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 والّلغة الفرنسّیة:  سا  الفرنکوفونّیة وفرن

 شراکة ممکنة لنشر الّثقافة أم لفرض الهیمنة؟ 
 

 

   الملّخص 

العالقة    أ�عاد  املقال  الفرن�وفونيةيتناول  ��    ب�ن  الفر�سّية. و�بحث  غة 
ّ
والل   ا مفهومها ومسارهوفر�سا 

لة  
ّ
شأة إ�� التأسيس و�نظر �� مدى ال��ام الفرن�وفونّية املؤّسسّية بالقيم اإل�سانّية املش�

ّ
الّتار��� من الن

قافة الفر�سّية و�سط  
ّ
للّروح الفر�سّية. و�حاول املقال الكشف عن مسّوغات الفكر الفرن�وفو�ّي لنشر الث

را�ات امل
ّ

غة الفر�سّية، باعتبارها أك�� دعامة  هيمن��ا ع�� املستعمرات الّسابقة. فيس��دف الش
ّ
مكنة ب�ن الل

مة الّدولّية للفرن�وفونّية، والّسياسة الفر�سّية لنقل إيديولوجيا إ�سانّية قائمة ع�� املساواة...  
ّ
ل��ك�� املنظ

 
ّ
قافات ا�حل

ّ
الث تنقلها ع��  �ي 

ّ
ال قافة 

ّ
الفر�سّية والث غة 

ّ
لل للتفّوق ا�جوهرّي  �� ا�خطاب ا�جّسد  ّية.  و�بحث 

غة �� �شكيل مجتمع متجا�س دون ضرب للهوّ�ة والّتار�خ.  و���ز املقال
ّ
ھ �س��  أوجھ قصور الل

ّ
و�ضافة إ�� أن

وقد   هّش.  حضارّي  وسط   �� الفر�سّية  غة 
ّ
الل انتشار  إ��  أّدت  �ي 

ّ
ال القّوة  مظاهر  ع��  الّضوء  �سليط  إ�� 

س��ا لم تكن بر�ئة وأّن ديموم��ا ومعانق��ا العاملّية  توّصلنا من خالل نّقاد غر�ي�ن للفرن�وفونّية إ�� أّن مأس 

قا��. �انتا مر��نت�ن
ّ
غوّي والّتنّوع الث

ّ
 . إ�� درجة وفاء فر�سا للّروح الفر�سّية واح��امها مبدأ الّتعّدد الل

 

Abstract 

This article deals with the dimensions of the intricate relationship between Francophone, France 

and French. I  will examine these concepts and their historical evolution from inception to foundation. 

Also, I  will study the extent of the institutional  Francophone’s commitment to human values that 

shape the French spirit. I will try to uncover the rationalisations of the Francophone ideology to spread 

the French culture and to extend its hegemony over the former colonies. Specifically, I will focus 

mainly on the possible partnerships between French, as the main pillar of the International 

Organization of ("la Francophonie"), and France’s policy for transmitting a humanistic ideology based 

on equality. I  will examine the discourse that embodies the intrinsic superiority of the French language 

and the culture which it conveys on local cultures. The article highlights the deficiencies of language 

in forming a homogeneous society without striking identity and history. In addition, this article seeks 

to shed light on the manifestations of power that  led to the spread of the French language in a fragile 

urban environment. Through Western critics of ("la Francophonie"), we have concluded that its 

institutionalization was not innocent and that its durability and its universal embrace were dependent 

on the degree of France’s loyalty to the French spirit and its respect for the principle of linguistic 

pluralism and cultural diversity. 

 د. نجیب جراد 
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 : مقدمة 

تاب مسألة الفرن�وفونّية وفق إيديولوجّيات وأف�ار غلب عل��ا طا�ع  
ّ

ر�ن والك
ّ

تناول عدد كب�� من املفك

اتّية، فتنّوعت املواقف ب�ن  
ّ

لغة   مادح لها وذاّم، و��ن مشيد ��ا ومنتقد. ان��ر ��ا األنصار وولعوا فتبّنوهاالذ

وثقافة، ونقدها ا�خصوم وعادوها فاعت��وها تركة استعمار ثقيل انت�ى بآثار نفسّية سلبّية. قد يو�� مفهوم  

غوّي، و�داللة سياسّية عند ا
ّ
رتباطھ بالبعد الّتار��ّ�، الفرن�وفونّية بداللة سيميائّية عند ارتباطھ بالبعد الل

قا�ّ�. هكذا يكتنف املفهوم
ّ
غالبا إ�� تصّورات متعّددة   يف��ي غموض  و�مع�ى هوّ�ا�ّي عند ارتباطھ بالبعد الث

ومواقف متباينة. مّما دفعنا إ�� البحث �� ماهية املصط�ح محاول�ن تجلية أ�عاد العالقة ب�ن الفرن�وفونّية  

غة الفر�سّية من خ وفر�سا
ّ
 الل مواقف مثّقف�ن وفرانكفوني�ن. والل

لت   فما هو مفهوم
ّ
الفرن�وفونّية وتار�خها؟ وما �� مرتكزا��ا الفلسفّية ورسائلها اإليديولوجّية؟ وهل مث

إ��  سبة 
ّ
بالن الفر�سّية  غة 

ّ
الل من�لة   �� وما  الهيمنة؟  لفرض  أم  قافة 

ّ
الث لنشر  فرصة  غة 

ّ
الل مع  شراك��ا 

ا  للّدول  �بوّ�ة 
ّ
ال� الّتعّدد  املنظومات  ظّل   �� الفرن�وفو�ّي  اإلرث  مستقبل  �ستشرف  وكيف  لفرن�وفونّية؟ 

قا�ّ�؟
ّ
غوّي والّتنّوع الث

ّ
 الل

 مفهوم الفرنکوفونّیة وتاریخها  -1

يف الفرنكوفونيّة لغة واصط���ا  - أ     تعر

�ي �انت خاضعة للّسياد
ّ
ودي بھ �� أعقاب استقالل البالد ال

ُ
ل الفرن�وفونّية تّيارا ثقافّيا ن

ّ
ة الفر�سّية  تمث

األمر   وتطّور  وثقاف��ا،  الفر�سّية  غة 
ّ
الل معرفة   �� لة 

ّ
املتمث املش��كة  قافّية 

ّ
الث الّصالت  ع��  اإلبقاء  بقصد 

مة الفرن�وفونّية، و�تشكيل أمانة عاّمة لها ومستو�ات مختلفة من القّمة الفرن�وفونّية والّتوسع  
ّ
بإ�شاء منظ

والّسياسّية العسكرّ�ة  الّصالت  توثيق  األمّ   ��  وفر�سا  األعضاء  الّدول  ب�ن  تحديدا  1واالقتصادّية  و�ع�ي   .

