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(الخامس واألخير)السيادة اللغوية -االفتتاحية 
ها ق�د وص�لنا إلى نهاي�ة تحقيقين�ا ح�ول الس�يادة اللغوي�ة. لق�د رأين�ا في األع�داد الس�ابقة أن
اللغات تتعدى الحدود بطرق شتى بالرغم من كونها متأصلة في مناطق معينة وب��الرغم من
أنها ل��ديها خص��ائص كتل��ك المتعلق��ة باللغ��ات العامي��ة أو تل��ك ال��تي تجعله��ا لغ��ات مهيمن��ة.
بخالف السلع التجارية التي نتخلص منها ماديا إذا أردنا نقلها إلى شخص آخر، فإن اللغ��ات�
في حال انتقالها تثري مكتسبيها� دون أن يفقد المالك األول شيئا. ومن المقوالت ال��تي يس��لط

مقولة  الضوء،  اللغوي  للتعددية  األوروبي  المرصد  سير عليها  )مشيل  Michel
Serres" :إن الدولة التي تفقد لغتها تفقد هويته��ا؛ والدول��ة( التي تأتي في صميم موضوعنا

 فمن هنا يمكننا الق��ول1التي تفقد هويتها ال وجود لها. وهذا أسوأ وأكبر كارثة قد تحل بها".
إن اللغة سمة األمة وأنها عنصر أساسي من عناصر السيادة. وكما أن اللغة يمكن تقاسهما،
ف��إن الس��يادة اللغوي��ة أيض��ا يمكن أن تك��ون مش��تركة. إنه��ا عملي��ة أنثروبولوجي��ة أساس��ية

وه��ذا م��ا يفس��ر غي��اب موض��وع الس��يادة اللغوي��ة فيوإعجازية لدرجة أنن��ا ال نش��عر به��ا، 
المقررات المدرسية وأن مجتمعاتنا تجهله بشكل شبه كلّي.

لكن ماذا نعني بال� "السيادة اللغوي��ة"؟ لإلجاب��ة على ه��ذا الس��ؤال سنس��تخدم كلم��ة إنجليزي��ة
" بمعنى "تمكين" األمر الذي سيثير استغرابكم. empowerment متداولة وهي كلمة"

" )تمكين/ت��دعيم( empowerment في مقال صدر قريبا حمل عنوان: مفهوم مصطلح "
جريدة  لنا  تشرح  العمل"،  "قوة  فيليموندأو  ظهر  الذي  المصطلح  هذا  أن  الفرنسية   

س��بعينيات الق��رن المنص��رف في الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة موض��حة أن��ه "ال يوج��د م��ا
يعادلها في اللغة الفرنسية"، وأن المصطلح يرم��ز إلى ق��درة ك�ل واح��د من�ا على االس�تقالل

والعمل في بيئته.

" في اللغ��ة empowerment لكن عوضا من أن نقول إنه ال يوجد ما يع��ادل مص��طلح "
الفرنس��ية، ك��ان من األج��در أن تق��ول الص��حيفة إن��ه ال يوج��د م��ا يعادله��ا تمام��ا في اللغ��ة
الفرنسية. إذ إن قوة المتكلم تعتمد على مقدرته في الحصول على الكلم��ات في لغت��ه ولغ��ات
اآلخ��رين من أج��ل التعب��ير عن أفك��اره، إذا ك��ان يجي��د لغ��ات أخ��رى، لكن بعي��دا عن ك��ل
محاكات مثيرة للضحك والسخرية لدى صاحب اللغة. إذ ال شيء يث��ير الض��حك والس��خرية

أكثر من الفرنسي الذي يحاول محاكاة� اإلنجليزي اعتقادا منه أنه يجيد اإلنجليزية.

empowered by or في القواميس الثنائية المتداولة، نرى أن عبارة »  to   «م��دعم( 
« ، بل كثيرا ما نرى  في الصناديق واألغلفة habilité par ou à من( مترجم بعبارة»

empowered عب���ارة »  by  Microsoft  or  by  Google م���دعم من قب���ل(»
مايكروسوفت أو قوقل( وهلم جرا. نالحظ أن ظهور ه�ذه الكلم�ة مرتب�ط بوض�ع اقتص�ادي
معين وبعالم األعمال واإلدارة. ومن ناحية أخرى نالحظ أن الكلمة ذاتها مرتبط�ة بحرك�ات�

قوبين الدفاع عن حقوق األقليات وحقوق المرأة. وهكذا نجد في موقع  -Saint )سين
Gobainعنوان "  هل يعني "التمكين" أن  الكل س��يكون في مواق��ع الس��لطة في الش��ركة؟)

«-......."، في الجزء المخصص لهذه الكلمة 

ت�����������رامبلي، كرس�����������تيان: والتحرير اإلدارة
  إخراج: بيير زانزوشيبوي. وآن 

اللغوية للتعدية األوربي المرصد رس��الة ت��رجمت
والبلغارية واإلنجليزية باأللماني���������������ة، تطوعا

واإليطالية واليونانية واإلس�����������بانية والكرواتية
.والروس�������ية والرومانية والبرتغالية والبولونية

.اإلن����ترنت على النص����وص إلى الوص����ول يمكن
ي��رجى أخ��رى، لغ��ات إلض��افة. للم��ترجمين ش��كرا

  .  بنا     االتصال

الس��������ابقة الرس��������ائل على الحص��������ول يمكن
  هنا     بالضغط 

:العدد هذا في تجدون

)الخامس واألخير(السيادة اللغوية : االفتتاحية 

مقاالت حديثة ال يجب تفويتها

إعالنات وإصدارات أخرى
_____________________________________________________________________________________________

في البواب�������������ة اإللكتروني�������������ة:-« 

https://femmedinfluence.fr/.

