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مقدمة املركز
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها،
ٍ
مرتكزات
وتهدف إىل بحث وتأصيل ونقد مفاهيم شكَّلت ومل ّا تزل
أساسي ًة يف فضاء التفكري املعارص.
وسعيًا إىل تحقيق هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارط ًة
وتداول
ً
شامل ًة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضو ًرا
ريا يف العلوم اإلنسانية؛ وال سيام يف حقول الفلسفة ،وعلم
وتأث ً
االجتامع ،والفكر السيايس ،وفلسفة الدين ،واالقتصاد ،وتاريخ
الحضارات.
أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها باآليت:
ً
أول :الوعي باملفاهيم وأهميّتها املركزية يف تشكيل وتنمية
املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها ،وبالتايل التعامل
معها كرضور ٍة للتواصل مع عامل األفكار ،والتع ُّرف عىل النظريات
واملناهج التي تتشكّل منها األنظمة الفكرية املختلفة.
ثان ًيا :إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي
غال ًبا ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد
ريا من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب
منها .ال سيام وأ ّن كث ً
الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.
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ثالثًا :بيان حقيقة ما يؤ ّديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام
الحضاري بني الرشق والغرب ،وما يرتتّب عىل هذا التوظيف من آثا ٍر
سلبي ٍة بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتع َّرض لها املجتمعات
العربية واإلسالمية،
وخصوصا يف الحقبة املعارصة.
ً

راب ًعا :رفد املعاهد الجامعية ومراكز األبحاث واملنتديات
ٍ
الفكرية بعملٍ
موسوعي
جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته
ٍ
فضل عن ِ
صالته
ً
االصطالحية ،ومجال استخداماته العلمية،
وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى.
وانطالقًا من البعد العلمي واملنهجي والتحكيمي لهذا
املرشوع ،فقد حرص املركز عىل أن يشارك يف إنجازه نخب ٌة من كبار
األكادمييني والباحثني واملفكّرين من العاملني العريب واإلسالمي.

***
تركز هذه الدراسة عىل تحليل ماه ّية الفرانكفون ّية ومفهومها اللذين
ال يزاالن يثريان الجدل بني النخب الفكريّة واألكادمي ّية يف العاملني العريب
واإلسالمي .كام عرضت إىل ظهور الفرانكفون ّية ،وتط ّور فكرتها األوىل يف
امليالدي وصوالً إىل تأسيساتها الحديثة مع بداية
مطلع القرن السابع عرش
ّ
سبعين ّيات القرن املنرصم.
والله ويل التوفيق

مقدّ مة
يكتسب موضوع «الفرانكوفونيّة» أه ّميّة معتربة ،وهو يف نفس

الوقت يثري إشكاليّة كبرية ال سيّام يف ما يتعلّق باملصطلح واملفهوم،

سواء عىل مستوى النخب أو لدى املثقّفني واملفكّرين والباحثني
عىل ح ٍّد سواء ،وال ب ّد من التنويه إىل أ ّن املصادر واملراجع التي

توفّرت لدينا حول هذا املوضوع كانت متضاربة يف آرائها ومختلفة
كل منهام بالض ّد من
يف طروحاتها ،وكأنّها مناظرة بني طائفتني يقف ٌّ
ولعل هذا األمر
ّ
اآلخر متا ًما ،يف حني نَ َد َر من يقف عىل الحياد،
دفعني إىل التم ّعن الدقيق لدى دراسة تلك املصادر واملراجع

التأريخيّة التي ت ُع ِّرف مصطلح الفرانكوفونيّة أو توضِّ ح مفهومها.
ب صغري صدر عن مركز
وكنت قد تناولت هذا املوضوع يف كتيّ ٍ
اإلمارات للدراسات االسرتاتيجيّة ضمن سلسلة (دراسات اإلمارات)

كتاب أوسع تناولت فيه دراسة حالة الجزائر يف
عام 2006م ،ويف
ٍ
ما يتعلّق بالسياسة الفرانكوفونيّة إزاءها ،والصادر يف َعامن عام
2007م ،من ث ّم كتاب (الفرانكوفونيّة ،ماضيها وحارضها ومستقبلها
2016-1986م) الصادر مطلع عام 2019م عن بيت الحكمة ببغداد،

يف حني أجد اليوم أ ّن تناول موضوع الفرانكوفونيّة من زاوية أخرى
وذلك بدراسة مصطلحها ومفهومها وجذورها التأريخيّة بالرجوعإىل دراسات ومصادر حديثة -يحظى بأه ّميّة كبرية؛ وذلك لغموض

والتباس مصطلحها ومفهومها وماهيتها لدى أغلبية ال ُكتّاب
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ب يف هذا
والباحثني والق ّراء عىل ح ٍّد سواء من جهة ،ولقلّة ما كُ ِت َ

املجال من جهة أخرى ،حيث تفتقر املكتبة إىل دراسات علميّة
حديثة تتناول موضوع مصطلح الفرانكوفونيّة ومفهومها إال ما ندر.

أ ّو ًل -موضوعات الدراسة
لقد ركّزت هذه الدراسة عىل تحليل ماهيّة مصطلح الفرانكوفونيّة

ومفهومها اللذين ال يزاالن يثريان الجدل والنقاش بني الكثريين يف الوطن

تناولت ذلك يف الفصل
يب مبا فيها النخب السياسيّة واملثقّفة ،إذ
ُ
العر ّ
تابعت بدايات ظهور وتط ّور الفرانكوفونيّة ،وظهور
األ ّول ،يف حني
ُ
ي السابع عرش ومن ث ّم جذور
فكرتها األوىل يف مطلع القرن امليالد ّ

مؤسساتها وتط ّورها يف بداية سبعينيّات القرن املايض يف الفصل
نشأة ّ

ص الفصل الثالث للمصطلحات املوازية للفرانكوفونيّة،
ُص َ
الثاين .وخ ِّ
سواء من حيث اللغة أو من حيث الجذور العرقيّة والتأريخية.
مؤسيس الفرانكوفون ّية وقادتها
وتط ّر ُ
قت يف الفصل الرابع إىل ّ

تناولت أهدافها ودوافعها ،وإنشاء وكاالتها املتع ّددة،
ومنظّريها ،كام
ُ
ال س ّيام املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية ومسرية قممها ومؤمتراتها
ص الفصل
ُص َ
حتّى عام 2019م يف الفصل الخامس ،يف حني خ ِّ

جهة للفرانكوفون ّية ،وتحليل تأثرياتها
السادس لالنتقادات املو ّ
السلب ّية يف البلدان العرب ّية الفرانكوفون ّية ال س ّيام يف مجاالت اللغة

والتعليم والهويّة الثقاف ّية والوطن ّية املحلّ ّية واإلسالم ّية .وحملت
الدراسة خامتة وخالصة أله ّم النتائج التي انتهت إليها ،تلتها
مقرتحات وتوصيات.

مقدّمة

ثان ًيا -منهج الدراسة ومسارها-

نتيجة ملتطلّبات موضوع الدراسة الذي غلب عليه طابع

يل) ،سيجري االعتامد
(التحقيب
التأريخي واالسترشاف املستقب ّ
ّ
يل) بغية الوصول إىل فهم ماهيّة
عىل املنهج
(الوصفي -التحلي ّ
ّ

التأريخي ،وطبيعة
مصطلح الفرانكوفونيّة ومفهومها ،ومن ث ّم تط ّورها
ّ
مؤسساتها والدول والحكومات املنضوية تحت مظلّة املنظّمة
عمل ّ
ولعل ذلك دفعني إىل التم ّعن الدقيق لدى
ّ
الدوليّة للفرانكوفونيّة.

دراسة املثابات التأريخيّة املتتبّعة ملسرية الفرانكوفونيّة وتحليلها؛
علمي
للتوصل إىل فهم سليم وتحليل دقيق يف إطار
خيًا
وذلك تو ّ
ّ
ّ
جهاتها ،وطبيعة أهدافها.
وموضوعي محايد ملاهيّتها ،وتو ّ
ّ

ثالثًا -مصادر الدراسة
جرى االعتامد يف هذه الدراسة عىل عد ٍد من املراجع

واملصادر التأريخ ّية والسياس ّية ،مستقاة من موسوعات وقواميس
وكتب علم ّية حديثة باللغتني الفرنس ّية والعرب ّية للوقوف عىل ماه ّية

التأريخي ،وذلك نتيجة
مصطلح الفرانكوفون ّية ومفهومها وتط ّورها
ّ
ملتطلّبات موضوع الدراسة الذي غلب عليه طابع الرتكيز عىل

التأريخي).
دراسة (املصطلح واملفهوم والتط ّور
ّ

تيس دراسة موضوع
ح املصادر واملراجع التي ّ
ورغم شُ ّ
«مصطلح الفرانكوفون ّية»؛ وذلك لندرة ما كُتب فيه باللغة العرب ّية ،إال

يس يل مه ّمة الكتابة ،مع
أ ّن االستعانة باملصادر الفرنس ّية الوفرية قد ّ َ
أنّها تطلّبت الحاجة إىل الرتجمة إىل العرب ّية الذي استغرق م ّني وقتًا
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طويل .وقد حصلت عىل أغلب هذه املصادر القيمة من مكتبات
ً
فرانسوا ميرتا ( ،)Francois miterran Bibliotequeوأندريه مالرو

 ،)Andres marleau( )Bibliotequeومكتبة املدرسة العليا للعلوم
فضل عن حصويل عىل مصادر
ً
االجتامعيّة ( )EHESSبباريس.
ملؤسسات علميّة (جامعات ومراكز بحوث
من مكتبات تابعة
ّ
ودراسات) أخرى يف باريس بني السنوات (2017-2014م) لدى
إكامل بحثي ملا بعد الدكتوراه فيها ،وأخرى مامثلة يف مرسيليا
جنوب فرنسا ،كذلك املعاهد واملراكز الثقافيّة الفرنسيّة يف بغداد

بريوت و َعامن وإسطنبول ،ومن بينها مكتب الرشق األوسط للوكالة
الجامعيّة للفرانكوفونيّة ( ،)AUFواملعهد الفرنيس للرشق األوسط

( )Institut Francais du Proche-Orientببريوت وأربيل ،لدى

زياريت لهام يف امل ّدة بني ( 2009و2016م).

لقد اعتمدت الدراسة بشكلٍ
أسايس عىل مصادر فرنس ّية حديثة،
ّ

من بينها)Variation et francophonie Mélanges édités( :

ملؤلّفيه أيدان كوفني وماري آن هينتز وكارول سانديرس .كذلك

العاملي للفرانكوفون ّية) الصادر بباريس عام 2015م،
(األطلس
ّ
ألريان بواسنيريAtlas mondial de la Francophonie: du( :
 ،)culturel au politiqueوكتابMesurer la francophonie et (:

identifier les francophones, Inventaire critique des sources

 .)et des méthodesالصادر بباريس عام 2015م ،ملؤلّفه برونو

موري .كذلك ت ّم الرجوع إىل كتاب «بطرس بطرس غايل» املعنون:
()Boutros Boutros-Ghali Emanciper la francophonie

مقدّمة

الذي تض ّمن جوانب مه ّمة داعمة للفرانكوفونيّة ،وهو الذي تب ّوأ

منصب األمني العام ملنظّمتها الدوليّة مل ّدة أربع سنوات ،ويُع ّد
فضل عن االستعانة بقاموس
ً
أبرز منظّري الفرانكوفونيّة ،هذا
الفرنيس الشهري(/https://www.larousse.fr/dictionnaires
(الروس)
ّ

 )francaisبطبعاته القدمية والحديثة ومنها االلكرتونيّة
مم هو متو فّر
ريا ّ
لعام 2017م .يف حني متّت االستفادة كث ً
من معلومات حديثة ومه ّمة عىل موقع الوكالة الجامعيّة
للفرانكوفونيّة ( ،)http://www.aupelf-uref.org/وموقع املنظّمة
الدوليّة للفرانكوفونيّة ( ،)http://www.francophonie.orgوموقع

الدبلوماسيّة الفرنسيّة (.)https://www.diplomatie.gouv.fr

ريا ،ال ب ّد من القول ،إ ّن مصطلح الفرانكوفون ّية ومفهومها
وأخ ً

مختلف عليهام سواء يف عموم العامل أو يف املنطقة العرب ّية؛ إذ

تناول عدد من املفكّرين وال ُكتّاب موضوعهام بني اإلشادة بها أو
انتقادها بش ّدة ،وكان أغلبهم إما (مع) أو (ض ّد) ،وفقًا أليديولوج ّيات
ري من ناقديها
غلب عليها الجانب
وأفكار
الشخيصّ ،
وربا قس ٌم كب ٌ
َ
ّ

الفرنيس واآلثار
يرجع عداؤهم لها بسبب ما خلّفته تركة االستعامر
ّ
املرتسبة من مامرسات تلك الحقبة التأريخ ّية
النفس ّية والنظرة السلب ّية
ّ
املظلمة ،أو عىل العكس ،انبهار أنصارها بها وح ّبهم للفرانكوفون ّية

(لغ ًة وثقافةً) ح ّد العشق وال َولَه الذي يُخرج صاحبه أحيانًا عن
حياديّته العلم ّية.
الحساس بكثريٍ من
من هذا املنطلق تناولت هذا املوضوع
ّ
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عيني أ ّولً  ،ليك
املوضوعيّة والحياديّة واض ًعا األمانة العلميّة نصب
َّ
ٍ
تعريف أقرب إىل واقع الفرانكوفونيّة ،وإىل فهمٍ وتص ّو ٍر
أصل إىل

فضل عن تقييم
ً
التأريخي،
أفضل ملفهومها وطبيعة عملها ،وتط ّورها
ّ
ما لها وما عليها قدر املستطاع.

ِّقت يف دراسة ما ّدة هذا املوضوع
ختا ًماُ ،
آمل أن أكون قد ُوف ُ

خ ًيا أن تُشكّل دراسة مصطلح الفرانكوفونية ومفهومها
وتحليلها ،متو ِّ

مهم لدراسات الحقة يف نفس السياق.
أساسا ًّ
ً
			

			
			

يل التوفيق
والله و ّ
املؤلّف
ترشين األول/أكتوبر 2019م

الفصل األول
تعريفات مصطلح
ّ
الفرانكوفونية ومفهومها

مدخل
ً
ألي بحث ،بوصفه
متثّل التعريفات املدخل
املنهجي ّ
ّ

ال ب ّد منه لتحديد ماهيّة املفهوم والتط ّورات التي لحقت به ،أو
االختالفات التي اعتلجته .من هنا ،كان املبحث األ ّول حول
مصطلح الفرانكوفونيّة ومالحقة جذوره وتعريفاته.

األول  -يف تعريف مصطلح الفرانكوفون ّية
املبحث ّ
()La Francophonie
أ ّو ًل -الفرانكوفون ّية لغ ًة واصطال ًحا

يُع ِّرف معجم املعاين الجامع (معجم عريب -عريب) الفرانكوفون ّية،
بأنّها« :رابطة تض ّم الدول والشعوب التي تتح ّدث الفرنس ّية كلغة
رسم ّية أو حتّى لغة عادية ،وقد ظهر هذا املصطلح أل ّول م ّرة يف

القرن التاسع عرش»[[[.

دول وشعوبًا
ويف االصطالح ،تعني« :جميع الناطقني بالفرنسيّة ً
الفرنيس
يف أرجاء العامل»[[[ .يف حني يُع ّرفها معجم الروس
ّ
ين (طبعة 2017م) ،بأنّها :جميع البلدان التي تشرتك يف
االلكرتو ّ
استخدام اللغة الفرنسيّة ،كلّيًّا أو جزئيًّا»[[[.
ويُع ِّرفها قاموس الروس (طبعة 1989م) بأنّها« :التج ّمع الذي
[[[ -معجم املعاين الجامع:

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar

كيالين ،الفرانكوفونيّة وافتتاحيّة العدد ،اآلداب األجنبيّة ،السنة  ،22العدد  ،88خريف
ّ
[[[ -قمر
1996م ،ص.7

[3]- La Rousse, Edition electronique, 2017: https://www.larousse.fr/dictionnaires/
francais
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يض ّم الشعوب الناطقة باللغة الفرنسيّة»[[[ .أ ّما املوسوعة الفرنسيّة
الشاملة ( )Encyclopedie universalisفتوجز تعريفها« :بأنّها
مجموعة تقوم عىل شعور االنتامء إىل جامعة تتقاسم لغة هي
الفرنسيّة  -مع ما تحمل من ثقافة وحضارة»[[[.
استُعملت مفردة «فرانكوفون ّية» أل ّول م ّرة من الفرنيس «ريكلو»،
الذي قام باشتقاقه عام 1871م ،وهو مك َّون من مقطعني (فرانكو،
مشتقّة من فرنسا (وفوين) من صوت ،وناد ًرا ما نصادف هذا
املصطلح قبل عام 1930م رغم اشتقاقه أل ّول مرة يف عام1871م،
إال أنّه أخذ يف االنتشار بني االعوام (1962-1960م) عندما بدأت
فرنسا يف إحياء (النزعة األدبيّة اإلفريقية)[[[.
ويف املعنى الداليل ،تُع ِّرف املوسوع ُة االجتامع ّي ُة واالقتصاديّ ُة
مصطلح «فرانكوفونيّة»  la francophoneبأنّها« :مجموع
الفرانكوفونيّ ُة
َ
أنصار اللغة التي متثّل ت ّيا ًرا ثقاف ًّيا نودي به يف أعقاب استقالل البالد
التي كانت خاضعة للسيادة الفرنس ّية بقصد اإلبقاء عىل الصالت الثقاف ّية
املشرتكة املتمثّلة يف معرفة اللغة الفرنس ّية وثقافتها ،وتط ّور األمر يف
إنشاء حركة أو منظّمة فرانكوفونيّة وتشكيل أمانة عا ّمة لها ومستويات
والتوسع يف توثيق الصالت العسكريّة
مختلفة من الق ّمة الفرانكوفون ّية
ّ

والسياس ّية واالقتصاديّة بني دول األعضاء وفرنسا األم»

[[[.

[1]- La Rousse, Petit (Dictionnaire) Paris, 1989, P.437.
[2]- Encyclopedie universalis, Paris, 1999, P.261.

[[[ -رقيّة بوقراص ،الفرانكفونيّة يف السياسة الخارجيّة الفرنسيّة ،ملخّص مذكّرة الفرانكفونيّة
يل ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ،السنة الدراسيّة 2009 2008-م ،ص .25
والتعاون الدو ّ
[[[ -إسامعيل عبد الفتّاح ،املوسوعة االقتصاديّة االجتامعيّة ( عريب -إنجليزي) ،بدون طبعة،
مارس  ،2005ص .373
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ثان ًيا  -تعريف املصطلح لدى الفرانكوفون ّيني الغرب ّيني
الفرنيس
يف
كان أ ّول من وضع مفهوم الفرانكوفون ّية ،الجغرا ّ
ّ
أونسيم ريكلوس ( )Onesime Reclusعام 1880م ،إذ وصفها

يف كتاباته بأنّها« :فكرة لسان ّية وعالقة جغراف ّية» ،وكان قد ابتكرها
لتعريف مجموعة األشخاص والبلدان الناطقة باللغة الفرنس ّية
بأشكال مختلفة»[[[.

أ ّما الكاتب الفرنيس جريار ليموا « »Gerard Lemoinفتح ّدث

ين ،كونها
عنهاً ،
قائل« :إ ّن الفرانكوفونيّة هي نهج لإلخاء اإلنسا ّ
مامثلة ألسس السالم وميثاق األمم املتّحدة واليونسكو ،فهي جمي ًعا

جع عىل التعلّم والعلم والثقافة»[[[.
تش ّ

وهناك من يرى ،أ ّن غاية ريكلو كانت تهدف إىل تأسيس

فكرة لسان ّية وعالقة جغراف ّية وأرادها لتنحية اللغة العرب ّية والديانة
اإلسالم ّية م ًعا[[[.
وميثّل مصطلح «الفضاء الناطق بالفرنسيّة» أو«العامل الناطق

بالفرنسيّة» « ،»espace francophoneحقيقة ليست جغرافيّة أو

كل من يج ّرب
لغويّة عىل وجه الحرص ،بل ثقافيّة أيضً ا ،فهي تجمع ّ
[[[ -بنسامل حميش ،مصدر سابق ،ص.33

[2]- Gerard Lemoin, “La Francophonie: Une Strategie pour L’avenir ”, Defense
Nationale, 44 annee’, Mai 1989, P.94.

العريب ،دوريّة التبيني ،العدد  ،1أغسطس/آب
[[[ -عبد السالم مسدي ،الهويّة واللغة يف الوطن
ّ
2012م ،ص .90
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يعب عن االنتامء للغة الفرنسيّة -من قريب أو بعيد ،-أو للثقافات
أو ّ

الناطقة بالفرنسيّة  -سواء كانت من أصول سالفيّة أو التينيّة أو
ين
كريوليّة .-عىل سبيل املثال ،تع ّد هذه الفئة من الفضاء الفرانكوفو ّ
هي األكرث غموضً ا ،ولك ّنها أيضً ا األكرث حيويّة[[[.

ثالثًا  -تعريف املصطلح لدى الفرانكوفون ّيني العرب
لقد دخلت مفردات (فرانكوفون ّية) و(فرانكوفون ّيون) القاموس
السيايس برغم حداثة نشأتها ،فوصف الفرانكوفون ّيني بتعريف
ّ

أشمل ،مفاده« :أنّهم الذين يتقنون اللغة الفرنس ّية[[[ ويقرؤون األدب

الفرنيس ويستمعون إىل املوسيقى الفرنس ّية ويعرفون تأريخ فرنسا
ّ
وأعالمها ،ويرتجمون إىل لغاتهم املحلّ ّية مؤلّفات ألشهر الكتّاب
واملفكّرين الفرنس ّيني»[[[.
التمسك باللغة والثقافة الفرنسيّني
وتبدأ الفرانكوفونيّة من نقطة
ّ

من جانب غري الفرنسيّني (نعني بها الدول أو النخب الفرانكوفونيّة)،
[1]- L’année francophone internationale, Québec, ACCT, 1994.

[[[ -تع ّد الفرنسيّة لغة رسميّة يف  32دولة عضو ،ومتثّل الفرنسيّة ،اللغة الرسميّة ،سواء لوحدها أو
مع لغات أخرى ،يف  32عضو من بني الدول والحكومات واألعضاء املراقبني باملنظّمة الدول ّية
يب ،واللغة الفرنسيّة هي اللغة
للفرانكوفونيّة.كام أ ّن الفرنسيّة اللغة األم الثانية يف االتحاد األورو ّ
يب بنسبة  % 19بعد اللغة األملانيّة التي متثّل 23
ً
األ ّم الثانية األكرث
استعامل داخل االتحاد األورو ّ
 %من اللغات املستعملة وقبل االنجليزيّة التي متثّل  .% 15,9والفرنسيّة اللغة األجنبيّة الثانية
تحتل املرتبة الثانية من حيث اللغات األجنب ّية األكرث
ّ
يب ،كام أ ّن الفرنس ّية
داخل االتحاد األورو ّ
تحتل املرتبة األوىل بنسبة
ّ
يب بنسبة  % 19بعد اللغة االنجليزيّة التي
ً
استعامل يف االتحاد األورو ّ
الرسمي
 ،% 41وقبل اللغتني األملانيّة واإلسبانيّة اللتني تحتالن تبا ًعا  % 10و  .% 7ا ُنظر :املوقع
ّ
http://mediatheque.francophonie.org/Arabe.html
للمنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة:
[[[ -صحيفة البيان ،ديب1998/5/15( ،م).
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إذ تقاسمت فرنسا إبان املرحلة االستعامريّة مع عدد من الدول
دول ع ّدة يف آسيا
ً
األوربيّة أغلب بقاع العامل ،وكان نصيبها
السباعي« :بأنّها
وإفريقيا[[[ ،يف حني ع ّرفها الكاتب املرصي بشري
ّ

الفرنيس ،أي مبعنى الحديث باللغة الفرنسيّة»[[[.
تعني الصوت
ّ

كام ق ّد َم املفكّر املرصي محمد س ّيد أحمد تعريفًا آخر
للفرانكوفون ّية واصفًا إيّاها ...« :أنّها مجموعة بلدان يعترب سكّانها

اللغة الفرنس ّية هي لغتهم العاديّة ،ويف بعض األحوال لغتهم الرسم ّية،
كل يشء حقيقة لغويّة ،غري أنّها أيضً ا حقيقة
والفرانكوفون ّية هي قبل ّ
يف حديث النشأة»[[[.
اجتامع ّية ،وهي مفهوم
سيايس وجغرا ّ
ّ

وهكذا يبدو للمتت ّبع أ ّن الفرانكوفون ّية مل تقف عند ح ّد توثيق
الروابط الثقاف ّية بني الدول املنضوية تحت مظلّتها ،كام كانت
يف أبعا ًدا سياس ّية
الحال يف بداية نشأتها ،فقد أُضيف إىل البعد الثقا ّ
ريا ،منذ مطلع
واقتصاديّة ،وتك ّرست تلك التو ّ
جهات بشكل أكرب تأث ً

وخاصة بعد بروز الواليات املتّحدة
التسعينات من القرن املايض،
ّ
السوفيتي السابق مع نهاية
كقطب أوحد يف أعقاب انهيار االتحاد
ّ
عقد الثامنينات من ذلك القرن.

[[[ -رشدي أبو الحسن« ،الفرانكوفونيّة املعارصة» ،صحيفة البيان اإلماراتيّة 13،مايو 1998م.

[[[ -مصطفى الغريب ،الفرانكوفونيّة والتعريب وتدريس اللغات األجنبيّة يف املغرب ،ترجمة:
محمد سليم ،ط( ،1مكناس :مطبعة سندي1994 ،م) ،ص.90
العريب ،القاهرة ،العدد
[[[ -محمد سيّد أحمد« ،مؤمتر للفرانكوفونيّة يف لبنان» ،مجلّة األهرام
ّ
 ،225يوليو /متّوز 2001م ،ص.78
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املبحث الثاين :مفهوم الفرانكوفون ّية
()Le Concept de la Francophonie

أ ّو ًل :املفهوم لدى الفرانكوفون ّيني الغرب ّيني

يثري مفهوم الفرانكوفون ّية ( )La Francophonieيف أغلب البلدان

جدل محتد ًما بني فريقني :أحدهام ناقد ورافض لها ،وآخر
ً
العرب ّية،

إشكال يحمل يف ط ّياته
ً
مؤيّد ومنارص ،وهو يف نفس الوقت ،هو يثري
مفاهيم متع ّددة ،ففي الوقت الذي يُنظر إليه كصيغة استعامريّة جديدة
يب[[[ ،الذي
لدى الطائفة األوىل ،وال س ّيام يف بلدان املغرب العر ّ
الفرنيس أكرث من غريه ،يف حني ترى الطائفة
عاىن من االستعامر
ّ

وتواصل حضاريًّا مع بلدان ناطقة
ً
األخرى بأنّها متثّل إشعا ًعا ثقاف ًّيا
بالفرنس ّية[[[ ،وأنّها جدار الص ّد ملقاومة العوملة والقطب ّية األحاديّة
واإلعالمي والهيمنة األنكلوفون ّية[[[.
يف
وجميع أشكال التنميط الثقا ّ
ّ
ويعد تأسيس مؤمتر وزراء الرتبية والتعليم ()Confemen

ُؤسس لخدمة
يف الدول الناطقة بالفرنسيّة[[[ ،كأ ّول
مؤسسة ت ّ
ّ
[[[ -ا ُنظر« :الفرانكوفونيّة املفروضة والصبغة املرفوضة» ،مقاالت لعدد من الكتّاب واملثقّفني
املغاربة ،مجلّة البيان ،السنة  ،17العدد  ،177يوليو -أغسطس 2002م ،ص.29
ّ
العريب،
الثقايف ملرص؟» ،مجلّة األهرام
[[[ -للتفاصيل ا ُنظر« :هل أصبحت الفرانكوفونيّة االختيار
ّ
العدد  14 ،225يوليو /متّوز 2001م ،ص ص.79-78
[[[ -صحيفة البيان ،ديب1999/5/15( ،م).

املؤسسة الحكوميّة الدوليّة الفرانكوفونيّة األوىل ،وقد ض ّمت
[[[ -يف سنة 1960مُ ،ولدت هذه
ّ
كل
الوزاري الدائم لديه اآلن  48دولة وحكومة عضو ،ويجتمع م ّرة ّ
يومها  15بلدًا .هذا املؤمتر
ّ
سنتني ملتابعة املبادئ التوجيهيّة للتعليم والتأهيل من أجل التنمية .ا ُنظر:
(Une histoire de la Francophonie: <http://www.francophonie.org/Une-histoire؛ (>de-la-Francophonie.html
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الفرانكوفونيّة ،حيث تبلور مفهوم الفرانكوفونيّة من خاللها نظري ًة
جا.
ومنه ً

وضمن نفس سياق مفهوم الفرانكوفون ّية ،نجد أ ّن لدى
الفرانكوفون ّية املعارصة خطًّا سياس ًّيا بارزًا ،وهي أنّها ال تقترص عىل

اللغة والثقافة فحسب ،بل إنّها تواجه الوضع العاملي املعارص بنهج

جهات املستحدثة يف السياسة
سيايس أيضً ا[[[ .ولعلّنا نجد تلك التو ّ
ّ
فرنيس،
الفرانكوفون ّية يجري تأكيدها عىل ألسنة أكرث من مسؤول
ّ

لعل يف مقدمتهم الرئيس السابق فرانسوا ميرتان ،حني قال« :إ ّن
ّ
الفرانكوفون ّية ليست هي اللغة الفرنس ّية وحسب ،إذا مل نصل إىل

ين ينبغي أن يكون سياس ًّيا
قناعة بأ ّن االنتامء إىل العامل الفرانكوفو ّ

واقتصاديًّا وثقاف ًّيا ،ميثّل إضافة ،فإنّنا سنكون قد فشلنا يف العمل
الذي بدأناه منذ سنوات ع ّدة»[[[.

وتبدو النظرة االستعالئيّة للفرانكوفونيّة بتقديسها للفرنسيّة ،من

خالل قول كازافيي دينو « :إ ّن لغتنا متلك نو ًعا من التف ّوق عىل
لغات العامل األخرى ،فإ ّن ميزاتها وأمناطها يف التحليل والرتكيب

تفس إذن جودة الفكر
يف[[[.
ّ
الفرنيس وٕاشعاع فرنسا الثقا ّ
ّ

Les pays membres de la CONFEMEN planchent sur les réformes curriculaires:
https://www.confemen.org/les-pays-membres-de-la-confemen-planchent-surles-reformes-curriculaires/
[[[ -املصدر نفسه.

[2]- Le Monde, (9/2/1989).

والسيايس ،مجلّة املدرسة املغربيّة ،العدد ،3
املجتمعي
اللغوي بني
[[[ -رحمة بورقيبة ،التعدّد
ّ
ّ
ّ
مارس 2011م ،ص.18
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يف حني نجد أ ّن وجهة نظر (أريان بواسينيري وجريارد سورينيا)

[[[

ترى يف الفرانكوفونيّة ،بأنّها« :نزيهة وعادلة ،وهي يف املقام األ ّول
يف الذي أصبح ممك ًنا بفضل تعزيز
فضاء للدفاع عن التن ّوع الثقا ّ
اللغة الفرنسيّة» ،مردفني« :وعندما ت ّم اعتامد اتفاقيّة اليونسكو

يف سنة 2005م بفضل
بشأن حامية وتعزيز تن ّوع أشكال التعبري الثقا ّ
فربا اعتربه البعض نو ًعا من
الدور الكبري والحاسم للفرانكوفونيّةّ ،

ين تتعلّق يف
يف ،يف حني أ ّن خريطة الفضاء الفرانكوفو ّ
اإلغراء الثقا ّ

املقام األ ّول بالدول والحكومات املنضوية تحت مظلّة املنظّمة
الدوليّة الفرانكوفونيّة ( ،)OIFكام أنّها تُ ثِّل خريطة أنظمة سياسيّة

هي أكرث أو أقل تطبيقًا للمعايري الدميقراطيّة حيث مستويات الحياة
تتميّز بفروقات واضحة ج ًّدا» [[[.