مة الّدولية    -مجموعة من الّدول  
ّ
ال�ي أعلنت "أّن الفر�سّية لغة مش��كة بي��ا"    –  OIF  للفرانكفونّيةاملنظ

أو   االقتصادّية  املشا�ل  ملناقشة  الفرن�وفونّية  قمم  خالل  تجتمع  �ي 
ّ
أيضا،   االجتماعّية. وال �ع�ي  أّ��ا  غ�� 

أنحاء   جميع   �� بالفعل  الفر�سّية  �ستخدمون  ذين 
ّ
ال األ�خاص  مجموع  الّناس،  من  الكث��  إ��  سبة 

ّ
بالن

موها أيضا  
ّ
غة ال�ي �عل

ّ
غة الرسمّية لدولهم أو الل

ّ
انية، أو ل�و��ا الل

ّ
العالم، إما ل�و��ا لغ��م األّم أو لغ��م الث

 .2دافع االهتماممن أجل املتعة أو ب

تار�خ عرف باالزدواجّية   الفرن�وفونّية خالل  �� اآلن واملفارقاتُزرعت  للقيم اإل�سانّية والقمعّية  ناقل   :

غة  
ّ
الل جعل  ذي 

ّ
وال وجودها  شرط  �عت��  ذي 

ّ
ال الّتار�خ  هذا  ي  تق��ّ دون  اليوم  تفس��ها  و�صعب  نفسھ. 

رؤ  فرض  من  فر�سا  نة 
ّ

ممك العالم  حول  تنتشر  فالفرن�وفونّية  الفر�سّية  الفكرّي.  بإشعاعها  العاملّية  ���ا 

ديد  
ّ

الش ارتباطها  إذ يجعل  األك�� مأساوّ�ة،  إ��  األقّل مأساوّ�ة  اليوم حقائق غامضة متفّرعة من  تحجب 

 
 . 373، ص 2005إنجليزي)، دون طبعة، مارس  –إسماعيل، عبد الفّتاح. الموسوعة االقتصادّية االجتماعّية (عربي - 1

2- Jean-Marie, Klinkenberg.La francophonie comme idéologie. Mythes et réalités d’un discours sur la diversité 
culturelle, Revue de l’Université de Moncton, Volume 48, numéro 1, 2017, p: 12. 
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غة الفر�سّية معان��ا متعّددة. ف�ي تحمل بداخلها ندبات الّتار�خ املأساوي ل�حركة االستعمارّ�ة،  
ّ
بالّتار�خ و�الل

خصّي�ي الفرد وا�جتمع مثل غ��ها من  وتخ�
ّ

�ل �� مس����ا لغة فر�سّية خادمة للفكر والكالم، وم�ّونة ل�

غوّي صعو�ة �� �عر�ف املصط�ح وضبط املفهوم، إذ  
ّ
ل ارت�ازها ع�� امل�ّون�ن: الّتار��� والل

ّ
غات. وقد ش�

ّ
الل

للفرنكفونّية سنة   الّدولّية  مة 
ّ
تار�خّيا سلكتھ  نقطة تحوّ   1960جّسد تأسيس املنظ لت منعطفا 

ّ
ل فارقة مث

سالحا   نفسھ،  اآلن   �� الفر�سّية،  غة 
ّ
الل وجّسدت  جديد،  من  القديمة  مستعمرا��ا  شتات  لتجميع  فر�سا 

سيا��ّي   مفهوم   �� األّول،  امل�ّون  حسب  فالفرن�وفونّية،  املقاومة.  للمجتمعات  وسالحا  املهيمن  للمجتمع 

ذين  لتجميع بقايا االم��اطورّ�ة امل��ار 
ّ
غة الفر�سّية، و�ـالّناس ال

ّ
ة. وت�حق اإلهانة، بناء ع�� هذا املفهوم، بالل

م�ن  
ّ
ل لتوسيع قاعدة املت�ل

ّ
ا�ي، ف�ي عبارة عن مفهوم لغوّي �ش�

ّ
يتبّنو��ا. أّما الفرن�وفونّية، حسب امل�ّون الث

غة الفر�سّية. وال �عت�� الفرنكفو�ّي فر�سّيا باملفهوم الّسيا��ّي، حسب  
ّ
ھ ال يمكن أن يصبح  بالل

ّ
هذا امل�ّون، ألن

غة الفر�سّية بل ولدوا معها،  
ّ
�ي اختارها. فهناك كّتاب لم يختاروا الل

ّ
غة ال

ّ
فر�سّيا، فهو فر���ّي فقط ع�� الل

ذين وجدوا  
ّ
ال أك�� من  غة 

ّ
الل كهم 

ّ
تمل للّتعب��، ف�انت درجة  الفر�سّية  غة 

ّ
الل اختاروا  وهناك كّتاب آخرون 

 . 3الوالدة"أنفسهم ف��ا منذ 

 ��أة الفرنكوفونيّة وتار��ها– ب    

سنة   فرنكفونية  مؤسسة  أول  دولة  عشرة  خمس  القومّية  1960أ�شأت  ال��بية  وزراء  مؤتمر  فا�عقد   .

) الفر�سّية  غة 
ّ
الل �� استخدام  �ي �ش��ك 

ّ
ال دا�ار مقّرا ألمان��ا،Confémenللبلدان  خذت من 

ّ
وات واق��ح    )، 

(ت   Habib Bourgiba) ورئيس تو�س ا�حبيب بورقيبة 1989(ت  Hamani Dior  رئيس الّنيجر حما�ي ديوري 

ا والراغبة  1961سنة    )،2001ت  (  Senghor)، ورئيس الّسنغال سنغور 2000
ً
، ا�جمع ب�ن الّدول املستقلة حديث

غو�ة. وقد تبعت ذلك سلسلة من اإلجر 
ّ
قافّية والل

ّ
اءات  �� متا�عة العالقات مع فر�سا ع�� أساس الّصالت الث

�ح أّن فر�سا �انت م��ّددة للغاية لالنخراط �� هذه املغامرة  
ّ
لت أساس الفرن�وفونّية املؤّسسّية. وات

ّ
�ي ش�

ّ
ال

�ي ال تزال �� طور إ��اء االستعمار،    الفرن�وفونّية.
ّ
�دد باإلشارة إ�� أّن فر�سا، ال

ّ
و��ّ�ر �عض املؤّرخ�ن هذا ال�

ا  �� ل 
ّ

بالّتدخ اّ��امها  يتّم  ا. وقد حّدد غال��يتخ��ى أن 
ً
ة حديث

ّ
للّدول املستقل الّداخلّية    Glasze  لّسياسات 

 : 4ثالث مراحل لتار�خ الفرن�وفونّية

): �شأت الفران�وفونية �� البداية، أثناء حركة الّتحّرر من االستعمار، بمثابة  1969-1960املرحلة األو�� (  -

غة.
ّ
د بالل

ّ
تّم اإلعالن    ول�ن .تعمارّي دون الّرابط االستعمارّي املا��ي االس  يحّددها و�� مجموعة مجتمع متوط

عن تمّزق هذا الّرابط �� ا�خطاب الفرانكفو�ّي، فإن عالقتھ با�خطاب التقليدّي مازالت جلّية. فالفر�سّية  