.55. ، ص2018وضع اللغة الفرنسية في يومنا الحالي والدفاع عنها، دار لي بومي، – مشيل سير   1
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-«.....العمل الجماعي " أو القدرة على العمل

الوطني " أو "العمل الوطني" أو "اإلجراء الوطني" أو "السيطرة أو إعادة الس��يطرة " أو "المش��اركة في ممارس��ة الس��لطة" أو "الس��عي إلى «-
تحقيق االستقاللية" الخ حسب الموقف، للداللة على الكلمة اإلنجليزية. يالحظ أن المفاهيم والتأويالت المتناهية للتعبير عن نفس معنى المص��طلح

اإلنجليزي.

وألسباب متعلقة باللغات نفضل كلمة "السيادة"، ألنها تعبر عن القدرة على تحديد الهوية الذاتية. إن ال��دكتاتوريين يعرف��ون األم��ر... م��ا عليكم إال
أن تحذفوا الكلمات� وتضعوا محلها كلمات أخرى إذا أردتم السيطرة على عقول البشر. لذا إننا نرى أن مفهوم اللغة والتعددية اللغوي��ة )علم��ا ب��أن
التعددية اللغوية تعني وجود لغات كثيرة( مرتبطان بالحريات. إن ه��ذا لمب��دأ اساس��ي: حري��ة الق��ول والتفك��ير، وحري��ة التفك��ير والق��ول، ه��ذه هي

التعددية اللغوية. فالحديث عن "السيادة اللغوية" ليس إال تأكيدا لهذا المبدأ األساسي.

في الواقع علينا أن ننظر اآلن، أي في ظل واقعنا الحالي، كيف نع��بر عن الس��يادة اللغوي��ة ونؤك��دها دون أن يش��وبها أي القومي��ة، نتم��نى أن يفهم
قراءنا هذا األمر منذ بداية تحقيقنا.

علينا أن نبدأ بما هو بديهي أو بما يجب أن يكون بديهيا.

إن تعلم اللغات بشكل عام وتعلم لغة البلد الذي نعيش فيه مغامرة ليس من خوضها بد. ضف إلى ذلك أن حق التعليم حق أساسي يمر ع��بر اللغ��ة،
إذ ال تعليم بال لغة.

لم تحظ اللغة بالمكانة التي تستحقها في العملية التعليمية لعقود. وكان ذلك خطأ وليس بمقدورنا اصالحه بسهولة. فاللغ��ة ال ت��زال تع��د في نظامن��ا
التعليمي أداة أو مادة كغيرها من المواد الدراسية. ح�تى عن�دما نق�ول إن اللغ�ة هي الم�ادة ال�تي تس�مح للطالب فهم الم�واد األخ�رى، لم نقط�ع إال
نصف الطريق. إن اللغة تسمح بالتفكير، إذ ال وجود للتفكير بدون اللغ��ة، فاللغ��ة والتفك��ير أم��ران متالزم��ان. ه��ذا يع��ني أن أي تراج��ع للمس��توى

اللغوي يؤدي إلى تراجع في مستوى التفكير.

( لمكافحة األمية، فإن ذلك ينصب في مجال السيادة اللغوية. وعندماHauts de Franceفعندما� توقع الدولة اتفاقية مع منطقة هوت دي فرانس )
تقوم الدولة بتقسيم فصول المدارس االبتدائي�ة إلى اث�نين في المن�اطق ذات األولي�ة، ف�إن ذل�ك ينص�ب أيض�ا في الس�يادة اللغوي�ة. كم�ا يع�د س�عي

، إلى نص��ف الع��دد أي160 000الحكومة إلى تقليص األعداد الكبيرة من األطفال المقبولين في اإلعدادي دون مستوى والذين يكاد يبلغ عددهم 
، طموحات كبيرة وإن كنا نفضل نتيجة أحسن من تلك.80 000

كل ذلك ال يكفي، لذلك يجب أن نوجد عالقة جديدة تربطنا باللغة في كل المس��تويات. إن اللغ��ة ليس��ت مج��ردة أداة، فهي عملي��ة ديناميكي��ة يتم من
خاللها التفكير.

بالتأكيد، عندما نتحدث عن "السيادة"، أول ما يتبادر إلى كل األذهان هو االقتراض اللغوي من اإلنجليزية.

