
plurilinguisme, Koffi Ganyo AGBEFLE & Pascal SOME)
Le présent volume est le couronnement d'une franche collaboration entre le
réseau ACAREF/DELLA et l'Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP)
depuis 2016. Vous trouverez donc dans ce volume des articles qui traitent
notamment des questions profondes de développement durable de l'Afrique
traditionnelle, de la nécessité de sauver/sauvegarder les langues en Afrique, des
questions propices...Lire la suite...
Faire sens, faire science, sous la direction d'Astrid Guillaume, Sorbonne
Université et France Lia Kurts-Wöste, Université Bordeaux Montaigne,
France
Les sciences de la culture se réaffirment aujourd’hui comme un paradigme
important pour permettre une interdisciplinarité exigeante et penser la
responsabilité des chercheurs dans leurs activités. Faire sens, faire science
démontre la pertinence fédérative de la méthodologie des sciences de la culture et
de la sémiotique des cultures, en exploitant les principes critiques,...
Lire la suite..
Bilingualism: Language and Cognition Volume 23 - Issue 1 - January 2020
Bilingualism: Language and Cognition is an international peer-reviewed journal
focusing on bilingualism from a linguistic, psycholinguistic, and neuroscientific
perspective. The aims of the journal are to promote research on the bilingual and
multilingual person and to encourage debate in the field. Areas covered include:
bilingual language competence, bilingual language processing, bilingual...
Lire la suite...

حان وقت االنضمام" إلى المرصد األوروبي للتعددية اللغوية لتصلكم الرسائل كليا مقابل اشتراك
 يور سنويا والمشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي5 رمزي بـ
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