 
ة دبي الّثقافّية، عدد،    -  3

ّ
دباء الفرانكوفونيين (شاكر نوري)، ضمن كـتاب دبي الّثقافّية، مجل

ٔ
غة حوارات مع اال

ّ
غّسان، فّواز. منفى الل

فريل48
ٔ
 .61، ص: 2011، دار الّصدى للّصحافة والّنشر والّتوزيع، دبي: ا

4-Glasze, G. (2013). Langue et identité. Langues et identités régionales. In Courtois, L., Pirotte, J. et Lemaître, 
S. (dir.). Apports de l'histoire aux constructions identitaires. Appartenances, frontières, diversité et 
universalisme. Louvain-la-Neuve: Fondation wallonne P.-M. et J.-F. Humblet. 53-73. [coll. « série Recherches, 
6 »] 
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غة هذه �ستن�خ تفّوقا جوهرّ�ا  
ّ
قّدمت باعتبارها ناقلة لعاملّية مثالّية و��سانية، وا�خطاب ا�جّسد لصورة الل

 
ّ
�ي تنقلها لل

ّ
قافة ال

ّ
 .غة الفر�سّية والث

ا�ع    -
ّ
الط ضد  االنتقادات  املرحلة،  هذه  خالل  تزايدت،  مانينات): 

ّ
والث (السبعينات  انية 

ّ
الث املرحلة 

االستعمارّي ا�جديد للفرن�وفونّية، مّما دفعها إ�� إعادة صياغة خطا��ا بطر�قة مختلفة جذرّ�ا. و�مكننا أن  

غة  180مقدراه  نتحّدث عن تحّول  
ّ
الل د "غال��ي"، من خالل دراسة    درجة، ألّن هذه 

ّ
أك سُت��ك جانبا. وقد 

ھ بداية من سنة   م�جمية،
ّ
غة الفر�سّية" ببطء لت��ك ا�جال ملوضوع�ن هما:    1969أن

ّ
ستتال��ى ىسيطرة "الل

والّديمقراطّية  لنشأ��ا    .الّسالم  لم تضبط موعدا    -وتنتظر ساع��ا  �� موجودة أصال  -ف�لمة فرن�وفونّية 

بزمام    انطالقة مزدوجة. ف�ي  ولكّ��ا حّققت �ي مسكت 
ّ
ال "الفر�سّية"  (مثل  ب ع�� منافس��ا من جهة 

ّ
تتغل

�لمة   ") وتراقب دالل��ا تنحسر من جهة ثانية. وقد استعملتgallicitéاألمر �� �عض الف��ات، انظر "الغالّية "

�� الكفايات  باعتبارها "مجموعة من  �� هذا    "فرنكفو�ي"  حصر محتوى املصط�ح 
ّ
أن الفر�سّية" غ��  غة 

ّ
الل

 املع�ى ال �ع�ي أّن الّتعر�ف بات وا�حا بالقدر ال�ا��. 

سعينات. وقد ظهرت كما لو أّ��ا استمرار للمرحلة الّسابقة، فباستثناء   -
ّ
الثة: بدأت أواخر الت

ّ
املرحلة الث

�ي بلور��ا القيم املعلنة وأّسس��ا
ّ
انية، فإّن املنظمة الّدولية (   الفروق البسيطة ال

ّ
) قد  OIFخالل املرحلة الث

ناحية،   من  غوي 
ّ
الل املعيار  عن   �

ّ
التخ� د 

ّ
و�تأك قا��. 

ّ
الث للّتنوع  فضاء  ب�و��ا  وعّرف��ا  الفرن�وفونّية  أ�شأت 

إ��  قافات 
ّ
الث املستدامة وحوار  الّتنمية  إضافة  وتتّم  حولها  ف 

ّ
وتتكث لألو��،  جديدة  موضوعات  فتنضاف 

 يمقراطّية والّسالم من ناحية أخرى. الّد 

 ورسائلها  مرتکزات الفرنکوفونّیة  -2

 ا��رت��ات التّأسيسيّة – أ 

غة الفر�سّية �� الّتخاطب، �� الّسّتينات ال�ي م��ت  
ّ
ولدت فكرة مجتمع األ�خاص الذين يتقاسمون الل

بدايات  وال�ي ستعلن عن  انية، 
ّ
الث العاملّية  ا�حرب  �عد  الك��ى  الفرن�وفونّية  موجة االستقالل  ��    مأسسة 

قا��
ّ
.وقد خّصبت الفرن�وفونية، منذ �شأ��ا، روابط  5وقت واصلت فيھ فر�سا �عز�ز نظامها الّدبلوما��ّي الث

هذه   استثمار  إ��  اليوم،  وحّ�ى  السّتينيات  منذ  الفر�سّية،  ا�ح�ومة  سعت  إذ  وفر�سا،  إفر�قيا  ب�ن  قوّ�ة 

املس  مع  جديدة  عالقات  بناء   �� ذلك  الّروابط   �� بما  األوجھ،  متعّدد  �عاون  ع��  مرتكزة  الّسابقة  تعمرات 

ذي تجّسده القمم  franc CFAالّتعاون العسكرّي والّتعاون الّنقدّي واملا�� ( 
ّ
قا�� ال

ّ
) والّتعاون االقتصادّي والث

ة األفر�قية  ، الرابط1961األفر�قّية وقمم الفرن�وفونّية. وأ�شأت الّدول األفر�قّية املستقلة ا�جديدة، سنة  

 
5-  Amelie. Leconte: La France et la Francophonie: Un partenariat possible pour la diffusion du français ? 
Histoire de langue française, d’institutions et de chaos linguistique, Université de Provence - Département de 
Français Langue Etrangère Institut de la Francophonie, Année universitaire 2007-2008, Master 2 Professionnel 
Sciences du langage, Responsable: Daniel Véronique, p: 9. 
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(أو�ام   املش��كة  الصادر سنة  Ocamوامللغاشية  العدد  "  1962). وقد تضّمن  الفر�سّية  ة 
ّ
ا�جل   " Espritمن 

ذي تناول وضع الفر�سّية �� العالم، مسألة الفرن�وفونية وفكرها.  
ّ
 وال

الفكرّي، اعتمادا ع��   �� هذا الفضاء  للفرنكفونّية،  الّتوّجهات املستقبلّية  كتابات مختلفة،  تّم تحليل 

ل املقال الذي كتبھ سنغور  2012(ت  Norodom Sihanouس��انوك   مثل كتابات سنغور أو نورودوم
ّ
). و�مث

ب�ى فيھ حضارة ال�و�ي،    النّص الّتأسي��ي للفران�وفونّية. إذ
ُ
ھ: "�� الوقت الذي ت

ّ
�ش�� �� مقتطف منھ إ�� أن

مولّية والّتنشئة  
ّ

االجتماعّية، يطرح اإلش�ال �� �لمة واحدة، �� مدى استخدامنا هذه األداة  عن طر�ق الش

فإّن   األداة،  من هذه  جزءا  الفر�سّية  غة 
ّ
الل عت��ت 

ُ
ا و�ذا  االستعمارّي.  الّنظام  أنقاض   �� املوجودة  الّرائعة 

اقات ال�امنة" من  الفرن�وفونّية �� هذه اإل�سانّية املت�املة، املنسوجة حول األرض: هذا الّتعا�ش ب�ن "الط