يجب أن نكون واضحين حول هذا األمر، إن االقتراض اللغوي جزء ال يتجزأ من حياة اللغ��ات. فاللغ��ة تتط��ور ألن الع��الم في تتغ��ير دائم، وعلى
مر القرون، لم يتوقف الذين يتسببون بتطور اللغات عن اختراع الكلمات. فمن هم هؤالء؟ تاريخيا، إنهم الشعراء والكتاب ورجال الدين، والعلماء
ورجاء القانون، فهم الذين يثرون اللغات� وبفضلهم ولدت لغاتنا الحديثة، حيث استقوا من مصادر متعددة في اللغ��ات نفس��ها،� واللهج��ات المتخلف��ة،
وفي الالتينية، وفي اليونانية، وفي العربية، وفي لغات الجوار الخ. ألن األشخاص الذين ذكرناهم كثيرو الحرك�ة والتنق�ل، وك�انت ل��ديهم المق��درة
على معرفة جواهر المعرفة التي ال يترددون في نقلها إلى أوطانهم وكانوا يتبادلون المعارف بش��كل منتظم م��ع نظ��رائهم. وهك��ذا ول��دت "اللغ��ات

الفون  الكبيرة". صدقت  هيلين  حيث قالت "إن الكاتب2020( نسخة Femina( التي نالت جائزة فيمينا )Marie-Hélène Lafon )ماري
قرات- هو ذاك الشخص الذي يخوض المغامرات� في مجال الكلم". وشرحت لنا  ماري ( التي حازت على جائزةAnne-Marie Garat )آن

 في2008، والتي نلنا شرف استضافتها� في العام 1992( لطالب الثانوية نسخة Renaudot )رونودو( وجائزة Femina )فيميناجائزة 
اليوم الذي ننظمه في مقر اليونسكو في إطار العام العالمي للغ�ات تحت عن�وان "المثقف�ون والفن�انون من أج�ل التعددي��ة اللغوي�ة والتن�وع اللغ��وي

والثقافي"، حيث شرحت لنا نفس الشيء قائلة: إن المؤلفين هم من يصنع اللغات.

لكن من الخطأ أن نعتقد أن صناعة اللغات عملية عفوية وأن االستخدام هو ال�ذي يخ�ترع الكلم��ات الجدي��دة. س��يكون األم�ر
أشبه بالمزاح في هذه الحال. في الواقع يكمن دور االستخدام في اعتماد أو رفض الكلمات التي أنشأت حديثا، لكن ال عالقة

له في عمليات التي تكمن وراء والدة الكلمات.
")بؤرة( التي تحدثنا عنها كثيرا في األعداد السابقة، ال عالقة لها باالس��تخدام.cluster ومن هذا المنطلق، نرى أن كلمة "

بل تم فرضها من قبل العلم��اء ألس��باب غ��ير لغوي��ة وال علمي��ة. ففي مج��ال العل��وم البحت��ة، يكتب معظم الب��احثين مق��االتهم
العلمية وأبحاثهم باإلنجليزية مباشرة، وقام هؤالء بنقل هذه الكلمة كما هي إلى اللغ��ة الفرنس��ية، ويقول��ون إنه��ا الكلم��ة ال��تي
يجب أن تس��تخدم. وأص��بحت ش��ائعة في مك��اتب ال��وزراء ووس��ائل اإلعالم ال��تي س��اوت في ف��ترة م��ا بينه��ا وبين كلم��ة "

foyerبؤرة(التي تقابل المصطلح اإلنجليزي بالضبط خاصة عندما نتحدث عن األوبئ��ة. وبع��د اس��تخدام الكلم��تين بش��كل("
" فقط، ألنهم اعتق��دوا أنهم ك��رروا المص��طلح اإلنجل��يزي بم��ا يكفيcluster متساوي، رجحوا استخدام اللفظ اإلنجليزي "

"،cluster وأنه دخل في دماغ الفرنس�يين، ب�الرغم من أن ذل�ك ال يص�ب في مص�لحة اللغ�ة الفرنس�ية. ففي ح�ال كلم�ة "
 لكنن��اكانت "البئر اللغوية")المصدر( علميا، ولعب مجتمع العلماء دورا معياريا قابل للنقاش واالنتقاد حتى من حيث المب��دأ.

نرى أنه ثمة لعبة متعلقة بالقوة والهيمنة وراء االستخدام العلمي. إذ إن موازين القوى اليوم أكثر ت��أثيرا من الماض��ي ولم تبل��غ ه��ذا المس��توى من
التأثير على مدى التاريخ. ال أحد يجهل أن في عصر النهضة، دخلت الكثير من الكلمات اإليطالية في اللغة الفرنسية وفي كل اللغ��ات األوروبي��ة.
حصل ذلك بعد النهضة اإليطالية األولى عندما كانت الثقافة اإليطالي��ة تلم��ع بك��ل م��ا أوتيت من ق�وة، دون الحاج��ة إلى االس�تناد إلى ق��وة سياس��ية

( في تلك الفترة ك��ان ينظ��ر بعين طامع��ة إلى المملك��ة الفرنس��ية ال��تيDante )دانتأجنبية. بالرغم من أن المفكر والسياسي والشاعر اإليطالي 
كانت تزدهر وتنمو وتتقوى. إن حال اللغات في المؤسسات األوروبية توضح جليا موازين القوى أثناء التوسع األخير لالتحاد األوربي في الفترة

. حيث كانت الدول التي تسعى إلى االنضمام إلى االتحاد األوروبي قد انشقت حديثا عن االتحاد الس��وفيتي وك��انت تس��عى2007 إلى 2005من 
في الوقت نفسه إلى االنضمام إلى حلف شمال األطلسي )نيتو(، علما بأن االتحاد األوربي والحلف يش�كالن، نوع�ا م�ا، وجه�ان لعمل�ة واح�دة. لم
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يكن للدول األوروبية والدول الساعية إلى االنضمام إلى االتحاد غير اللغة اإلنجليزية إلجراء المفاوضات خاصة وأن بريطانيا ك��انت عض��وا في
االتحاد في تلك الفترة. ربما كان لدى دول أخ��رى مث��ل جمهوري��ة التش�يك وس�لوفاكيا الرغب�ة والق�درة على خ�وض مفاوض��ات االنض�مام باللغ��ة

«....األلمانية.
ال نريد إعادة قطار التاريخ إلى الوراء، لذا ال داعي للحديث عن األمر. في الواقع ثمة موازين قوى جيو-استراتيجية أدت إلى إخالل«  -.....