إ ّن الفرانكوفون ّية تربط بالتأكيد بني بالد تشرتك مع بعضها البعض

يف استخدام اللغة الفرنس ّية إال أنّها تسعى لتُشكّل أيضً ا انتام ًء للثقافة
والقيم املشرتكة ،وهذه القيم من شأنها أن تساهم يف تأسيس رشاكة

شاملة بني شامل البحر املتوسط وجنوبه ،إال أنّه يت ّعني مع ذلك

ريا ،ويعود الفضل إىل
أن تح ّدد لنفسها مرشو ًعا سياس ًّيا أو هدفًا كب ً
حامية اللغة الفرنس ّية التي تُع ّد أه ّم أدوات الفرانكوفون ّية ونرشها
يف1986م إىل عد ٍد من الهيئات املختلفة ،أه ّمها :املفوض ّية العا ّمة
للغة الفرنس ّية ووزارة الدولة املكلّفة بالفرانكوفون ّية ،والدائرة العا ّمة
العاملي للفرانكوفونيّة»،)Atlas mondial de la Francophonie(،
[[[ -هام مؤلّفا «األطلس
ّ
الصادر سنة 2006م.

[2]- Ariane Poissonnier et Gérard Sournia , Atlas mondial de la Francophonie: du
culturel au politique, (Paris: Editions Autrement , 2006),p. 40.
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للعالقات العلميّة والثقافيّة والتقنيّة ،باإلضافة إىل اللجنة العليا للغة

الفرنسيّة ،واألكادمييّة الفرنسيّة التي ت ّم تأسيسها عام [[[1934م.

ثان ًيا -املفهوم لدى الفرانكوفون ّيني العرب

يب عبد اإلله
يقصد بالفرانكوفونيّة -من وجهة نظر املفكّر املغر ّ

خاصة
«املؤسسة التي لها عناية
بلقزيز -ومبعناها البسيط واملبارش:
ّ
ّ
مبن يتكلّم الفرنسيّة ،سواء كلغة أم أو كلغة ثانية ،والسعي إىل تعزيز

الخاصيّة والحفاظ عليها واملساهمة يف إبراز إيجابيّاتها عىل
هذه
ّ
األصعدة السياسيّة والثقافيّة واالقتصاديّة»[[[.

ترسخ مفهوم العوملة يف «مؤمتر دافوس»[[[ Davos
ومنذ أن ّ

ظل ظهور
عام 1993م ،بعد أن جرى ربط العوملة باالقتصاد ،يف ّ
مم حمل الفرانكوفون ّية إىل
نذر اتساع اله ّوة بني الشامل والجنوب ّ
االنتقال من الرتكيز عىل الجوانب الثقاف ّية إىل الرتكيز عىل الجوانب

السياس ّية واالقتصاديّة وتحت شعارات جديدة ،مثل( :مقاومة
العوملة ،وحوار الثقافات وغريها)[[[.
[[[ -لويس جان كالفي ،حرب اللغات واللسانيّات ،نرجمة :محمد يحياتن( ،بريوت :الدار العربيّة
للعلوم نارشون2013 ،م) ،ص .368
ّ
لغوي ،ط ،1تحرير :عبد اإلله بلقزيز،
ثقايف،
حد
ّ
[[[ -الفرانكفونيّة إيديولوجيا .سياسات .ت ّ
(بريوت :مركز الدراسات الوحدة العرب ّية2011،م )،ص ص .9-8
عاملي يعقد بصورة دوريّة يف مدينة دافوس بسويرسا ،وقد
اقتصادي
[[[ -مؤمتر دافوس :مؤمتر
ّ
ّ
ركّز يف السنوات األخرية عىل مسائل «العوملة» وتوظيف االقتصاد يف خدمة السياسة .صاحب
ين األصل كالوس شناب الذي تح ّرك بهذه الخطوة عام 1970م.
فكرة إنشاء املنتدى هو األملا ّ

[4]-Le Forum Francophone des Affaires,” L’Organisation internationale de la
francophonie, 15 mars 2008: <http://lafrancophonie49.blogspot.fr/200803//i-la>mondialisation-et-ses-consquences.html
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يصف بنسامل حميش الفرانكوفونيّةَ ،بأنّها« :أكرب مخترب ملرشوع

مسخ الشخصيّة والقوميّة التاريخيّة ألبناء الجزائر ،بقصد فرنستها
وإلحاقها كمقاطعة باملرتوبول ،باعتبار هذه هي الوطن األم»[[[.

املرصي الراحل محمد حسنني
والصحفي
يف حني يرى الكاتب
ّ
ّ

هيكل[[[ يف مفهوم الفرانكوفون ّية بأنّه «ت ّيار غريب طارئ ،»..ث ّم يردف

ريا وفجأة ظهر عىل ساحة املنطقة مرشوع طارئ
ً
قائل ...« :وأخ ً

تعب بالنسبة
باسم «الفرانكوفون ّية» ،وهو مرشوع منظّمة غريبة ال ّ
لأل ّمة عن هويّة وال أمن وال مصلحة وال أمل ،بل قامت عىل إنشائه
جهه الدولة الفرنس ّية بأدواتها وتديره
الدولة الفرنس ّية بسلطتها ،وتو ّ
الدولة الفرنس ّية بأجهزتها» .وذهب املهدي املنجرة[[[ إىل« :أ ّن

مفهوم الفرانكوفون ّية ال ميكن فصله عن مسريته التاريخ ّية املرتبطة

وراث ًيا بالفرتة االستعامريّة ومبرحلة االنعتاق من االحتالل التي مل
تنت ِه منه بعد ،كام ال ميكن فصله أيضً ا عن التح ّوالت اإليجاب ّية التي
املتوسط أو البعيد»[[[.
تحملها فرتة التح ّرر ،هذا عىل املدى
ّ

العريب ،السنة  ،23العدد ،255
[[[ -بنسامل حميش« ،الفرانكوفونيّة والفرنسيّة» ،مجلّة املستقبل
ّ
مايو/آيار 2000م ،ص .35
[[[ -محمد حسنني هيكل« ،الفرانكوفونيّة وأخواتها» ،مجلّة الكتب وجهات نظر ،السنة  ،3العدد
 ،28مايو/آيار 2001م ،ص.7

مغريب وأحد املهت ّمني البارزين بدراسات املستقبل ،ولد يف مدينة الرباط
[[[ -كاتب ومفكّر
ّ
عام 1933م حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم االقتصاديّة والعالقات الدول ّية 1957م ،شغل
مناصب عديدة ،منها :رئيس لجنة دراسات املستقبل بباريس وعضو األكادمييّة الفرنسيّة ،وعضو
يب بباريس .مناهض يف كتاباته للفرانكوفونيّة ،وله أبحاث ودراسات عديدة
هيئة معهد العامل العر ّ
يف هذا املجال.
[[[ -مصطفى الغريب ،مصدر سابق ،ص.90
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ين األسبق شارل حلو
ويف لبنان ،يصف الرئيس اللبنا ّ
«الفرانكوفون ّية» -وهو أحد ر ّواد هذه التجربة -بالقول« :نحن ال ننظر
إىل الفرانكوفون ّية باعتبارها تستوجب النطق باللغة وحسب ،بل أيضً ا
باعتبارها تستدعي -عىل وجه الخصوص -التشبّث بلغة واحدة هي
لغة اإلنسان ولغة العامل[[[».
العراقي فاتح عبد السالم« :هل
الصحفي
يف حني يتساءل
ّ
ّ
ين بني العرب إزاء عالقاتهم
يل أم وجدا ّ
الفرانكوفونيّة انقسام عق ّ
مع األمم األخرى؟ .ويردف ...« :هناك َمن وجد يف الفرانكوفون ّية
متسكه بالخيار
بإفريقيا تعويضً ا له للظلم والتجاهل الذي واجهه يف ّ
يب ..والفرانكوفونيّة خيار قسم آخر من العرب الباحثني عن
العر ّ
تعويض لجوانب كثرية افتقدوها يف عالقاتهم العربيّة.
الفرانكوفونيّون العرب ينتمون إىل عامل فقري اقتصاديًّا ويسعون
متس أوضا ًعا سياس ّية
لحل مشكالت
ّ
خارجي دامئًا
إىل عون
ّ
ّ
داخل ّية لديهم .وفرنسا ع ّرابة الفرانكوفون ّية وقائدتها ما زالت حريصة
عىل إشعار العرب الفرانكوفون ّيني وسواهم أ ّن العامل الذي فقد
األحادي نحو الواليات املتّحدة إنّ ا يجد ضالّته
توازنه بعد ميله
ّ
ولو ثقاف ًّيا وفكريًّا -يف الكتلة الناطقة بالفرنس ّية ،حيث تضع الثقافةتأسيسا ملفاهيم يف السياسة الدول ّية تنعكس -ال
وعنارصها اللغوية
ً
محالة -مع التط ّور الزمني يف أحوال وقضايا ،طالت ظنوننا بها عىل
يئ دامئًا من ق ّوة وحيدة يف العامل»[[[.
أنّها محسومة بقرار نها ّ
[[[ -زينة وفيق الطيبي ،الفرانكوفونيّة وحوار الثقافات ،ط ،1دار املؤلف ،بريوت2002 ،م ،ص .5

[[[ -فاتح عبد السالم« ،الفرانكوفونيّة العربيّة ..حرية أم تعويض؟» ،جريدة (الزمان) ،العدد
(2002-10-21،)1343م.
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غسان سالمة ،وزير الثقافة اللبناين
ويف نفس السياق ،يقول ّ

األسبق« :إ ّن الفرانكوفونيّة وضعت نصب عينها منذ إنشائها مه ّمة أن

تحمل إىل «الجوقة العامليّة» موسيقى لغتها والثقافات التي رشبت
غسان تويني ،رئيس دار النهار اللبنانيّة
من ماء هذه اللغة»[[[ .أ ّما ّ
األسبق ،فيشري إىل« :أ ّن من األفضل للبنان -بشكل خاص -وللعرب

بشكل عام -الدخول يف عامل الفرانكوفونيّة الذي كان وال يزالوالحضاري ،من أجل تفعيل
التأريخي
الطريق األفضل لفهم الحوار
ّ
ّ

الحوار بيننا وبني أنفسنا أ ّو ًل -ولكن من خالل اختيار الفرنسيّة -ث ّم
الحوار مع املدنيّة التي سلكت طريق العوملة منذ قرن األنوار الذي

أعلن عن والدة عرص النهضة[[[.

األكادميي
لقد ذهب عدد من املفكّرين العرب -ومن بينهم
ّ
الجزائري «سليامن شيخ» -إىل اعتبار الفرانكوفون ّية (دولة -مفهو ًما)،
ّ

ويقصد بذلك فرنسا التي تستعمل اللغة الفرنس ّية لغرض تحقيق
لعل يف مق ّدمتها توفري سوق أفضل لترصيف
مصالح اقتصاديّةّ ،
املنتجات الفرنس ّية[[[.

ربرات وحجج أمام
إ ّن تلك اآلراء ووجهات النظر تضع م ّ
[[[« -أهداف الفرانكوفون ّية» ،مجلّة السياسة الدول ّية ،السنة  ،37العدد  ،146أكتوبر 2001م ،ص.19

[2]- Ghassan Tueni, «Dialogue Des Cultures ou Choc Des Civilisations ?», L’Orient
Le jour, 172002/10/.

[[[ -ا ُنظر:
Slimane Chiekh «L’Algerie face à la Francophonie»dans: Mahdi El Mandjra et des
autres, maghreb et Francophonie, (Paris:Collection Cooperation Economica,1988).
P.50
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انضامم الجزائر إىل «املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة» عىل سبيل
تقل عن سياسة الف ْرن ََسة
املثال ،فهي ترى فيها مساوئ وتهديدات ال ّ

الفرنيس القديم يف الجزائر وغريها من
التي مارسها االستعامري
ّ
مستعمراته السابقة ،يف حني نستمع إىل آراء عدد من منارصي

ومؤيّدي الفرانكوفونيّة الذين يرون يف انضامم الجزائر إىل «املنظّمة

مل جديد ومكسب
الدوليّة للفرانكوفونيّة» بأنّه انفتاح لها عىل عا ٍ
الجزائري سليامن بن
يحقّق لها منافع ومزايا ع ّدة ،يؤيّد ذلك الكاتب
ّ
عيىس ،بالقول« :أنا مقتنع أ ّن الفرانكوفونيّة ميكن أن تعود بالفائدة

عىل الجزائر يف ما يتعلّق بإعداد املعلّمني وال ُكتّاب والف ّنانني
املؤسسات االقتصاديّة وغريهم من األشخاص
والتقنيّني ورؤساء
ّ
القادرين عىل السري بالبالد إىل أمام» [[[.

ولعل مسألة «ضياع الكاتب» يف التعبري عن أفكاره يف الفرتة
ّ

االستعامريّة الفرنس ّية يف الجزائر ،كان جل ًّيا لدى أغلب الكتّاب
الجزائريّني الفرانكوفون ّيني ،تقول الكاتبة الجزائرية آسيا الجبار يف كتابها

«الحب والفانتازيّا»« :إ ّن اللغة الفرنس ّية هي لغة زوجة أيب الفظّة»[[[.
ّ

ثالثًا -خالصة مفهوم الفرانكوفون ّية

من خالل ما استعرضنا من تعريفات ووجهات نظر حول

نتوصل إىل أ ّن الفرانكوفونيّة هي نتاج
الفرانكوفونيّة ،ميكننا أن
ّ
املرحلة االستعامريّة لفرنسا ،مبعنى أ ّن جذورها التأريخيّة تتصل

[[[ -الطيبي ،مصدر سابق ،ص.39

[2]- Littératures Francophones du monde arabe, (Paris : Harmattan, Paris, 1994),
P.9.
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بالسياسة االستعامريّة لفرنسا ،وقد انطلقت يف مرحلة ما بعد
الفرنيس تحت غطاء الرتويج للغة والثقافة الفرنسيّتني
االستعامر
ّ
والفكري ،يف حني حملت أبعا ًدا
يف
ّ
يف محاولة لبسط النفوذ الثقا ّ
يف يف املرحلة املعارصة ،وذلك
اقتصاديّة وسياسيّة تحت غطاء ثقا ّ

املتغيات املستج ّدة عىل الساحة الدوليّة يف العقد
تحت تأثري
ّ
األخري عىل وجه التحديد ،وهذا ما سوف نتناوله يف موضع الحق

من هذه الدراسة لدى التط ّرق إىل دوافع الفرانكوفونيّة وأهدافها
جهات املستحدثة يف
السابقة واملعارصة .ولعلّنا نجد تلك التو ّ

السياسة الفرانكوفونيّة يجري تأكيدها عىل ألسنة أكرث من مسؤول

لعل من بني أبرزهم الرئيس السابق فرانسوا ميرتان ،حني
فرنيسّ ،
ّ

قال« :إ ّن الفرانكوفونيّة ليست هي اللغة الفرنسيّة وحسب ،إذا مل
ين ينبغي أن يكون
يصل إىل قناعة بأ ّن االنتامء إىل العامل الفرانكوفو ّ

سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا ،ميثل إضافته ،فإنّنا سنكون قد فشلنا يف
العمل الذي بدأناه منذ سنوات ع ّدة»[[[.

كام ميكن متييز قسمني أساسيّني من الفرانكوفونيّة .القسم
األ ّول ،يُدعى بـ«الفرانكوفونيّة الداخليّة» والتي تجمع مختلف
النشاطات واألعامل املتعلّقة بنرش واستخدام وٕاثراء اللغة الفرنسيّة
وتتكفّل بها املف ّوضيّة العا ّمة للغة الفرنسيّة واللغات الفرنسيّة التابعة

لوزارة الثقافة واالتصال ،وهي النشاطات التي متارس داخل فرنسا،
حيث تعمل عىل تحسيس الرأي العام مبكانة اللغة الفرنسيّة وترقية
وسائل نرش أفكار الكتّاب الفرانكوفونيّني وبالخصوص رفع الحواجز
[1]- Le Monde, (9/2/1989).
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بسبب نرش كتاباتهم والسهر عىل تعليم اللغة الفرنسيّة .أ ّما النوع

الثاين ،هو «الفرانكوفونيّة الخارجيّة» ،والتي ت ُعنى برتقية اإلشعاع
ين يف العامل ،والجزء الكبري من هذه األخرية يرتبط
الفرانكوفو ّ
بالتعاون مع املنظّامت الدوليّة ذات الطبيعة والوجهة الفرانكوفونيّة،
والتي تتكفّل بها وزارة الشؤون الخارجيّة األوروبيّة من خالل أمانة

الدولة املكلّفة بالتعاون والفرانكوفونيّة التي تقوم بتسيريها مديريّة
يل والتنمية ،ومصلحة الشؤون الفرانكوفونيّة[[[.
عا ّمة للتعاون الدو ّ
وللوقوف عىل مفهوم الفرانكوفون ّية بدقّة ،وبيان ماهيتها بجالء،

ميكن النظر إليها وفقًا العتبارين :أحدهام ،كونها فكرة قدمية،
واآلخر ،باعتبارها منظّمة دول ّية حديثة النشأة والتكوين ،وتكاد تكون

تأسست يف
املنظّمة الوحيدة بني املنظّامت الدول ّية واإلقليمية التي ّ

النصف الثاين من العقد املايض ،وكان مس ّوغ تأسيسها لغة واحدة

ربرات
وثقافة واحدة ،هام اللغة والثقافة الفرنس ّيتني ،يف حني كانت م ّ

يف أو نتيجة
تأسيس املنظّامت الدول ّية واإلقليم ّية ،التقارب الجغرا ّ

لرضورات (حاجات) سياس ّية واقتصاديّة وعسكريّة وأمن ّية[[[.

يب «عبد اإلله بلقزيز» عن وجهة نظره
عب املفكّر املغر ّ
يف حني يُ ّ

يف التي تقوم به الفرانكوفونيّة ،بالقول« :إ ّن الغزو
تجاه الغزو الثقا ّ
يف عندي ليس بغزو أفكار الح ّريّة والعقل واإلبداع ،وليس
الثقا ّ
الدميقراطي
السيايس
غزو الرواية والسيمفونيّة والفلسفة والفكر
ّ
ّ

[[[ -رقيّة بوقارص ،مرجع سابق ،ص .53

العريب :مسرية تعاون مشرتك» ،مجلّة السياسة
[[[ -تيمور مصطفى كامل« ،الفرانكوفونيّة والعامل
ّ
الدوليّة ،السنة  ،37العدد  ،146أكتوبر/ترشين األول 2001م ،ص.11

الفصل األول :تعريفات مصطلح الفرانكوفون ّية ومفهومها

الظالمي والثقافة املنحطّة -االستهالكيّة
واالشرتايكّ ،وإنّ ا غزو الفكر
ّ

والغرائزيّة -الغربيّة ملجتمعاتنا ،أي تلك التي رفضتها فرنسا -بالذات-
يف» ،قبل ما
يف مفاوضات «الغات» ،تحت عنوان «االستثناء الثقا ّ

يقارب ثالثة عقود من اليوم»[[[.

هكذا يبدو للمتت ّبع أ ّن الفرانكوفون ّية مل تقف عند ح ّد توثيق
الروابط الثقاف ّية بني الدول املنضوية تحت مظلّتها ،كام كانت
يف أبعا ًدا سياس ّية
الحال يف بداية نشأتها ،فقد أُضيف إىل البعد الثقا ّ
ريا ،منذ مطلع
واقتصاديّة ،وتك ّرست تلك التو ّ
جهات بشكل أكرب تأث ً

وبخاصة بعد بروز الواليات املتّحدة
التسعينات من القرن املايض،
ّ
السوفيتي السابق مع نهاية
كقطب أوحد يف أعقاب انهيار االتحاد
ّ
عقد الثامنينات من ذلك القرن.

ّ
لغوي ،تحرير :عبد اإلله بلقزيز( ،بريوت:
ثقايف -
[[[ -الفرانكوفونيّة أيديولوجيا.سياسات .تحدّي
ّ
مركز دراسات الوحدة العربيّة2001 ،م) ،ص .119
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الفصل الثاني
ّ
الفرانكوفونية
نشأة
ّ
ّ
التأريخي
وتطورها

األول -بدايات ظهور فكرة الفرانكوفون ّية
املبحث ّ

مؤسساهتا
ّ
وتطور ّ

أ ّو ًل -بدايات ظهور فكرة الفرانكوفون ّية

يف
ظهرت فكرتها األوىل أل ّول م ّرة يف عام 1880م عىل يد الجغرا ّ
ريا إىل أنّها «فكرة لغويّة وعالقة
الفرنيس (أونسيم ريكلو) ،مش ً
ّ
[[[
جغراف ّية»  .ومنذ منتصف القرن املايض ،ظهر مفهوم الفرانكوفون ّية
من جديد يف خطب رسم ّية لعدد من الرؤساء الفرانكوفون ّيني ،وال

س ّيام خطاب الجرنال شارل ديغول يف برازافيل عام 1944م ،ومن
ث ّم يف خطابات الرئيس الحبيب بورقيبة (1987-1903م) ،والرئيس

ليوبولد سنغور (2001-1906م) ،كام تر ّدد يف مؤمترات ع ّدة أقامتها
مؤسسات ومنظّامت إقليم ّية ودول ّية ،مثل :االتحاد اإلفريقي
ّ
وامللغايش ( )U.A.Mعام 1961م ،واملنظّمة املشرتكة اإلفريقية
ّ
يف
امللغاش ّية ( )O.C.A.Mعام 1965م ،ووكالة التعاون الثقا ّ
والتقني ( )A.C.C.Tعام 1970م[[[.
ّ

لقد ر ّد املؤ ّرخون والكتّاب -وال س ّيام العرب -ظهور
الفرانكوفون ّية كمنظّمة مؤث ّرة يف الساحة الدول ّية إىل مرحلة ما بعد
الفرنيس ،وتحدي ًدا يف أواخر ستين ّيات القرن املايض.
االستعامر
ّ

العريب...الجزائر
الزيدي ،السياسة الفرانكوفونيّة إزاء الوطن
[[[ -ا ُنظر للتفاصيل :وليد كاصد
ّ
ّ
جا( ،عامن :دار أسامة للنرش2007 ،م) ،ص .40
أمنوذ ً
[[[ -الغريب ،مصدر سابق ،ص ص.91-90

التأريخي
الفصل الثاني :نشأة الفرانكوفون ّية وتط ّورها
ّ

ين (الكومنولث) مؤث ّ ًرا يف خيال الجرنال
فقد كان املثال الربيطا ّ
«ديغول» ،بعد انتهاء الحرب العامليّة الثانية .وقد ح ّركه الخيال
وحكمة التجربة القدمية إىل فكرة التعويض عن اإلمرباطوريّة ،بعد

فرنيس» للكومنولث
أن تولّد لديه اعتقاد بأ ّن فرنسا تحتاج إىل «مثيل
ّ

الفرنيس مل يكن آنذاك يف ق ّوة الجنيه
ين ،ومبا أ ّن الفرنك
الربيطا ّ
ّ
بديل تضيف إىل
ً
االسرتليني ،فإ ّن اللغة الفرنسية طرحت نفسها
ّ

الق ّوة الفرنسيّة وتدعمها بـ (عظمة الثقافة) التي تحتويها هذه اللغة،
وكان حلم ديغول أن تكون اللغة والثقافة الفرنسيّتني قادرتني عىل
وربا حدث ذلك بتأثري
خدمة فكرة «عظمة الدولة الفرنسيّة»،
ّ
صديقه ووزيره أندريه مالرو ،وقد بدأت الفكرة مبا س ّمي بـ «منظّمة

لتعب عن الصوت الفرنيس واللغة الفرنسيّة[[[ .وكان
الفرانكوفونيّة» ّ
طرح ذلك املرشوع يف أعقاب حصول عدد كبري من املستعمرات
الفرنسيّة السابقة عىل استقاللها ،وال سيّام يف مطلع عقد الستينيّات

من القرن املايض.

الفرنيس ( [[[)Union françaiseبصدور
أعيد تنظيم االتحاد
ّ
الفرنيس يف  4أكتوبر 1958م ،وتعويضه
دستور الجمهوريّة الخامسة
ّ
باملجموعة الفرنس ّية التي تتك ّون من الجمهوريّة الفرنس ّية وشعوب
وأقاليم ما وراء البحار ،إذ تب ّنى الدستور إدارتها والتي تشكّل

جامعة واحدة تقوم عىل أسس املساواة والتضامن عىل أن تحتفظ
[[[-هيكل ،مصدر سابق ،ص.8

محل التنظيم
ّ
ليحل
ّ
سيايس أنشأته الجمهوريّة الفرنسيّة الرابعة
الفرنيس :هو اتحاد
[[[ -االتحاد
ّ
ّ
الفرنيس القديم وإلنهاء ما كان يعرف بـ«نظام قانون األهايل».
االستعامري
ّ
ّ

33

 34الفرانكوفون ّية

تتول إدارة
ّ
الخاص ضمن الجمهوريّة ،وأن
تلك األقاليم بكيانها
ّ
نص هذا
الخاصة ّ
شؤونها
بكل ح ّريّة وفقًا ملبادئ الدميقراطيّة ،وقد ّ
ّ
الدستور عىل صالحيّات املجموعة التي تهدف إىل توحيد السياسة

الخارجيّة وتنظيم الدفاع والنقد والسياسة االقتصاديّة واملاليّة[[[.

وإن كانت حقبة ما بعد مالرو قد أضعفت دور تدخّل الدولة،

فقد عادت األخرية إىل التدخّل مع وصول االشرتاك ّيني إىل الحكم
يف عام 1981م ،وطموحهم لكسب األنتلجنسيا والتعبريات الف ّن ّية
يب ،وتنشيط
املختلفة مع امل ُعطيات العامل ّية الجديدة (االتحاد األورو ّ
الفرانكوفون ّية ،ومحاوالت استقطاب الجيل الثاين للمهاجرين) .إال

أ ّن حجم تدخّل الدولة أعاد فكرة الدولة املنحازة واالنتقائ ّية التي
جع من تريد ضمن نطاق سياستها العا ّمة يف أسبق ّية للمحسوب ّيات
تُش ّ
[[[.
والوالء عىل الطاقات والكفاءات

املؤسيس للفرانكوفون ّية
ثان ًيا :التط ّور ّ

التأريخي
سنتناول يف هذا املوضع من الدراسة ،التط ّور
ّ
ملؤسسات الفرانكوفون ّية ومؤمترات الق ّمة والدول املنض ّمة إىل
ّ
املنظّمة الدول ّية الفرانكوفون ّية ،إذ م ّرت الفرانكوفون ّية قبل التأسيس

حدة ،وهي رغبة
الرسمي لها بع ّدة مراحل تجمع بينها رغبة مو ّ
ّ
فرنيس ،وأه ّم
ين
فرنسا يف االحتفاظ مبستعمراتها ضمن نظام قانو ّ
ّ

الفرنيس» الذي ظهر يف دستور
هذه املراحل ما يُعرف بـ«االتحاد
ّ
[[[ -داريوس جابفاال ،اليقظة اآلسيويّة اإلفريقيّة ،ط  ( ،1بريوت :دار الثقافة1959 ،م) ،ص.9

[2]- Joëlle Farchy, La fin de l’exception culturelle ?, (Paris: CNRS, 1999), p. 173.

التأريخي
الفصل الثاني :نشأة الفرانكوفون ّية وتط ّورها
ّ

الجمهوريّة الرابعة الصادر بتاريخ 1946-10-27م ،والذي أرادت
فرنسا من خالله االحتفاظ بعالقاتها مع مستعمراتها ،وقد ض َّم هذا
االتحاد املستعمرات الفرنسيّة املختلفة من أقاليم متع ّددة ،والتي

كانت تحت الوصاية (الكامريون والتوغو) والدول املشاركة كانت

تحت الحامية كاملغرب وتونس والهند الصينيّة[[[.

ين[[[ عام 1970م يف مدينة
يف حني ظهر أ ّول تج ّمع فرانكوفو ّ

(نيامي) عاصمة النيجر ،عندما اجتمع  22بل ًدا لتكوين نواة لتأسيس
الفرانكوفون ّية مبفهومها الجديد حني أُعلنت رسم ًّيا يف ذلك العام

إبان حكم الرئيس جورج بومبيدو[[[ .وقد حملت اسم «وكالة التعاون

يف مع الحكومات» ،يف حني اعترب
يف والف ّن ّي للتبادل الثقا ّ
الثقا ّ
العاملي
تاريخ تأسيسها املوافق ليوم  20مارس/آذار مبثابة اليوم
ّ
للفرانكوفون ّية حينام اجتمع لذلك رؤساء ثالث دول تحت الرعاية

التونيس السابق الحبيب بورقيبة ،والرئيس
الفرنس ّية ،وهم الرئيس
ّ
العريب» ،مجلّة املستقبل
[[[ -عبد الكريم غالب« ،التعريب ودوره يف حركات التح ّرر يف املغرب
ّ
يب ،السنة  ،4العدد  ،36فرباير /شباط 1982م ،ص .60
العر ّ
[[[ -يع ّد هذا املؤمتر تأسيسيًّا ،وكان من بني الدول التي شاركت فيه فرنسا وكندا اللتان قامتا
بتمويله ،ملزيد من التفاصيل ،ا ُنظر:
La France dans le Monde, Apercus de la France, (Paris: Documentation de la
Minister des Affaires Etrangere, 1977), P.69.
سيايس ورجل دولة ،بدأ
[[[ -جورج (جان راميوند) بومبيدو ( 5متوز  2 1911-نيسان 1974م)
ّ
السيايس عام 1944م مستشا ًرا للجرنال شارل ديغول ،ا ُختري يف عام 1946م عض ًوا يف
نشاطه
ّ
رئيسا للوزراء عام 1962م من قبل ديغول ،انتخب
عني
1954م.
عام
يف
واستقال
الدولة،
مجلس
ً
يف الجمعيّة الوطنيّة يف عام 1967م وعام 1968م .شغل منصب رئاسة الجمهوريّة الفرنسيّة الثالثة
للمدّة من ( 20حزيران  2 1969-نيسان 1974م) .عقب استقالة الجرنال ديغول( ،املوسوعة العربيّة
مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع ،ج  ،24بريوت1996 ،م ،ص )320
العامليّةّ ،
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النيجريي السابق حامين
يل السابق ليوبولد سنغور ،والرئيس
ّ
السنغا ّ

ديوري ،لذا يؤ ّرخ هذا اليوم يف العام 1970م نشأة الفرانكوفونية
يف والف ّن ّي ،وإثر اعتامدها مليثاق
الدوليّة بإحداث وكالة التعاون الثقا ّ

فرانكوفونيّة جديد سنة 2005م ،أصبحت تس ّمى «املنظّمة الدوليّة
للفرانكوفونيّة»[[[.
العاملي للصحافة الناطقة
ويف سنة 1950م ت ّم تأسيس االتحاد
ّ

بالفرنس ّية ظهر املرشوع بوضوح أكرب يف أعامل املؤمتر األ ّول
لوزراء الرتبية يف فرنسا وإفريقيا وكان هذا يف عام 1960م ،ث ّم رافق
هذا املرشوع قيام اتحاد الجامعات الناطقة كل ًّيا أو جزئ ًّيا بالفرنس ّية
عام 1961م[[[.
املؤسسات بالعمل عىل إدارة دفّة نشاطات
رشعت الكثري من
ّ
لقد ّ

الرسمي
الفرانكوفونيّة ،وذلك يف الفرتة التي سبقت التأسيس
ّ
ملؤسستها الرسميّة األوىل عام 1970م -كام سبق ذكره ،-بد ًءا مبا
ّ
س ّمي آنذاك بـ «البعثة الفرنسيّة» عام 1883م ،ومن ث ّم «الفيدراليّة
العامليّة للثقافة وانتشار اللغة الفرنسيّة» عام 1906م ،و«الجمعيّة

العاملي
العامليّة للكتاب باللغة الفرنسيّة» عام 1947م ،و«االتحاد
ّ
للصحافيّني والصحافة باللغة الفرنسيّة» ( )UIJPLFو«املجلس
العاملي للغة الفرنسيّة كلغة أوربيّة» ( )C.T.L.F.L.Eعام 1957م،
ّ
و«رابطة الجامعات التي تستخدم الفرنسيّة جزئيًّا وكليًّا» ()AUPELF

[[[ -ملزيد من التفاصيل ،ا ُنظر موقع املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة عىل اإلنرتنت:
http://www.francophonie.org
[[[ -عبد الكريم غالب ،مصدر سابق ،ص .60

التأريخي
الفصل الثاني :نشأة الفرانكوفون ّية وتط ّورها
ّ

الفرنيس» (،)F.A.P.F
عام 1961م ،و«فيدراليّة الجمعيّات لالنتشار
ّ
عام 1946م ،و«املنظّمة اإلفريقية امللغاشيّة املشرتكة» ()O.G.A.M

عام 1965م ،و«اللجنة العليا للغة الفرنسيّة»  C.S.L.Fعام 1969م،
والتقني» عام 1970م ،و«الجمعيّة
يف
و«وكالة التعاون الثقا ّ
ّ
الفرانكوفونيّة لالستقبال واالتصال» عام 1974م ،و«الرابطة الدوليّة

لرؤساء البلديّات واملسؤولني عن العواصم واملدن الكربى التي
تستعمل كليًّا أو جزئيًّا اللغة الفرنسيّة» عام 1979م[[[ ،و«املجلس
األعىل للفرانكوفونيّة» عام 1984م ،و«املجلس األعىل للغة
الفرنسيّة»  C.S.L.Fعام 1989م ،و«جامعة سنغور» عام 1989م[[[.