�ي �ستيقظ ع�� دف��ا التكمي��، "ففر�سا، كما قال �� مندوب ج��ة  
ّ
جميع القاّرات، ومن جميع األجناس، ال

قافة الفر�سّية"F.L.Nالّتحر�ر الوط�ي (
ّ
 .6)، �� أنت، وأنا: إّ��ا الث

د سنغور أّن الفر�سي�ن والعرب والّزنوج يتخاطبون، �� إطار الفرن�وفون
ّ

ّية، بلغة مش��كة شّ��ها  ول�ن أك

�ي ت��يء خارج فر�سا، ول�ن أو�ح أّ��م يقرؤون كتبا تدافع عن القيم ال�ونّية وتدعو إ�� الّت�امل  
ّ
مس ال

ّ
بالش

ھ يجوز التساؤل: كيف يمكن لھ أن �ستخلص من فر�سا الّسياسّية ومن الفر�سّية، �� أعقاب  
ّ
اإل�سا�ي. فإن

�عد)، هذا ينتھ  لم  ذي 
ّ
(ال ألم يكن سعيا وراء    االستعمار  الفرن�وفونّية؟  املفهوم اإل�سا�ّي و�جعلھ أساس 

مثالّية سر�الّية وغموضا للّروح الفر�سّية؟ كيف يمكن لھ أن �غفر لفر�سا، ��ذه الّسهولة �عد قرون من  

 إخضاع الس�ان السود و�ن�ار هو���م وفرض لغة أجنبية عل��م بالقّوة؟  

��يولوجيا الفرنكوفونيّة   – ب    إ

لنت الّسياسة امل��ّددة واملتناقضة للفرن�وفونية املؤّسسية نتيجة طبيعّية، أفرزت غموضا �� عالقة أع

البلدان الفرن�وفونّية مع فر�سا، فوضعت فر�سا �� القّمة باسم القيم اإل�سانّية املزعومة وحّولت العالقة،  

مة الّدولّية للفرنكفونّية، إ�� عالقة هرمّية. ممّ 
ّ
ا أّدى إ�� استمرار الّتبعية الثقافّية للمستعمرات  �� إطار املنظ

غة الفر�سّية
ّ
ھ �� غالبّية املستعمرات األفر�قّية الّسابقة، �انت  7الفر�سّية الّسابقة من خالل الل

ّ
ر أن

ّ
. لنتذك

عب
ّ

الش لغة  تكن  ولم  الّنخب،  ولغة  الّتعليم  لغة  فر�سا    .الفر�سّية  نجحت  قا�ّ�    –إذ 
ّ
الث ا�خيار  ��ذا 

�ي استعمر��ا و��اد ال يوجد    – عماري  االست
ّ
غوّ�ة للمجتمعات األفر�قّية ال

ّ
قافّية والل

ّ
خصّية الث

ّ
�� م�خ ال�

غة الفر�سّية لغتھ "الوطنّية    – باستثناء املغرب العر�ّي    –مجتمع أفر�قي من مستعمرا��ا الّسابقة  
ّ
ل الل

ّ
ال تمث

 .8ا�جامعة"

إرثا لغوً�ا وثقافًيا ال جدال فيھ �� هذه    الّدول املستعمرة الرئيسّية،وقد ترك تمز�ق إفر�قيا وتقسيمها ب�ن  

غة  
ّ
�اث، �� البلدان ال�ي �ش��ك �� الل

ّ
غات. وقد أثار هذا ال�

ّ
�ي أصبحت، بالفعل، متعّددة الل

ّ
الّدول ا�جديدة ال

 
6- Senghor, L. S. (1962): Le français, langue de culture, in "Esprit" n°311, novembre 1962. p: 844. 
7- Amelie. Leconte. p: 13 

بلقزيز،  -  8 ثقافّي   عبد اإلله،  تحّد  يديولوجيا، سياسات، 
ٔ
ا العربّية   –الفرنكوفونّية  الوحدة  مها مركز دراسات 

ّ
نظ نقاشّية  لغوّي حلقة 

 . 20. ص 2011، بيروت، 1(تحرير، عبد اإلله بلقزيز)، ط 
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غة الفر�سّية �� هذه املستعمرات الّسابقة. ��
ّ
قافية لل

ّ
رعية الث

ّ
واقع األمر، يبدو أّن    الفر�سية، مش�لة الش

ت م�انة ر�ادّية ال تم�� �� أدب املستعمرات الّسابقة، إذ �ستخدمها سّت عشرة دولة بإفر�قيا  
ّ
الفر�سّية احتل

. وتكت��ي أهّمّية كب��ة �� اإلدارة واالقتصاد �� بلدان ما �عد االستعمار، مّما  9جنوب الّ�حراء �� �عليمها

رها �� منطقة ال �
ّ

ستطيع الّتحرر من االستعمار، و�عا�ي �� �عض أماك��ا من أزمة هوّ�ة حاّدة.  �شهد ع�� تجذ

ستخدم فيھ حوا��  10هو ا�حال �� البن�ن  مثلما
ُ
خمسون لغة معظمها شفوّ�ة دون    ع�� سبيل املثال، إذ �

صال مع الكيانات ا
ّ
إلدار�ة  قواعد نحو�ة موحدة. و�ما أّن الفر�سّية تحظى بوظيفة أساسّية �� الكتابة واالت

غة الّرسمية الوحيدة. 
ّ
 والّتعليمية، وما إ�� ذلك، فإّ��ا �عت�� الل

ھ سي�ون من باب امل�ابرة الوطنّية  
ّ
غة العر�ّية �� بلدان املغرب العر�ّي، فإن

ّ
ومع أّن فر�سا فشلت �� وأد الل

قا��ّ 
ّ
الث االغتصاب  هدف  تحقيق  مجال   �� هائلة  نجاحات  تحرز  لم  أّ��ا  االّدعاء  هذه  ا�جوفاء   �� غوي 

ّ
والل  

البلدان. و�كفي أن �عرف أّن اللسان الفر���ّي مازال، حّ�ى اآلن، لسان اإلدارة والّتعليم والّرأس املال األمثل  

غة الفر�سية ع�� نقل أيديولوجية إ�سانّية   .وهكذا،11لتنمية املوقع االجتما��ّ 
ّ
قافة الفر�سّية والل

ّ
عملت الث

اإليديولوجّية املستن��ة �حقوق اإل�سان غالًبا ما تكمن الغوغائية الّسياسّية،  قائمة ع�� املساواة، ولكن وراء  

�ي تجعل، اليوم، العالقة ب�ن فر�سا و�فر�قيا مرتكزة ع��  
ّ
�هات الّتافهة ال

ّ
أو ببساطة األ�اذيب الصغ��ة أو ال�

 . 12ّية �� تصّوراتنا"أعمال إ�سانّية متجّددة باستمرار. "فال�لمات ليست سوى �لمات �غرس ا�حقائق الوهم