التوازن اللغوي في االتحاد األوروبي.
بالتأكي��د توج��د في الف��ترة الحالي��ة عوام��ل اقتص��ادية بحت��ة تتحكم بالوض��ع اللغ��وي لالتح��اد األوروبي. تح��دثنا في بداي��ة المق��ال عن كلم��ة )

empowermentوالتي ال تضيف شيئا جديدا من الناحية المفاهيمية إلى المعاجم اللغوية التي بحوزتنا في العالم الفرنكفوني، ونتوقع أن يك��ون )
األمر كذلك في دول الجوار األوروبية. فهي مجرد كلمة شائعة في الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة، س��اهم في انتش��ارها ع��الم التس��ويق والحرك��ات

Leاالجتماعي��ة وض��خمتها ش��بكات التواص��ل االجتم��اعي ال��تي لعبت دورا كب��يرا في األم��ر. نعتت ص��حيفة الع��الم الدبلوماس��ي )  Monde
Diplomatiqueفي عددها لشهر يناير هذا األمر ب�" أمركة األزمات العام��ة"، وال ت�زال الكث��ير من المناقش��ات مس��تمرة ح��ول الموض�وع. لم )

( بمع��نى "مش��اركة"� )علم��ا ب��أن ه��ذه الكلم��ة واس��تخداماتها المختلف��ةparticipationننتظر هبوب العاصفة في أمريكا لنوجد كلمة أخرى مث��ل )

action( بمعنى "الديمقراطية التشاركية"، وعبارة )démocratie participative(، وعبارة )1968شاعت بفضل الجنرال ديغول في العام 
collective( بمعنى "العمل المشترك"، أو عبارة )être maître de( بمعنى "كان سيد "الموقف"، أو عبارة )être acteur deبمعنى )

"كان فاعل" الخ.

لذا من المهم أن نكون قادرين على التحكم بالحركات اللغوية، ليس بطريقة معيارية، لكن بطريقة انعكاس�ية� يع�ني ذل�ك أن نفهم ونفس�ر الحرك�ات
اللغوية وخاصة االقتراض من اللغة اإلنجليزية حتى نستقبل بشكل جيد كل ما يأتينا من الخارج ونضمن التطور الجيد للغتنا وح��داثتها وحيويته��ا.
يقترح المرصد األوروبي للتعددية اللغوية النظر إلى األمر من هذا المنظ�ور في الموق�ع ال�ذي خص�ص لألم�ر وال�ذي يحم�ل عن�وان: "الق�اموس

ويذكر أن هذا القاموس أعد بالتنس�يق م�ع المؤسس�ات المختص�ة بوض�ع2 الجديد للكلمات المقترضة من اللغة اإلنجليزية والكلمات الجديدة"
بروفوست  . وتبنى 3 (FranceTermeالمعايير اللغوية مثل فراستيرم ) ( منهجية مماثلة في كتابه "قصةJean Pruvost)جان

.4اللغة الفرنسية ما اقترضته الفرنسية من اإلنجليزية والعكس" 

إن هذا العمل يعد أيضا مظهرا من مظاهر السيادة اللغوية، لذا يجب أن يستند إلى شيء قوي أال وهو الص��مود، وتق��ع مس��ؤولية ذل��ك
على عاتق الكل، أفرادا وجماعات.

إن هذا العمل أمر جوهري، لكن توجد إجراءات أخرى مكلمة له.

نظم المرصد األوروبي للتعددية اللغوية بالتنسيق م�ع جامع�ة ب�اريس، م�ؤتمرا علمي�ا افتراض�يا ح�ول الترجم�ة اآللي�ة واس��تخداماتها
، إلى حين ص�دور الكت�اب ال�ذي يجمعه�ا كله�ا في مجموع�ة التعددي�ة5االجتماعية. تج�دون ك�ل البح�وث وك�ل المناقش�ات في الموقع

(.Plurilinguismeاللغوية )

هناك مجاالن حيويان يحتاجان إلى الكثير من العمل؛ األول هو المؤسسات األوربية والثاني هو مجال البحث والنشر العلميين.