والتقني التي أنشئت
يف
ومن الجدير بالذكر أ ّن وكالة التعاون الثقا ّ
ّ

ج ًها إىل إفريقيا
عام 1970م ،والتي كان معظم نشاطها واهتاممها مو ّ
جنوب الصحراء ،حيث البلدان التي كانت مستعمرات فرنس ّية

سابقة ،قد حلّت محلّها املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية «»O.I.F
التي أنشئت عام 1997م يف مؤمتر الق ّمة السابع لرؤساء الدول
والحكومات الفرانكوفون ّية الذي ُع ِق َد يف هانوي عاصمة فيتنام[[[.
[[[ -تشمل الجمعيّة الدوليّة لرؤساء البلديّات الفرانكوفونيّني 184مدينة و 19جمعيّة للمدن منبثقة
عن  37بلد .ا ُنظر موقع املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة عىل اإلنرتنت:
http://www.francophonie.org
غسان سالمة« ،األبعاد السياسيّة واالقتصاديّة لحوار الثقافات:
[[[ -ملزيد من التفاصيل ،ا ُنظرّ :
مالحظات أ ّول ّية» ،مجلّة السياسة الدول ّية ،السنة  ،37العدد  ،146أكتوبر 2001م ،ص.46

[[[ -عقدت الق ّمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات الفرانكوفون ّية يف هانوي عاصمة فيتنام
للفرتة من ( 17-14نوفمرب/ت )2من العام 1997م ،وقد متخّض عن الق ّمة تأسيس املنظّمة الدوليّة
الفرانكوفونيّة ،وذلك بغية إعطاء الفرانكوفونيّة دف ًعا سياسيًّا أوسع نشاطًا ،ومن أجل أن تلعب دو ًرا
أكرث متيّ ًزا عىل الساحة الدوليّة.
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أ -املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية
متثّل املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية أمانة عا ّمة ملختلف
املؤسسات الفرانكوفون ّية؛ إذ تضع الخطط والربامج وتتابع تنفيذها.
ّ

فهي معن ّية برسم الخطط وصياغة الربامج واإلرشاف عىل
تنفيذها ،وتنظيم عقد مؤمترات الق ّمة لرؤساء الدول والحكومات
الفرانكوفون ّية ،التي يجري فيها انتخاب األمني العام للمنظّمة مل ّدة
التنفيذي للمجلس الدائم
أربع سنوات ،واألمني العام هو الرئيس
ّ

للفرانكوفون ّية ،واملسؤول األ ّول يف الوكالة الدول ّية الحكوم ّية
الفرانكوفون ّية ،ومن أبرز املهام التي يقوم بها أو يزاولها :تعزيز

التعريف باملنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية عىل الساحة الدول ّية،
وتنفيذ سياسة املنظّمة الدول ّية ،وتوجيه وتنسيق سياسات التعاون
املتع ّدد األطراف ،ومن الجدير بالذكر ،أ ّن أ ّول من شغل منصب
األمني العام يف املنظّمة بطرس بطرس غايل ،األمني األسبق لألمم

حل محلّه يف
املتحدة ،وذلك للم ّدة بني (2002-1997م) ،ث ّم ّ
يل السابق عبدو ضيوف ،عندما
اشغال املنصب ،الرئيس السنغا ّ

جرى انتخابه أمي ًنا عا ًّما يف مؤمتر الق ّمة التاسعة التي عقدت يف
بريوت ،وذلك يف أواخر شهر أكتوبر/ترشين األ ّول عام 2002م[[[،
بدل عنه (ميكائيل جان)
ث ّم انتخب ضيوف لدورة ثانية ،وحلّت ً
كأمني عام للمنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية[[[.
[[[ -الفرانكوفونيّة بعد ق ّمة مونكتون (سبتمرب/أيلول 1999م) ،مجلّة السياسة الدوليّة ،السنة ،37
العدد  ،146أكتوبر /ترشين األول 2001م ،ص ص.30-27
[[[ -لويز موشيكيوابو :وزيرة الخارجيّة الروانديّة التي انتخبت يوم  12أكتوبر  -ترشين األول
2018م أمينة عا ّمة ملنظّمة الفرانكوفونيّة العامليّة وهي يف السابعة والخمسني من العمر.

التأريخي
الفصل الثاني :نشأة الفرانكوفون ّية وتط ّورها
ّ

املؤسسات الفرانكوفون ّية األخرى
ب-
ّ
املؤسسات التي يعرتف بها ميثاق الفرانكوفون ّية
هناك عدد كبري من
ّ

(الهيئات الرسم ّية) ،وهي مؤمتر رؤساء الدول والحكومات التي يجمع
الوزاري للفرانكوفون ّية،
بينها استخدام اللغة الفرنس ّية ،واملؤمتر
ّ
واملجلس الدائم للفرانكوفون ّية ،والجمع ّية الربملان ّية للفرانكوفون ّية،

فضل عن الهيئات التنفيذيّة للفرانكوفون ّية ،مثل:
ً
واألمانة العا ّمة،
الوكالة الدول ّية الحكوم ّية للفرانكوفون ّية ( ،)AIFويرتأسها األمني
العام ،وهي معن ّية باإلرشاف عىل تنفيذ الربامج التي تق ّرها مؤمترات

الق ّمة لرؤساء الدول والحكومات الفرانكوفون ّية ،والوكالة الجامع ّية
للفرانكوفون ّية ( ،[[[)AUFوجامعة سنغور يف اإلسكندريّة ،ومحطّة
التلفزة «يت يف  ،)TV5( »5والرابطة الدول ّية لرؤساء البلديّات
ومسؤويل العواصم واملدن الكربى الناطقة جزئ ًّيا أو كلّ ًّيا باللغة

املؤسسات غري
الفرنس ّية ( .)AIMFكام يوجد عدد آخر من
ّ
ين لألعامل
املذكورة يف امليثاق ،مثل :املنتدى الفرانكوفو ّ

( ،[[[)F.F.Aوالجمع ّية الربملان ّية الفرانكوفون ّية ،التي تض ّم جمع ّيات

استشاريّة قوامها ن ّواب مختارون من برملانات البلدان أو الدول
األعضاء يف املنظّمة ،وهي تشمل  80برملانًا أو منظّمة برملان ّية

تنطق باللغة الفرنس ّية ،كذلك للمنظّمة الفرانكوفون ّية مكاتب إقليم ّية
يبلغ عددها ( )14مكت ًبا ،منها :مكتب إفريقيا الغرب ّية الذي أنشئ يف

مؤسسة للتعليم العايل والبحث ناطقة باللغة الفرنسيّة ،موزّعة عىل  85بلدًا .ا ُنظر
[[[ -توجد ّ 710
http://www.francophonie.org
موقع املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة عىل اإلنرتنت:
[[[ -ا ُنظر موقع وزارة الخارجيّة الفرنسيّة عىل اإلنرتنت:
http://www.france. diplomatie. gouve. fr/
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التوغو عام 1983م ،ومكتب إفريقيا الوسطى الذي أنشئ يف ليربفيل

عام 1992م ،ومكتب فيتنام الذي أنشئ عام 1994م ،فضالً عن
(مكاتب اتصال ،مثل :مكتب نيويورك لالتصال مع األمم املتحدة،

ومكتب جنيف ،ومكتب بروكسل لالتصال مع املجموعة األوروبيّة
ريا للمنظّمة الفرانكوفونيّة مراسلون يف الدول األعضاء
( ،وأخ ً
معيّنون من قبل حكوماتهم ،وميارسون أنشطتهم اإلعالميّة بإرشاف
من وزارة الخارجيّة ووزارة التعاون والفرانكوفونيّة[[[.

واملؤسسات السياس ّية والفكريّة
وتستعني املنظّمة بالنخب
ّ
الفرانكوفون ّية من أجل تحقيق أهدافها وإنجاز مهامها ،إذ يقول
بطرس غايل« :إ ّن إرشاك الجامع ّيني و ُعمد املدن الكربى ،ووسائل
اإلعالم ،س ُي ّمكن املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية من امتالك شخص ّية
منظّمة دول ّية من نوع جديد»[[[.

[[[ -هناك القناة الخامسة  TV5التي تبثّ يف  202بلد وهي متعدّدة األطراف ،إذ تع ّد ثالث شبكة
يل ،ولها حضور يف  207مليون منزل .أ ّما قناة  ،monde TV5 24فهي تبثّ
عامل ّية للتلفزيون الدو ّ
بشكلٍ
الرسمي للمنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة:
يومي من اإلنتاج باللغة الفرنسيّة .ا ُنظر :املوقع
ّ
ّ
http://mediatheque.francophonie.org/Arabe.html
[2]- Boutros Boutros-Ghali, Emanciper la francophonie, (Paris: L’Harmattan,2002),
p.15.

التأريخي
الفصل الثاني :نشأة الفرانكوفون ّية وتط ّورها
ّ

تأرخيي ألبرز األحداث يف
املبحث الثاين  -تت ّبع
ّ

مسار الفرانكوفون ّية 2019-1960م

التأريخي للفرانكوفونيّة ،سنتابع
وضمن سياق تتبّع التط ّور
ّ
مثاباتها وأحداثها امله ّمة وبحسب املراحل التأريخيّة ،وكام ييل:

أ ّو ًل -املرحلة األوىل «التأسيس واإلنشاء»1986-1960( :م)
1960م :تأسيس الـ ( )Confemenمؤمتر وزراء الرتبية والتعليم

يف الدول الناطقة بالفرنسيّة.

1961م :إنشاء رابطة الجامعات التي تستخدم الفرنس ّية جزئ ًّيا أو

كلّ ًّيا (.)AUPELF

خاصا حول
1962م :نرشت مجلّة ( )ESPRITالفرنسيّة عد ًدا
ًّ

محور (اللغة الفرنسيّة لغة حيّة) واعترب محتوى العدد مبثابة «البيان

األ ّول للفرانكوفونيّة».

الفرنيس (.)FIPF
تأسست فدرال ّية الجمع ّيات لالنتشار
1964مّ :
ّ
ّلت اللجنة العليا للدفاع عن اللغة الفرنسيّة ،وأُ ِق ّرت
1966م :تشك ْ
الفرنيس األسبق (جورج
جمهوري ،وقد رأسها رئيس الوزراء
مبرسوم
ّ
ّ

بومبيدو) ،وتألّفت من عرشين شخصيّة تنتمي ملجاالت السياسة
واألدب والف ّن والعلوم واإلعالم والصناعة ،وتح ّددت مه ّمتها يف
تطوير العالقات الثقافيّة بني الدول الفرانكوفونيّة من املستعمرات
وغريها ،ودراسة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.
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العاملي للغة الفرنسيّة (،)C.S.L.F
تأسس املجلس
1966مّ :
ّ

للبت يف النزاعات اللغوية
وهو عبارة عن أكادمييّة فرنسيّة دوليّة
ّ
املتوقّعة بني مستخدمي اللغة الفرنسيّة من الدول الفرانكوفونيّة،

وسائر املشتغلني بها من أهل الفكر.

تأسست املنظّمة الدول ّية للربملان ّيني الناطقني بالفرنس ّية
1966مّ :
يل األسبق ليوبولد سنغور،
( ،)AIPLFمبطالبة من الرئيس السنغا ّ

رسها يف باريس.
حيث جعلت مق ّر إقامتها يف بروكسل ،ومق ّر أمانة ّ

مؤسسة (كوكبة املشاهري) التي بدأت متنح جوائز
ث ّم انبثقت عنها ّ
أدب ّية ألفضل ال ُكتّاب والشعراء الفرانكوفون ّيني.

1967م :إنشاء ميثاق للرابطة الدوليّة للربملانيّني الناطقني

بالفرنسيّة (.)AIPLF

1968م :املنظّمة الدول ّية للربملان ّيني الناطقني بالفرنس ّية
( )AIPLFتتب ّنى قرا ًرا بشأن إنشاء وكالة املساعدات الفرنس ّية.
تأسست الفدراليّة الدوليّة ألساتذة اللغة الفرنسيّة
1969مّ :
()IPPFيف باريس.
1969م :إنشاء مؤمتر وزراء الشباب والرياضة للبلدان

الفرانكوفون ّية (.)Confejes

والتقني ( )ACCTيف نيامي
يف
1970م :إنشاء وكالة التعاون الثقا ّ
ّ

(النيجر).

التأريخي
الفصل الثاني :نشأة الفرانكوفون ّية وتط ّورها
ّ

1970م :تعيني جان -مارك ليجيه األمني العام األ ّول لوكالة

( ،)ACCTوبقي حتّى سنة 1973م.

تأسست الفرانكوفون ّية مبفهومها الجديد ،باسم (وكالة
1970مّ :

يف مع الحكومات) ،واعتُرب
يف والف ّن ّي للتبادل الثقا ّ
التعاون الثقا ّ
العاملي
تأريخ تأسيسها املوافق يوم ( 20مارس) مبثابة اليوم
ّ
للفرانكوفون ّية.

1971م :عقد مؤمتر وزراء الفرانكوفونيّة للخدمة العا ّمة يف لومي

(توغو).

1972م :افتتاح مدرسة بوردو الدول ّية (.)EIB
1973م :انعقد مؤمتر وزراء الفرانكوفونيّة للتعاون يف باماكو

(مايل).

الحي ملهرجان ( )Francofêteيف كيبيك.
1974م :بدء العرض
ّ
يف
1974م :اختيار دان ديكو ،أمي ًنا عا ًّما للوكالة التعاون الثقا ّ
والتقني (.)ACCT
ّ
1974م :تأسيس الجمع ّية الفرانكوفون ّية لالستقبال واالتصال.
الخاص (.)DSP
1975م :إطالق برنامج التنمية
ّ
1977م :إنعقاد مؤمتر لوكسمبورج لوزراء السياسات العلم ّية
الفرانكوفون ّيني.
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1978م :انعقاد مؤمتر وزراء الفرانكوفونيّة للحرف اليدويّة يف

نجامينا (تشاد).

يل لإلذاعة والتلفزيون ذات التعبري
1978م :إنشاء املجلس الدو ّ

الفرنيس (.)CIRTEF
ّ

والتقني ( )ACCTبصفة
يف
1978م :اختيار وكالة التعاون الثقا ّ
ّ

مراقب يف األمم املتّحدة.

1979م :إنشاء الجمع ّية الدول ّية لرؤساء البلديّات الفرانكوفون ّية
(.)AIMF
1980م :انعقاد مؤمتر وزراء العدل الفرانكوفونيّة يف باريس

(فرنسا).

1981م :انعقاد مؤمتر وزراء الزراعة الفرانكوفون ّية يف باريس
(فرنسا).
1981م :انعقاد مؤمتر وزراء الثقافة الفرانكوفونيّة يف كوتونو

(بنني).

1982م :اختيار (فرانسوا أوونو نغيام) ،أمي ًنا عا ًّما لوكالة التعاون

والتقني (.)ACCT
يف
الثقا ّ
ّ

العلمي والتعليم العايل
1983م :انعقاد مؤمتر وزراء البحث
ّ
ين يف (ياموسوكرو/ساحل العاج)
الفرانكوفو ّ

التأريخي
الفصل الثاني :نشأة الفرانكوفون ّية وتط ّورها
ّ

الرئييس
1984م :تأسيس القناة الفرانكوفونيّة ( ،)TV5الناقل
ّ
للفرانكوفونيّة يف العامل.
1985م :انعقاد مؤمتر وزراء الفرانكوفون ّية االتصاالت يف
(القاهرة  /مرص).
يل املشرتك لغرف املحامني ()CIB
1985م :إنشاء املؤمتر الدو ّ

يف باريس (فرنسا).

1986م :انعقاد أ ّول مؤمتر ق ّمة لرؤساء الدول والحكومات

الفرانكوفون ّية يف فرساي (فرنسا)[[[ ،حيث اجتمع للم ّرة األوىل بنا ًء
عىل دعوة من رئيس الجمهوريّة الفرنس ّية فرانسوا ميرتان ( )42رئيس
دولة وحكومة فرانكوفون ّية.

ثان ًيا -املرحلة الثانية :عقد املؤمترات الكربى (2019-1986م)

1986م :تدشني املركز األ ّول للقراءة واألنشطة الثقاف ّية
( ،)CLACمن املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية يف بنني.
يف
1986م :اختيار بول أوكامبا ،أمي ًنا عا ًّما لوكالة التعاون الثقا ّ
والتقني ( )ACCTحتّى سنة 1989م.
ّ
1986م :إنشاء شبكة امليالد لتعليم التغذية يف إفريقيا (،)RENA
[[[ -جرى التحضري له سنة 1985م يف دكار بالسنغال ،وقد ض ّم باإلضافة إىل املستعمرات القدمية
كل
بلدانًا أخرى ،مثل( :بلجيكا ولكسمبورغ ومقاطعة الكيبيك الكنديّة) .وقد تتابعت املؤمترات ّ
سنتني.
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والتقني
يف
التي ُولدت من بروتوكول اتفاق بني وكالة التعاون الثقا ّ
ّ
وجامعة لييج.
1987م :انعقاد الق ّمة الثانية للفرانكوفون ّية يف كيبيك (كندا).
1987م :إنشاء صندوق دعم اإلذاعة والتلفاز الناطقني باللغة

الفرنسيّة.

1988م :إنشاء معهد الطاقة والبيئة الفرانكوفون ّية (.)IEPF
1988م :إنشاء قناة (  )TV5كيبيك  -كندا.
البرصي الناطق بالفرنس ّية
السمعي
مؤسسة اإلنتاج
ّ
1988م :إنشاء ّ
ّ
يف الجنوب.
العاملي للفرانكوفونيّة واالحتفال به
1988م :ت ّم تأسيس اليوم
ّ
(.)JIF
1989م :انعقاد الق ّمة الثالثة للفرانكوفون ّية يف داكار (السنغال).
1989م :تنظيم األلعاب الفرانكوفون ّية األوىل ( )J.Oيف الدار
البيضاء والرباط (املغرب).
1989م :انعقاد املؤمتر الثاين لوزراء العدل الفرانكوفون ّيني يف

باريس (فرنسا).

والصحفي جان لوي روي من كيبيك أمي ًنا
ي الكاتب
1990مُ :ع ّ َ
ّ

التأريخي
الفصل الثاني :نشأة الفرانكوفون ّية وتط ّورها
ّ

والتقني ( )ACCTلدورتني متتاليتني
يف
عا ًّما لوكالة التعاون الثقا ّ
ّ
حتّى سنة 1997م.

1991م :انعقاد الق ّمة الرابعة للفرانكوفون ّية يف باريس (فرنسا).
1991م :إنشاء القناة الفرانكوفونيّة ( )TV5إفريقيا.
1991م :انعقاد مؤمتر وزراء الفرانكوفون ّية البيئة يف تونس
العاصمة (تونس).
1992م :أُرسلت أ ّول بعثة من قبل املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة
ملراقبة العمليّة االنتخابيّة يف رومانيا.
1992م :انعقاد مؤمتر وزراء الرتبية والتعليم لجميع البلدان

الفرانكوفون ّية يف مونرتيال (كيبيك بكندا).

يل للمعلومات ( )BIEFبدعم الدول
1992م :رشوع البنك الدو ّ

الفرانكوفونيّة.

1993م :إقامة السوق األوىل للفنون املرسح ّية اإلفريقية
( )MASAيف أبيدجان (ساحل العاج).
1993م :انعقاد مؤمتر الق ّمة الخامس للفرانكوفون ّية تحت شعار

«الوحدة يف التن ّوع» يف غراند باي (موريشيوس).

1993م :أصبحت  31منظّمة غري حكوم ّية دول ّية رشكاء يف
الفرانكوفون ّية.
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1993م :انعقاد مؤمتر وزراء الفرانكوفونيّة املسؤولني عن

الطفولة يف داكار (السنغال).

1995م :انعقاد املؤمتر الثالث لوزراء العدل الفرانكوفون ّيني يف

القاهرة (مرص).

1995م :انعقاد الق ّمة السادسة للفرانكوفون ّية يف كوتونو (بنني).
1997م :انعقاد الق ّمة الفرانكوفون ّية السابعة يف هانوي (فيتنام).

حيث ت ّم استحداث منصب األمني العام للفرانكوفون ّية الذي هو
رسمي باسمها ،وممثّل لها يف
مبثابة سكرتري عام لها ،وناطق
ّ
املحافل الدول ّية ،واملؤمترات ،والهيئات ،وأصبح (بطرس بطرس

غايل) أ ّول أمني عام للمنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية.

1997م :انعقاد مؤمتر الوزراء املسؤولني عن الطرق الرسيعة

يف مونرتيال (كيبيك -كندا).

1998م :انعقدت املناظرة الوزاريّة للفرانكوفون ّية يف بوخارست،

حيث ت ّم إقرار مصطلح (املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية) للداللة
عىل مجموع هيئات الفرانكوفون ّية[[[.
يك (روجر ديابييه) مدي ًرا عا ًّما للوكالة
ي البلجي ّ
1998مُ :ع ِّ َ
الدول ّية الحكوم ّية للفرانكوفون ّية .خدم لدورتني حتّى سنة 2005م.
1998م :إنشاء صندوق دعم الجنوب للصحافة الفرانكوفون ّية

شبكة .Médiaf

[1]- L’Organisation internationale de la francophonie: http://www.francophonie.org/

التأريخي
الفصل الثاني :نشأة الفرانكوفون ّية وتط ّورها
ّ

مهني (الجمهور والتقنيّة) يف باماكو
1998م :انعقاد مؤمتر
ّ
(مايل).
1998م :املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية تصبح مراق ًبا يف األمم

املتّحدة.

1999م :انعقاد مؤمتر الق ّمة الثامنة الفرانكوفونيّة يف مونكتون

(كندا -نيو برونزويك).

1999م :انعقاد مؤمتر وزراء االقتصاد واملال ّية الفرانكوفون ّيني يف

موناكو -فرنسا.

ين (.)PMJ
2000م :إنشاء برنامج حراك الشباب الفرانكوفو ّ
2000م :انعقاد مؤمتر لوكسمبورج للمرأة الفرانكوفون ّية.
2000م :إقامة الندوة الدوليّة حول مامرسات الدميقراطيّة
ين .واعتامد «إعالن
والحقوق والح ّريّات يف العامل الفرانكوفو ّ
باماكو» للدميقراطيّة يف باماكو (مايل).
املعني بالثقافة يف كوتونو
الوزاري
2001م :انعقاد املؤمتر
ّ
ّ
يف.
(بنني) ،واعتامد «إعالن كوتون» حول التن ّوع الثقا ّ
2001م :إقامة ندوة «ثالثة مجاالت لغويّة تواجه تح ّديات
العوملة» يف باريس (فرنسا) ،وإطالق الحوار بني الفرانكوفون ّية
واملناطق اللغويّة الدول ّية الكربى.
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2001م :اإلعالن األول للجائزة الفرانكوفونيّة للقا ّرات الخمس.
2002م :إطالق  ،Médiaterreأ ّول شبكة فرانكوفون ّية من
املعلومات حول التنمية املستدامة.
2002م :انعقاد الق ّمة التاسعة للفرانكوفونيّة« :حوار الثقافات»
يف بريوت (لبنان) .انتُ ِ
خب عبدو ضيوف أمي ًنا عا ًّما للفرانكوفونيّة،
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أل ّول م ّرة كضيف
وقد شارك الرئيس
ّ

خاص يف الق ّمة.
ّ

يب.
2002م :وضع خطّة لتعزيز اللغة الفرنس ّية يف االتحاد األورو ّ
2002م :مشاركة الدول والحكومات الفرانكوفونيّة يف ق ّمة

املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة للتنمية املستدامة يف جوهانسبورغ

(جنوب إفريقيا).

2003م :اجتامع الدول لتعليم الفرنس ّية يف جنوب الصحراء
الكربى إفريقيا الفرانكوفون ّية يف ليربفيل (الغابون).
2003م :انعقاد مؤمتر الهياكل الحكوميّة املسؤولة عن حقوق

اإلنسان يف الفرانكوفونيّة يف باريس (فرنسا).

2003م :انعقاد املؤمتر الوزاري ملجتمع املعلومات يف الرباط

(املغرب).

2004م :نقل املجلس األعىل للفرانكوفون ّية ،الذي يأيت بعد

التأريخي
الفصل الثاني :نشأة الفرانكوفون ّية وتط ّورها
ّ

منصب رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة مكان ًة إىل هيكيليّة املنظّمة
الدوليّة للفرانكوفونيّة.
2004م :إقامة ندوة فرانكوفون ّية للحصول عىل التمويالت
الدول ّية يف باريس (فرنسا).
2004م :واغادوغو (بوركينا فاسو) ،عقدت الق ّمة العارشة

للفرانكوفونيّة تحت شعار« :الفرانكوفونيّة ،فضاء التضامن من أجل
التنمية املستدامة».

2004م :اعتمدت الفرانكوفون ّية إطا ًرا اسرتاتيج ًّيا مل ّدة عرش
سنوات للم ّدة (2014-2005م) يف ق ّمتها املنعقدة يف واغادوغو
(بوركينا فاسو).

2004م :هرييف بورج ،ضيف رشف لدى الفرانكوفونيّة يف دورة

األلعاب األوملبيّة يف أثينا.

2005م :إطالق مرشوع ( :)Hub & Spokesالذي هو مرشوع

رشاكة بني املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية والكومنولث ،بتمويل من
يب ،وإدماج بلدان الـ ( )ACPيف العوملة.
االتحاد األورو ّ

العاملي
مارس 2005م :مساهمة الفرانكوفونيّة يف املؤمتر
ّ
للعمل املتعلّق باملرأة (بيكني  )10 +املقام يف بكني(الصني).
2005م :إطالق برنامج تعزيز اللغة الفرنس ّية يف املنظّامت
الدول ّية اإلفريقية.
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2005م :إقرار اتفاقيّة اليونسكو بشأن حامية تن ّوع أشكال التعبري

يف وتعزيزها.
الثقا ّ

الوزاري للفرانكوفون ّية «ميثاق الفرانكوفون ّية
2005م :اعتامد املؤمتر
ّ

الجديد» أثناء دورته الحادية والعرشين ،التي أقيمت يف أنتاناناريفو

(مدغشقر).

ين حول منع نشوب
2006م :انعقاد مؤمتر
ّ
وزاري فرانكوفو ّ
ين يف سانت بونيفاس (مانيتوبا ،كندا)،
الرصاعات واألمن اإلنسا ّ

ّض عنه اعتامد إعالن «سانت بونيفاس» ملنع نشوب
الذي متخ َ

الرصاعات.

2006م :االحتفال بسنة (سنغور).
2006م :تسنم (كليمنت دوهيم) ،منصب مدير املنظّمة الدوليّة
للفرانكوفونيّة.
والصحفي الكندي (ليز بيسونيت) ،يحرض
2006م :الكاتب
ّ
ضيف رشف يف دورة األلعاب األوملب ّية الشتويّة الفرانكوفون ّية يف

تورينو -كندا.

ين (»)!Francofffonies
2006م« :تنظيم املهرجان الفرانكوفو ّ

يف فرنسا.

2006م :انعقاد مؤمتر الق ّمة الحادية عرشة للفرانكوفون ّية يف
بوخارست (رومانيا) ،تحت شعار« :تكنولوجيا املعلومات يف

التأريخي
الفصل الثاني :نشأة الفرانكوفون ّية وتط ّورها
ّ

التعليم» .وا ُختري عبدو ضيوف أمي ًنا عا ًّما للفرانكوفونيّة مل ّدة 4
سنوات جديدة.
ين) ،وهو ما يع ّزز
2007م :إطالق مرشوع (التط ّوع الفرانكوفو ّ
التنقّل فيام بني بلدان الجنوب للشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني
 34-21سنة.

الفرنيس يف جنوب رشق
2007م :إطالق برنامج تعليم التنمية
ّ

آسيا (.)VALOFRASE

2008م :انعقاد املؤمتر الرابع لوزراء العدل الفرانكوفون ّيني يف

باريس (فرنسا).

2008م :املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة تنظّم «الفرانكوفونيّة
الحدث» يف بكني (الصني) ،لتشجيع استخدام اللغة الفرنسيّة يف

األلعاب األوملبيّة (.)J.O

2008م :انعقاد مؤمتر الق ّمة الفرانكوفون ّية الثانية عرشة يف كيبيك

(كندا).

2009م :تنظيم بطولة األلعاب الفرانكوفونيّة السادسة يف بريوت

(لبنان).

2010م :الفرانكوفون ّية تحتفل مبرور  40سنة عىل تأسيس الوكالة

األم (.)ACCT
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2010م :انعقاد مؤمتر الق ّمة الفرانكوفونيّة الثالثة عرشة يف مونرتو

(سويرسا).

2011م :نظّمت ندوة( :الفرنس ّية يف املنظّامت الدول ّية  -دور
مجموعة السفراء الفرانكوفون ّيني) يف باريس (فرنسا).
العاملي األ ّول للغة الفرنسيّة يف كيبيك-
2012م :إقامة املنتدى
ّ

كندا.

2012م :انعقاد مؤمتر الق ّمة الرابعة عرشة للفرانكوفون ّية يف
كينشاسا (جمهوريّة الكونغو الدميقراط ّية).
يل للشباب والوظائف الخرضاء يف
2014م :إقامة املنتدى الدو ّ

نيامي (النيجر).

2014م :انعقاد مؤمتر الق ّمة الخامسة عرشة للفرانكوفون ّية يف
داكار (السنغال).
بدل
تتول منصب األمني العام للفرانكوفونيّة ً
ّ
م :ميكائيل جان

من (عبدو ضيوف).

ني (أداما عوان) مدي ًرا للمنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية
2015مُ :ع ّ
بدلً من (كليمت دوهايم).
2015م :افتتاح معهد الفرانكوفون ّية للتعليم والتدريب يف داكار

(السنغال).