 وفرنسا: أّیة شراکة ممکنة؟  الفرنکوفونّیة    -3

 الفرنكوفونيّة وا��ّوح الفر��يّة   - أ  

نظره،  �� و��،  واألخالق،  الّدي�ارتّية  الّروح  سنغور��ن  فر�سّية  اإل�سانّي�ن    مزجت  تقاليد   �� إ�سانّية 

ذين صنعوا الّتنو�ر �� فر�سا،
ّ
�ي  وأو�حت أّن   العظماء ال

ّ
الّروح اإل�سانّية واحدة من ا�حر�ات اإلصالحّية ال

�ك��  
ّ
ساهمت �� زعزعة فكر العصور الوسطى �� فر�سا. إذ ساهم اخ��اع الطباعة، والّتطّوراملمّ�� للمدن، وال�

الهائل ل�جامعات �� (إعادة) اكتشاف الفلسفة القديمة. ويعت�� الّتعر�ف األعمق واألك�� ديمومة لإل�سانية، 

املمتّدة من  حسب با�حقبة  ا�خاّص  الّتعر�ف    إ�� �و�ستانت   )1592(ت    Montaigneمونتا�ي    سنغور، هو 

Constant    مرورا بروسو1830(ت ،(Rousseau    ت)وقد أشار عالم اإل�سانّيات بيك دي ال م��اندول 1778 .(  

Pic de la Mirandole   ھ: "ال يمكنك أن ترى أي ��يء أك�� 1486) �� عام 1494(ت
ّ
إثارة لإل�جاب �� العالم   أن

املرتبط   قا�� 
ّ
الث "فاإلشعاع"  باعها. 

ّ
ات إ��  سنغور  س��  ال�ي  لفر�سا  املث��  الّصورة   �� وهذه  اإل�سان".  من 

 
9- Amelie. Leconte . p: 13-14 

ت البنين سنة  - 10
ّ
مليون نسمة، وفًقا  6.5، وبلغ عدد سكانها حوالي 1970، ودخلت المنظمة الدولية للفرنكوفونية سنة 1960استقل

لعام   الرسمية  منهم  2001للتقديرات  فرنكـفونيون    8.8،  اليوم،  للفرانكوفونية  الدولية  المنظمة  لبيانات  وفًقا  فقط،  إذ    حقيقيون.٪ 
و اليوروبا  fonن الفون يستخدم معظم البنينيي

ٔ
و الباريباyorubaا

ٔ
 ) Amelie. Leconte . p: 14(.باعتبارها لغات مركبة  baribaا

 . 21- 20 صسابق، عبد اإلله، بلقزيز. مرجع  - 11
12- Ibid: p: 13 
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بالفرن�وفونّية. مقارنة  الفر�سّية  غة 
ّ
لل قا�� 

ّ
الث �اء 

ّ
ال� إ��  أفضل  �ش�ل  �ش��  الفر�سّية،  ويعّرف    13بمفهوم 

�ي ال تزال    ichel TétuM  "األستاذ الفخري" ميشيل تيتو
ّ
الفر�سّية �� املقام األول بأّ��ا "الّروح الفر�سّية، ال

غة الفر�سية"، من خالل منطق متناسق ال شذوذ فيھ، ومن خالل وضوح ال لبس فيھ (...) وقد  
ّ
تظهر �� الل

ا�خصائص ، خالل الّنصف األّول من القرن العشر�ن، أك�� قدرة ع�� ضبط  francitéبدا مصط�ح الفر�سّية  

قافية، ور�ما "الّروح الفر�سّية ملن هو فر���ّي"
ّ
غو�ة والث

ّ
 . 14الل

 مظاهر انتشار اللغة الفر��ية با��ستعمرات الّسابقة وا��سارها.– ب  

د أّن هناك معني�ن لها: املع�ى 
ّ

أشار جون ماري �لينكنب��غ إ�� أّن مع�ى الفرن�وفونّية أصابھ �شو�ھ، وأك

 
ّ
الل واملع�ى  الهوّ�اتالهوّ�ا�ي  وفرانكفونّية  غات 

ّ
الل فرانكفونّية  فرنكفونّيت�ن:  إحياء  إ��  ودعا  ففي 15غوّي.   .

الّدول  كب�� من  بالفعل عدد  هناك  الّرسمية  من    الفران�وفونية  بكث��  أقل  ف��ا  الفر�سّية  غة 
ّ
الل استعمال 

غات األخرى، مثل أرمينيا أو ا�جبل األسود.... وع�� عكس ما يتخّيلھ املرء �
ّ
ش�ل عام، بال�اد ��تّم هذه  الل

ل مرتكزها. إذ أ�شأت تلك الّدول �� اآلونة األخ��ة  
ّ
�ي يقال إّ��ا �ش�

ّ
غة الفر�سّية ال

ّ
الفرن�وفونّية الّرسمية بالل

غو�ة
ّ
الل ؤون 

ّ
للش إدارة  شّوه16فقط  املصط�ح  اكتنف  ذي 

ّ
ال الغموض  أّن  إ��  ونّبھ  ا�حقيقي   .  املع�ى 

سبة إ�� عاّمة الّناس،للفرنكفونّية، وأحدث خلال ��  
ّ
ذاك    ضبط املفهوم. فأصبحت �لمة فرنكفو�ّي �ع�ي، بالن

ذي 
ّ
خص ال

ّ
ما هو ارتباط    ال�

ّ
غة الفر�سّية، وا�حال أّن هذا االرتباط إن

ّ
يمتلك كفاءة لغوّ�ة كب��ة للّتواصل بالل

غوّ�ة،
ّ
شأة والهوّ�ة أك�� منھ باملمارسة الل

ّ
   بالن

ّ
ك الل

ّ
كس��ا املنا�ج فالكفاءة العالية �� تمل

ُ
غة من املف��ض أن ت

 . 17الّدراسّية

غات األخرى أو باألحرى، فرض املتحّدثون ��ا لغ��م تار�خّيا.  
ّ
فرضت الفر�سّية نفسها، منذ �شأ��ا، ع�� الل

ويعت�� تار�خ الفر�سّية تار�خ الّصراعات الّدائمة، ب�ن الّسلطة والقهر، ب�ن ا�جتمعات املهيمنة والّتا�عة، ب�ن 

تينية، ا
ّ
الال ع��  تدر�جّيا  قضت  فالفر�سّية  غو�ة... 

ّ
الل الّسلطة  يمتل�ون  الذين  وأولئك  لّناس 

، وفرضت  Normands" إ�� نورمان  Vikings danois  وحّولت"اإلس�وندينافي�ن" من "الفايكنج الّدنماركي�ن

وال�ورسي�ان    basque"الباسك   "، وواجهتbreton "بر�تون   "، وتجاهلت L’occitanنفسها ع�� "األوكسيتان

Corseوقد فّجر دو بيالي   "…"، وتصا�حت مع "األلزا��يDu Bellay    ثّم   ) لغة ا�حّرّ�ة ا�جديدة،1560(ت

)، �� وضع معيار خاّص  1628(ت    Malherbeوماله���ي    )1650(ت    Vaugelaفوغيالس   بارناسو  ساهم مشّرعو

غة. و�كشف ق
ّ
) "أّن �ل ما هو غ�� وا�ح  1801(ت    Rivarolول ر�فرول  با�حكمة و�باريس يضمن صفاء الل

 
13-  Jean-Marie Klinkenberg: LA Francophonie comme idéologie. Mythes et réalité d’un discours de la diversité 
culturelle, Revue de l’Université de Moncton, vol. 48, no 1, 2017, p: 10 
14-Tétu, M: Qu’est-ce que la Francophonie ?, Hachette, Edicef, Paris. 1997  
15- Jean-Marie Klinkenberg, p: 21. 
16- Ibid. p: 12-13. 
17- Idem. p :22-23. 