فيما يخص المؤسسات األوربية، الحظنا أن اإلنجليزية فرضت نفسها كلغة العمل الوحيدة مخالفة بذلك كل القواعد، وأص��بحت لغ��ات
االتحاد األوروبي األخرى مجرد صور، حيث يضطر المحررون مهما ك��انت لغ��اتهم األم، إلى لعب دور الم��ترجم األولي، وتخض��ع
نصوصهم بعد ذلك للمراجعة من قبل أقسام الترجم��ة، وتق��وم نفس أقس��ام الترجم��ة ه��ذه ب��إخراج تل��ك النص��وص المع��دة باإلنجليزي��ة
باللغات األخرى. هكذا يتم العمل في بروكسيل. ونظرا لعدم وجود قاعدة مكتوبة تلزم المحررين بالعم��ل به��ذه الطريق��ة، بإمك��انهم أن
يُعدوا نصوصهم بلغ��اتهم األم ومن ثم ترجمته��ا إلى اللغ��ة اإلنجليزي��ة وإلى لغ��ة أخ��رى أو اللغ��ات األخ��رى من لغ��ات االتح��اد وذل��ك
باستخدام أدوات الترجمة اآللية. كل المترجمون المحترفون يعرفون أن ذلك ممكن،� وأي مس��تخدم جي��د له��ذه األدوات التخصص�ية أو

لكن في ك�ل األح�وال، إن الترجم�ة اآللي�ة ق�ادرة علىالعامة يعلم أن هذا ممكن ألنه بإمكان المحرر أن يراجع نصه بعد ترجمه آلي�ا. 
إح��داث ث��ورة في الكث��ير من األم��ور في أقس��ام التواص��ل واإلعالم لمفوض��ية االتح��اد األوروبي وفي المج��الس األوروبي��ة واالتح��اد

" أخ��يرا ب��أربع وعش��رين لغ��ة، وس��تكونeuropa.eu األوربي. وبذلك تكون المواقع والمنصات اإللكترونية األوروبية على غرار "
االستشارات واالستعالمات العامة مفتوح��ة لك��ل المواط��نين األوروب��يين، وك��ذلك اإلعالن�ات والمعلوم�ات الس��ريعة ال��تي يتلقاه�ا ك�ل

المواطنين بمجرد االشتراك، ستكون كل هذه األمور في متناول الجميع.
أما المجال اآلخر الذي بإمكان الترجمة اآللية أن تحدث فيها ثورة فهو نشر األبحاث العلمية.

2https://nda.observatoireplurilinguisme.eu/

3http://www.culture.fr/franceterme

4Jean Pruvost, 2020, Tallandier, https://www.observatoireplurilinguisme.eu/pole-recherche/parutions/14249-
la-story-de-la-langue-fran%C3%A7aise

5https://www.youtube.com/playlist?list=PLmN0_lzOfsIizZXO4v6U7itsgDvNp6vNk
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إن وضع األبحاث العلمية شبيه لوضع موظفي االتحاد األوروبي.

نزوال عند رغبات المجالت العلمية الدولية والتي هي في الواقع شركات تجارية، تراجع الكثير من الباحثين خاصة في مجال العل��وم
«-....البحتة، عن الكتابة بلغاتهم وأخذوا يكتبون باللغة اإلنجليزية. صحيح أن هذا يسهل حركة المقاالت وانتشارها في

المجتمعات العلمية لكن يترتب على ذلك آثار سلبية كارثية. ويمكن أن نذكر ثالثة من هذه االثار. األول أن اللغة التي أجرى« -....
بها العاِلم بحثه -تجدر اإلشارة إلى وجود فرق بين لغة إجراء البحث ولغة نشر البحث – لن تستخدم في األبحاث وبالتي لن تم��د ه��ذه

فرحات اللغة بالمص�طلحات والمفاهيم الجدي�دة. وه�ذا ما يس�ميه  . أم�ا األثر السلبي الث�اني، فه�و توق�ف النق�ل، إذ6 "خسارة المجال"بي ير
إن عامة الناس الذين ليسوا باحثين في نفس المج��ال أو ليس��وا ب��احثين، ال يس��تطيعون ق��راءة المق��االت العلمي��ة المكتوب��ة باللغ��ة

اإلنجليزية بأريحية. وعندما تغذي هذه األعمال المجالت العلمية، تكون األخيرة مليئة بالمفاهيم اإلنجليزي��ة ال��تي لم تنق��ل إلى اللغ��ة
األخرى بشكل جيد، األمر الذي يّصعب استيعاب نت��ائج البحث وآثاره��ا االجتماعي��ة. واألث��ر الث��الث ه��و أن اس��تحواذ الش��ركات المحتك��رة

المنشورات أدى إلى ارتف��اع أس��عار الكتب العلمي��ة بحيث ال يس��تطيع ش��راءها ال األف��راد وال الجامع��ات ذوات اإلمكان��اتالقليلة على هذه 
المالية المحدودة. وبذلك تبني المجتمعات العلمية حواجزا بينها وبين الجماهير مفاهيمي��ا ومادي��ا. إن تعميم الحص��ول على المعلوم��ات

والترجمات فقط يتيح لنا الحصول على حل لهذا الوضع القاتل للعلم واللغة.
واألثر األخير لهذا الوضع ليس مجرد بناء حاجز بين المجتمعات العلمية والشعوب، لكنه يؤدي عالوة على ذلك إلى التقليل من ش��أن

اللغة التي يتحدث بها الشعب والتي قد تخسر بعض مجاالت انتشارها لينحصر استخدامها في األمور الخاصة واألسرية.

لكن الترجمة اآللية قد تساعدنا على إيجاد حل لمثل هذه المشاكل التي تهدد اللغات.

إن الترجمة اآللية، بالنسبة للباحث، هي وسيلة إلتقان لغته ونشر أبحاثه في أوسع نطاق.