التأريخي
الفصل الثاني :نشأة الفرانكوفون ّية وتط ّورها
ّ

م :انعقاد مؤمتر الق ّمة السادسة عرشة للفرانكوفونيّة يف

أنتاناناريفو (مدغشقر) [[[.

م :انعقاد األلعاب الرياض ّية الفرانكوفون ّية يف أبيدجان يف 21
متّوز ،واعتبار اللغة الفرنس ّية كلغة مشرتكة بني الدول املشاركة.
ين (باريس 25 ،و26
م :انعقاد املؤمتر
ّ
الوزاري الفرانكوفو ّ
ترشين الثاين/نوفمرب 2017م).
تول« لويز موشيكيوابو» منصب األمينة العا ّمة للمنظّمة
2018مّ :

بدل من «ميكائيل جان».
الدول ّية للفرانكوفون ّية ً

2018م :انعقاد الق ّمة السابعة عرشة ،يريفان  -أرمينيا12 -11 ،

أكتوبر.

يل للفرانكوفون ّية ( 20آذار /مارس
2019م :االحتفال باليوم الدو ّ

2019م) وأسبوع اللغة الفرنس ّية والفرانكوفون ّية (من  16إىل  24آذار/

مارس 2019م)[[[.

الزيدي ،الفرانكوفونيّة ماضيها وحارضها ومستقبلها 2016 - 1986م( ،بغداد :بيت
[[[ -وليد كاصد
ّ
الحكمة2019 ،م) ،ص ص .57-51
[[[ -موقع الدبلوماسيّة الفرنسيّة -سياسة خارجيّة:
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-
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الفصل الثالث
المصطلحات الموازية
ّ
للفرانكوفونية

ٍ
فضاءات متع ّددة ،ليك
تحاول الفرانكوفون ّية أن تطرق أبواب
تجعل منها فرصة لتفعيل تعاون مشرتك مع أطراف أخرى عىل أساس
االحرتام املتبادل واملصالح املتوازنة ،ومن مخرجات ذلك ،تظهر

مصطلحات تعود إىل تج ّمعات وفضاءات موازية للفرانكوفون ّية
التأريخي ،إذ تتّجه هذه
سواء من حيث اللغة أو العرق أو املوروث
ّ
الفضاءات إىل االنفتاح عىل تج ّمعات مختلفة ،جن ًبا إىل جنب مع

الدول الفرانكوفون ّية الناطقة بالفرنس ّية ،مثل( :الكونغو ،برازافيل
مثل -تجمعً
وكينشاسا ،وبنني ،ومايل) ،ومن بني تلك الفضاءات
الدول الناطقة بالربتغال ّية (اللوزيغون ّية) ،والناطقة باألسبان ّية (الهيد-

سبانوفون ّية) ،والناطقة باإلنكليزيّة (األنكلوفون) ،التي تتعاون مع
املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية[[[.
أ ّما الفئة الثانية فهي تج ّمعات عرقيّة وقوميّة ،مثل :الفرانكوفونيّة

العربيّة ،والرببريّة ،والفينيقيّة ،والفرعونيّة.

األول  -مصطلحات موازية من حيث اللغة
املبحث ّ
لعل أبرز هذه املصطلحات املعتمدة عىل الرابطة اللغوية ما ييل:
ّ

أ ّو ًل -األرابوفون ّية ()Arabophonie

وهي الدول الناطقة باللغة العرب ّية يف آسيا وإفريقيا ،إذ يتح ّدث

[1]- Jean Bangui, La politique étrangère de la France, (Paris, la Documentation
française, 1975), p.97- 102.

الفصل الثالث :المصطلحات الموازية للفرانكوفون ّية

لكل منها لهجة
سكّانها اللغة العربيّة الفصحى رسميًّا ،مع أ ّن ٍّ
محلّيّة أو اكرث يتح ّدث بها سكّانها ،وتنضوي تحت مظلّة جامعة

ينص
الدول العربيّة التي هي منظّمة إقليميّة معرتف بها عامليًّا.
ّ
ميثاقها عىل التنسيق بني الدول األعضاء يف الشؤون االقتصاديّة،
ومن ضمنها العالقات التجاريّة ،االتصاالت ،العالقات الثقافيّة،
حة.
الجنسيّات ووثائق وأذونات السفر والعالقات االجتامعيّة والص ّ
املق ّر الدائم لجامعة الدول العربيّة يقع يف العاصمة املرصيّة
الكل ملساحة الدول األعضاء يف املنظّمة
القاهرة ،يبلغ املجموع
ّّ
يب تأيت يف
13.953.041كم ،²حيث إ ّن مجموع مساحة الوطن العر ّ
املرتبة الثانية عامليًّا بعد روسيا ،ومجموع سكّانها هو الرابع عامليًّا

يب[[[.
بعد الصني ،والهند واالتحاد األورو ّ

وغال ًبا ما تع ّم االزدواجية اللغويّة يف التعليم واإلعالم وغريهام

مؤشا حقيق ًّيا لوجود
لتؤش
يف البلدان «الفرانكوفون ّية-االرابوفون ّية»
ّ
ًّ
معي يف تلك املجتمعات ومن بينها الجزائر
اجتامعي
تصنيف
ّ
ّ
عىل سبيل املثال ،-إذ أصبح (الفرانكوفون ّيني) ،أو ذوي الثقافةواللسان الفرنس ّيني ميثّلون الفئة االجتامع ّية (العرصيّة) ،يف حني

ميثّل (األرابوفون ّيني) أو ذوي الثقافة واللسان العرب ّيني الفئة التقليديّة
من ذلك املجتمع[[[.

[[[ -املوسوعة الح ّرة ويكيبيديا «جامعة الدول العربيّة»/https://ar.wikipedia.org/wiki :

ٍ
استعامري وحارض
ماض
[[[ -نازيل معوض أحمد« ،الصحافة يف أقطار املغرب الثالثة بني
ّ
يب ،السنة  ،3العدد  ،19سبتمرب/أيلول 1980م ،ص .75
يب» ،مجلّة املستقبل العر ّ
عر ّ
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ثان ًيا -األنكلوفون ّية ()Anglophonie

هي الدول  -الناطقة باإلنكليزيّة  -جزئيًّا أو كليًّا ،تض ّمها منظّمة

دول الكومنولث ( ،)Commonwealthالتي تجمع اململكة
املتّحدة مع مستعمراتها السابقة وعددها  53بل ًدا وحكومة .هدفها

تقوية الروابط االقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة بني األعضاء ،إىل
كل بلد عضو،
جانب دعم مسارات الدميقراطيّة والشفافيّة داخل ّ
وتع ّد بنغالديش أفقر أعضائها.

ظهرت األنكلوفون ّية كام هو حال الفرانكوفون ّية ،بعد االنحسار

ين ،وهي مبعنى من املعاين (متثّلها
يئ لالستعامر الربيطا ّ
شبه النها ّ
منظّمة دول الكومنولث) ،أي الدول التي تج ّمعت تحت هذا االسم

بعد أن نالت استقاللها من بريطانيا ،واحتفظت بعد ذلك برابطة

ين وروابط أخرى تتم ّيز هي األخرى
رمزيّة معنويّة بالعرش الربيطا ّ

تأسست رابطة الكومنولث من
ين ،وقد ّ
يف أنكلوسكسو ّ
بطابع ثقا ّ
مستعمرات بريطان ّية سابقة ،منها(بريطانيا وكندا وأسرتاليا وإيرلندا
ونيوزيلندا ونيوفاوندالند وجنوب إفريقيا) ،وقد تبلورت الرابطة

يف صيغتها املعروفة منذ إعالن وستمينسرت عام 1931م .يف
كل
حني يتجاوز عدد سكّان الرابطة ربع سكّان العامل ،وتعترب ّ

من بريطانيا وأسرتاليا من بني أغنى الدول األعضاء ،فيام ت ُع ّد
الرئييس للكومنولث بالعاصمة
بنغالديش من أفقرها .ويوجد املق ّر
ّ
الربيطان ّية لندن[[[.

[[[« -منظّمة الكومنولث» ،موسوعة الجزيرة:
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2011/1/4
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تُع ُّد  31دولة من دول الكومنولث دولً صغرية ،كثري منها دول

كل من
جزريّة .وميت ّد الكومنولث يف جميع أنحاء العامل ويشمل ًّ

االقتصادات املتق ّدمة والبلدان النامية .تشمل إفريقيا ( 19دولة)

وآسيا ( )7ومنطقة البحر الكاريبي واألمريكيّتني ( )13وأوروبا ()3
واملحيط الهادئ[[[.

وهناك تعاون بني هذه املنظّمة واملنظّمة الفرانكوفون ّية ،ففي
عام 2005م ت ّم إطالق مرشوع ( )Hub & Spokesوهو عبارة عن
نظام رشاكة بني املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية والكومنولث ،بتمويل

لكل من الفرانكوفون ّية والكومنولث
يب .ومع أ ّن ٍّ
من االتحاد األورو ّ
تص فرنسا عىل إيالئه
أهدافًا مشرتكة ،فإ ّن التشديد
ّ
الخاص الذي ّ

خاص ّية
للغة الفرنس ّية مينحها طابع يتّسم بنوع من الج ّديّة ،وهي
ّ
النسبي واملطّرد الذي أصاب اللغة الفرنس ّية
لها عالقة بالتدهور
ّ
نتيجة الصعود املتواصل للغة اإلنكليزيّة كلغة عامل ّية لالقتصاد
والدبلوماس ّية والعلم والثقافة ،غري أ ّن هذا الصعود كان يعكس

العاملي ،وهي هيمنة
إىل ح ٍّد كبري الهيمنة األمريك ّية عىل الصعيد
ّ
كل من دولتي االستعامر القديم للتغلّب عليها
كانت تجتهد ٌّ
ولعل االجتامع املشرتك الذي عقده األمني العام
ّ
خاصة.
بوسائل
ّ

األسبق للمنظّمة الفرانكوفون ّية العامل ّية «ضيوف عبده» وأمني عام
الكومونولث السابق «كامليش شارما» يف  24شباط  /فرباير 2011م
[1]-The Commonwealth, Commonwealth Organization website: http://thecommonwealth.
org/about-us
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جه ،فقد ذكر أ ّن املحادثات تركّزت
يف لندن خري دليل عىل هذا التو ّ
كل من الطرفني من أجل تعزيز
عىل الجهود املشرتكة التي يبذلها ٌّ
الدميقراطيّة يف العامل ،ومساعدة األجيال الشابّة والتجاوب عىل
ين[[[.
نحو أكرث إيجابيّة مع املجتمع املد ّ

ين ،تواجه الفرانكوفونيّة
وبشأن التح ّدي
ّ
اللغوي األنكلوفو ّ
ين
يف من الكومنولث الربيطا ّ
منافسة شديدة عىل املستوى الثقا ّ
ين لها ،إذ يض ّم األخري أكرث من
الذي يُ ّعد املقابل األنكلوفو ّ
( 2مليار) فرد يتح ّدثون اإلنكليزية بنسبه  % 30من سكّان العامل،
بينام ال تض ّم الفرانكوفون ّية سوى عدد الناطقني بالفرنس ّية يف جميع
أنحاء العامل ب  300مليون ناطق باللغة الفرنسيّة يف العامل :منهم 72
مليون ينطقونها بصفة جزئ ّية[[[.

ثال ًثا -الهيد -سبانوفون ّية ()Hispanophone

هي البلدان الناطقة باإلسبان ّية كام يُ ّعرفها قاموس الروس
الفرنيس[[[ ،ويُ ّعد مصطلحي ( )Hispanophoneو()Hispanosphere
ّ
املستخدمان لإلشارة إىل املتّحدثني باللغة اإلسبانيّة والعامل الناطق
ولعل مفردتيهام مستم ّدتان من االسم
ّ
باللغة اإلسبان ّية ،عىل التوايل،
[[[
الالتيني لشبه الجزيرة اإليبرييّة (هيسبانيا).
السيايس
ّ
ّ
ّ
لغوي ،تحرير :عبد
ثقايف -
حد
[[[ -يوسف
ّ
ّ
الشويري ،يف :الفرانكوفون ّية .أيديولوجيا .سياسات .ت ّ
اإلله بلقزيز ( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربيّة2001 ،م) ،ص.9
[[[ -ملزيد من التفاصيل ،يُنظر موقع املنظّمة عىل اإلنرتنت:
> < http://www.francophonie.org/274-millions-de-francophones-dans.html

[3]- « Hispanophone », Dictionnaire Larousse: https://www.larousse.fr/dictionnaires

[4]-«Hispanophone» , Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/
wiki/Hispanophone
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راب ًعا -الليوزفورين ّية ()Lusofonia

يُع ُّد مصطلح « »Lusophoneمركبًّا كالسيكيًّا ،حيث يستم ّد
الالتيني ملنطقة تقابل
الشكل املدمج « »Lusoمن املصطلح
ّ
الربتغال تقريبًا ،وتس ّمى ( ،)Lusitaniaأ ّما اشتقاق مفردة «»phone
فهي من الكلمة اليونانيّة القدمية ( ،)ō phoneوالتي تعني «الصوت».

إ ّن استخدام املصطلح « »Lusophoneيعكس املصطلحات
املتشابهة ،مثل( :األنكلوفونيّة) للمتح ّدثني باللغة اإلنكليزيّة،
و(الفرانكوفونيّة) للناطقني بالفرنسيّة ،والناطقني بـ (الهيسبانوفونيّة)

للناطقني باألسبانيّة .يستخدم املصطلح أحيانًا يف إشارة إىل

مجموعة البلدان الناطقة بالربتغاليّة ،وهي مجموعة لغويّة إثنيّة من
الشعوب واألمم يف جميع أنحاء العامل تتح ّدث اللغة الربتغاليّة

(،[[[)Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
واملعروفة أيضً ا باسم « ،»Lusophone Worldهي املجتمع
املقابل لدول « ،»Lusophoneاملوجودة يف أوروبا واألمريكيّتني

وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا .ت ُشكّل الدول الناطقة بالربتغاليّة أكرث من

 279مليون شخص عىل مستوى العامل[[[.

أُ ّسست مجموعة البلدان الناطقة بالربتغال ّية عام 1996م عن
طريق اجتامع سبع دول ،وهي( :الربتغال والربازيل وأنغوال والرأ
[1]-«lusophone, adj». OED Online, Oxford University Press, September 2014,
Retrieved 18 November 2014.

[2]- Lusophone, Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/
Lusophone#cite_ref-1
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س األخرض وغينيا بيساو وموزمبيق وساو تومي وبرينسيبي) ،ويف

عام 2002م انض ّمت تيمور الرشقيّة للمجموعة بعد استقاللها.
وأعلنت املجموعة خالل االجتامع املقام يف لواندا عن اعتبار

يوم  5مايو يو ًما ثقافيًّا لهذه الدول (.)Dia da Cultura Lusófona

يف يوليو 2006م انض ّمت غينيا االستوائيّة وموريشيوس للمجموعة

كمراقبني باإلضافة إىل  17منظّمة دوليّة ،وتالها انضامم السنغال عام
2008م.

[[[

خامسا -الكريول ّية ()Créole
ً

إ ّن كلمة كريول (« )creoleاإلنجليزيّة هي مشتقّة من كلمة»
كريويل» الفرنسيّة واملستقاة هي األخرى من كلمة كريولو()crioulo

الربتغاليّة .وهذه الكلمة األخرية هي اشتقاق من الفعل كريار ()criar
رب) والتي صيغت يف القرن الخامس عرش يف القواعد األماميّة
(أي يُ ّ
التجاريّة والعسكريّة التي أنشأتها الربتغال يف غرب إفريقيا وجزر
الرأس األخرض .وتشري يف األصل إىل أبناء املستوطنني الربتغاليّني

الذين ولدوا و«تربّوا» محلّيًّا .ث ّم انتقلت هذه الكلمة إىل لغات أخرى
جار العبيد الربتغاليّني الذين كانوا يحتكرون سوق
ّ
ربا عن طريق ت ّ
العبيد يف أمريكا الجنوبية خالل القرن السادس عرش[[[.

عاملي
توصلت البحوث والدراسات اللغويّة إىل تعريف
لقد ّ
ّ
للفرانكوفون ّية بعي ًدا عن املوروث ،وكان من الرضوري معرفة كيف
الرسمي للمجموعة الليوزفورينيّة/https://www.cplp.org :
[[[ -ينظر املوقع
ّ
[[[« -شعب الكريول»https://howlingpixel.com/i-ar/4 :
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أ ّن -اللغة الفرنسيّة -ميكن تقييمها يف ظروف وحاالت اتصال
يف»
متع ّددة .وهكذا فإ ّن إدخال مفردة «الت ّنوع الثقا ّ

[[[

يف إطار

البحوث والدراسات ،أظهرت تعقيدات بل وانعكاسات سلبيّة يف

ما يتعلّق بفهم هذا املصطلح( ،فالكريوليّة تع ّدها الفرانكوفونيّة

ضمن تن ّوع اللغة الفرنسيّة) كام توجد يف البلدان الكريوليّة (الناطقة
بالربتغاليّة) لغة فرنسيّة ،والتي ت ُع ّد جز ًءا من فضاء الفرانكوفونيّة[[[.

وبشكلٍ عام ،يُطلق مصطلح «الكريول» هو ومشتقّاته يف اللغات

األخرى عىل أناس يف مختلف البلدان والحقب ،مبعانٍ مختلفة

بعض اليشء ،إذ غال ًبا ما تستخدم هذه املفردة يف املستعمرات أو
يف األماكن التي كانت مستعمرات واقعة يف قا ّرة أخرى ،إذ تشري

يف األصل إىل األشخاص املولودين محلّ ًّيا من آباء أجانب ،عندما

بدأ إنشاء املستعمرات ،كان غال ًبا ما يُطلق عىل األطفال املولودين
ألبوين مهاجرين اسم «كريول» .وكان هذا املصطلح أكرث انتشا ًرا
يف مستعمرات تشيسابيك[[[.

ّ
ّ
الثقايف الذي واجه الفرانكوفون ّية ،ال س ّيام منذ مطلع عقد الستين ّيات
الثقايف :بسبب التحدّي
[[[ -التن ّوع
يف)
الثقا
(االستثناء
بــ
املناداة
إىل
الرائدة-
ة
ي
الفرانكوفون
الدولة
فرنسا
اندفعت
املايض،
من القرن
ّ
ّ
يف) ،والهادف إىل حامية املنتجات الثقافيّة ليس لفرنسا فحسب ،بل
الذي تغّري إىل (التن ّوع الثقا ّ
ين،
وللبلدان الفرانكوفونيّة أجمع ،وذلك يف مواجهة مخاطر اكتساح ثقافة العوملة للعامل الفرانكوفو ّ
التي استشفتها فرنسا وكندا عىل وجه الخصوص منذ مطلع التسعين ّيات من القرن املايض .ا ُنظر:
Hubert Vedrine, France in an Age of Globalization, (Washington (D.C.): Brookings
in situation Press, 2001) , p.65.
[2]- Marie-Anne Hintze et Carol Sanders en hommage à Gertrud Aub-Buscher,
Variation et francophonie Mélanges édités,, (Paris: L’Harmattan, 2004), p.8.

[3]- Carol Berkin , First generations: women in colonial America,( Farrar: Straus
and Giroux, 1997), p.22- 23.
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سادسا -الفرانكوفول ّية ()Francofilie
ً

يب
يُع ّرفها قاموس الروس
رصف اإليجا ّ
الفرنيس ،بأنّها تعني«الت ّ
ّ
تجاه فرنسا واللغة الفرنسيّة» ،وتتف ّرع منها العديد من النشاطات
املوسيقي ()Francofilies
والفعاليّات التي يُع ّد من أبرزها املهرجان
ّ
الذي أُنشئ يف عام 1985م يف «الروشيل» يف «شارينت ماريتيم»
كل عام يف شهر
مببادرة من جان لويس فولكييه .يقام املهرجان ّ

يوليو ،وتديره رشكة (.[[[)Francofolies

يف إطار املجتمع الفرانكوفويل ،يلتزم املهرجان بتعريف

ونرش األغنية واملوسيقى الحديثة بشكلٍ
الفرنيس
أسايس بالتعبري
ّ
ّ
ين مع جمهور واسع وبنا ًء عىل هذه الرغبةُ ،ولِدت
والفرانكوفو ّ
مع مرور الوقت أعامل ت ّم تنفيذها بالتوازي مع املهرجان ،مثل:
 -1نظام تدريب ودعم للفنانني الناشئني من الفضاء الناطق بالفرنسيّة

(.)Chantier des Francos

 -2برنامج للرتويج لألغاين الفرنس ّية يف املدارس (Francos
تعليمي
 )Educيدعى( :أطفال الزيك  ،)la Ziqueوهو عبارة عن كتاب
ّ

التخصصات،
كل عامُ ،مؤلّف من مجموعة كاملة ومتع ّددة
يت ّم نرشه ّ
ّ
وكت ّيب وقرص مدمج يض ّم حوايل عرش أغنيات ،مع  20000نسخة
وتوزيعها عىل معل ّمي األكادمي ّيات الثالثني الذين يطلبونها ،حتّى
يتمكّن من تعريف األطفال عىل تن ّوع تراث األغنية الفرنس ّية[[[.
[1]- Les Francofolies de La Rochelle : https://www.francofolies.fr/

[[[ -املوسوعة الح ّرة ويكيبيديا Francofolies»: https://fr.wikipedia.org/wiki/Francofolies
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املبحث الثاين  -مصطلحات موازية من حيث

اجلذور العرق ّية والتأرخي ّية
أ ّو ًل -الفرانكوفون ّية العرب ّية

مبوازاة مصطلح (األرابوفون ّية) ،هناك مصطلح «الفرانكوفون ّية
العرب ّية» ،الذي يقول عنه (لوسيان بيرتالن)[[[∗ بأ ّن هذا االسم ا ُتخذ
ظل الصحافة امللتزمة التي
بعد ع ّدة عقود شد ،حيث ُولِد يف ّ
يب يف مناخ مرتبط
تشتمل عالمات الصداقة والتضامن
الفرنيس العر ّ
ّ

بالنزاعات العديدة يف املايض والحارض والتي ما زالت أثارها

باقية ،ومنذ ذلك الحني ومبساعدة محطّات ومراكز قويّة بدأت
«الفرانكوفون ّية العرب ّية» تأخذ بع ًدا عامل ًّيا الز ًما للمستقبل املشرتك
فضل عن الرشاكة الحقيق ّية بني
ً
بني الشعوب العرب ّية واألوروب ّية
املتوسط وجنوبه[[[.
شامل البحر
ّ
ابتكر هذا املصطلح من قبل «ستيليو فرانجيس» ،األمني العام

األسبق للمجلس األعىل للفرانكوفونيّة ( )HCFعام 1983م ،وهو ّعد

يف حينه من بني أكرث التص ّورات املستقبليّة الواعدة أه ّميّة ،واملراد
منها إحداث تهجينات وتزاوجات مستحدثة مع الفرانكوفونيّة[[[.

[[[ ∗-مدير تحرير مجلّة "فرنسا والبالد العرب ّية" األسبق.

حد
[[[ -لوسيان بيرتالن ،مجلّة «فرنسا والبالد العرب ّية» ،يف :الفرنكوفون ّية أيديولوجيا.سياسات .ت ّ
لغوي ،تحرير :عبد اإلله بلقزيز( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربيّة2001،م) ،ص
يف -
ّ
ثقا ّ
.301
[3]- La Francophonie dans le monde 2002- 2003 , Organisation Internationale de la
Francophonie, Conseil Consultantif, La Rousse , 2003 , P.17.
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ُرح عىل
يؤكّد ذلك سليامن بن عيسی[[[ الذي ّ
رص َح باآليت ...« :ط َ

العديد من املشاركني يف املؤمتر الذي ُعقد حول «الفرانكوفونيّة
العربيّة» يف  27فرباير 2001م يف بريوت ،السؤال التايل -وهم

يف حالة من الدهشة« :-ما الفرانكوفونيّة العربيّة؟» ،وأعتقد
أ ّن أكرث ما يضفي عىل كلمة «فرانكوفونيّة عربيّة» معنى أعمق
هو تاريخ نشأة هذا االصطالح أكرث من الرتكيبة اللغوية .يردف

عيىس ...« :وأو ّد أن أق ّدم املزيد من اإليضاح حوله ،فاصطالح
«فرانكوفونيّة عربيّة» قد استحدثه أل ّول م ّرة عام 1982م يف الجزائر
العاصمة «ستيليو فاراننجيز [[[ Stelio Farandylsأمام «عبد املجيد
الجزائري آنذاك ،وملعرفتي بكليهام أستطيع أن
مزيان» وزير الثقافة
ّ

أتخيّل كيف كان لقاؤهام ،لقد انطلق هذان املسؤوالن يف مناقشة

الدبلوماسی اسم «مباحثات» ،وكانت تدور حول
يطلق عليها العامل
ّ
حوار الثقافات ،وكان السيد عبد املجيد مزيان يتّسم يف آن واحد

بالحذر الشديد وبالدبلوماسيّة املعهودة يف بالد الرشق ،عندما

استعامري» ،يف
ريا عن يأس
ّ
قال :إ ّن «الفرانكوفونيّة ليست إال تعب ً
محاول
ً
قائل -باالقتناع واملثابرة نفسيهام
حني أجابه «فارانجيز» ً

إخفاء نربة الح ّدة التي كانت تشوب صوته :-إ ّن «الفرانكوفونيّة قد

أمل للمستقبل» .مل يكن لدى فاراندجيز ما يقوله عن هذا
متثّل ً
مستقبل بكلمة
ً
االصطالح الذي ابتدعه لت ّوه ،لقد استطاع أن يخلق
واحدة ،ويبقى أن يدخل هذا املستقبل حيّز التنفيذ[[[.

[[[ -کاتب وعضو سابق يف املجلس األعىل للفرانكوفون ّية.
[[[ -األمني العام للفرانكوفونيّة آنذاك.

[[[ -سليامن بن عيسی ،الفرانكوفونيّة العربيّة كمستقبل آيت ،يف«:الفرانكوفونيّة العربيّة...دراسات

الفصل الثالث :المصطلحات الموازية للفرانكوفون ّية

«إ ّن مداخلة ستيلو غاراننجيز» األمني العام للمجلس األعىل

للفرانكوفونيّة يف إطار هذه الندوة ،قد شهدت ميالد الفرانكوفونيّة

العربيّة ،أي ميالد ق ّوة عربيّة وفرنسيّة تتولّد عنها وتتط ّور رشاكة
املتوسط مؤكّ ًدا عىل
متبادلة الثقافة ولغة اآلخر عىل جانبي البحر
ّ
أ ّن الفرانكوفونيّة العربيّة هي واقع وال ينبغي أن تكون مج ّرد عاطفة

رسيعة الزوال[[[.

ويف سياق االرتباط بني الفرانكوفون ّية واألرابوفون ّية ،أجاب
السيد «دومينيك شوفالييه»  Dominique Chevallerعن سؤال يف

مجلّة «فرنسا والبالد العرب ّية» بعددها الصادر يف يونيو 1999م ،حول

قائل« :لقد أصبح هناك تبادل بني
االسرتاتيج ّية العرب ّية الفرانكوفون ّيةً ،

بكل الجوانب
يف مرتبط ّ
«الفرانكوفون ّية واألرابوفون ّية» ،إنّه يشء ثقا ّ

تأسست مجلّة فرنسا
السياس ّية واالقتصاديّة» .ويف نفس السياقّ ،
والبالد العرب ّية الشهريّة عام 1998م ونشأت من جمع ّية التضامن
يب التي تشكّلت بعد حرب يونيو 1997م بهدف تقديم
الفرنيس العر ّ
ّ
الدعم للشعوب العرب ّية الرشق ّية من أجل إقناع الرأي العام هناك
بأه ّم ّية السياسة العرب ّية للجرنال ديغول ،وقد مت ّيزت املجلّة بعمق

تركيزها عىل رضورة تعلّم اللغة العرب ّية من أجل ثقافة فرنس ّية  -عرب ّية
مشرتكة[[[.

القومي
وشهادات» ،تقديم :شارل جوسالن ،تر جمة :جيهان عيسوي ( ،القاهرة :املرشوع
ّ
للرتجمة2011 ،م) ،ص .28-27

[[[ -كريستيان فيليب ،مصدر سابق ،ص .117

[[[ -لوسيان بيرتالن ،مصدر سابق ،ص .301
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ويف العرص الحديث ،صدرت املجلّة الشهريّة ( )Arabiesباللغة

يب والفرانكوفونيّة كام يشري عنوانها
الفرنسيّة ،هي مجلّة العامل العر ّ
الفرعي ،يبلغ عدد املشرتكني فيها (يف فرنسا  5000مشرتك) ،كام
ّ

توزّع يف أوربا واملغرب والرشق األوسط ( 2000مشرتك يف لبنان)،
ويف العربيّة السعوديّة ،تصدر بطبعة مل ّونة ،وتعالج موضوعات يف

املتخصصة،
املجلت
ّ
مجاالت االقتصاد والسياسة والثقافة .وبشأن
ّ
فقد ارتفع عدد إصدارات الصحافة االقتصاديّة من  7إصدارات
يف 1979م إىل  18إصدار يف 1991م ،وأغلبها مزدهر للغاية ،وقد

انتعش هذا القطاع بفضل األزمة االقتصاديّة والوضع الجيّد لسوق
الخاص باال ّدخار واالستثامر،
ففضل عن االهتامم
ً
األوراق املاليّة،
ّ

واالهتامم بسري املنشآت[[[.

يقول كريستيان فيليب[[[ ،يف محارضة له بعنوان« :مالحظات

حول موضوع» :الفرانكوفون ّية العرب ّية الواقع واملرشوع» يف إطار

يب والفرانكوفون ّية وحوار الثقافات» التي أقيمت
ندوة «العامل العر ّ
يف بريوت عام 2001م:

إ ّن «الفرانكوفونيّة العربيّة» ترتكز عىل معرفة لغتني :إحداهام
باعتبارها اللغة األم ،واألخرى باعتبارها لغة ثانويّة .إذن فمن الرضوري

يب وتعلّم
بذل مجهود هائل من أجل تعلّم اللغة الفرنسيّة يف العامل العر ّ

خاصة يف فرنسا ،أي أن يکون
ين،
ّ
اللغة العربيّة يف العامل الفرانكوفو ّ
الفرنيس ،وزارة الشؤون الخارجيّة( ،القاهرة :مطابع دار الياس املرصيّة2000 ،م)،
[[[ -التوثيق
ّ
ص .54-52
[[[ -عمديّة الدائرة الثالثة يف مدينة ليون الفرنسيّة.

الفصل الثالث :المصطلحات الموازية للفرانكوفون ّية

جا ،يؤكّد ذلك «سنليو کاراندونيز» ،Stelio Farandis
التعلّم مزدو ً
األمني العام للمجلس األعىل للفرانكوفونيّة األسبق« :توجد بني

الكلامت واألشياء عالقة جدليّة .إذ أ ّن التص ّور الذي يلخّص للصف
ويحلّل أو يتف ّوق عىل الواقع ميكنه بدوره أن يجعل هذا الواقع أكرث
حا ومقرها أكرث بل ويجعله أكرث قدرة عىل تعبئة الناس ،ويف
وضو ً

رأيي هذه هي حال تص ّور الفرانكوفونيّة العربيّة :لقد ابتدعت هذا
الجزائري السيد عبد
االصطالح خالل مناقشة مشتعلة مع وزير الثقافة
ّ
املجيد مزيان عام 1983م ،وقد أصاب هذا االصطالح هدفه»[[[.