 2021  يناير) كانون الثاني /(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الثانيةالسنة     -  العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  
 

(268) 

ّية م��ا الّصدارة لغزو    ليس فر�سيا" عن صدى نخبة متعاظمة بالفخر ومفتقرة إ�� وحدة وطنية
ّ
تبّوأت أقل

 .18العالم وفرض "لغة ا�حضارة" لتحكم و�سود

غة الفر�سّية مع ا�ح�ومة  بدأت جميع القارات، مع االستعمار الفر���ّي، تتحدث الفر�سّية. إذ سافرت ا
ّ
لل

وأنماط   املستعمرة  الّنخبة  �� هو�ات  �غي�� عميق  إ��  أّدى  مّما  ال�اثولي�ّي،  والّدين  والّتكنولوجيا  والّتعليم 

ع��   هيمن��ا  نظام   �� مركزّ�ة  م�انة  املدرسة  االستعمار  أعطى  وقد  عب. 
ّ

الش مختلفة،  و�طر�قة  حيا��ا، 

غة ال  .19البالد
ّ
�بوّ�ة للّدول الفرن�وفونّية؟ وما �� حدودها وآفاقها؟ فما �� من�لة الل

ّ
 فر�سّية �� األنظمة ال�

 الّلغة الفرنسّیة واألنظمة الّتربوّیة للّدول الفرنکوفونّیة: أّیة عالقة؟  -4

يّة ل��ستعمرات الفر��يّة الّسابقة.  –   أ  بو  م���� اللغة الفر��ية �ي ا��نظمة ال�ّ�

�بوّ�ة للمستعمرات الّسابقة  تكتسب الفر�سّية م�انة متمّ��ة ��
ّ
صاالت ب�ن  باعتبارها األنظمة ال�

ّ
لغة لالت

األعراق �� مجاالت اإلذاعة والتلفز�ون والعمل كذلك، ويعت�� اكتسا��ا ضرورّ�ا عملّيا �� املناطق ا�حضرّ�ة.  

ان �� املناطق الّر�فّية، �� ظروف محفوفة با�خاطر وال يتحّدثو 70إذ �عيش حوا��
ّ
ن الفر�سّية ع��  ٪ من الس�

ان أّميون. وقد أو�� االستعمار الفر���ّي املدرسة عناية  70اإلطالق. ووفًقا لليو�س�و، فإّن حوا��  
ّ
٪ من الس�

فائقة باعتبارها أداة يبسط ��ا سلطانھ وهيمنتھ ع�� �امل البالد. ففي مدغشقر، �ان أحد اإلجراءات األو��  

خذها ا�جن�ال جاليي�ي 
ّ
ھ ال يمكن إعطاء وظيفة عاّمة ألّي ملغا��يّ 20)1916(ت   GaliéniGénéral  ال�ي ات

ّ
 هو أن

 
ّ
م القراءة    إال

ّ
إذا �ان قادرا ع�� الّتواصل بالفر�سّية مشافهة وكتابة. هكذا أج�� ا�جن�ال امللغاشي�ن ع�� �عل

 .21والكتابة، ولكن بالفر�سّية

و�ذا �انت الفر�سّية �� لغة الّتدريس �� الّتعليم، فإّن ذلك يو�� ضمنّيا أّن املتحّدث�ن غ�� الفر�سي�ن،  

عقبة   لالستعمار  غوي 
ّ
الل �اث 

ّ
ال� هذا  ويعت��  الّتعليم.   �� االنخراط  يمك��م  ال  للمصط�ح،  غوي 

ّ
الل باملع�ى 

�ي  رئيسّية أمام تطّور هذا الّنوع من البلدان خاّصة �� إفر�قيا
ّ
ھ من الّتحّديات الكب��ة ال

ّ
والعالم العر�ي. ولعل

تواجهها الفرن�وفونية اليوم أن تضع نفسها فوق فر�سا، وفوق األمم، وفوق الّتار�خ، وقو�ة �� تنّوعها، وأن  

ق بال
ّ
سبة إل��ا، يتعل

ّ
قافات. فاألمر، بالن

ّ
اقة ل�ّل من يؤمن ��ذا الّتنّوع لتجسيد حوار الث

ّ
ّنظر  �عت�� نفسها الط

ذي  
ّ
ذي حّفز يوتو�يا الفرن�وفونّية. غ�� أّن املبدأ ال

ّ
�� وجھ الّتار�خ، وقياس عواقبھ، ألّن هذا الّتار�خ هو ال

�بوّ�ة  
ّ
ال� املنظومة   �� كب��ة  تناقضات  يطرح  والّتنّوع،  غوّي 

ّ
الل بالّتعّدد  واملنادي  الفرن�وفونّية،  عليھ  ت��ض 

 
18- Amelie. Leconte: La France et la Francophonie: Un partenariat possible pour la diffusion du français ? p: 2 
19- Ibid., p: 2 

وهو شخصّية بارزة في Saint-Cyr) متخّرج من المدرسة الحربّية  Joseph Simon Gallieni  )1849-1916سيمون جالياني  جوزيف  20-
عماله في مدغشقر هالة كبيرة في فرنسا، إذ اشتهر بنجاحه في مشروع التهدئة (فترة االستعمار، وقد  

ٔ
ذي ذكره  1905-1896اكـتسبت ا

ّ
) ال

عاد فيها الجنرال جالياني 1893(ت    Jules Ferryجول فيري 
ٔ
تي ا

ّ
). وتمّثل الّتهدئة، وفًقا لدليل المدرسة الملغاشية الحالي، الفترة ال

مدغشقر.   في  الّسالم  فإّن وبالمنإحالل  هذه الهدف  اسبة،  انظر  من  تقويضه.  في  الّسبب  هم  الفرنسّيون  كان  بلد  تهدئة  هو  الّتهدئة 
 . 2ص   Amelie. Leconteتعليق

21- Ibid. p: 2 
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غة؟    إذ كيف يمكن  للّدول العر�ّية املستعمرة.
ّ
الكتابة بالفر�سّية �� بلد يحاول أن يثبت هوّ�تھ من خالل الل

ّية مع الوافد ا�جديد؟
ّ
غات ا�حل

ّ
 وكيف تتفاعل الل

غوّ�ة �� الّتعليم �� البلدان "الفرن�وفونّية
ّ
ر تأش��ا حقيقّيا    -غالبا ما �عّم االزدواجّية الل

ّ
األرابوفونّية" لتؤش

تل من  معّ�ن  اجتما�ّ�  تصنيف  ا�جزائر  لوجود  بي��ا  ومن  ا�جتمعات،  املثال    – ك  سبيل  أصبح    – ع��  إذ 