لكن باإلضافة إلى الترجمة اآللية، توجد الترجمة البشرية، فالترجمة اآللية ليست سوى ترجمة مساعدة للترجمة البشرية ويستعين بها
المتخصصون بكثرة أثناء قيامهم بترجمة النصوص.

في القرن الثاني عشر ظهرت حركة ترجمية واسعة النطاق في كل القارة األوروبية استطاعت أوروبا من خاللها استكشاف أو إعادة
استكشاف علوم وآداب اليونان والعالم الع�ربي في ال��وقت ال��ذي ك�ان األخ��ير يش��هد انش�قاقات كب��يرة لكن�ه ك�ان مزده�را في الج�انب
المعرفي والعلمي. ويذكر أن النهضة األوربية ليست إال ثمرة من ثمار عمليات الترجمة الضخمة هذه التي استمرت طيل��ة ق��رنين من

الزمن.

شاردينيه ظهر اليوم توجه جديد في عالم النشر على مستوى العالم. وهذا ما أشار إليه   حيث قال7(Patrick Chardenet )باتريك
"إن المشكلة األساسية ال تكمن في كتابة المقاالت العلمية المتخصصة، وال في ترجمة المنشورات بلغة علمية يدعى أنها عالمي��ة. ب��ل
ما يهم هو الحصول على المقاالت المكتوبة بهذه اللغة أو تلك. فحصول الباحث على مقال متزن بلغة األصل أكثر فائ�دة بالنس�بة إلي�ه

)أي بالنسبة للمقاالت التي ينشرها بدوره(، من ذلك المقال المترجم الذي يبدو مشابها للمقال في لغة المصدر."

علينا أن نضع سياسة فعالة إلجراء البحوث في لغاتنا ومن ثم ترجمته�ا إلى اللغ�ات األخ�رى، وه�و م�ا ت�دعونا إلي�ه اللجن�ة الفرنس�ية
 األمر الذي يعد أيضا وسيلة من وسائل إحقاق السيادة اللغوية..8 (Ouvrir la science المسماة "افتحوا العلم")

ربما نحتاج إلى إصالحات فكرية ومعرفية وأخالقية جديدة؟ من هذا المنطل�ق، يش��كل رف��ع المس��توى اللغ��وي لك�ل الش��عب، وتعزي��ز
تعليم اللغات الحية في إط�ار تعليم متع��دد اللغ�ات والثقاف�ات، وتط�وير الترجم�ة، أم�ورا ذات أولوي�ة يجب تحقيقه�ا من أج�ل اس�تعادة

► النهاية.......سيادتنا اللغوية التي تعد ضرورية بل حيوية بالنسبة إلينا.

إذا كنتم ترون أن المرصد األوربي للتعددية اللغوية يقوم بتحليالت2 جيدة ويدافع عن أفكار بناءة، فال تترددوا في تقديم
 تصلكم الرسائل2 كليا مقابل اشتراك80، ابتداء من الرسالة2 79دعمكم إليه. فكما تم اإلعالن عنه في الرسالة2 رقم 

يور سنويا.5 رمزي ب2 

المرصد األوروبي للتعددية اللغوية بحاجة إليكم.

6Pierre Frath, 2017, « Anthropologie de l’anglicisation des formations supérieures et de la recherche », dans 
Plurilinguisme et créativité scientifique, collection Plurilinguisme.

7Tendencias editoriales y multilingüismo (Patrick Chardenet) - 
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/dossiers-thematiques/education-et-recherche/28--sp-765/13862-
tendencias-editoriales-y-multiling%C3%BCismo-patrick-chardenet

8https://www.observatoireplurilinguisme.eu/dossiers-thematiques/education-et-recherche/23--sp-607/14370-
le-multilinguisme-et-la-science-ouverte-actualit%C3%A9s-du-comit%C3%A9-16-12-2020
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حان وقت االنضمام إلى المرصد األوروبي للتعددية اللغوية والمشاركة

منشورات وإعالنات ومقاالت يجب أال تُفّوت
حان وقت االنضمام إلى المرصد األوروبي للتعددية اللغوية لتصلكم الرسائل كليا مقابل اشتراك

 يور سنويا والمشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي5رمزي بـ  

حان وقت االنضمام2 إلى المرصد األوروبي للتعددية اللغوية والمشاركة

eTranslation,  de  automatische  vertaalservice  van  de  Europese
Commissie, gratis beschikbaar voor KMO's

Bron:  de  Taalsector,  14  decembre  2020  7  op  de  10  KMO's  vinden
vertaalmachines nuttig voor de business. En 6 op de 10 maken er gebruik van.
Toch  is  de  indruk  dat  eTranslation,  de  gratis  machinevertaalservice  van  de
Europese  Commissie,  voor  veel  KMO's  een  goed  bewaard  geheim  blijft.  De
Europese Commissie stelde haar interne machinevertaalservice (eTranslation) een
paar maanden geleden open...

Lire la suite...

Réflexions sur le multilinguisme au sein des institutions européennes (Toute
l'Europe - 13 novembre 2020)

Le 16 septembre 2020, la Présidente de la Commission européenne, Ursula von
der Leyen, a présenté sa vision pour l’Europe à venir. Elle a également dévoilé les
actions  sur  lesquelles  la  Commission  européenne  compte  se  concentrer,
notamment protéger les conditions de vie et les moyens de subsistance, la santé
des citoyens et la stabilité de l’économie, renforcer les éléments...