يب من جهة
يف الواقع ،ساعد تق ّدم الفرانكوفون ّية يف العامل العر ّ

وحيويّة اللغة العرب ّية يف فرنسا ويف البالد التي تكون فيها اللغة
الفرنس ّية اللغة األم يف مناطق أخرى ،مثل( :بلجيكا ،وكندا وغريهام)

حقيقي بني الشعوب والثقافات
يومي
عىل إثبات إمكان ّية وجود حوار
ّ
ّ
رشيطة االستامع إىل اللغات األخرى وتق ّبل االختالفات ،وتلعب

يف هذا اإلطار -املدرسة الدول ّية للمرتجمني الفوريّني واملرتجمنياللغوي
يف
(إيزيت  )ESITدو ًرا
ًّ
ّ
مهم داخل هذا الفضاء الجغرا ّ
املم ّيز للفرانكفون ّية العرب ّية عىل اعتبار أنّها منذ إنشائها عام 1907م

تض ّم قسم لغة «عرب ّية  -فرنس ّية» يعمل بانتظام منذ هذا التأريخ .ويف
تحتل املدرسة مكان الصدارة حتى مع ازدياد املنشآت
ّ
هذا املجال
التي توفّر أعدا ًدا من املرتجمني الفوريّني والتحريريّني يف العامل مبا

يب[[[.
يف ذلك العامل العر ّ

[[[ -سليامن بن عيسی ،مصدر سابق ،ص ص .28-27
[[[ -املصدر نفسه ،ص .351
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إ ّن الفرانكوفونيّة العربيّة تتطلّب تطوير وسائل اإلعالم العربيّة
الفرنسيّة مزدوجة اللغة مع األخذ يف االعتبار ،أنّنا نرى جيّ ًدا اآلن
يف الجزائر -عىل سبيل املثال -صعوبات يف معايشة الفرانكوفونيّة

بقدر صعوبات معايشة الفرانكوفونيّة العربيّة؛ وذلك بسبب اإلطار
وربا
البيئي
ّ
الرببري الذي ُيثّل األصل الذي مل يتم التع ّرض بهّ ،
ّ

رس يف عدم ولوج الجزائر يف الفرانكوفونيّة العربيّة هو رفض
يكمن ال ّ
القبول الجا ّد لسيادة اللغتني العربيّة والرببريّة عىل حساب الفرنسيّة
لغة امل ُستع ِمر القديم وعمود الفرانكوفونيّة الحديثة[[[.
يجيب وزير الشؤون الخارج ّية يف الجمهوريّة الفرنس ّية األسبق

«إيرفيه دو شاريت» ،يف ر ّده عىل سؤال حول رأيه مبوقف الجزائر،
البلد الذي تُ ا َرس فيه اللغة الفرنس ّية عىل نطاق واسع إىل جانب
اللغة األم ،يف وقت ترفض فيه -حتّى اليوم -االنضامم إىل «املنظّمة

قائل« :إ ّن الفرانكوفون ّية يف جوهرها عامل
الدول ّية للفرانكوفون ّية»ً ،
يقوم عىل الرشاكة وح ّريّة االنضامم ،وإن كان أحد البلدان ال يرغب

حق من حقوقه الحرصيّة،
يف أن يشكّل جز ًءا من هذا العامل ،فهذا ّ
لكن آمل أن يكتشف الجزائر يو ًما مصالحه يف أن ينض ّم إلينا ،وليس
إىل الفرنس ّيني وحدهم ،بل أيضً ا إىل األفارقة والعرب اآلخرين،
والكيبيك ّيني والهاييت ّيني والكمبوديّني والرومان ّيني وغريهم ،فأنا م ّمن
يعتقدون أ ّن للجزائر مكانة محفوظة يف هذه املجموعة ،وأنّها قد
[[[ -كريستيان فيليب« ،مالحظات حول موضوع :الفرانكوفونيّة العربيّة الواقع واملرشوع» ،يف
يب والفرانكوفونيّة وحوار الثقافات» ،يف« :الفرانكوفونيّة العربيّة...دراسات
إطار ندوة «العامل العر ّ
وشهادات» ،مصدر سابق ،ص .117

الفصل الثالث :المصطلحات الموازية للفرانكوفون ّية

تعود عىل هذه األخرية بفوائد ج ّمة .قد يأيت هذا اليوم عندما تصبح
عالقات الجزائر مع تأريخها أكرث استقرا ًرا ،وعندما مت ّر العالقات

الفرنسيّة الجزائريّة يف مرحلة سليمة»[[[.

وهكذا ،نجد أ ّن الفرانكوفون ّية العرب ّية غري مكتملة يف جميع
يتخل عن اللغة
ّ
البلدان العرب ّية الفرانكوفون ّية ،التي يرفض بعضها أن

العرب ّية للغة الفرنس ّية ليك ميكن تعميم مصطلح (الفرانكوفون ّية
العرب ّية) الذي نتح ّدث عنه يف هذه الفقرة.

ثان ًيا -الرببريّة

مفردة «بَ ْربَريَّة» يف معاجم اللغة ،هي جمع بَ ْربَريَّات وبَ َرا ِب َرةُ،

وهو اسم مؤنَّث منسوب إىل«بَ ْربَر» ،فتوصف بها «الدولة الرببريّة»،
الببَر يف شامل
و«الثقافة الرببريّة» ،كام تُطلق عىل سكّان بلدان َ ْ

«شعب
«الببَر» بأنّهم:
إفريقيا (األمازيغ) ،ويُع ِّرف املعجم
الغني َ ْ
ٌ
ّ
يل إفريقيا،
له لغته
َّ
الخاصة ،أغلبه قبائل تسكُن الجبال يف شام ّ
وشاركت يف فتح األندلس بقيادة أحد أبنائها طارق بن
أسلمت
ْ
ْ
حدون،
زياد،
ْ
واختلطت بالعرب ومنها األغالبة واملرابطون واملو ِّ
ومن الرببر أ َّمة أخرى يقيمون بني األحباش والزنج عىل ساحل بحر

ال ِّزنج وبحر اليمن[[[.

تس ّمى لغتهم «األمازيغ ّية» ،وهي تجمع «إميازيغن» ومؤنّثها
«متازيغت»ِ ،
و«تازيغني» الذي يعني يف اللغة األمازيغ ّية «اإلنسان
[[[ -زينة الطيبي ،مصدر سابق ،ص .63

الغني ،يف معجم املعاين/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar :
ري» ،املعجم
[[[«-بَ ْربَ ّ
ّ
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حشني أو
الح ّر النبيل» ،والرببر أو الربابرة اسم التيني ،ويعني «املتو ّ

كل األجانب
الهمجيّني البدائيّني» ،أطلق الرومان هذا االسم عىل ّ
وبينهم «األمازيغ» ،وذلك يف غزواتهم لبلدان حوض البحر األبيض
املتوسط[[[.
ّ

ولعل القض ّية األمازيغ ّية (الرببريّة) مل تزل تع ّد بع ًدا من األبعاد
ّ

السلب ّية للفرانكوفون ّية ،إذ تثري هذه املسألة أزم ًة بعد أخرى يف بلدان

شامل إفريقيا العرب ّية ،حيث يرى معظم أبنائها أنّها من صنع فرنسا

وسياستها الفرانكوفون ّية ،التي يغذّيها باستمرار الفرانكوفون ّيون
املحلّ ّيون ،وال س ّيام (ذوو األصول الرببريّة) ،وقد اعرتفت لهم فرنسا
باألمازيغ ّية كلغة مستقلّة .وهذا الشأن قد باعد بني الجزائر واالنضواء

سمي إىل منظّمتها الدول ّية.
تحت مظلّة الفرانكوفون ّية ،واالنضامم ال ّر ّ
وإذا ما رجعنا إىل جذور التفرقة بني العرب والرببر يف إطار سياسة

الفرنيس يف الجزائر كانت قد
الف ْرن ََسة ،نجد أ ّن حكومة االستعامر
ّ
الرببري» عام 1930م ،متّجه ًة نحو استهداف الكيان
أعلنت «الظهري
ّ

الجزائري وهويّته العربيّة واإلسالميّة ،وذلك بالفصل بني ما س ّمته
ّ

الرببري)
يب) من جهة ،و(العنرص
ّ
سلطة االحتالل بـ (العنرص العر ّ
شامل كان املقصود من ف ْرن ََسة وتنصري
ً
فصل حضاريًّا
ً
من جهة ثانية،

القسم األكرب من الجزائريّني ،وال سيّام ذوو األصول الرببريّة[[[.

[[[ -األمازيغ أو الرببر ..التسمية واألصول ،شبكة الجزيرة اإلعالميّة:
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/413d8250-2393-44d0-8f5e-93e49979997f

[[[ -خالد الصمدي «جوانب من تأثري الفرانكوفونيّة يف نظام الرتبية والتعليم باملغرب» ،مجلّة
البيان ،السنة  ،17العدد  ،177يوليو -أغسطس 2002م ،ص .35

الفصل الثالث :المصطلحات الموازية للفرانكوفون ّية

أرسل أ ّول املقيمني العا ّمني وأبرزهم« ،الجرنال ليويت» دوريّته
ومم جاء فيها« :ليس علينا
الشهرية يف شهر يونيو/حزيران 1921مّ .

أن نعلّم العربيّة ملجموعات من الناس استغنوا عنها دامئًا [يف إشارة
إىل الرببر] ،إ ّن العربيّة عنرص أَ ْسلَمة؛ لكونها لغة القرآن ،إ ّن مصلحتنا

تفرض علينا أن نجعل الرببر يتط ّورون خارج إطار اإلسالم .ومن
الوجهة اللسانيّة ،علينا أن ننزع إىل املرور مبارشة من الرببريّة إىل

الفرنسيّة ،ولهذا نحتاج إىل عارفني بالرببريّة ،وينبغي عىل ضبّاط
مخابراتنا أن ينكبّوا عىل دراسة اللهجات الرببريّة ،كام ينبغي خلق
مدارس فرانكو -بربريّة لتعليم اللغة الفرنسيّة للرببر الشباب[[[.

الفرنيس إىل تشويه الهويّة
ومن جانب آخر ،سعى املستعمر
ّ
اإلسالم ّية للجزائريّني من ذوي األصول الرببريّة .إال أنّه مل يحقّق
الجزائري تريك رابح عاممرة
أهدافه هذه ،ويقول املفكّر واملجاهد
ّ
يف هذا الشأن« :إ ّن األمازيغ يف الجزائر هم مسلمون صادقون
متسكًا قويًّا طوال مراحل تأريخ الجزائر يف
ومتمسكون باإلسالم ّ
ّ

ظل الحضارة العرب ّية اإلسالم ّية ،فقد ساهم األمازيغ بعد أن دخلوا
ّ
اإلسالم طواعية يف نرش الفرانكوفون ّية إسالم واللغة العرب ّية يف القارة
اإلفريق ّية ،كام ساهم األمازيغ باعتبارهم مسلمني ع ّربهم اإلسالم يف
نرش اإلسالم يف األندلس»[[[.

القومي
الفرنيس من بثّ روح االنفصال
إ ّن ما قام به االستعامر
ّ
ّ
[1]-Paul Marty, Le Maroc de demain, {(paris: Comite d’Afrique française, (s.p),
1925}, P.339.
[[[ -عبدوس ،مصدر سابق ،ص.100
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يب ،كان
يف
ّ
واللغوي بني صفوف الرببر يف املغرب العر ّ
والثقا ّ
خري شاهد عىل محاوالت مسخ الهويّة الثقافيّة العربيّة ،فهو يدعم
ولعل ما
ّ
الرصاع املفتعل بني اللهجات األمازيغيّة واللغة العربيّة،

الرببري» الذي أصدرته فرنسا يف الثالثينات من القرن
أثاره «الظهري
ّ

املايض يف املغرب األقىص لهو دليل راسخ عىل حقيقة السياسة
التي حاولت فيها فرنسا فصل املناطق الرببريّة عن املناطق العربيّة
أي تناقض أو رصاع بني
يف اللغة والدين والقوانني ،إذ مل يكن هناك ّ
الفرنيس إليها،
العربيّة واألمازيغيّة يف الجزائر قبل دخول االحتالل
ّ

الفرنيس والسياسة
وهذا الرصاع املزعوم نشأ بوحي من االستعامر
ّ

املعروفة بالسياسة الرببريّة ،يف املغرب العريب أجمع[[[.

توجد يف الجزائر أربع لغات عا ّم ّية أو لهجات تتعايش مع بعضها

كل يوم ،وهي :لغة الرببر ،وهي اللغة األصل ّية يف بالد
البعض وتتداخل ّ

املغرب كلّها ،ويستخدمها اليوم ما ال يقل عن ربع السكّان يف الجزائر.

اللغة العربية العا ّميّة :وهي لغة التداول التي يستخدمها تقريبًا

كل الجزائريّني .ولغة الرببر باللغة العربيّة العا ّميّة .وهاتان اللغتان
ّ
أي منهام لغة كتابة عىل الرغم من أ ّن لغة الرببر
شفهيّتان وليست ّ

كانت يف األصل كذلك ولو بشكل مخلود .أ ّما اللغتان املستخدمتان
يف الكتابة يف الجزائر فهام العربية الفصحى واللغة الفرنسيّة ،ولكن
أي منهام اللغة األم[[[.
ال متثّل ّ

اللغوي والتعريب يف الجزائر» ،مقابلة مع تريك رابح عاممرة،
[[[ -عبد الحميد عبدوس « ،الرصاع
ّ
يب ،السنة  ،21العدد  ،238ديسمرب /كانون األ ّول 1998م ،ص .100
مجلّة املستقبل العر ّ
[[[ -لوسيان بيرتالن ،مصدر سابق ،ص .28
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وهكذا نجد أ ّن هنالك تداخل كبري بني الفرانكوفونيّة والرببريّة
يف منذ ٍ
أمد بعيد وحتّى
والعربيّة ،يصل إىل ح ّد الرصاع
ّ
اللغوي والثقا ّ

يومنا هذا ،وقد غذّته فرنسا وفرانكوفونيّتها.

ثالثًا -الفينيف ّية

كانت قد تب ّنت املجلّة الفينيقيّة أفكار«الحركة الفينيقيّة» يف

ِهت -وال سيّام النسبة األكرب من املسيحيّني -إىل
لبنان ،وقد ُوج ْ
املطالبة بإقليميّة لبنان تحت ذريعة «األغلبيّة الطائفيّة» ،والدعوة
يث عىل الغرب» ،وكان العديد من الكتّاب
إىل «االنفتاح الحدا ّ
اللبنانيّني الفرانكوفونيّني يكتبون فيها ،ومل يُ ِ
خف هؤالء الكتّاب

حذرهم من الهيمنة العربيّة؛ أل ّن مفهومي العروبة واإلسالم

ولعل ذلك يرجع إىل تعلّقهم الشديد بفرنسا
ّ
«ارتبكا» يف عقولهم،
التي كانوا يجدون فيها «حامية الضعفاء ،ومم ّدنة الشعوب ،وأ ّم
الح ّريّات والعدالة».

جهات الفرانكوفون ّية للدعوة إىل نبذ القوم ّية العرب ّية
ويف إطار تو ّ

وامليل إىل الفينيق ّية .يقول كريستيان لوشون الباحث يف «مركز
اللغوي -إ ّن
إفريقيا وآسيا الحديثتني»« :يف البداية -ومن املنظور
ّ

والفكري مع الفينيق ّيني ،وقد
ين
ّ
اليونان ّيني يشكّلون سلفنا الروحا ّ
علّمونا أ ّن «أوروبا» كانت ابنة «أجينور»  Agenorملك فينيقيا التي
وقع جوبيتري  Jupiterيف ح ّبها .وعندما تح ّول إىل ثور اصطحبها

معه إىل كريت حيث أنجبت له «مينوس»  Minosو«أريان»

 Ariane Confluencesو«فيدرا»  .Phadreعىل أيّة حال فإ ّن أصل
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االسم سامي حتّى ولو كانت األرض التي سيطلقون عليها هذا
االسم سوف تنجب بعد ذلك هنو ًدا أوروبيّني»[[[.
بعد أكرث من عقد من الزمن عملت الحرب األهل ّية -التي
يئ عام 1958م ،ومن ث ّم عادت
اشتعلت جذوتها يف لبنان بشكل جز ّ
بني عامي  1975و1989م -بشكل ملموس عىل تراجع الدور الذي

األخص املسيح ّيون
كان يؤ ّديه اللبنان ّيون يف الشؤون العرب ّية ،وعىل
ّ
يف داخل لبنان ،وحتّى بريوت التي كانت يف وقت ما أحد أكرث
املراكز أه ّم ّية يف املجاالت التجاريّة واملال ّية والفكريّة يف املنطقة

العرب ّية ،يف حني تراجع موقعها امله ّم هذا بسبب الحرب[[[.

من الجدير بالذكر أ ّن وجهات النظر بشأن الهويّة الثقافيّة
والقوميّة للبنان تحظى باختالف وتباين لدى العديد من املفكّرين

غسان تويني -الرئيس األسبق
واملثقّفني اللبنانيّني ،إذ يقول ّ
ملؤسسة دار النهار اللبنانيّة« :-إ ّن التع ّدديّة املألوفة لدينا من قدم
ّ

تاريخنا -الفينيقيّة واإلغريقيّة يف العصور األوىل ،ث ّم الرسيانيّة
واإلغريقيّة ،والرسيانيّة والعربيّة ،والعربيّة والالتينيّة يف ما بعد-
فرضت علينا أن نجمع العامليّة الثقافيّة وأمل األجيال القادمة.
جهنا بحثًا عن الح ّريّة وحقوق اإلنسان (رموز
وهكذا فإ ّن تو ّ
الثورة الفرنسيّة) ،هو بهدف إعادة تجديد للهويّة التي نبحث عنها

[[[ -كريستيان لوشون ،فرنسا ولبنان والرشق األدىن ،ثفافة قدمية مشرتكة .يف« :الفرانكوفونيّة
العربيّة...دراسات وشهادات» ،مصدر سابق ،ص .47
[2]- Bernard Lewis, La formation du Moyen-Orient Moderne, (Paris: Aubier
histoires, 1995), p.p.32- 33.
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واملستلهمة من مصادر قدمية ،ولكن ملاذا الدهشة من وحدة

فكريّة مع باريس؟[[[.

جعت فكرة الشخص ّية الفينيق ّية اللبنان ّية
يف زمنٍ الحق ش ّ
الفينيقي عىل
ين
املدعومة من فرنسا -اعتام ًدا عىل التأريخ الكنعا ّّ

ظهور محاوالت ع ّدة إلجهاض عروبة هذا البلد ،إذ قاد إحدى
تلك املحاوالت سعيد عقل ومي امل ّر ،ومن تبعهام من ر ّواد اللغة
اللبنان ّية املكتوبة بالحرف الالتيني ،لك ّن تلك املحاوالت باءت
حب بها اللبنان ّيون[[[.
بالفشل ،ومل ير ّ
يقول أسعد أبو خليل« :لقد تجلّت تلك األفكار أكرث ما تجلّت

والسيايس لليسوعيّة السياسيّة ،التي حاولت رسم
يب
يف اإلنتاج األد ّ
ّ

عالمة استفهام كبرية حول هويّة لبنان ،يف حني مثّلت محاوالت
ريا لهويّته
إعادة لبنان إىل الفينيقيّة عىل حساب عروبته تهدي ًدا خط ً
وشخصيّته الوطنيّة ،فقد كانت فكرة الفينيقيّة نو ًعا من أنواع الر ّد عىل

فكرة العروبة يف مرحلة كانت فيها األخرية دعوة ض ّد االستعامر بشتّى
الفرنيس منه يف عقدي العرشينات والثالثينات،
أنواعه ،وال سيّام
ّ
جهات الداعية إىل الفينيقيّة عىل حساب العروبة،
ّ
ولعل هذه التو ّ
أيديولوجي
أو كتابة اللغة العربيّة بالحروف الالتينيّة ،هو موقف
ّ
يصب يف إطار التبعيّة .أ ّما املحاولة األخرى لدحض
(فكري)
ّ
ّ

[1]- Ghassan Tueni ,” Dialogue Des Cultures ou Choc Des Civilisations?” , L’Orient
Le jour , 17/10/2002.

[[[ -أسعد أبو خليل« ،ض ّد الفرانكوفونيّة ،بطالن الثقافة اللبنانيّة» ،ملف أقنعة الفرانكوفونيّة ،مجلّة
اآلداب ،السنة  ،49العددين  ،10/9سبتمرب /أكتوبر 2001م ،ص.34

79

 80الفرانكوفون ّية

والسيايس
يب
عروبة لبنان ،فقد تجلّت أكرث ما تجلّت يف اإلنتاج األد ّ
ّ
لليسوعيّة السياسيّة ،التي حاولت وبنجاح رسم عالمة استفهام حول
هويّة لبنان ،ومثال ذلك إجابة بيار الجميّل عن سؤال حول هويّة
لبنان ،عندما قال« :إ ّن هناك حاجة إىل خرباء لتقرير هذه املسألة»[[[.

راب ًعا -الفرعون ّية

مثلام رأينا األصوات املنادية بامليل إىل الرببريّة عىل حساب

يب ،والفينيقيّة يف لبنان ،نجد أ ّن من أبرز
العربيّة يف املغرب العر ّ
املنادين بالقوميّة املرصيّة (الفرعونيّة) أحمد لطفي السيّد[[[،
املرصي
وبيّومي قنديل ،وسالمة موىس ،وطه حسني -الكاتب
ّ

يب -الذي أعرب عن عدم اتفاقه مع
الكبري وعميد األدب العر ّ

فكرة الوحدة العربيّة وتح ّدث عن معتقداته يف القوميّة املرصيّة
(الفرعونيّة الجذور) يف مناسبات ع ّدة[[[ ،وكتب عام 1933م يف
قائل« :الحضارة املرصيّة والفرعونيّة
ً
مجلّة «كوكب الرشق»،
متأصلة يف نفوس املرصيّني وستبقى كذلك ،بل يجب أن تبقى
ّ
ين قبل أن يكون عربيًّا ،وال يُطلب من مرص
وتقوى،
ّ
واملرصي فرعو ّ

تتخل عن فرعونيّتها وإال سيكون معنى ذلك :إهدمي يا مرص أبا
ّ
أن
[[[ -أسعد أبو خليل ،مصدر سابق ،ص.34

ي
[[[ -أحمد لطفي السيّد :مفكّر وفيلسوف
عريب ،ورائد من ر ّواد الحركة الوطنيّة املرصيّةُ .ع ّ
ّ
مدي ًرا لدار الكتب املرصيّة (1918-1915م) ث ّم مدي ًرا للجامعة املرصيّة 1925م ،فوزي ًرا للمعارف
1928م عاد إىل إدارة الجامعة 1930م ث ّم استقال 1932م ،عاد م ّرة ثالثة مدي ًرا للجامعة 1938مُ .ع ّي
عي وزي ًرا للخارجيّة 1946م فنائبًا
عض ًوا مبجمع اللغة العربيّة 1940م،
ً
فرئيسا له (1963-1945م)ّ .
لرئيس الوزراء ،وعض ًوا مبجلس الشيوخ.
[[[ “-قوميّة مرصيّة» ،املوسوعة الح ّرة ويكيبيديا:

/https://ar.wikipedia.org/wiki
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الهول واألهرامات وانيس نفسك واتبعينا ....ال تطلبوا من مرص أكرث

مم تستطيع أن تعطي ،مرص لن تدخل وحدة عربيّة سواء كانت يف
ّ
القاهرة أو دمشق أو بغداد»

[[[.

ولعل املناداة بقوم ّية فرعون ّية أو ذوبان يف حضارة الغرب بقوم ّية
ّ

متوسط ّية مل يكن طه حسني أ ّول من نادى بها ،بل هناك العديد
بحر
ّ

من املفكّرين -كام ذكرنا آنفًا -من جيل طه حسني ومن بينهم أحمد

لطفي الس ّيد الذي طالب برفض اللغة العرب ّية الفصحى واستخدام
ديني سواء مدرسة أو
تعليمي
أي مرشوع
العا ّم ّية املرصية ورفض ّ
ّ
ّ

أسس حزب األ ّمة صاحب شعار «مرص للمرصيّني»،
جامعة ،وهو من ّ
الحدودي املنغلق ،كذلك سالمة
اإلقليمي
وهو يُع ّد من ر ّواد الفكر
ّ
ّ

موىس[[[ الذي نادى مبثل ما نادوا به َمن ذكرناهم من القوم ّية الفرعون ّية
وتكوين تص ّور جديد للشخص ّية املرصيّة بعي ًدا عن الدين ،وطالب
بكتابة حروف اللغة العرب ّية بالالتيني واعترب هذا وثبة نحو املستقبل[[[.
[[[ -طه حسني ،مجلّة «كوكب الرشق» 12 ،أغسطس1933 ،م.

مرصي ،عرف بإعجابه بالثقافة العلميّة الحديثة ودعوته إىل بساطة
[[[ -سالمة موىس :كاتب
ّ
األسلوب إلفادة الجمهور ،وميله إىل األفكار االشرتاكيّة يف االجتامع والسياسة واألدب ،رأس تحرير
وأسس أيضً ا «املجلّة الجديدة»
«الهالل» ،و«البالغ» ،و«املقتطف» ،و«العصور» ،و«أخبار اليوم»ّ ،
يف ،يف :السيد
1929م[ .محمد عابد الجابري ،تقييم
ّ
نقدي ملامرسات العوملة يف املجال الثقا ّ
يسن وآخرون (ندوة العرب والعوملة)( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربيّة2000 ،م) ،ص ].98-97
أحمد مطلوب« ،الحركات املناوئة لوحدة الثقافة العربيّة» ،يف :وحدة الثقافة العربيّة وصمودها بوجه
العراقي مبشاركة املنظّمة
العلمي
التحدّيات ،بحوث ومناقشات الندوة الفكريّة التي نظّمها املجمع
ّ
ّ
العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم املنعقدة يف بغداد ،ط( ،2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربيّة،
1997م) ،ص ص.98-97
[[[ -ا ُنظر :سالمة موىس ،البالغة العرصيّة واللغة العربيّة( ،القاهرة :مطبعة املستقبل1964 ،م)،
ص .33
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وبعد التط ّرق إىل هذه الحركات الثالث -األبرز يف املنطقة
نتوسع بالحديث عن حركات مامثلة كاآلثورية
العربية -سوف لن ّ

واآلشورية والرسيانية يف العراق وسوريا وغريهام؛ أل ّن هذه الدراسة
تختص باالفرانكوفونيّة من حيث املصطلح واملفهوم والتط ّور
ّ
التأريخي.
ّ

الفصل الرابع
ّ
الفرانكوفونية
أهداف
ّ
وتوجهاتها

ال ب ّد لنا يف البدء ،أن نذكّر بأ ّن ما تطرحه الفرانكوفون ّية من
أهداف ،ال س ّيام من خالل ما تقوم به املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية
يف السعي نحو تحقيق تلك األهداف ،هي ليست ذات األهداف
التي كانت قد طرحتها الفرانكوفون ّية يف بداية نشأتها منذ مطلع
السبعين ّيات من القرن املايض ،واستم ّرت تعمل عىل تحقيقها خالل

عقدين من الزمن.

األول :أهداف الفرانكوفون ّية واألقنعة
املبحث ّ

االستعامر ّية

جهاتها وأهدافها منذ
إ ّن السياسة الفرانكوفون ّية تح ّولت يف تو ّ
املتغيات الها ّمة التي حصلت
مطلع عقد التسعين ّيات ،وذلك بفعل
ّ
السوفيتي
وبخاصة يف أعقاب سقوط االتحاد
عىل الساحة الدول ّية
ّ
ّ
السابق وبداية انفراد الواليات املتّحدة األمريك ّية كقطب متف ّرد يف
فضل عن ما بدأت تواجهه الفرانكوفون ّية
ً
ميدان السياسة العامل ّية،
لعل يف مق ّدمتها هجمة العوملة أو «األمركَة»،
من تح ّديات متع ّددةّ ،

ين يف مجال السيادة شبه التا ّمة للغة
ً
فضل عن التح ّدي االنكلوفو ّ

اإلنكليزيّة عامل ًيا يف شتّى مجاالت الحياة ،التي ع ّززتها ثورة
املعلومات واالتصاالت الحديثة الهائلة .فعىل سبيل املثال،
قائل:
غسان سالمة عن أه ّم ّية اللغة الفرنس ّية يف لبنانً ،
يتح ّدث ّ
«إ ّن الطالب الذين يتعلّمون الفرنس ّية عدد ال بأس به ،فهناك  64يف
املئة من الطالب الذين يتعلّمون لغات أجنب ّية يختارون الفرنس ّية،
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وهي اللغة األجنبية األوىل يف املدارس والجامعات اللبنانيّة .ومن
مؤسسات فرانكوفونيّة بعمل
املالحظ أنّه عندما تقوم جهات أو ّ

مميّز فإنّها تجتذب إليها طالب اإلنكليزيّة ،مثال ذلك :املعهد
العايل للتجارة ،الذي أصبح أفضل مدرسة أعامل يف البلد ،لذلك
تشت ّد املنافسة من قبل الطالب بلغات مختلفة للدخول إليه»[[[.

ويف نفس السياق ،يرى عدد كبري من الكتّاب واملفكّرين أ ّن هناك

أهدافًا تسعى فرنسا إىل تحقيقها من خالل الفرانكوفون ّية ،مستغلّة
مكانتها ودورها املؤث ّر يف املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية ،تختلف

عن األهداف التي تعلن الفرانكوفون ّية بأنّها تسعى إىل تحقيقها من
املؤسسات والوكاالت الفرانكوفون ّية ويف مق ّدمتها املنظّمة
خالل
ّ

الدول ّية للفرانكوفون ّية .لذا نحاول يف أدناه إبراز أه ّم األهداف التي
يعتقد كثريون بأنّها أهداف خف ّية تسعى فرنسا -كام سبق ذكره -إىل

تحقيقها من خالل الفرانكوفون ّية ،إذ أ ّن هناك من يرى« :أ ّن فرنسا
القيادي (كدولة كربى) يف العامل وإبراز دورها
تحاول تأكيد دورها
ّ
ظل التنافس بني أوروبا
يل ،وذلك يف ّ
الطليعي عىل الصعيد الدو ّ
ّ

والواليات املتّحدة ،إذ تحاول فرنسا من خالل الفرانكوفون ّية أن
العسكري املبارش إىل عالقات طبيع ّية ،مبا
تخرج من لغة االستعامر
ّ

واللغوي
يف
االقتصادي
يحفظ لها قيادة هذا التج ّمع
ّ
ّ
والسيايس والثقا ّ
ّ
يف ،وذلك ملواجهة ت ّيار العوملة الجارف ،ويصف عدد من
والجغرا ّ

املحلّلني السياس ّيني الفرانكوفون ّية بأنّها مبثابة «عوملة ثانية» تسعى
العريب،
غسان سالمة« ،الفرانكوفونيّة فرصة نادرة أمام لبنان» ،مجلّة األسبوع
ّ
[[[ -ا ُنظرّ :
2002/10/14م.
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لتجميع عدد من الدول لخدمة أغراضها ومصالحها الذاتيّة»[[[ .يف
حني يرى رأي آخر« :أ ّن الفرانكوفونيّة تهدف إىل الهيمنة الثقافيّة
ظل العوملة
واالقتصاديّة عىل الجنوب كام هي (األمركَة) يف ّ

ين يف الجنوب ،فهي مبثابة تحالف
والتغلغل
ّ
االقتصادي الربيطا ّ
الشامل عىل الجنوب بشتّى األساليب السياسيّة واالقتصاديّة ،بل

والعسكريّة ،تحت شعارات حقوق اإلنسان والدميقراطيّة ،مثل:
إنشاء ق ّوات التدخّل الرسيع يف إفريقيا مبساعدة أمريكيّة ،وق ّوات
يب «يوروفور  ،»Euro Forوتطبيق مبدأ «السيادة
التدخّل األورو ّ
املنقوصة» عىل دول الجنوب»[[[.
تقول مونيك لوثيه[[[ ،يف محارضة له بعنوان «أه ّم ّية الرتجمة يف

ين دور الـ (إيزيت) « :»ESITال يجادل
الحوار العر ّ
يب الفرانكوفو ّ
أحد اليوم بشأن رضورة الح ّد من العوملة حيث ترتفع املزيد من
مهم
األصوات التي تنادي بوقف االنفتاح
االقتصادي الذي يعترب ًّ
ّ
بأي حا ٍل من األحوال .ففي الواقع،
-بالتأكيد ،-لك ّنه غري كاف ّ

تنشأ يف ظل العوملة وتكثيف االتصاالت مشاكل من بينها مشكلة
االتصاالت بني الشعوب والثقافات ،وتكمن هذه املشكلة يف

الرغبة يف إحداث تبادل علی مستوى يتخطّى مستوى استهالك
[[[ -ا ُنظر :عز الدين املنارصة« ،الفرانكوفون ّية عوملة ثانية» ،عىل موقع اإلنرتنت:
http://www.yahoo.com.francophonie

[[[ -أحمد لربصان« ،الجنوب والشامل يف القرن الحادي والعرشين» ،مجلّة التعاون ،السنة ،16
العدد  ،54ديسمرب/كانون األول 2001م ،ص .216
[[[ -أستاذ يف املدرسة العليا للمرتجمني الفوريّني والتحريريّني «اإليزيت» وجامعة السوربون
بباريس.
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كل كيان يسعى للحفاظ عىل الهويّة الثقافيّة
ليحل محلّه رغبة ّ
ّ
السلع

القويّة وثقافيّة يف أن يُ ّعرب عن نفسه وأن يقيم نو ًعا من الحوار
الحقيقي بني الثقافات وبني الشعوب ،ولتلبية هذه التطلّعات من
ّ

وخاصيّات اللغات املميّزة والفكريّة
الرضوري أن تبقى عىل تن ّوع
ّ
والثقافيّة ،وذلك يتطلّب بالطريقة نفسها الح ّد من عوملة استخدام
اللغة اإلنكليزيّة ومضاعفة التبادالت السياسيّة واالقتصاديّة والثقافيّة
بشكلٍ مبارش بني اللغات دون اللجوء إىل لغة مرجعيّة واحدة بهدف

توسيع نطاق الحدود الجغرافيّة اللغويّة»[[[.