ل "األرابوفونّيون" الفئة الّتقليدّية من ذلك  
ّ
لون الفئة االجتماعّية (العصرّ�ة) �� ح�ن يمث

ّ
الفرن�وفونيون يمث

غة العر�ية تناقضا كب��ا �� الّتار�خ ا�جزائرّي، فا�جزائرّ�ون يب.22ا�جتمع
ّ
ل الكتابة بالل

ّ
حثون عن هوّ���م  �ش�

غة الفر�سّية، وعندما يكتبون بالعر�ّية ال  
ّ
غة العر�ّية وال��برّ�ة واإلسالم ولكّ��م يكتبون و�تفاهمون بالل

ّ
�� الل

ر لهم جمهور القّراء ألّن األغلبّية العظ�ى تقرأ بالفر�سّية
ّ
. هكذا فشل الّتعر�ب فشال ذريعا، إذ لم يجر  23يتوف

�ان  بل  الّتثقيف،  إطار  فأساتذة    ��  فرض فرضا،  ھ 
ّ
ألن املواطن�ن،  لسيطرتھ ع��  الّنظام  عبارة عن فرض 

غة العر�ّية، ولكن عند خروجهم من املدرسة ال �ستطيعون الّتخاطب  
ّ
انو�ة يدّرسون بالل

ّ
الّر�اضيات �� الث

انو�ات وا�جامعات فقط، وال  
ّ
غة العر�ّية. إذ ينحصر استعمال العر�ّية �� املدارس، أو الث

ّ
م الّناس ��  بالل

ّ
يت�ل

�جة الّدارجة والفر�سّية وال��برّ�ة
ّ
 بالل

ّ
ارع إال

ّ
 . 24الش

يّة – ب   يّة لغو  مآ��ت ا��رث الفرانكوفو�يّ �ي ظّل ����

غوّ�ة  
ّ
الل املركّز�ة  إثارة من دون شّك، وهو  األك��  املثال  تضرب  ثقافة   �� ها عس��ة 

ّ
�ل األشياء  ت�ون  قد 

قافات ال
ّ
غوّ�ة. فالث

ّ
ز ف��ا أجهزة  واملأسسة الل

ّ
كب��ة تنتظم �ش�ل عاّم حول مركز واحد أو مجموعة مراكز ت��ك

قافّية وم��ا ينتظم ا�خلق. وتتفّرد هذه املراكز بممارسة نفوذها خارج ا�حدود الّسياسّية. إذ �س��  
ّ
ا�حياة الث

جذ��ا، قّوة  مقاومة  عن  عاجزة  أو  للغاية  وضعيفة  جّدا  صغ��ة  ثقافّية  مجموعات  التقاط  فتدمجها    إ�� 

م��ي، فمثلما يّتخذ  
ّ

قافات يمكننا استعارة الّنظام الش
ّ
وتحّولها إ�� كيانات طرفّية. ولتمثيل العالقة ب�ن الث

رفّية  
ّ
قافات الط

ّ
�ل جرم سماوي مداًرا حول الّنجم املركزّي ويستقّر فيھ بفضل قوى ا�جاذبّية، فإّن مسار الث

�ي تر�طها بذلك ا
ّ
قافات تخضع �� اآلن نفسھ لقوى  �عتمد أيضا ع�� العالقة ال

ّ
ملركز. مّما �ع�ي أّن هذه الث

قافّية من حيث  25مركزّ�ة تجذ��ا نحو املركز وقوى نابذة تبق��ا �عيدا عنھ
ّ
.لذا يمكننا تصّور ا�جموعات الث

ة، فإّن ا
ّ
جاه نحو الّتبعّية واالستقاللّية. فبينما �عت�� مراكز ا�جموعات الكب��ة ثقافات مستقل

ّ
قافات  االت

ّ
لث

إ��    . ذلك أّن باريس �ستمر،Klinkenberg  )2010(26الّصغ��ة �عت�� ثقافات أس��ة. ومثلما أو�ح �لنكنب��غ  

 
حمد.  -22

ٔ
ة المستقبل العربّي، الّسنة  نازلى، معّوض ا

ّ
قطار المغرب الّثالثة بين ماض استعمارّي وحاضر عربّي، مجل

ٔ
،  3الّصحافة في ا

يلول  ،19العدد 
ٔ
 .75، ص 1980سبتمبر/ ا

ة دبي الّثقافّية،   -23
ّ
دباء الفرانكـفونيين (شاكر نوري)، ضمن كـتاب دبي الّثقافّية، مجل

ٔ
غة حوارات مع اال

ّ
بوعالم، صنصال. منفى الل

فريل 48عدد، 
ٔ
 .61، ص2011، دار الّصدى للّصحافة والّنشر والّتوزيع، دبي: ا

 62بوعالم، صنصال. المرجع الّسابق، ص  -24
25-  Jean-Marie Klinkenberg: LA Francophonie comme idéologie. Mythes et réalité d’un discours de la diversité 
culturelle. p: 29 
26- Jean-Marie Klinkenberg. Périphériques Nord. Fragments d'une histoire sociale de la littérature 
francophone en Belgique. Liège: Presses de l'Université de Liège. 2010. [coll. « Travaux du C.I.E.L. »] 
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واألدبّية   والفكرّ�ة  قافّية 
ّ
الث ا�حياة  تحكم  �ي 

ّ
ال املؤّسسات  �غالبّية  االستئثار   �� هذا،  يومنا  غاية 

غة الفر�سّية، �� بداية ا27الفرن�وفونّية
ّ
سبة إ��  . فتبّ�ي الل

ّ
لقرن العشر�ن، لم يكن �عب��ا عن اختيار حّر بالن

االمتياز   من  ضرب  تحقيق   �� والّرغبة  الّضرورة  عن  عّ��  ما  بقدر  الفرن�وفونّية  للّدول  �بوّ�ة 
ّ
ال� األنظمة 

الّصعيد  ع��  تناقضّيا  اختيارا  وأصبح  العشر�ن  القرن  ��اية   �� ي��اجع  بدأ  الّتبّ�ي  هذا  أّن  غ��  ا�جما��. 

ذي أصبح فيھ امتالك خمس�ن �لمة إنجل��ّية قادرا ع�� الّتعو�ض عن ل�جة عاملّية   املّي،الع
ّ
ففي الوقت ال

رابليھ لغة  فإّن  العالم،  أنحاء  جميع   �� األفراد  خاللها  من  (ت    Céline) وسيل�ن1553(ت    Rabelaisيتفاهم 

ت �جينة صياغات أدبّية ولسانّية معّقدة وور�ثة لتار�خ �خم )1992
ّ
 .28ظل

ذي ينغلق فيھ الفرن�وفو�ي ناسبا إ�� نفسھ االستثناء  
ّ
ص من الّتناقض ال

ّ
ھ علينا الّتخل

ّ
يرى �ليكنب��غ أن

ھ ال يمكن أن  
ّ
قا�ّ�، إذ يتصّرف مع اآلخر�ن ع�� شا�لة اإلم��يا�ّ� املتظاهر بمواجهة اإلم��يالّية، واملقتنع بأن

ّ
الث

لكن، أال يجب أن ��ب الفر���ّي لآلخر�ن ما �عّده ملواجهة  ي�ون كذلك ألّن لغتھ سليلة جمهور�ة اإل�سان.  