Lire la suite...

Florence abritera bientôt le premier musée de la langue italienne
La capitale toscane, berceau de l'Italien moderne, doit accueillir un lieu retraçant
l'histoire de la langue. L'État souhaite une inauguration en mars, pour le 700e
anniversaire de la mort de Dante. Par Le Figaro avec AFP, publié le 20/12/2020 à
07:30, Le musée sera installé dans un ancien cloître du complexe muséal Santa
Maria Novella, au coeur de la cité. Photo...

Lire la suite...

L'Europe et sa modernité à l'épreuve de ses langues (Heinz Wismann)

Une conférence de Heinz Wismann (30 mn)

Dans le cadre du colloque organisé par le PEN Club Français, l'Observatoire de la
Diversité Culturelle et la Maison de l'Europe de Paris sur le thème :

"Les langues, atout ou obstacle d'une Europe en mutation ?"

le 16 mai 2019 à la Maison de l'Europe de Paris

Pour l'intégralité du colloque, cliquez ICI

Agir contre l'illettrisme
C'est l'affaire de tous, mais orchestrée par l'ANLCI L’Agence Nationale de Lutte
contre l’Illettrisme (ANLCI) a été créée en 2000, sous la forme d’un groupement
d’intérêt public, dans le but de fédérer et d’optimiser les moyens de l’État, des
collectivités territoriales, des entreprises et de la société civile en matière de lutte
contre l’illettrisme. Dans ce cadre,...
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Lire la suite...

Un pacte linguistique signé entre l’État et la région Hauts-de-France contre
l'illettrisme

Ce pacte vise à lutter contre l’illettrisme et promouvoir la pratique des langues
régionales.  Le  projet  est  coprésidé  par  la  Délégation  générale  de  la  langue
française  et  des  langues  de  France.  Par Maguelonne  de  Gestas  Publié  le
30/12/2020  à  07:00,  Mis  à  jour  le  30/12/2020  à  11:44  L’objectif  est  clair:
permettre un «renforcement de la coopération entre l’État et les...

Lire la suite...

Le multilinguisme et la science ouverte (Actualités du comité 16/12/2020)

Selon  l’Initiative  d’Helsinki  sur  le  multilinguisme  dans  la  communication
savante,  celui-ci  permet  de  continuer  à  mener  des  recherches  pertinentes  au
niveau local, de créer de l’impact par la diffusion des résultats de la recherche
dans  sa  propre  langue,  de  valoriser  la  diversité  des  travaux  scientifiques  et
d’interagir avec la société. Or, si la culture scientifique est...

Lire la suite...

67 909 élèves allophones nouvellement arrivés en 2018-2019
Au  cours  de  l’année  scolaire  2018-2019,  67  909  jeunes  ayant  des  besoins
éducatifs  particuliers  dans  le  domaine  de  l’apprentissage  du  français  langue
seconde ont été scolarisés en école élémentaire, en collège ou en lycée.

Lire la suite sur le site du Gouvernement...

De kracht van taal en muziek
11 nov 2020

De  taal-  en  muziekontwikkeling  van  kinderen  delen  diverse  kenmerken.  Die
natuurlijke samenhang kun je in de klas benutten door de vakken taal en muziek
te combineren. Tijdens het LKCAtelier van 5 november stond een ontwerpmodel
voor taal-muzieklessen centraal. Meer lezen...

„Mehrsprachigkeit ist ein Schatz!“
veröffentlicht am 25. November, 2020 - „Mehrsprachigkeit ist ein Schatz!“ – zu
diesem  Thema  referierten  (v.l.)  Jessica  Keitel  und  Linda  Heidenreich  vom
Kommunalen  Integrationszentrum Kreis  Lippe  bei  einem Elternnachmittag  im
Familienzentrum  Brake.  Foto:  Kreis  Lippe  Kommunales  Integrationszentrum
referiert  beim  Elternnachmittag  im  Familienzentrum  Brake  Lippe.  Wachsen
Kinder mit mehreren...

مقاالت يجب أال تفّوت
حان وقت االنضمام إلى المرصد األوروبي للتعددية اللغوية لتصلكم الرسائل كليا مقابل اشتراك

 يور سنويا والمشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي5رمزي بـ  

حان وقت االنضمام2 إلى المرصد األوروبي للتعددية اللغوية والمشاركة
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Parution du livret « Dis-moi dix mots »

Illustrés par des auteurs bédéistes francophones, les dix mots « qui (ne) manquent
pas d'air ! » mettent à l'honneur la bande dessinée. Vous retrouverez dans le livret
2020-2021 des définitions, extraites du Petit Robert de la langue française ainsi
qu'un carnet de jeux pédagogiques proposé par le réseau CANOPÉ. Réalisation
du réseau OPALE (Organismes...

Lire la suite...

Website „Mehrsprachigkeit“ der Universität Hamburg

Hier werden Ihnen Forschungsergebnisse und praxisrelevante Informationen zum
Thema „Sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit“ vorgestellt. Grundlage dafür
sind  die  Projekte  und  Ergebnisse  des  Forschungsschwerpunkts  „Sprachliche
Bildung und Mehrsprachigkeit“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung.  Zusammengestellt  und um viele  weitere  Tipps  und Hinweise
ergänzt...