والدبلومايس
السيايس
كذلك فإ ّن فرنسا تهدف يف املجال
ّ
ّ
من خالل الفرانكوفون ّية إىل تأسيس عالقات أكرث متانة مع الدول
املنضوية إىل منظّمتها ،وذلك من أجل الحصول عىل أكرب قدر

والدبلومايس يف املحافل الدول ّية ،وال س ّيام
السيايس
من الدعم
ّ
ّ
مم يوفّر لها إمكانية االحتفاظ مبكانتها
يف إطار األمم املتّحدةّ ،

يل عض ًوا دامئًا؛ ذلك أ ّن دول املنظّمة
يف مجلس األمن الدو ّ
الفرانكوفون ّية يقارب عددها من ثلث مجموع أعضاء األمم املتّحدة
وهي مبثابة كتلة ها ّمة من التصويت[[[.

يف ،فإ ّن فرنسا
ومن خالل أهداف الفرانكوفونيّة يف املجال الثقا ّ

تحاول اإلبقاء عىل اللغة الفرنسيّة صامدة بوجه تح ّدي اإلنكليزيّة
الفرانكفوين دور الـ «إيزيت  ،»ESITيف:
ّ
العريب
[[[ -مونيك لوثيه« ،أه ّميّة الرتجمة يف الحوار
ّ
«الفرانكوفونيّة العربيّة...دراسات وشهادات» ،مصدر سابق ،ص .324
[[[ -عثامن سعدي ،التعريب يف الجزائر كفاح شعب ض ّد الهيمنة الفرانكوفونيّة( ،الجزائر :رشكة
دار األ ّمة للطباعة1993 ،م) ،ص.158
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لها ،كذلك األمر سيّان يف ما يتعلّق بالثقافة الفرنسيّة ،وذلك من خالل
اللغوي) الرامي
يف والتع ّدد
ّ
تب ّني الفرانكوفون ّية ملبدأ (التن ّوع الثقا ّ
إىل مواجهة العوملة األمريكيّة ،التي بدأت تطال ليس فقط الدول
والحكومات الفرانكوفونيّة فحسب ،بل وفرنسا يف عقر دارها -كام سبق
ذكره -وهذا ما دفع فرنسا إىل املناداة يف املحافل الدول ّية بإنشاء مجتمع
يف الذي تفرضه العوملة األمريكيّة بغية
عاملي ال يقوم عىل التامثل الثقا ّ
ّ
[[[
التخلّص من هيمنة الثقافة األمريك ّية واعتالئها مرتبة العامل ّية واألمم ّية .
وهكذا فإ ّن األهداف األوىل للفرانكوفون ّية قد متثّلت -آنذاك -بالتطلّع
نحو تحقيق أهداف لغويّة جغرافيّة ،والعمل عىل توثيق الروابط الثقافيّة
بني أعضائها ،وتأكيد أ ّن اللغة الفرنس ّية متثّل كتلة عامل ّية كبرية تستطيع
تغي الظروف وبزوغ
ين يف العامل .غري أ ّن ّ
أن تواجه امل ّد االنكلوفو ّ
الواليات املتّحدة كق ّوة عظمى وحيدة جعل فرنسا تضيف إىل البعد
يف للفرانكوفون ّية أبعا ًدا أخرى سياس ّية ودبلوماس ّية[[[.
الثقا ّ
ويف نفس السياق ،ويف إطار أه ّم ّية اللغة الفرنس ّية ،كانت مجلّة
مخصصا
الفكر الفرنسيّة ( ،)ESPRITقد نرشت سنة  1962م عد ًدا
ًّ
ملحور الفرنس ّية لغة ح ّية ،تضمن مجموعة من املقاالت تجمل
اللغة الفرنس ّية ،واعترب محتوى هذا املحور ومواده مبثابة البيان
األ ّول للفرانكوفون ّية

[[[.

[[[ -عمر النمري« ،الفرانكوفون ّية استعامر أم استخراب» ،مجلّة البيان ،السنة  ،17العدد ،178
سبتمرب -أكتوبر 2002م ،ص.48
[[[ -رأفت ،مصدر سابق ،ص.15

[[[ -دخالة سعود ،العالقات األوروبيّة اإلفريقيّة وبروز املنافسة األمريكيّة بعد الحرب الباردة،
تخصص
ملخّص مذكّرة لنيل شهادة املاجستري ،قسم العلوم السياسيّة والعالقات الدوليّة،
ّ
عالقات دوليّة ،جامعة الجزائر2005 - 2004 ،م ،ص .35
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االقتصادي الذي سبقها يف هذا املجال ،إذ
فضل عن البعد
ً
ّ
جهات يف أعقاب بروز العوملة كتيّار رئيس يسعى
تنامت تلك التو ّ

لقيادة العامل بشكل أكرث جال ًء منذ مؤمتر دافوس عام 1993م ،يف
جهاتها منذ
ريا يف أهدافها وتو ّ
حني شهدت الفرانكوفونيّة تح ّو ًل كب ً

انعقاد مؤمتر ق ّمة رؤساء الدول والحكومات الفرانكوفونيّة السابع

يف هانوي عام 1997م ،حينام ق ّرر رؤساء  52دولة وحكومة إعطاء

واالقتصادي بإقرار إنشاء
السيايس
الفرانكوفونيّة كامل بعدها
ّ
ّ
املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة ،وتعيني أمني عا ّم للمنظّمة يُنتخب

مل ّدة أربع سنوات من أجل القيام باملهام السياسيّة واالقتصاديّة
الجديدة للمنظّمة[[[.

املتعددة للفرانكوفون ّية
التوجهات
املبحث الثاين -
ّ
ّ

يف دعم السياسة الفرنس ّية

بسبب التح ّديات التي بدأت تواجهها الدول الفرانكوفونيّة

تغيات ها ّمة
-ويف مق ّدمتها فرنسا -بعد أن شهدت الساحة الدوليّة ّ

يف املجاالت السياسيّة واالقتصاديّة والثقافيّة ،تح ّولت السياسة
الفرانكوفونيّة من أسلوب الهيمنة والتبعيّة -الذي كان سائ ًدا بني
فرنسا والدول الفرانكوفونيّة خالل عقدي السبعينيّات والثامنينيّات

ي «بطرس بطرس غايل» أ ّول أمني عام للمنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة ،يف مؤمتر ق ّمة هانوي
[[[ُ -ع ّ
حل
1997م ،والذي كان يشغل قبل هذا التاريخ منصب أمني عام منظّمة األمم املتّحدة ،يف حني ّ
يل السابق «عبدو ضيوف» أمي ًنا عا ًّما للمنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية بعد
ً
بدل عنه الرئيس السنغا ّ
ين التاسع الذي انعقد يف بريوت يف أكتوبر/ترشين األ ّول .2002ثم
انتخابه يف مؤمتر الفرانكوفو ّ
بدل عنه «ميكائيل جان» ،وأعقبتها األمينة العا ّمة الحاليّة
يف  2006و2012م ىل التوايل ،حتى حلّت ً
«لويز موشيكيوابو» يف 2016م.
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من القرن املايض -إىل أسلوب الحوار والتعاون املشرتك يف

إطار املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة[[[ ،وذلك من أجل مواجهة
ظل هيمنة نظام
التح ّديات الخطرية التي تواجهها تلك الدول يف ّ
القطبيّة األحاديّة عىل العامل أجمع ،مع أنّه يجب اإلشارة إىل أ ّن
ما متتّعت به املنظّمة الدوليّة الفرانكوفونيّة من شخصيّة معنويّة

واعتباريّة مستقلّة ،معرتف بها يف املحافل الدوليّة ،ال ينكر عىل
وسيايس وحجم تأثري ال يستهان
دبلومايس
فرنسا ما متتلكه من ثقل
ّ
ّ

به يف املنظّمة الفرانكوفونيّة ،كام يجب التذكري أنّه ينبغي التمييز
بني السياسة الفرانكوفونيّة يف مرحلة ما بعد االستعامر يف الدول

التي كانت مستعمرات فرنسيّة واملك ّرسة -آنذاك -للعمل عىل
التقني ،من أجل تحقيق مصالح
توثيق الصالت الثقافيّة والتعاون
ّ
اقتصاديّة وسياسيّة واسرتاتيجيّة لفرنسا ،وبني األهداف الفرانكوفونيّة
املعارصة حيث يجري العمل عىل تحقيقها يف إطار املنظّمة الدوليّة

الفرانكوفونيّة[[[.

لقد كانت الفرانكوفون ّية هي األسلوب الحسن والطريقة
املجدية التي نجمت عن الحلم الذي ساور فرنسا لفرتة

طويلة ،وهو حلم غارق يف الرومانس ّية والخيال ،يؤمن بتحقيق
اإلمرباطوريّة الفرنس ّية األوروب ّية مع فرنسا اإلفريق ّية ،وهي التي
[[[ -هناك  31منظّمة دول ّية وإقليم ّية رشيكة للمنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية ،ووقّعت املنظّمة
الدوليّة للفرانكوفونيّة عىل اتفاقيّات تعاون معها ،ومن بينها منظّمة األمم املتّحدة ،واالتحاد
اإلفريقي .وكافّة أعضاء املنظّمة وقّعوا عىل اتفاقيّة حقوق الطفل.
يب و االتحاد
األورو ّ
ّ
جا ،مصدر
الزيدي ،السياسة الفرانكوفونيّة إزاء الوطن
[[[ -وليد كاصد
ّ
ّ
العريب..الجزائر أمنوذ ً
سابق ،ص .33
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يطلق عليها ( )La France L’autre Mereأي «فرنسا األ ّم األخرى».

وقد كان هذا الحلم يدور يف مخيّلة الجرنال ديغول وهو يروم تأسيس

ين -كام سبق ذكره -وذلك يف
يل مشابه للكومنولث الربيطا ّ
تج ّمع دو ّ
أعقاب الحرب العامليّة الثانية للتعويض عن اإلمرباطوريّة الفرنسيّة
السابقة[[[ .وكان الجرنال ديغول قد ألقى -يف «مؤمتر إفريقيا» عام

1944م الذي انعقد يف برازافيل -خطابًا تلته مناقشات متحورت
الفرنيس» الذي يهدف إىل وضع إفريقيا
حول فكرة إنشاء «االتحاد
ّ

الفرنسيّة تحت راية العلم
ولعل هذا الطموح كان من أبرز
الفرنيس[[[ّ .
ّ
دوافع إطالق الفرانكوفونيّة يف مطلع السبعينيّات من القرن املايض.
جهات مختلفة أطلقت العنان للفرانكوفون ّية للربوز يف
هناك تو ّ

الساحة الدول ّية يف الخمس املاضية ،التي أكّدها عدد من املسؤولني

لعل من بني أبرزهم الرئيس
الفرانكوفون ّيني يف أكرث من مناسبةّ ،
الفرنيس السابق «فرانسوا ميرتان» يف أواخر الثامنين ّيات ،الذي
ّ

قائل« :إ ّن الفرانكوفون ّية ليست هي اللغة الفرنس ّية وحسب،
تحدث ً
ين ينبغي
إذا مل نتوصل إىل قناعة بأ ّن االنتامء إىل العامل الفرانكوفو ّ

أن يكون سياس ًيا واقتصاديًّا وثقاف ًّيا ميثّل إضافة ،فإنّنا سنكون قد
فشلنا يف العمل الذي بدأناه منذ سنوات ع ّدة»[[[.
[[[ -هيكل ،مصدر سابق ،ص.8

[[[ -سيّد محمد أحمد ،ندوة «االستعامر الجديد والثقافة» ،ندوة مجلّة السياسة الدوليّة ،القاهرة،
1971م ،ص.233
[[[ -بطرس بطرس غايل« ،هدف الفرانكوفونيّة الدفاع عن التعدّدية الثقافيّة» ،مقابلة يف مجلّة
السياسة الدوليّة ،العدد  ،133يوليو/متّوز 1998م ،ص.15
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جهات ترسم السياسة الفرانكوفونيّة خالل
-لقد بقيت تلك التو ّ

الفرنيس مبا ميتلك
عقدي السبعينيّات والثامنينيّات وتحت التأثري
ّ
املؤسسات الفرانكوفونيّة آنذاك ،وال سيّام منذ
من ثقل كبري يف
ّ
والتقني يف عام 1970م ،وقد تك ّرس ذلك
يف
إنشاء وكالة التعاون الثقا ّ
ّ

أيضً ا يف أ ّول مؤمتر ق ّمة لرؤساء الدول والحكومات الفرانكوفونيّة
جهات
ّ
عام 1986م الذي انعقد يف فرساي.
ولعل من بني أبرز تو ّ
الفرانكوفونيّة بقيادة فرنسا ما يأيت:

أ ّو ًل -الفرانكوفون ّية كأداة سياس ّية

يقول واضع فكرتها األوىل (أونسيم ريكلو)« :تحمل الفرانكوفونيّة
معنى سياسيًّا ،واعترب اللغة الفرنسيّة هي حاملة املثل العليا
ً
ين من
الفرنسية واللسان األكرث قدرة عىل التعبري عن التضامن اإلنسا ّ
يف عىل عكس الكومنولث الذي يتّسم بالنفعيّة
خالل التبادل الثقا ّ
املاديّة»[[[.
ويف حقبة الحقة متق ّدمة ،كان من بني أه ّم األهداف التي كان

يصبو الجرنال ديغول إىل تحقيقها يف سياسته الخارج ّية ،هو سعيه
إىل أن يعيد إىل فرنسا املجد الذي كان لها يف نهاية القرن التاسع

عرش ،ويف بداية القرن العرشين ،واملكانة التي تتبوؤها بني الدول
جله يف مذكّراته أكرث من م ّرة[[[،
الكربى ،وهذا الهدف األسمى قد س ّ

املؤسسة العربيّة للدراسات والنرش،
الكيايل ،موسوعة السياسة ،ج ( ،5بريوت:
ّ
[[[ -عبد الوهّاب
ّ
1985م) ،ص .488
[[[ -شارل ديغول ،مذكّرات األمل  -التجديد 1962-1958م ،ترجمة :سموحي فوق العادة،
(بريوت :منشورات عويدات1971 ،م) ،ص.26
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لعل من أبرزها
وقد كان ضمن رؤيته بعيدة املدى ع ّدة أهدافّ ،

طريق الثقافة الفرنسيّة الذي يعطي فرنسا دو ًرا قياديًّا يف كثري من دول
العامل ،وذلك بانتهاج دبلوماسيّة جديدة تطمنئ إليها تلك الدول[[[.

ث ّم حدث أ ّن فرنسا ومع الدور الذي ارتآه ديغول ،حاولت -وما
زالت -مجانبة الهيمنة األمريكيّة وطغيانها عىل العامل[[[ .وكانت نظرة

ديغول وتطلّعاته تتمثّل يف حرصه عىل ضامن ق ّوة فرنسا ومصالحها
القوميّة العليا ،وتحقيق استقالليّتها من خالل جعلها حلقة توازن
كل ذلك إعادة فرنسا
يل واالشرتايكّ ،وقبل ّ
بني املعسكرين الرأسام ّ
ملرتبتها كق ّوة كربى[[[.

-لقد أوضح الجرنال ديغول يف بيان أصدره يف أواخر عام

1962م ،مفهوم سياسته تجاه العامل الثالث ،وكانت تلك السياسة

كل يشء -نحو مستعمرات فرنسا اإلفريقّية عا ّمة ونحو
جهة -قبل ّ
مو ّ

فضل عن نرش اللغة والثقافة الفرنس ّيتني،
ّ
خاصة ،إذ تض ّمنت
الجزائر
ّ
محل االستعامر
تعزيز التعاون االقتصادي واملعونة الف ّن ّية اللتني حلّتا ّ
ين ،وقد تختلف الوسائل واألساليب ،عىل حني أ ّن الغرض
االستيطا ّ

القيادي يف العامل.
األساس هو استعادة مجد فرنسا ،وإثبات دورها
ّ

الصحفي الذي عقده
ولعل ما جاء يف حديث ديغول يف املؤمتر
ّ
ّ
يف شهر يناير /كانون األ ّول 1964م ما يق ّدم صورة واضحة عن

[[[ -بطرس بطرس غايل« ،الدبلوماسيّة الديجوليّة والجمهوريّة الخامسة» ،السنة  ،2العدد ،4
أكتوبر/ترشين األ ّول 1966م ،ص ص.48-47
[[[ -هيكل ،مصدر سابق ،ص.7

[3]-A.W. Deport , De Gaulle Foreign Policy 1944 -1946, (Cambridge: Harvard
University Press, 1968), P.287.
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األسباب والدوافع التي جعلت فرنسا تطلق الفرانكوفونيّة مع مطلع

عقد السبعينيّات من القرن املايض ،ال سيّام يف جوانبها السياسيّة
والدبلوماسيّة ،وقد ركّز ديغول يف حديثه عىل ثالثة محاور :أ ّولها:

الطليعي عىل
القيادي يف العامل وإبراز دورها
تأكيد دور فرنسا
ّ
ّ
يل ،وذلك من خالل املعونة الف ّنيّة واملساعدات
الصعيد الدو ّ
االقتصاديّة للدول التي كانت مستعمرات فرنسيّة سابقة[[[ .وقد كانت
موضوعاتها الرئيسيّة« :نرش اللغة الفرنسيّة يف العامل ،واملساعدة يف
مجال التعليم وتدريب الكوادر ،ال سيّام يف الدول الفرانكوفونيّة يف

العامل الثالث»[[[ .وثانيهام :لظروف ومالبسات شائكة ،منعت فرنسا
القيادي داخل أوروبا الغربيّة ،حمل ديغول
من تحقيق وجود دورها
ّ

الدبلومايس نحو العامل الثالث ليعود بعد ذلك
عىل توجيه نشاطه
ّ
إىل تحقيق آماله يف أوروبا .أ ّما ثالثها :فهو محاولة الضغط عىل

األطلنطي وداخل أوروبا الغربيّة[[[.
أهدافها داخل حلف
ّ

-لقد أصبح الخطر الرئيس الذي يه ّدد املصالح الفرنس ّية بعد سقوط

السوفيتي السابق ،هو الواليات املتّحدة دون منافس ،وال س ّيام
االتحاد
ّ
يف القا ّرة اإلفريق ّية ،إذ اتجهت األنظار األمريك ّية نحو تلك القا ّرة؛ وذلك

العددي للدول اإلفريق ّية
لعل من بني أه ّمها« :العامل
ألسباب عديدةّ ،
ّ
التي تشكّل حوايل ثلث مجموع الدول األعضاء يف األمم املتّحدة»،

وبالتايل فهي كتلة ها ّمة يف التصويت ،كذلك فإ ّن إفريقيا تُع ّد مستود ًعا
[[[ -بطرس غايل« ،الدبلوماس ّية الديجول ّية والجمهوريّة الخامسة» ،مصدر سابق ،ص.53

[2]- France, (Paris: La Documentation Francaise, 1977), P.69.

[[[ -بطرس غايل« ،الدبلوماسيّة الديجوليّة والجمهوريّة الخامسة» ،مصدر سابق ،ص.53
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فضل عن
ً
تنافسا غربيًّا عليها من االستقالل،
ها ًّما للمعادن التي تواجه
ً

أ ّن إفريقيا هي اليوم سوق كبرية لترصيف املنتجات األمريكيّة[[[.

عىل أ ّن من يتابع واقع الخالفات األمريك ّية -الفرنس ّية يستطيع

أن يلمح كيف تط ّورت األمور بحيث جرى -وال يزال -تدعيم
«الفرانكوفون ّية» ليك تدخل املنافسة الساخنة مع الواليات املتّحدة
األمريك ّية يف إفريقيا وخارجها أيضً ا ،ومن املفيد أن نطالع ما كتبه

يك عىل عهد الرئيس
جورج بول -مساعد وزير الخارج ّية األمري ّ
كيندي -يف مذاكّرته ،حني قال« :إنّه طوال السبعين ّيات والثامنين ّيات،
مل يكن لدى الواليات املتّحدة مانع من تنشيط الفرانكوفون ّية؛ ألنّها
كانت يف خندق قريب من خنادقنا يف إفريقيا.[[[ »..

 - 2الفرانكوفون ّية كأيديولوجيا

ومؤسساتها
تقوم الفرانكوفون ّية من خالل منظّمتها الدول ّية
ّ
املتع ّددة بدعم اللغة الفرنس ّية وثقافتها عرب العامل ،لذا نجد هناك من
أيديولوجي مبعايري ومفاهيم مع ّينة ،كام
يرى بأنّها «ت ّعرب عن التزام
ّ

أ ّن الفرانكوفون ّية ال تقترص عىل عمل الدول األعضاء ومؤمتراتهم،
بل إ ّن هناك عرشات ال بل مئات الجمع ّيات والتنظيامت املحلّ ّية يف
هذه الدول ،التي تقوم عىل نحو أكرث بالرتكيز يف بثّ اللغة الفرنس ّية
وإبراز ثقافاتها وإنتاجها»[[[.

[[[ -صحيفة البيان ،ديب1999/7/16( ،م).
[[[ -رأفت ،مصدر سابق ،ص ص.16-15

الشويري ،مصدر سابق ،ص .7
[[[ -يوسف
ّ
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نتلمس يف حديث بطرس بطرس غايل -األمني العام األسبق

جهاتاأليديولوجيّةللفرانكوفونيّة،
للمنظّمةالدوليّةللفرانكوفونيّة-التو ّ
يب) التي عقدت
عندما قال« :كانت ندوة (الفرانكوفونيّة والعامل العر ّ
يف معهد العامل العريب۔ بباريس يومي  30و 21مايو 2000م نقطة

البداية لحوار معت ّد تعتزم املنظّمة الدوليّة الفرانكوفونيّة إقامته مع
مجموعة من كبرية من الجهات اللغويّة والثقافيّة التي سوف تشكّل
ملجموع املجتمعات يف زمن العوملة رهانًا اقتصاديًّا وسياسيًّا
فضل عن كونه رهانًا ثقافيًّا[[[.
ً
يبي
ولكن عىل العكس من ذلك ،نجد الكاتب بشري السباعي ّ
مفهومها بالقول« :إنّها تلك الشعوب التي تتح ّدث بالفرنس ّية»،

وإىل التشجيع عىل استخدام اللغة الفرنس ّية نطقًا وكتابةً ،ومن ث ّم
ولعل الطابع
ّ
يف وليست أيديولوجيا»،
فإ ّن الفرانكوفون ّية ت ّيار ثقا ّ
اإلمتولوجي لكلمة ( )Francophonieيحمل أبعا ًدا أيديولوج ّية
ّ

تتجاوز ما يُر ّوج له من طرف الفرانكوفون ّيني؛ من أ ّن الفرانكوفون ّية
واللغوي بني الحضارات والشعوب،
يف
ّ
تسعى إىل ترسيخ التبادل الثقا ّ
الفرنيس واضح يف هذا
بعي ًدا عن أيّة خلف ّيات أخرى!!! فاملعجم
ّ
اللغوي (نسبة إىل متكلّم
األمر ،عندما يريد استخدام الكلمة مبعناها
ّ
اللغة الفرنس ّية) من دون خلف ّيات إيديولوج ّية يرسم الكلمة عىل الشكل

األ ّول .لك ّن األمر مختلف جذريًّا عندما يرسم الكلمة عىل الشكل
الثاين؛ حيث تفوح رائحة اإليديولوج ّية بوضوح وجالء تا ّمني[[[.

[[[ -املصدر نفسه ،ص .30

[[[ -كريستيان فيليب ،مصدر سابق ،ص .120
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استعامري ملصطلح الفرانكوفونيّة ،كام وضعه
وهناك طابع
ّ
وج له الزعيم
يف
الفرنيس «أونسيم ريكلو» -آنف الذكر ،-و ّر َ
الجغرا ّ
ّ
يل سنغور ،هو ما يعلن عنه رصاحة الطابع
الفرانكوفو ّ
ين السنغا ّ
اإلمتولوجي لكلمة فرانكوفونيّة  ،  francophonieحيث نجد
ّ
املعجم الفرنيس يتعامل مع الكلمة من منظورين:
 -املنظور األ ّول :حينام تحيل الكلمة عىل املتكلّم للغة

الفرنس ّية  -من دون رشط االنتامء إىل دولة تنتمي إىل الفضاء
ين -ويف هذه الحالة يكتب الحرف األ ّول من الكلمة
الفرانكوفو ّ
بشكل مصغّر  minusculeعىل الشكل اآليت.)Francophonie( :

املنظور الثاين :حينام تحيل الكلمة عىل من ينتمي إىل بلد

ين ،وهو بالرضورة يتكلّم الفرنسيّة من منظور املعجم
فرانكوفو ّ

الفرنيس  ،وينتمي كذلك إىل بلد عضو يف املنظّمة العامليّة
ّ
الفرانكوفونيّة .ويف هذه الحالة يكتب الحرف األ ّول من الكلمة
مكب majuscule   عىل الشكل اآليت.[[[)Francophonie( :
بشكل ّ

املختص بالدراسات املستقبل ّية
يؤكّد ذلك الباحث املغريب
ّ
املهدي املنجزة « :ليك تنجح الفرانكوفون ّية فإنّها ال ترتكز عىل

اللغة الفرنس ّية والثقافة الفرنس ّية فحسب ،بل ينبغي أن تكون مرشو ًعا

سياس ًّيا واقتصاديًّا»[[[.

العريب ،الفرانكوفونيّة
[[[ -إدريس جنداري« ،يف مخاطر السياسة الخارجيّة الفرنسيّة عىل العامل
ّ
إيديولوجيّة نيوكولونياليّة» ،صحيفة مغرب أونالين 2018/10/22م:
https://ar.moroccomail.fr/
[[[ -عبد الله ركيبي ،الفرانكوفونيّة مرشقًا ومغربًا ( ،الجزائر :دار الكتاب العريب 2010م) ،ص .23
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ولدى العودة إىل منارصي الفرانكوفونيّة ،نجدهم يرون فيها

«أنّها تجمع أشخاص يستخدمون اللغة الفرنسيّة ،وميتلكون قيم
مثاليّة مشرتكة» ،وهو ما نجده لدى (جورج دورليان)[[[∗ ،الذي
يرى أنّه ال توجد عالقة بني نشوء الفرانكوفونيّة وبني االستعامر

الفرنيس القديم ،فهو يقول« :إ ّن مؤمتر الق ّمة الفرانكوفونيّة األ ّول
ّ
لرؤساء الدول والحكومات ُعق َد بفرساي يف فرباير 1986م ،بينام
كان استقالل الجزائر يف سنة 1962م ،وهذا يعني أ ّن الفرانكوفونيّة
مل ِ
تأت مبارشة بعد املرحلة االستعامريّة كر ّدة فعل عىل الهزمية
التي منيت بها فرنسا يف مستعمراتها كافّة»[[[ .وهو ما يؤكّده األمني

العام للمنظّمة الفرانكوفونيّة األسبق عبدو ضيوف ،الذي تخ ّرج
من املدرسة الفرنسيّة ملا وراء البحار نافيًا أدلّة الفرانكوفوين-ة،

أ ّن «عبارات االستعامر الجديد وإفريقيا الفرنسيّة ال أعرفها ،أنا
دامئًا أعامل الجميع باملساواة»[[[ .يردف (دورليان)« :أ ّن اعتبار

رسع؛ إذ قد تصلح
الفرانكوفونيّة أيديولوجيّة فيها الكثري من الت ّ
ألن تكون إطا ًرا لهيكليّة أيديولوجيّة ،إال أنّها تفتقر إىل القواعد
املوضوعيّة لنشوء األيديولوجيّات ،كام تفتقر إىل منظومة املفاهيم

النظريّة التي تسمح لها بتفسري العامل»[[[.
[[[ ∗-األستاذ يف جامعة البلمند اللبنانيّة.