و�ْن    اإلنجل��ّية؟ الّتطّور؟  مواكبة  ع��  �ساعدها  استثنائّية  جهود  إ��  حاجة   �� اإلفر�قّية  غات 
ّ
الل أليست 

(الّتعلي�ي الديداكتي�ي  املسرح  من  غات 
ّ
الل هذه  يجدر  -استبعدت  أال  سعينات... 

ّ
الت حدود  إ��  �ي) 

ّ
الّتعل

م ��ا �� البلدان اإلفر�قّية �ستحّق أن �عيش أيضا؟ و�تساءل أيضا  
ّ
بالفر�سي�ن االع��اف بأّن لغات أخرى ُيت�ل

العالم  �� "األلزا��ّي" من أجل لغتھ  أو  "ال�ور��ّي"  بھ  .وقد اعت�� �ليكنب��غ  29ملاذا ترفض فر�سا ما يطالب 

قيل نتعا 
ّ
. و�ّ�ن أّن مهّمتھ تكمن 30مل معھ دون تقدير �خطورتھالفرن�وفونّية سالحا إيديولوجّيا من العيار الث

مة الّدولّية للفرن�وفونّية �� تحقيق الّتوازن 
ّ
قا�ّ� بديال للّتجا�س   للهيمنة وتحو�ل املنظ

ّ
إ�� فضاء للّتنّوع الث

 .31الّناتج عن العوملة

غة ال   الفرن�وفونية �� جميع أنحاء ال�وكب ألّن   انتشرت
ّ
غة الفر�سّية �� الل

ّ
غة  الل

ّ
وحيدة، إ�� جانب الل

�ي يتّم تدريسها �� جميع دول العالم
ّ
. وقد أو�حت دراسة إحصائّية أّن الفر�سّية �� أك��  32اإلنجل��ّية، ال

�ي يّتم تدريسها ع�� نطاق واسع �� ا�جتمع الفلمن�ي لب�جي�ا وأيرلندا واململكة املتحدة.  
ّ
اللغات األجنبّية ال

إلزامّية  ماّدة  عن  عبارة  بداية   و��  لكسمبورغ  �سبًيا    لتالميذ  منتشرة  أّ��ا  إ��  باإلضافة  الّسا�عة.  سّن  من 

 
27- Ibid. p: 29 

غة، مرجع سابق، ص - 28
ّ
 .19-17ص شاكر، نوري: منفى الل

29- Ibid: p: 35. 
30- Idem: p: 12. 
31- Idem: p: 15. 
 32- Bruno Maurer. Mesurer la francophonie et identifier les francophones, Inventaire critique des sources et 
des méthodes, Copyright © 2015 Éditions des archives contemporaines, Document élaboré dans le cadre du 2e 
Séminaire international sur les méthodologies d’observation de la langue française, octobre 2014, Université 
Paul-Valéry Montpellier-3, p: 6 
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 Wolff  )2010(34غ�� أّن تقديرات وولف    .33من مدارس رومانيا  %16من مدارس اليونان االبتدائّية و��  24%��

غة الفر�سّية �  8.2لعدد الفرنكفوني�ن بب�جيكيا بـحوا��  
ّ
� العالم وتّ��م  مليون تكشف عن صدمة أحدث��ا الل

ان األصلي�ن بب�جيكيا ال يتجاوز  
ّ
غة الفر�سّية مباشرة باإلم��يالّية، خاّصة إذا علمنا أن عدد الس�

ّ
مرصد الل

الفرن�وفونّية   11 هذه  تضّم  ألم  �سمة.  إراد��م؟  مليون  ضّد  ان 
ّ
الس� تحّوال .35غالبّية  ال  �ي    ملاذا 

ّ
ال ملعركة 

قا��ّ 
ّ
 إرساء العدالة واملساواة ومناهضة العنصرّ�ة...؟   � معركة من أجلإ� تخوضها من أجل الّتنّوع الث

غة اإلنجل��ّية، وا�حافظة  
ّ
غة الفر�سّية صامدة أمام الل

ّ
وتجدر اإلشارة إ�� أّن فر�سا تحاول اإلبقاء ع�� الل

ع إ�� تحقيق أهداف لغو�ّ 
ّ
قافة الفر�سّية �� مواجهة مخاطر العوملة األمر�كّية. و�� تتطل

ّ
ة جغرافّية، ع�� الث

غة الفر�سّية باعتبارها كتلة  
ّ
قافّية ب�ن أعضاء الفرن�وفونّية، وتراهن ع�� الل

ّ
والعمل ع�� توثيق الّروابط الث

عاملّية كب��ة �ستطيع أن تواجھ املّد "اإلن�لوفو�ي" �� العالم. غ�� أّن بروز الواليات املّتحدة كقّوة عظ�ى جعل  

 
ّ
 .36أخرى سياسّية ودبلوماسّية قا��، أ�عادافر�سا تضيف، إ�� جانب البعد الث

 خاتمة 

غة الفر�سّية لم تكن بر�ئة، بل  
ّ
راكة ب�ن الفرن�وفونّية وفر�سا والل

ّ
هكذا �ستنتج، �� ��اية املقال، أّن الش

رة بالهيمنة االستعمارّ�ة. و�ستنتج أيضا أّن وفاء الفر�سّية  
ّ

نة ومذك
ّ
�انت مح�ومة برسائل إيديولوجّية مبط

قا�ّ� �� �عاملها  للّرو 
ّ
غوّي والّتنّوع الث

ّ
ح الفر�سّية أصبح محّل شّك، ذلك أّن فر�سا لم تح��م مبدأ الّتعّدد الل

سبة إ�� املستعمرات اإلفر�قّية.  
ّ
مع مستعمرا��ا الّسابقة، بل سارعت إ�� تذو�ب لغا��م وهوّ�ا��م خاّصة بالن

م تكن �افية إلبرام ميثاق لغوّي عظيم يجّسد فكرة  وما من شّك أّن جهود سنغور وغ��ه من الفرن�وفوني�ن ل 

ّية 
ّ
من االندثار. وقد توّصلنا �� ��اية املقال إ��    ا�جتمع ال�و�ّي، ألّ��ا لم �ستطع �� الّ��اية حماية لغات محل

واس��اتيجّيا��ا حّ�ى تتكّيف  أّن الفرن�وفونّية �� مواجهة مع اإلنجلوفونّية، و�� مضطّرة إ�� تجديد خطا��ا  

 مع إكراهات العوملة األمر�كّية.

 

 

 

 

 

 
33-Idem: p: 27.  
34-Wolff, A. (2010). La langue française dans le monde 2010. Ouvrage réalisé par l’Observatoire de la langue 
française de l’Organisation internationale de la Francophonie. Paris: Nathan. 
35 Jean-Marie Klinkenberg: p: 22. 
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