Lire la suite...

Cinquième colloque international Langue et Territoire

du 14 au 20 juin 2021, Université de Montpellier 3 Les colloques internationaux
Langue et territoire, organisés à Sudbury (Canada) en 2010, à Tbilissi (Géorgie)
en 2015, à Kénitra (Maroc) en 2017 et à Trente (Italie) en 2019, ont réuni un
grand  nombre  de  chercheuses  et  de  chercheurs  du  monde  entier  autour  de
thématiques problématisant les différents contextes où langue et...

Lire la suite...

«  Langue  française,  écrivains  francophones  »  :  Une  nouvelle
référence pour les chercheurs sur les littératures francophones

La Presse 27/10/2020 Langue française, écrivains francophones, sous la direction
de  Ridha  Bourkhis,  Paris,  l’Harmattan,  collection  «Espaces  littéraires»,  juin
2020,  371 pages,  Format 16 X 24,  ISBN 9 782343 202624.  Illustration de la
couverture  :  peinture  de  Najoua  Belfekih  Ghannouchi.  Cet  ouvrage,  issu  du
colloque international « Langue française, écrivains francophones »,...

Lire la suite...

Traduire sans trahir le domaine public et ses usages

Source :  Actualitté,  11 novembre 2020 La bibliothèque numérique Europeana
lance un vibrant appel : ce n’est pas le Panthéon, mais tout de même, l’entreprise
vaut le détour. Il s’agit, ne disposant pas d’enveloppes budgétaires pour ce faire,
de  solliciter  les  internautes  pour  aider  à  la  traduction  d’œuvres  du  domaine
public. Et ce, pour favoriser le multilinguisme qui...

Lire la suite...

Verkooptechniek  voor  taalondernemers:  online  workshop  -  10
december 2020

De  Taalsector  nodigt  uit  voor  een  online  workshop  "Verkooptechniek  voor
taalondernemers" op donderdag 10 december 2020. Het doel van de workshop is
samen  te  oefenen  op  de  belangrijkste  technieken  die  je  nodig  hebt  om  je
taaldienst commercieel aantrekkelijk voor te stellen, goed te klinken, een goed
gevoel  te  scheppen  bij  je  potentiële  klant  en  gevat  te  reageren  op  allerlei
weerstanden en...

Lire la suite...
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Langues, sciences et philosophie
Bibliodiversité, plurilinguisme et diversité disciplinaire (Lettre de
la science ouverte | numéro 15 - 10 juillet 2020)

Bibliodiversité, plurilinguisme et diversité disciplinaire. La France répond à la
consultation  lancée  par  l’UNESCO  pour  sa  recommandation  sur  la  science
ouverte : adapter les politiques de science ouverte à la diversité des situations.  
L’Organisation  des  Nations  Unies  pour  l’éducation,  la  science  et  la  culture
(UNESCO) a engagé un large processus de...

Lire la suite...

Nouveaux vocabulaires de la laïcité (Classiques Garnier)

KOUSSENS, David , Charles MERCIER et Valérie AMIRAUX , dirs. Nouveaux
vocabulaires de la laïcité. PARIS : Garnier, 2020. ISBN: 978-2-406-10607-4 «
Laïcité ». Le mot est sur toutes les lèvres, de toutes les discussions. Mais de quoi
s'agit-il au juste ? Et comment le comprendre alors que le concept s'émancipe
toujours plus d'une sphère juridique à laquelle il avait longtemps été...

Lire la suite...

Much Language  Such Talk,  A Podcast  Talking about  All  the Aspects  of
Bi/multilingualism

At Much Language Such Talk (MLST), we talk about bi- and multilingualism
and what it means to speak more than one language. We explore the benefits, the
advantages, the struggles of bilingualism, what it entails, and what it means in the
daily life of people who speak, know, and study more than one language. We
address  topics  such as  language change,  how we learn languages at  different
ages,...

Lire la suite...

La 7ème édition du Vade-mecum relatif à l’usage de la langue française dans
les Organisations Internationales

La  langue  française  dans  les  organisations  internationales:  Quelles  sont  les
évolutions  des  pratiques  linguistiques  et  des  moyens  mis  en  œuvre  par  les
organisations afin d’agir en faveur du multilinguisme? Quelles sont les actions
menées par les gouvernements membres de l'OIF en matière de promotion du
français et du multilinguisme ? Et quel a été l’impact du travail de plaidoyer, de...

Lire la suite...

L’aménagement simultané du créole et du français en Haïti...

Par  Robert  Berrouët-Oriol  Linguiste-terminologue  Montréal,  le  23  novembre
2020  Depuis  la  parution  en  2011  du  livre  de  référence  « L’aménagement
linguistique  en  Haïti :  enjeux,  défis  et  propositions »  (Berrouët-Oriol  et  al.,
Cidihca  et  Éditions  de  l’Université  d’État  d’Haïti),  la  perspective  de
l’aménagement simultané du créole et du français, les deux...

Lire la suite...

منشورات وإعالنات ومقاالت يجب أال تُفّوت
حان وقت االنضمام إلى المرصد األوروبي للتعددية اللغوية لتصلكم الرسائل كليا مقابل اشتراك

 يور سنويا والمشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي5رمزي بـ  
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حان وقت االنضمام إلى المرصد األوروبي للتعددية اللغوية والمشاركة
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