ّ
ثقايف-
[[[ -جورج دورليان« ،الفرانكوفونيّة» ،يف :الفرنكوفونيّة أيديولوجيا .سياسات .تح ِّد
لغوي» ،تحرير :عبد اإلله بلقزيز ،حلقة نقاشيّة( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربيّة2011 ،م)،
ّ
ص .65
[[[ -عبدو ضيوف« ،إفريقيا مستقبل الفرانكوفونيّة» ،جريدة الصحافة اليوم2017 /3/ 20 ،م.
[[[ -جورج دورليان ،مصدر سابق ،ص .66
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وبالرجوع إىل خالصة الرؤى املختلفة التي أرشنا اليها آنفًا تجاه

بخاصة ،وسياسة فرنسا الثقافيّة بعا ّمة،
أيديولوجيّة الفرانكوفونيّة
ّ
ين املناهض للفرانكوفونيّة أسعد أبو
وال سيّام لدى الكاتب اللبنا ّ
خليل ،الذي نجده يقول« :إ ّن الفرانكوفونيّة يف لبنان هي أيديولوجيّة

وليست لغة ،وإ ّن احتفال لبنان بها يُراد منه التشويش عىل عروبة
لبنان يف الوقت الذي باتت فيه اإلنكليزيّة متف ّوقة عىل الفرنسيّة،
يب ،والدور الذي أ ّداه هذا
وأ ّن دور لبنان مستحيل خارج محيطه العر ّ
البلد يف فرتة الخمسينيّات والستينيّات يرجع إىل روابطه مبحيطه

يب سياسيًّا واقتصاديًّا ،وهو ما جعله مرغوبًا من دول ورشكات
العر ّ
النسبي»[[[.
استفادت من انفتاحه
ّ

من بني هذه الرؤى التي ق ّدمناها لعد ٍد من املفكّرين

الفرانكوفون ّيني وغريهم ،نجد أ ّن هناك شبه إجامع عىل اعتبار
الفرانكوفون ّية أيديولوج ّية تتوخّى تحقيق أهداف سياس ّية عرب ب ّوابات
لعل يف مق ّدمها الب ّوابة الثقاف ّية.
متع ّددةّ ،

ثالثًا -الفرانكوفون ّية كأداة ثقاف ّية

جهات السياس ّية والدبلوماس ّية للفرانكوفون ّية ،فهناك
ً
فضل عن التو ّ

أيضً ا -أسباب ودوافع ثقاف ّية حملت عد ًدا من الدول الفرانكوفون ّيةويف مق ّدمتها فرنسا -إىل تب ّني الفرانكوفون ّية وتفعيل دورها عامل ًّيا.يف ( ،)La diversité Curturelleإذ يعلن
فهي تنادي بالتن ّوع الثقا ّ

ين بأنّها صوت التن ّوع (La Voix de
موقع الفرانكوفون ّية اإللكرتو ّ
[[[ -أسعد أبو خليل ،مصدر سابق ،ص ص .40-35
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 .)la diversitéويع ّزز املوقع ادعاء التن ّوع بعدد من اإلحصائيّات،
باإلشارة إىل أنّها متثّل  890مليون نسمة ،وتض ّم كمنظّمة  99دولة[[[.
ويف أدناه جدول بعدد السكّان الفرانكوفون ّيني (باآلالف).
تقديرات عامي  1960و 2000م والتوقّعات لعامي  2025و 2050م
السنوات

2050

2025

1960

2000

سيناريو  .A1الفرانكوفون ّية الرسم ّية:
677203

479 352

306 692

146 838

سيناريو A 2 .الفرانكوفون ّية النشطة:
072 013

816 719 1

551 864

262 243

سيناريو  .B 1الفرانكوفون ّية (مع ّدالت (:2000-1997
276 836

230 838

174 524

ين:
سيناريو B 2 .تعليم الجنوب الفرانكوفو ّ
683 563

399 717

174 524

العاملي:
املجموع السكّاين
ّ
8918 724

7851455

[[[ -يوسف الشويري ،مصدر سابق ،ص .7

6070 581

3021 475
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املصدر:
Richard Gagné Marcoux, La francophonie de demain:

«essai de mesure de la population appartenant à la francophonie

d’ici 2050», Cahiers québécois de démographie, Volume 32,
numéro 2, Automne 2003, lire: 21 mars 2017 18:48.

فضل عن ذلك ،فإ ّن فرتة السبعينيّات والثامنينيّات كانت قد
ً

يب -ويف مق ّدمته فرنسا -وبني
شهدت رصا ًعا مري ًرا بني املعسكر الغر ّ
الشيوعي» الذي كان يسعى مل ّد مناطق نفوذه يف عدد من
«الخطر
ّ
دول العامل الثالث ،وعىل وجه الخصوص يف قا ّرة إفريقيا التي
متلك فيها فرنسا منطقة نفوذ رئيسة ،ومن جانب آخر كانت املنافسة
بني فرنسا والواليات املتّحدة تتزايد يو ًما بعد آخر ،ومل تزل حتّى
يومنا هذا يف القا ّرة السوداء ،وترمي الواليات املتّحدة من وراء م ّد

السيايس إىل املستعمرات الفرنسيّة السابقة يف إفريقيا أن
نفوذها
ّ
العاملي
تح ّد من وجود الدول االستعامرية األم وتأثريها يف النظام
ّ
للعالقات الدوليّة ،وينبع هذا االتجاه من تب ّني الواليات املتّحدة
ولعل هذه املسألة ،كانت أحد أبرز األسباب
ّ
لفكرة زعامة العامل[[[.
التي دفعت فرنسا إىل استنهاض فكرة الفرانكوفونيّة وإخراجها إىل

حيّز الوجود.

القومي يف األدب
املغريب بالفرنسيّة ،الوعي
القومي يف األدب
الحاميدي ،الوعي
[[[ -حمدي
ّ
ّ
ّ
ّ
يب بالفرنسيّة :مثال رواية «رصيف الزهور ملالك حداد»( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة
املغر ّ
العربيّة1986 ،م) ،ص .35
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ذلك أ ّن فرنسا سعت عن طريق الفرانكوفونيّة إىل تعزيز موقع

يف،
اللغة الفرنسيّة وتدعيم مكانتها عامليًّاّ ،
مم يسمح لها ّ
بتوسع ثقا ّ

لغوي .وبالتايل ،فإ ّن
توسع
يف هو قبل ّ
إذ أ ّن
ّ
كل يشء ّ
ّ
التوسع الثقا ّ

كل فعاليّة ،وأن
يف أن ميارس ّ
معرفة اللغة وحدها يتيح للتأثري الثقا ّ
والفكري
يب
أي بلد
والروحي[[[.
ّ
يصل إىل روح ّ
أجنبي وإىل تراثه األد ّ
ّ
ّ
لكل سياسة
ذلك أ ّن اللغة ،إذا كانت هي األداة األساس ّية والشاملة ّ

ولعل هذا
يف ،فإ ّن الثقافة نفسها تؤلّف موضوع هذه السياسةّ ،
ّ
توسع ثقا ّ
ما دفع بفرنسا ألن تجعل من ضمن أولويّات سياستها الخارج ّية هدف

انتشار الثقافة واللغة الفرنس ّيتني ،وال س ّيام يف دول العامل الثالث التي
حا لتصارع (األيديولوج ّيات) واألفكار ،والعمل عىل
ت ُع ّد ميدانًا فسي ً
الحفاظ عىل مكانة فرنسا الحضاريّة التي بدأت ترتاجع منذ الحرب

وبخاصة يف شامل
العاملية الثانية ومنذ فقدانها ملستعمراتها السابقة،
ّ

ني هذا الهدف عىل أساس قيمة فكريّة مع ّينة،
وغرب إفريقيا ،وقد بُ َ
يف لفرنسا يف العامل» والذي
هي أُطلق عليها «استمرار اإلشعاع الثقا ّ
ُع ّد لدى الكثريين بأنّه أداة رئيس ّية لخدمة السياسة الخارج ّية الفرنس ّية
ولضامن مصالحها املختلف يف العامل
الخارجي[[[.
ّ

راب ًعا -الفرانكوفون ّية كأداة اقتصاديّة

إ ّن املصالح االقتصاديّة لفرنسا ،دفعتها منذ ٍ
وخاصةأمد بعيد
ّ

[[[ -بول بلطا وكلودين ديللو ،سياسة فرنسا يف البالد العربيّة ،ترجمة :كامل فاغور ونحلة فرفور،
}دار القدس :بريوت( ،د.ت){ ،ص ص.44-43
[[[ -ملزيد من التفاصيل ا ُنظر :نازيل معوض أحمد ،العالقات الثقافيّة بني الجزائر وفرنسا ،من
اتفاقيّات إيفيان إىل تأميم البرتول( ،القاهرة :الهيئة املرصيّة للكتاب1978 ،م) ،ص.194
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جه نحو مستعمراتها
يف أعقاب مرحلة تصفية االستعامر -بالتو ّ

خاصة يف
السابقة وال سيّام يف قا ّرة إفريقيا ،إذ برزت فرنسا بصفة
ّ
مق ّدمة القوى الدوليّة الكربى من حيث اهتاممات السياسة الخارجيّة

واتجاهات املصالح والعالقات االقتصاديّة الدوليّة ،بعد أن احتلّت
عالقاتها مبجمل الدول اإلفريقيّة الناطقة بالفرنسيّة (الفرانكوفونيّة)

خاصة من هذه النواحي[[[.
أه ّميّة
ّ

وهو ما نجده يف تأكيد األمني العام األسبق للمنظّمة الدول ّية

للفرانكوفون ّية «بطرس بطرس غايل» قد أكّد عىل تلك الجوانب
جهات الفرانكوفون ّية ،حني قال« :الفرانكوفون ّية اليوم
واألبعاد يف التو ّ
يف»[[[.
قوي إىل جانب البعد
لها بعد
ّ
سيايس ّ
االقتصادي والبعد الثقا ّ
ّ
ينُ ،س ِ
خ َر ما يعرف بـ (املعهد
ومن أجل دعم االقتصاد الفرانكوفو ّ

ين) الذي يقوم بدور التنمية املستدامة ،وهو تابع ملنظّمة
الفرانكوفو ّ
الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل التحكّم يف املوارد الطبيعيّة

والطاقويّة لدول الجنوب .

[[[ .

لقد ركّزت فرنسا أهدافها نحو تحقيق مصالح اسرتاتيجيّة تضمن
لها مواقع ها ّمة يف املناطق الحيويّة للدول الفرانكوفونيّة ،فقد انصبّت
اهتامماتها نحو الوصول إىل املوارد الطبيع ّية االسرتاتيج ّية ،وال س ّيام
[[[ -الحاميدي ،مصدر سابق ،ص.35

[[[ -بطرس بطرس غايل« ،هدف الفرانكوفونيّة الدفاع عن التعدّدية الثقافيّة» ،مقابلة يف مجلّة
السياسة الدوليّة ،العدد  ،133يوليو/متّوز 1998م ،ص.15
[[[ -الفرانكوفونيّة (جواز)( ،باريس :منشورات املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة  -مديريّة االتصال
والرشاكة2013 ،م) ،ص.14-13
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تلك التي تدخل يف تنمية الصناعات الثقيلة والنوويّة الفرنسيّة[[[.
ولعل الجزء األكرب من تلك املوارد ترقد يف باطن األرض اإلفريق ّية،
ّ
إذ تحتوي مجموعة ها ّمة من املعادن واملواد الخام ،ومصادر
الطاقة ،لذا فإ ّن حجم املصالح الفرنسيّة يف القا ّرة اإلفريقيّة كان
االستعامري
أكرب من حجم املصالح الربيطانيّة يف فرتة التنافس
ّ
بني الحربني العامل ّيتني ،ذلك أ ّن ( )% 32من إجاميل االستثامر
الخاص يف الخارج تركز يف دول إفريقيا الناطقة بالفرنس ّية
الفرنيس
ّ
ّ
الفرنيس
فضل عن أ ّن الحاجة لحامية رأس املال
ً
(الفرانكوفونيّة)،
ّ
يف غامر عمليّة التنافس بني الدول الرأسامليّة يف إفريقيا كانت
عامل ها ًّما يف دفع فرنسا نحو ربط مستعمراتها السابقة معها بسلسلة
ً
من اتفاق ّيات التعاون[[[.

ين % 19 :من التجارة العامليّة
هذا وميتلك الفضاء الفرانكوفو ّ
للسلع :متثّل الدول الناطقة باللغة الفرنسيّة  % 19من تجارة السلع

العامليّة موزّعة بني  % 18,9عىل مستوى الصادرات و % 19من

الواردات العامليّة[[[.

جهات الفرانكوفون ّية
يصف الكاتب
السيايس أحمد الربصان[[[ ،التو ّ
ّ
قائل« :يتب ّنى
االقتصاديً ،
إزاء دول الجنوب ،ال سيّام يف بُعدها
ّ
[[[ -جالل رأفت« ،السياسة الفرنس ّية يف إفريقيا جنوب الصحراء» ،مجلّة السياسة الدول ّية ،السنة
 ،37العدد  ،145يوليو /متّوز 2001م ،ص.10
[[[ -جالل رأفت« ،السياسة الفرنسيّة يف إفريقيا جنوب الصحراء» ،مجلّة السياسة الدوليّة ،السنة
 ،37العدد  ،145يوليو /متّوز 2001م ،ص.9
[[[ -ملزيد من التفاصيل ،ا ُنظر موقع املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة عىل اإلنرتنت:
http://www.francophonie.org
أردين ،يقوم بالتدريس يف جامعة العلوم التطبيقيّة يف عامن.
ّ
أكادميي
[[[ -احمد الربصان ،أستاذ
ّ
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االستعامري أساليب الهيمنة عىل الجنوب من خالل الروابط
الشامل
ّ
ين ،ورابطة الدول
اللغويّة والثقاف ّية ،مثل :رابطة الكومنولث الربيطا ّ
الناطقة بالفرنس ّية (الفرانكوفون ّية) إذ يرتبط عدد من الدول املنضوية
إىل الرابطة األخرية بعالقات ثقافيّة مع فرنسا ،يف حني أنّها تع ّد سوقًا
اقتصاديّة واستثامريّة لفرنسا ،فقد كانت الدول اإلفريقيّة املنض ّمة إىل
الفرنيس
اإلفريقي املرتبط بالفرنك
الفرانكوفون ّية تعتمد عىل الفرنك
ّ
ّ
يف األسواق املال ّية العامل ّية»[[[ .يف حني نجد أ ّن فرنسا قد فقدت منذ
الفرنيس) يف إفريقيا الفرانكوفونيّة التي كانت تشكّل
م ّدة (منطقة الفرنك
ّ
محل الفرنك
حل «اليورو» ّ
وعا ًء تتداول فيه تلك العملة ،وذلك بعد أن ّ
[[[
الفرنيس ،وهذا التغيري -دون شك -ج ّر َد الفرانكوفون ّية من هذه امليزة .
ّ

جهات تعمل عىل الوصول اليها،
تسلك الفرانكوفونيّة ع ّدة تو ّ
ين،
ّ
لعل من أبرزها« :درء النزاعات داخل املدى الفرانكوفو ّ
والتشجيع عىل تعزيز سيادة القانون والدميقراط ّية ،والنهوض بحقوق
اإلنسان» ،أ ّما يف مجال التعاون ،فإ ّن املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة
يف ،وهي تطرح نفسها يف خدمة
عازمة عىل «تشجيع التن ّوع الثقا ّ
[[[
الرتبية ،كام أنّها تعمل يف خدمة االقتصاد والتنمية» .
يتبي لنا بوضوح ،أ ّن املصالح االقتصاديّة الفرنس ّية
ّ
مم تق ّدمّ ،

قد تركّزت يف الدول اإلفريق ّية الفرانكوفون ّية من أجل البحث عن
[[[ -أحمد لربصان« ،الجنوب والشامل يف القرن الحادي والعرشين» ،مجلّة التعاون ،السنة ،16
العدد  ،54ديسمرب/كانون األ ّول 2001م ،ص ص.215-214
[[[ -هيكل ،مصدر سابق ،ص.8

[[[ -ملزيد من التفاصيل عن أهداف الفرانكوفونيّة املعارصة ،ا ُنظر موقع املنظّمة الدوليّة
http://www.francophonie.org
للفرانكوفونيّة عىل اإلنرتنت:
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أسواق لترصيف السلع الفرنسيّة املص ّنعة ،وعن موارد أ ّوليّة لتنمية

وتأسيسا عىل هذه السياسة ،اتسعت املصالح
الصناعات الفرنسيّة،
ً

االقتصاديّة الفرنسيّة عرب القا ّرة اإلفريقيّة ،حتى بلغ عدد الرشكات
الفرنسيّة التي تعمل يف إفريقيا حوايل ألف وخمسامئة رشكة[[[.
تبي بوضوح األهداف االقتصاديّة لفرنسا باستخدام
وهذه الجوانب ّ

الخاصة.
الفرانكوفونيّة من أجل تحقيق مصالحها
ّ

[[[ -رأفت ،مصدر سابق ،ص.9

الفصل الخامس
ّ
ّ
الفرانكوفونية
مؤسسي
وقممها والدول األعضاء

مؤسيس الفرانكوفون ّية
سأتط ّرق يف هذا الفصل إىل أبرز
ّ
واملساهمني يف نرش وإشاعة مصطلحها ومفهومها والتعريف بهام،

ث ّم أتط ّرق إىل قمم الفرانكوفون ّية ومؤمتراتها ،والدول األعضاء
املنضوية يف املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية ،وذلك وعىل النحو
اآليت:

مؤسسوالفرانكوفون ّيةومؤمتراهتا
املبحث ّ
األولّ -
املؤسسون
أ ّو ًل-
ّ

أونسيم ريكلو()Onésime Reclus
الفرنيس أونسيم ريكلو
يف
كان أ ّول من وضع مفهومها ،الجغرا ّ
ّ

( )Onesime Reclusعام 1880م ،إذ وصفها يف كتاباته بأنّها:

«فكرة لسانيّة وعالقة جغرافيّة» ،وكان قد ابتكرها لتعريف مجموعة
األشخاص والبلدان الناطقة باللغة الفرنسيّة بأشكال مختلفة»[[[،

أسس لفكرتها األوىل.
وبذلك يع ّد أ ّول من ّ

ليوبولد سيدار سنغور ()Léopold Sédar Senghor
ليوبولد سنغور2001-1906( :م) :شاعر وكاتب ورجل سياسة،
ا ِ
ُنتخب أ ّول رئيس لجمهوريّة السنغال بعد أن نالت استقاللها عام

مؤسسيها
1960م ،وي ّعد أحد أبرز املدافعني عن الفرانكوفونيّة ومن ّ
[[[ -بنسامل حميش ،مصدر سابق ،ص.33

مؤسسي الفرانكوفون ّية وقممها والدول األعضاء
الفصل الخامس:
ّ

األوائل ،ترك السلطة بشكلٍ
طوعي عام 1980م ليتفّرغ للعمل يف
ّ
خدمة الفرانكوفونيّة.

الحبيب بورقيبة ()Habib Bourguiba
الحبيب بورقيبة1987-1903( :م) :ولد يف املنستري بتونس

ودرس القانون والعلوم السياسيّة يف جامعة باريس ،ساهم يف

حزب الدستور الجديد ،الذي عمل من أجل االستقالل ،وقد

رئيسا لتونس
وضعه الفرنسيّون يف السجن م ّدة عرشة أعوام ،أصبح ً
التونيس للتح ّرر من
بني عامي  1957و1987م ،قاد نضال الشعب
ّ

رئيسا عام 1957م ،بعد أن نالت استقاللها ،أعيد
الفرنسيّني وانتخب ً
رئيسا
انتخابه لألعوام 1969 ،1964 ،1959م ،ويف عام 1975م أصبح ً
حاه رئيس الوزراء زين العابدين
مدى الحياة ،ويف عام 1987م ن ّ

مؤسيس
رئيسا بدلً عنه ،وهو يع ّد من بني أبرز ّ
بن عيل وأصبح ً
الفرانكوفونيّة وقادتها[[[.
حامين ديوري ()Hamani Diori
حامين ديوري1989-1916( :م) ،رئيس جمهوريّة النيجر من
مؤسيس
ودبلومايس ،من
سيايس
عام (1974-1960م) ،رجل
ّ
ّ
ّ
الفرانكوفونيّة ،وصاحب الفكرة األوىل إلنشاء منظّمة دوليّة

للفرانكوفونيّة تض ّم الدول الناطقة بالفرنسيّة[[[.
[[[ -املوسوعة العربيّة العامليّة ،مصدر سابق ،ص .243

[2]- Véronique Le MARCHAND, La Francophonie, (Paris: Les Essentiels Milan,
1999), P.11.
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نورودوم سيهانوك ()Norodom Sihanouk
كمبودي وملك
سيايس
نورودوم سيهانوك2012-1922( :م)،
ّ
ّ
كمبوديا يف امل ّدتني (1955-1941م) و(2004-1993م) .شغل
يل للبلد
منصب رئيس وزراء لفرتات متع ّددة ،وأصبح الحاكم الفع ّ

ّ
وتوف يف  15أكتوبر سنة 2012م ،كان
للسنوات (1970-1953م).
واملؤسسني األوائل للفرانكوفونيّة.
من بني القادة
ّ

ثان ًيا -القادة واملنظّرون

فرانسوا مورس ميرتان)Francois Metterain( :

فرنيس ،ولد
فرانسوا مورس ميرتان1996-1916( :م) ،رجل دولة
ّ

يف جارناك ،وتخ ّرج من جامعة باريس عام 1938م ،خدم يف الجيش
أثناء الحرب العامل ّية الثانية (1945- 1939م) جرحه األملان وأرسوه

عام 1940م ،نجح يف الهرب عام 1941م ،وانض ّم لحركة املقاومة
جهاته ،فعمل نائ ًبا يف نيفر Nievre
الفرنس ّية .كان ميرتان اشرتاك ًّيا يف تو ّ

التابعة ملقاطعة بورون ،شغل منصب وزير لع ّدة م ّرات يف حكومة

الجمهوريّة الرابعة ،ث ّم رشّ ح يف ديسمرب/كانون الثاين 1965م عن
اليسار لرئاسة الجمهوريّة ،أخفق فيها لصالح الجرنال ديغول ،انتخب

زعيم
رئيسا للجمهوريّة عام 1981م ،وأعيد انتخابه عام 1988م ،أصبح
ً
ً
للحزب االشرتايكّ وهو أ ّول رئيس اشرتايكّ منذ عام 1958م ،وكان

من أبرز قادة الفرانكوفون ّية وداعميها ،ال س ّيام عندما عقدت مؤمترها
األ ّول يف باريس عام 1986م ،ث ّم خلَفه جاك شرياك يف مايو 1995م[[[.

[[[ -املوسوعة العربيّة العامليّة ،مصدر سابق ،ص.)464 - 463وا ُنظر أيضً ا:
(La Rousse ,Petit,Paris:1989 , P.1443).

مؤسسي الفرانكوفون ّية وقممها والدول األعضاء
الفصل الخامس:
ّ

عبدو ضيوف ( )Abdou Diouf
عبدو ضيوف1935( :م-

):هو رئيس املنظّمة الدول ّية

للفرانكوفون ّية الثاين ورئيس السنغال منذ عام 1981م إىل مارس
2000م ،وهو أ ّول رئيس مسلم لبالده لبلد يشكّل املسلمون فيه أكرث

من  % 95من السكّان .ا ُنتخب عبدو ضيوف أمي ًنا عا ًّما للفرانكوفون ّية
يف الق ّمة التاسعة للفرانكوفون ّية التي أقيمت يف بريوت عام 2002م،

وأعيد انتخابه يف 2006م ،و2012م عىل التوايل.

بطرس بطرس غايل ()Boutros Boutros-Ghali
بطرس بطرس غايل 14( :نوفمرب  16 - 1922فرباير 2016م).

مرصي سابق ،واألمني العام السادس لألمم املتّحدة
دبلومايس
ّ
ّ
ي أ ّول أمني عام للمنظّمة الدول ّية
لألعوام 1996 - 1992مُ .ع ّ َ
بدل عنه
ً
حل
للفرانكوفون ّية ،يف مؤمتر هانوي 1997م ،وقد ّ
يل السابق عبدو ضيوف أمي ًنا عا ًّما للمنظّمة الدول ّية
الرئيس السنغا ّ

للفرانكوفون ّية بعد انتخابه يف مؤمتر الفرانكوفون ّية التاسع الذي
انعقد يف بريوت يف أكتوبر/ترشين األ ّول 2002م[[[.
شارل جوسالن ()Charles Josselin
شارل جوسالن1938 ( :م ) -هو وزير التعاون والفرانكوفون ّية
الفرنيس األسبق للم ّدة من  4يونيو  1997ولغاية  7مايو 2002م .من
ّ

مواليد  31مارس 1938م يف ( Pleslin-Trigavouكوت دو نورد).
[[[ -املوسوعة الح ّرة «ويكيبيديا»:

/https://ar.wikipedia.org/wiki
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فرنيس ،وعضو يف الحزب االشرتايكّ.
وسيايس
اقتصادي
خبري
ّ
ّ
ّ
درس القانون ،وحصل عىل شهادة يف القانون ودرجة الدراسات

العليا يف القانون العام يف جامعة رين األوىل .ث ّم درس يف معهد
باريس للدراسات السياسيّة.

يف عهد حكومة ليونيل جوسبان ،أصبح وزي ًرا للخارج ّية
للتعاون ومن ث ّم للتعاون والفرانكوفون ّية ،وحصل عىل لقب مندوب
الوزير لهذه املجاالت من عام 1998م .كام أ ّن مه ّمة إعادة صياغة

العالقات االقتصاديّة بني فرنسا والدول اإلفريق ّية[[[.
غسان سالمة ()Gassan Salama
ّ

ين وأستاذ العلوم
غسان سالمة :ولد سنة (1951م)،
ّ
سيايس لبنا ّ
ّ

ظل حكومة
تول وزارة الثقافة يف ّ
السياس ّية يف جامعة السوربونّ .
رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري من عام 2000إىل 2003م.

خالل تولّيه وزارة الثقافة ،كُل َّف بتنظيم الق ّمة العرب ّية يف بريوت التي

تب ّنت املبادرة العرب ّية السعوديّة للسالم مع إرسائيل ،وكل َّف بتنظيم
الق ّمة الفرانكوفون ّية يف لبنان ،خالل تكليفه بالق ّمتني كان متحدث ًّا

ورئيسا للهيئة التنظيم ّية.
رسم ًّيا
ً

[[[

وهناك عدد من الشخصيّات العامليّة األخرى التي ساهمت يف

قيادة الفرانكوفونيّة وساندتها حيث ال يتّسع املجال لذكرها جمي ًعا
[1]- Ghislaine Ottenheimer, «Josselin: un néophyte en Afrique », sur Lexpress.
Fr, 14 août 1997.
[[[ -املصدر نفسه.

مؤسسي الفرانكوفون ّية وقممها والدول األعضاء
الفصل الخامس:
ّ

يف هذه الدراسة املعنيّة باألساس بدراسة مصطلح الفرانكوفونية

التأريخي.
ومفهومها وتط ّورها
ّ

القمة الفرانكوفون ّية
املبحث الثاين  -مؤمترات ّ
والدول األعضاء
أ ّو ًل -مؤمترات الق ّمة الفرانكوفون ّية

تع ّد مؤمترات الفرانكوفونيّة مبثابة الهيئة العليا للفرانكوفونيّة
كل
متع ّددة األطراف ،إذ يجتمع مؤمتر رؤساء الدول والحكومات ّ

سنتني ملناقشة القرارات املتعلّقة بعمل الفرانكوفونيّة ودراستها
وإصدارها .وكان أ ّول مؤمتر ق ّمة ُع ِق َد يف باريس بني  19-17فرباير
من العام 1986م ،وذلك يف عهد الرئيس األسبق «فرانسوا ميرتان»،
ريا نحو االرتقاء مبكانتها عىل
الذي أعطى للفرانكوفونيّة
ً
زخم كب ً

عاملي ،وشاركت يف املؤمتر األ ّول إحدى وأربعون دولة
مستوى
ّ

ناطقة باللغة الفرنسيّة كلّيًّا أو جزئيًّا ،مثّلها فيه رؤساء دول وحكومات
ووزراء من مختلف قا ّرات العامل ،ث ّم أعقبته املؤمترات التالية:
الق ّمة الثانية :كيبيك  -كندا 4-2 ،سبتمرب 1987م.
الق ّمة الثالثة :داكار -السنغال 29-26 ،مايو 1989م.
الق ّمة الرابعة :باريس 21-19 ،نوفمرب 1991م.
الق ّمة الخامسة :بورت لويس  -مورسيوش 18-16 ،أكتوبر

1993م.
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الق ّمة السادسة للفرانكوفونيّة :كوتونو -بنني 4-2 ،ديسمرب
1995م.
الق ّمة السابعة :هانوي -فيتنام 17-14 ،نوفمرب 1997م.
الق ّمة الثامنة :مونكتون -كندا 5-3 ،سبتمرب 1999م.
الق ّمة التاسعة :بريوت -لبنان 30-28 ،أكتوبر 2002م.
الق ّمة العارشة :واغادوغو  -بوركينا فاسو 27 - 26 ،نوفمرب

2004م.

الق ّمة الحادية عرش :بوخارست  -رومانيا 29-28 ،سبتمرب 2006م.
الق ّمة الثانية عرش :كندا (كيبيك)  19 -17أكتوبر 2008م.
الق ّمة الثالثة عرش :مونرتو  -سويرسا 24-22 ،أكتوبر 2010م.
الق ّمة الرابعة عرش :كينشاسا-جمهوريّة الكونغو الدميقراطيّة14-13،
أكتوبر 2012م.
الق ّمة الخامسة عرش :داكار -السنغال 30 -29 ،نوفمرب 2014م.
الق ّمة السادسة عرش :أنتاناناريفو  -مدغشقر 27 -26 ،نوفمرب

2016م.

الق ّمة السابعة عرش :يريفان  -أرمينيا 12 -11 ،أكتوبر 2018م.
ستعقد الق ّمة القادمة يف تونس العاصمة عام 2020م.

مؤسسي الفرانكوفون ّية وقممها والدول األعضاء
الفصل الخامس:
ّ

ثان ًيا -الدول والحكومات األعضاء يف املنظّمة الدول ّية
للفرانكوفون ّية
تض ّم املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة اليوم أكرث من ثلث الدول

دول
ً
األعضاء مبنظّمة األمم املتّحدة بعدد  88عض ًوا ميثّلون

وحكومات (منهم  27عض ًوا بصفة مراقب) ،وأربعة أعضاء مشاركني،
يتوزّعون عىل القا ّرات الخمس[[[.

وقد انض ّمت مرص لعضويّة املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية عام

والحضاري ودعم
يف
ّ
1970م يف ضوء قناعتها بأه ّم ّية قيم التن ّوع الثقا ّ

السالم والتنمية والتقارب بني الشعوب التي تدعو إليها املنظّمة،
كام تستضيف مرص أحد أه ّم هيئات املنظّمة التعليم ّية والثقاف ّية،
وهي «الجامعة الدول ّية الناطقة بالفرنس ّية لخدمة التنمية اإلفريق ّية
تأسست عام 1989م ىف
املعروفة باسم «جامعة سنغور» والتى ّ
اإلسكندريّة .وتداوم مرص عىل املشاركة ىف القمم الفرانكوفون ّية

واملؤمترات الوزاريّة املتتابعة للمنظّمة ،وتنظّم احتفاالت سنويّة ىف
كل عام[[[.
العاملى للفرانكوفون ّية ىف العرشين من مارس من ّ
اليوم
ّ

يف حني جرى قبول قطر عض ًوا مشاركًا يف املنظّمة يف مؤمترها

الرابع عرش الذي ُعقد يف عاصمة الكونغو الدميقراطيّة (كينشاسا)،
[[[ -ت ُص ّن ْف الدول والحكومات املنتمية إىل املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية ،إىل :كاملة العضويّة،
خاص .ا ُنظر:
وعضو مشارك ،ومراقب أو ضيف
ّ
Richard Gagné Marcoux, op.cit.
[[[« -كل ما تريد أن تعرفه عن الفرانكوفونيّة وعالقتها مبرص» ،صحيفة اليوم السابع القاهريّة
األربعاء 08 ،مايو 2019م.
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يومي  13و 14أكتوبر سنة 2012م ،وكان انضامم قطر بصفة «دولة
رشيكة» دون املرور مبرحلة «العضو املراقب» ،وأثار دخولها

جدل تركّ َز أيضً ا عىل كونها ليست دولة فرانكوفونيّة.
ً
بهذه الطريقة
كام أبدى بعض املشاركني خشيتهم من طموح هذا البلد يف
توسيع نفوذه يف غرب إفريقيا عرب متويل مدارس دينيّة[[[ .كذلك

فضل عن عضويّة
ً
ت ّم قبول عضويّة أرمينيا ،كدولة كاملة العضويّة،
األوروغواي بصفة مراقب يف عام 2012م[[[.
وكانت اململكة العرب ّية السعوديّة قد تق ّدمت بطلب لالنضامم
ض طلبها السابق لعدم
إىل املنظّمة الدول ّية الفرانكوفون ّية ،بعد أن ُر ِف َ

بطلب جديد
الخاص باالنضامم ،ث ّم عادت لتتقدم
امللف
اكتامل
ّ
ٍ
ّ
يف شهر نوفمرب2016م؛ لالنضامم للمنظّمة كعضو مراقب .وهنالك

عدد من الدول الفرانكوفون ّية تؤيّد انضامم اململكة إىل املنظّمة
الفرانكوفون ّية إذ يرون أنّه سيمنحها املزيد من الق ّوة ويع ّزز انتشار
اللغة الفرنس ّية[[[.

لدى املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة ،التي مق ّرها يف باريس،
اإلفريقي
أربع ممثليّات دامئة تقع يف :أديس أبابا (لدى االتحاد
ّ

واللجنة االقتصاديّة األمميّة إلفريقيا) ،ويف بروكسل (لدى االتحاد
[[[« -جدل حول انضامم قطر إىل منظّمة الفرانكوفونيّة كدولة رشيكة» ،موقع قناة (فرانس ،)24
https://www.france24.com/ar/2012- 1014 :2012/10/4
[[[ “-انضامم قطر كعضو مشارك يف منظّمة الفرانكوفونيّة» ،صحيفة الراية القطريّة2012/10/15 ،م.

[3]- «L’Arabie saoudite veut adhérer à l’Organisation internationale de la
francophonie», Jeune Afrique, 25 novembre 2016.

مؤسسي الفرانكوفون ّية وقممها والدول األعضاء
الفصل الخامس:
ّ

يب) ،ويف نيويورك وجنيف (لدى األمم املتّحدة).
األورو ّ
كام تشمل ثالثة مكاتب إقليميّة( :غرب إفريقيا ،وإفريقيا الوسطى،
الهندي واملحيط الهادئ) وتقع هذه املكاتب عىل
واملحيط
ّ
التوايل يف (لومي بالتوغو ،ليربفيل بالغابون ،ويف هانوي بفيتنام)،
وتتول ممثليّتان فرعيّتان يف (بوخارست برومانيا ،وبورت أو برنس
ّ
بهايتي) ،الربط بني كافّة األنشطة امليدانيّة للفرانكوفونيّة.

ويف أدناه جدول بالدول والحكومات األعضاء واملراقبة يف

املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية:

تضم املنظّمة  61عض ًوا أساس ًّيا بني دولة وحكومة ،هي( :ألبانيا،
ّ

جيبويت ،موريس ،إمارة أندورا ،الدومينيك ،موريتانيا ،أرمينيا ،مرص،

مولدافيا ،بلجيكا ،جمهوريّة مقدونيا اليوغوسالفيّة السابقة ،إمارة
موناكو ،البينني ،فرنسا ،النيجر ،بلغاريا ،الغابون ،رومانيا ،بوركينافاسو،
غانا ،رواندا ،البورندي ،اليونان ،سانت -لويس ،كمبوديا ،غينيا،

سوتومي والربنسيب ،الكامريون ،غينيا بيساو ،السنغال ،كندا،غينيا،
اإلستوائية ،جزر السيشيل ،كندا :برنسفيك الجديد ،هايتي ،سويرسا،
كندا :كيبك ،الوس ،تشاد ،الرأس األخرض ،لبنان ،توغو ،إفريقيا
الوسطى ،لوكسمبورغ ،تونس ،قربص ،مدغشقر ،الفانواتو ،التج ّمع
ين ببلجيكا ،مايل ،فيتنام ،جزر القمر ،املغرب ،كونغو،
الفرنكوفو ّ
الكونغو الدميقراطيّة الشعبيّة ،ساحل العاج ،قطر ،كاليدونيا الجديدة،
اإلمارات العرب ّية املتّحدة ،كوسوفو ،ورصبيا).
كام توجد  27دولة يحملون صفة مراقب ( :النمسا ،كرواتيا،جورجيا،

117

 118الفرانكوفون ّية

املجر ،ليتونيا ،لتوانيا ،موزمبيق ،بولونيا ،التشيك ،تايلند ،سلوفاكيا،
سلوفانيا ،البوسنة والهرسك ،أوكرانيا ،أوروغواي ،كوستاريكا،جمهوريّة
الدومينيكان ،الجبل األسود ،كوريا الجنوب ّية ،أستونيا ،املكسيك ،كندا
أونتاريو ،األرجنتني ،أيرلندا ،مالطا ،غامبيا ،ولويزيانا)[[[.
ومم ينبغي اإلشارة إليه أ ّن البلدان املنضوية للمنظّمة الدول ّية
ّ
الفرانكوفونيّة ليست جميعها لغتها الرسميّة هي الفرنسيّة بل هناك
حوايل إحدى وعرشون بل ًدا اللغة األوىل فيها هي لغات غري الفرنسية.
وهذه البلدان ولغاتها األوىل ،هي( :ألبانيا (األلبان ّية( ،بلغاريا)
البلغاريّة( ،الرأس األخرض) الربتغال ّية ) ،الدومينيك (اإلنجليزيّة،
(مرص (العربيّة( ،غينيا بيسا ( الربتغاليّة )،غينيا االستوائيّة (الربتغاليّة)،
الوس (الالوسيّة) ،لبنان (العربيّة) ،مورسيوش (اإلنجليزيّة)،
موالدافيا (املولداف ّية )،مقدونيا (املقدون ّية )،املغرب (العربية،
(بولونيا (البولون ّية( ،رومانيا (الرومان ّية( ،وبرنسيب (الربتغال ّية)،
وسانت لويس(اإلنجليزيّة )،تونس( العرب ّية ) ،فيتنام) الفيتنام ّية.

[[[

[[[ -ا ُنظر موقع املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّةhttp://www.francophonie.org :
[[[ -املصدر نفسه.

الفصل السادس
ّ
الفرانكوفونية
في تقييم
ّ
الموجهة إليها
واالنتقادات

األول -تقييم الفرانكوفون ّية منذ بداية نشأهتا
املبحث ّ
ال ّ
شك أ ّن سياسة (الفرنَسة) التي اتبعتها فرنسا ،والرامية إىل

فضل عن انتهاج
ً
طمس اللغة العرب ّية وتغليب الفرنس ّية عليها،
التعليمي يف فرنسا ،كذلك إعامم
سياسة تعليم ّية تجاري النهج
ّ
الثقافة الفرنس ّية وأفكارها ،أن أصبحت الهويّة الثقاف ّية العرب ّية مع ّرضة
ألي
إىل املسخ واالستالب والتهميش .وعمو ًما تُع ّد الهوية بالنسبة ّ
يب الط ّيب تيزيني:
شعب (وجوده وماه ّيته) .يقول عنها املفكّر العر ّ

«ميكن تحديد الهويّة ،أيّة هويّة ،هويّة ثقاف ّية ،إثن ّية ،عرق ّية ،أخالق ّية..
الخ ،بأنّها ذات اليشء أو ذات املجتمع أو ذات اإلنسان.[[[»..
وتتجل هذه الهويّة بأشكال متع ّددة ،قد يكون يف طليعتها
ّ
ربا يكون األكرث حضو ًرا ويالحظ معه
يف الذي ّ
املستوى الثقا ّ

املستويات األخرى ،فثقافة أ ّمة ما ،هي مجموعة ما يح ّدد إىل

ح ٍّد كبري هويّتها ،والثقافة هنا تعني العقائد واملنظومات الفكريّة
واألخالقيّة والسياسيّة والرتبويّة التي تشكّلت يف التاريخ واملجتمع
والرتاث ،وأ ّدت إىل حالة نس ّميها ثقافة جمعيّة ،سواء أكانت هذه

الثقافة سلبيّة أم إيجابيّة ،لكن هذا املستوى قائم ويح ّدد املستوى

يف للهويّة.
الثقا ّ

العريب
[[[ -الطيّب تيزيني ،العوملة والهويّة الثقافيّة ،يف :معن بشور وآخرون« ،ندوة الواقع
ّ
وتحدّيات قرن جديد» ،ط( ،1عامن :دار الفارس للنرش1999 ،م) ،ص ص.239-238
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الفرنيس
إ ّن جذور الفرانكوفونيّة ،تعود إىل ما قام به االستعامر
ّ
واللغوي بني صفوف الرببر
يف
من بثّ روح االنفصال
ّ
القومي والثقا ّ
ّ

يب ،والذي كان خري شاهد عىل محاوالت مسخ
يف املغرب العر ّ
الهويّة الثقافيّة العربيّة ،فهو يدعم الرصاع املفتعل بني اللهجات
الرببري» الذي
ولعل ما أثاره «الظهري
ّ
األمازيغيّة واللغة العربيّة،
ّ
أصدرته فرنسا يف الثالثينات من القرن املايض يف املغرب األقىص

لهو دليل راسخ عىل حقيقة السياسة التي حاولت فيها فرنسا فصل
املناطق الرببريّة عن املناطق العربيّة يف اللغة والدين والقوانني،

أي تناقض أو رصاع بني العربيّة واألمازيغيّة يف
إذ مل يكن هناك ّ
الفرنيس إليها ،وهذا الرصاع املزعوم
الجزائر قبل دخول االحتالل
ّ

الفرنيس والسياسة الرببريّة ،يف املغرب
نشأ بوحي من االستعامر
ّ

يب أجمع
العر ّ

[[[.

وتلقى هذه الدعوة طه حسني[[[ (1973-1889م) الذي حذا

حذوه يف كتابه (مستقبل الثقافة يف مرص) ،إذ كتبه بعد عودته من

باريس وتلقّي علومه فيها وتأث ّره الكبري بالفكر والثقافة الفرنس ّيني،

كل ما يتّصل
فهو يذكر أنّ« :مرص هي دامئًا جزء من أوربا يف ّ
بالحياة العقل ّية والثقاف ّية ،وعىل اختالف فروعها وألوانها ،وينبغي
يظل هذا االتصال قويًّا وأن يزداد ق ّوة يو ًما بعد يوم حتّى يصبح
أن ّ
كل ما يتّصل بالحياة العقل ّية والثقاف ّية
املرصيّون جز ًءا من أوربا يف ّ

[[[ -عبد الحميد عبدوس ،مصدر سابق ،ص .100

مرصي ،ولد يف صعيد مرص عام 1889م ،بصري ،أصبح وزي ًرا للمعارف
[[[ -طه حسني :كاتب
ّ
العا ّمة بعد أن درس يف فرنسا ،نرش عددًا من املؤلّفات من بينها رواية (األيّام) ،و(حديث األربعاء)،
يب».
وغريها ،لقّب بــ «عميد األدب العر ّ
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عىل اختالف فروعها وألوانها» ،وقد أثارت تلك األفكار والدعوات

يب عا ّمة.
ردود فعل شديدة تجاهه يف املجتمع
ّ
املرصي والعر ّ
وأ ّما سالمة موىس (1958-1888م) ،فقد حمل أيضً ا دعوة التغريب
فظهرت أفكارها يف كتابه (اليوم والغد) ،و(تربية سالمة موىس)،

وغريها من املؤلّفات التي نادى فيها بانفصال مرص عن الرشق

ريا؛ إذ ال فرق
العر ّ
يب واالنضامم إىل أوربا دو ًرا ولغ ًة وثقاف ًة ومص ً
يب إال يف اللغة ،يقول« :هم ليسوا أجانب
لديه بني
ّ
املرصي واألور ّ

ع ّنا إال يف اللغة؛ ألنّنا آريّون مثلهم»[[[ ،فنفى بذلك عروبة املرصيّني
يب
ً
متجاهل حقيقة كونهم من أصول عربيّة ،وقد جعله الغرب (أور ّ
التقليد والنزعة) ،وتبع هؤالء عدد من املنارصين واملريدين ،منهم

محمود عزمي وحسني فوزي ولويس عوض وغريهم.

وإذا ما أخذنا الجزائر ولبنان كنموذجني يف املغرب واملرشق

الفرنيس يف الجزائر يتلخّص
االستعامري
العرب ّيني ،نرى أ ّن املرشوع
ّ
ّ
بتكريس تبع ّية الجزائر لفرنسا ،وجعل استعامرها واق ًعا ال ميكن محو

الديني واللغة العرب ّية وإحياء
آثاره ،فقد عملت عىل محاربة الشعور
ّ
النعرات والنزعات اإلقليم ّية وامليول الجهويّة وتوطني العنارص
محل الجزائريّني وغريها من املامرسات[[[.
لتحل ّ
ّ
األورب ّية
الفرنيس واحتكاك املثقّفني
يف
أ ّما يف لبنان ،فإ ّن الحضور الثقا ّ
ّ
[[[ -أحمد مطلوب« ،الحركات املناوئة لوحدة الثقافة العربيّة» ،يف :الجابري وآخرون ،مصدر
سابق ،ص ص.98-97
اإلسالمي2000 ،م)،
[[[ -نارص الدين سعيدوين ،الجزائر منطلقات وآفاق ( ،بريوت :دار الغرب
ّ
ص .20
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اللبنانيّني بفرنسا ،وثقافتها ولغتها ،تكاد األصوات املعارضة لذلك

مم هو عليه
فيه ال ت ُسمع ،فاملنتقدون لها هم قلّة -عىل العكس ّ
يب -سواء بني املسلمني أم املسيحيّني،
الحال يف دول املغرب العر ّ

ولعل أغلب آراء رجال الفكر والسياسة يف لبنان ترى يف سياسة
ّ
فضل عن الدعم
ً
فرنسا الثقافيّة وسيلة دعم وإسناد لهذا البلد،
ين ،وال سيّام يف الظروف الصعبة التي مت ّر بها املنطقة
الفرانكوفو ّ

خاصة.1
عا ّمة ،ولبنان
ّ

كل ما تق ّدم ،ميكننا تقديم تقييم لواقع الفرانكوفون ّية
من ّ

ومستقبلها ،عىل النحو اآليت:

 -تعتمد الفرانكوفونيّة مصادر تعبئة لجمع البيانات بشأن مراقبة

واقع ومستقبل اللغة الفرنسيّة يف العامل ،من بني أه ّمها:
مصادر عا ّمة مبا فيها بيانات اللغة.
مصادر حول نظم التعليم.
مصادر تتعلّق بتقييم مهارات اللغة الفرنس ّية.
مصادر تتعلّق بالتالميذ الدارسني للغة األجنبيّة.
مصادر تتعلّق باالستخدامات العا ّمة للغات[[[.

[1]- Bruno Maurer, Inventaire critique des sources et des méthodes, Dans: Bruno
Maurer et autres, la francophonie et identifier les francophones, Mesurer la
francophonie et identifier les francophones, Inventaire critique des sources et des
méthodes, (Paris: Éditions des archives contemporaines,2015),p.12.
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يتبي لنا أ ّن الفرانكوفونيّة تخط ّ
ط
من خالل هذه املعطياتّ ،
للمستقبل سعيًا منها إىل توسيع رقعة الفرانكوفونيّة ،وتنفق من أجل
أموال طائلة ،مع أ ّن اقتصادها مي ّر بأزمات متع ّددة منذ ع ّدة
ً
ذلك
عقود.
وهكذا فإ ّن فرنسا تستخدم الفرانكوفون ّية تطبيقًا لشعار «املصلحة

كل يشء» ،كام يقول «جان دي ال برويري»« :إذا كانت املصلحة
فوق ّ

رصفاتنا» .ولك ّن املصلحة إذا كانت متبادلة
هي املح ّرك ّ
لكل ت ّ
لكل من الطرفني ،تغدو
ومتوازنة يف إطار سلّم أولويّات الحاجة ّ
وصول أحيانًا إىل اإليثار ،كذلك فإ ّن
ً
مساواة ،متخطية التسامح

اغتناء الفرانكوفون ّية مع الزمن يجعلها متساوية ،ولو إىل ح ّد ما ليس

إال ،حتّى يف إطار املصلحة االقتصاديّة املتبادلة واملنفعة املتبادلة

والثقافة املتبادلة [[[.

املوجهة إىل
املبحث الثاين  -أوجه االنتقادات
ّ
الفرانكوفون ّية
جهة
هنالك العديد من الخالفات حول االنتقادات املو ّ

غسان سالمة
للفرانكوفون ّية من قبل من هم (مع) أو (ض ّد) .يقول دّ .
حني كان وزي ًرا للثقافة يف حكومة الرئيس األسبق رفيق الحريري

وعىل هامش نقاشات حول الفرانكوفون ّية نظّمها مركز دراسات
الوجدة العرب ّية ببريوت عام 2001م« :وبينام أفرتض أ ّن د .جورج
[[[ -عاطف علبي« ،ما هي الفرنكوفونيّة» مجلّة الطريق ،العدد  ،5خريف 2001م.
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دورليان[[[ ال يعرفني ومل يقرأ يل -قبلً -شيئًا ما -وهذا األرجح
عندي -فإنّني أستغرب لصديقي العزيز د .فيصل دراج[[[ ،الذي

أعرفه ويعرفني وقرأت له وقرأ يل ،أن يفهمني عىل نحو ما أنا لست
عليه وال أفكاري ومواقفي تشهد به ولذا مل ي َرد .جورج دورليان يف
نقدي للفرانكوفونيّة أو قل مل يشأ أن يرى يف ذلك النقد غري مسعى

بديل منها .وأنا ألتمس له العذر يف
م ّني إىل الدفاع عن األنكلوفونيّة ً
ذلك لعدم معرفته يب ومبواقفي يف املسألة -فكريّة ونضاليّة -وإن
شكل آخر من االقرتاض املعكوس بأ ّن
ً
كنت أجد يف سوء فهمه يل

من ينتقد الفرانكوفونيّة -التي يدافع عنها دورليان دفا ًعا عقائديًّا -ال
ميكن إال أن يكون أنكلوفونيًّا! [[[.

وهناك رأي يجد أ ّن الفرانكوفون ّية تعترب من ضمن املشاريع
يب
يب األورو ّ
الثقاف ّية الفرنس ّية الخطرية التي تخدم املرشوع الغر ّ
وتسعى لطمس الثقافة واللغة العرب ّية اإلسالم ّية عىل حساب متجيد
وترقية الثقافة واللغة الفرنس ّيتني باعتبارها لغة الحضارة والتق ّدم[[[.

خاصة قد تخلّصا
يب عا ّمة والجزائر ولبنان
ّ
وإذا كان املغرب العر ّ

الفرنيس ،إال أنّهام بقيا حبيسا التبعيّة
ين
من االستعامر االستيطا ّ
ّ
[[[ -جورج دورليان :أستاذ يف جامعة البلمند اللبنان ّية.

أديب من األردن .مشارك يف الحلقة النقاش ّية «الفرانكوفون ّية أيديولوجيا .سياسات .تح ٍّد
[[[ -ناقد ّ
لغوي» التي أقامها مركز دراسات الوحدة العربيّة يف بريوت بلبنان عام 2011م.
يف -
ّ
ثقا ّ
لغوي ،مصدر سابق ،ص .117
[[[ -الفرانكوفونيّة أيديولوجيا .سياسات .تح ِّد ثقايف -
ّ

[[[ -املنظّمة الفرانكوفونيّة واقعها وآمالها منذ القرنني  ، 19-20مذكّرة تخ ّرج لنيل شهادة املاسرت،
جامعة الجياليل بونعامة خميس ،مليانة كلّيّة العلوم االجتامعيّة و اإلنسانيّة ،سامية لعريبي
يوغرطة حدّاد ونسيمة مصباح ،السنة الجامعيّة 2017 - 2016م ،ص .85
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فضل عن االعتامد عىل فرنسا يف
ً
خاص،
اللغويّة والثقافيّة بشكل
ّ

ولعل تأثريات الفرانكوفونيّة
ّ
الجوانب االقتصاديّة والتقنيّة أيضً ا،
بدت واضحة يف ما بعد ال سيّام يف هذين البلدين ويف الجوانب
اآلتية:

أ ّو ًل -تأثرياتها يف اللغة العرب ّية

والحضاري يف عهد
يف
ّ
ّ
تحتل اللغة حيّ ًزا مركزيًّا يف الرصاع الثقا ّ

الفرنيس
الفرنيس أبان فرتة االستعامر ،إذ حاول االستعامر
االحتالل
ّ
ّ
منذ أن وطأ بقدميه أرض الجزائر العمل عىل «فرنسة» املجتمع
يب ،ومحاولة نرش اللغة الفرنسية وثقافتها ،وهذا ما جاء
ّ
الجزائري العر ّ

الفرنيس غوتييه ( .[[[)Gautier..Eفقد جاء يف أحد
عىل لسان املؤ ّرخ
ّ
التعليامت التي صدرت يف أوائل أيّام االحتالل عقب الرشوع يف

تنظيم إدارة الجزائر ما يأيت« :إ ّن إيالة الجزائر لن تصبح ممتلكة فرنسيّة
حقيقيّة إال عندما تصبح لغتنا هناك قوميّة ،والعمل الجبّار الذي يرتت ّب

علينا إنجازه ،هو السعي وراء نرش اللغة الفرنسيّة بني األهايل بالتدريج
إىل أن تقوم مقام اللغة العربيّة الدارجة بينهم اآلن»

[[[.

الفرنيس عىل منع تدريس اللغة العرب ّية يف
لقد عمل االستعامر
ّ

املدارس التي تخضع إلرشافه ،وأصدر قرا ًرا يع ّدها لغة أجنب ّية يف

الفرنيس شوتان ( ،)Choutaneتعليم
الجزائر ،وأعترب وزير الدولة
ّ
[[[ -عيل محافظة ،موقف فرنسا وأملانيا وإيطاليا من الوحدة العربيّة1945 - 1919 ،م( ،بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربيّة1985 ،م) ،ص .190

العريب ،سلسلة الثقافة القوميّة
[[[ -نازيل معوض أحمد ،التعريب والقوميّة العربيّة يف املغرب
ّ
( ،)6ط( ،1بريوت :مركز دراسات الوحدة العربيّة1986 ،م) ،ص .63
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اللغة العربيّة ألبنائها وبناتها ،مبثابة «محاولة عدائيّة لصبغ الجزائر

بالصبغة العربيّة»[[[.

الفرنيس للغة العربيّة ،كان غرضه الرئيس
إ ّن استهداف االستعامر
ّ

الجزائري ،وإحالل اللغة الفرنسيّة
استبعاد الثقافة األصليّة للشعب
ّ

والحضاري،
يف
ً
ّ
بدل من اللغة العربيّة ،بهدف تحقيق اإللحاق الثقا ّ

يف للجزائر بفرنسا .وهناك كثري من الشواهد
ومن ث ّم اإللحاق الجغرا ّ

يب أجمع.
بهذا الشأن ،ليس يف الجزائر فحسب بل واملغرب العر ّ

ن أنظر إىل نرش تعليمنا ولغتنا كأنجح
يقول دي روفيكو[[[«:إ ّ
وسيلة لجعل سيطرتنا يف هذا القطر تتق ّدم يف إحالل اللغة الفرنسيّة
محل اللغة العربيّة .فالفرنسيّة تستطيع االنتشار بني السكّان
تدريجيًّا ّ

جا»[[[.
ً
جا أفوا ً
خصوصا ،إذا أقبل الجيل الجديد عىل مدارسنا أفوا ً
يف حني يشري خالد الصمدي[[[« :هناك ضغط من الخارج وتخ ّوف
من نخبة معيّنة (يقصد الفرانكوفونيّة) ،لها مفاهيمها ووظائفها،

حا،
وحياتها كلّها مبنيّة عىل اللغة األجنبيّة .فاالستعامر كان واض ً
ذهب االستعامر وخلّف أفرا ًدا معيّنني قامئني بالعمل املرسوم
َ
لهم»[[[.
اللغوي يف الجزائر» ،مصدر سابق ،ص .94
[[[ -عبدوس« ،الرصاع
ّ

فرنيس
عسكري
[[[ -دي روفيكو ،أو آن جان ماري روين صافاري ( 1833-1774م) هو رجل
ّ
ّ
ساهم يف احتالل الجزائر.

[3]- Yvonne Turin, Affrontements culturels dans L’algerie coloniale, Ecoles,
Medecines, Religion 1830-1880, 2me Edition,( Alger: Entreprise Nationale du
Livre, 1983), PP.40- 41.
[[[ -رئيس قسم الدراسات اإلسالميّة السابق باملدرسة العليا لألساتذة يف مدينة تطوان باملغرب.
الصمدي ،مصدر سابق ،ص.29
[[[ -خالد
ّ
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تهكمي ،من بينهم جي
يرى عدد من الكتّاب الفرنسيّني وبشكل
ّ

جرانييوم[[[“ إن اللغة الفرنسيّة حارضة كلغة لر ّد االعتبار للهويّة العربيّة
ووسيلة يف متناول العرب لتصفية صدماتهم النفسيّة الالشعوريّة»[[[.
بدل عن العرب ّية يف
مل تكن سياسة إحالل اللغة الفرنس ّية ً
يب عا ّمة ،من أجل جعلها وسيلة
الجزائر
ّ
خاصة ويف املغرب العر ّ
الفكري عن طريق
للتعلّم والثقافة ،بل لكونها وسيلة عمل ّية للغزو
ّ

دراسة تاريخ فرنسا ،وجغراف ّيتها واقتصادها وأدبها وتاريخ علامئها

فضل عن
ً
وإعالمها ،ومن ث ّم تصبح يف فكر املتعلّم قط ًبا أوح ًدا،
أنّها أُستعملت لتكوين املساعدين الثانويني لخدمة اإلدارة الفرنس ّية

الجزائري
يف املناصب التافهة ،كذلك من أجل ربط االقتصاد
ّ
باالقتصاد
الفرنيس[[[.
ّ
يبدو أ ّن حضور السياسة االستعامريّة الفرنسيّة ،وحضورها
السيايس
يف يضمن لها تلقائيًّا استمرار نفوذها
ّ
اللغوي والثقا ّ
ّ
واالقتصادي من خالل الفرانكوفونيّة التي ظهرت الحقًا عىل مرحلة
ّ
األسايس القضاء عىل اللغة العربيّة
االستعامر ،لذلك كان هدفها
ّ

[[[ -جلربت جرانيوم :ولد يف  25يوليو 1932م يف بيسانسون بفرنسا ،ومن س ّن العرشين ،أمىض
سنوات عديدة يف البلدان الناطقة بالعرب ّية :تونس ،الجزائر ،لبنان .بعدها تقاعد من الكلّ ّية العليا
يب ،وألقى أطروحات
للعلوم االجتامع ّية بباريس ،حيث أدار ندوة أنرثوبولوجيا يف العامل العر ّ
وأطروحات الدكتوراه .ا ُنظرhttps://www.ggrandguillaume.fr/index.php :
[2]- Gilbert Granguillaume, Arabisation et politique linguistique au Maghreb,
(Paris: Maison neuve & Larousse, 1983), P.36.

العريب» ،مجلّة املستقبل
[[[ -عبد الكريم غالب« ،التعريب ودوره يف حركات التح ّرر يف املغرب
ّ
يب ،السنة  ،4العدد  ،36فرباير /شباط 1982م ،ص ص.90-89
العر ّ
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ين خالد ،وبفضل سياسة
باعتبارها لغة حضارة عريقة وتراث إنسا ّ

يب ،وال سيّام الجزائر إىل
ازدواجيّة اللغة ،أمكن تحويل املغرب العر ّ
ين[[[.
مجتمع فرانكوفو ّ

ريا من رجال الفكر والعلم الجزائريّني ،ر ّدوا عىل
عىل أ ّن كث ً
تلك الهجمة التي تستهدف اللغة العرب ّية ،ويف مق ّدمتهم املجاهد
الجزائري عبد الحميد بن باديس ،الذي قال يف إحدى املناسبات:
ّ
«ألنّنا عرفنا إميانًا وشاهدنا عياناً ،أ ّن اإلسالم والعرب ّية قىض الله
بخلودهام ،ولو اجتمع الخصوم كلّهم عىل محاربتها»[[[ ،وهو يف
محق ،إذ بقيت العرب ّية محافظة عىل كيانها طوال هذه القرون
هذا
ّ

كل املحاوالت
ظل اإلسالم والعروبة ّ
كلّها منذ ظهورها ،متح ّدية يف ّ
الخائبة التي سعت لإلرضار بها.

ثان ًيا -تأثرياتها يف التعليم

إذا كان التعليم والرتبية يضطلعان بدور خطري وحاسم يف ترسيخ

القيم والخصوصيات الحضاريّة للشعوب ،فإ ّن الفرانكوفون ّية تسعى
بكل الوسائل إىل تغيري بنية التعليم والرتبية يف ميدان التعليم يف
ّ
البلدان الفرانكوفون ّية التي كانت جز ًءا من مستعمراتها السابقة،
حيث إ ّن هذه السياسات أضعفت بشكل ملحوظ من استعادة تلك
مؤسسات التعليم،
البلدان للغتها االساس ّية األم (العرب ّية) ،ويف داخل ّ

املغريب« ،الفرانكوفونيّة ومحنة اللغة العربيّة» ،مجلّة البيان ،السنة  ،17العدد
[[[ -عبد النارص
ّ
 ،178سبتمرب -أكتوبر 2002م ،ص.50
[[[ -ا ُنظر :عبد الحميد بن باديس« ،بالله ،لإلسالم والعربيّة يف الجزائر» ،مجلّة البصائر ،أبريل/
نيسان 1938م ،ص.36
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القوي داخل مستعمرات
حافظت اللغة الفرنسيّة عىل تواجدها
ّ
فرنسا السابقة؛ أل ّن ما يه ّم فرنسا أكرث هو تشكيل النخب السياسيّة

اسرتاتيجي
والثقافيّة عىل مقاسها ثقافيًّا و لغويًّا ،و ذلك من منظور
ّ
بعيد املدى (كشفته الفرانكوفونيّة) ،يقوم عىل اعتبار هذه النخب
امتدا ًدا ملصالح فرنسا يف مستعمراتها السابقة« .إ ّن الفرانكوفونيّة يف

يب هي باألساس مدرسيّة وجامعيّة» تؤكّد أستاذة األدب
العامل العر ّ
املعارص بجامعة الق ّديس يوسف ومن خالل دراسة استقرائيّة
لحضور اللغة الفرنسيّة (أداة الفرانكوفونيّة) يف العامل العريب

ت َخلص (كاتيا ح ّداد) إىل خالصات بالغة األه ّميّة ،وهي كام ييل:

الخالصة األوىل :ترتبط برتاجع حضور اللغة الفرنسيّة يف مجموع

اليومي كام كان األمر أثناء االستعامر
هذه الدول كلغة التواصل
ّ
«فقد مىض عهد كان فيه حضور اللغة الفرنسيّة أكرث تن ّو ًعا حيث
«مم يعني أنّها مل تكن محصورة
كانت الفرنسيّة «تجوب الشوارع ّ
يف حيّز املدرسة».

الخالصة الثانية ،ويف مقابل تراجع اللغة الفرنس ّية كلغة للتواصل

اليومي ،فإنّها تع ّوض هذا الرتاجع عرب حضور كثيف يف املدارس
ّ

كلغة أساس ّية يف مناهج التعليم؛ وذلك باعتبارها أصبحت
مؤشات
مبؤش من
اللغوي)
تقرتن (من منظور االستالب
ّ
ّ
ّ
التنمية املتمثّل يف املدرسة .ولذلك تؤكّد «كاتيا ح ّداد»« :أ ّن
تعلّم الفرنس ّية يف املدرسة قد يكون مبثابة استثامر عىل املدى
وتفس ذلك باعتبار أ ّن من يتعلّم اللغة يف املدرسة،
البعيد.
ّ
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خليق أن يحافظ عليها فيام بعد ،بحيث تصاحبه مدى حياته[[[.

    ومن خالل هذه الدراسة االستقرائيّة ،تثبت «كاتيا ح ّداد» باألرقام

الهيمنة التي أصبحت متارسها اللغة الفرنسيّة يف مجموعة من
مؤسسات التعليم؛ باعتبارها لغة العلم
الدول العربيّة ،فهي تخرتق ّ
املؤسسات األكادمييّة الفرنسيّة
واملعرفة الحديثة ،يف زمن لجوء
ّ

نفسها إىل اللغة اإلنكليزيّة ! تضيف «ح ّداد»« :وقد أتاحت لنا
الدراسة االستقرائيّة التي قمنا بها إبراز حقيقة أ ّن الفرانكوفونيّة
املدرسيّة تق ّدمت خالل العقد األخري ومل تتأخّر ،وكان من أسباب

هذا التط ّور انحسار تيّار التعريب من املناهج الدراسيّة .فقد شهد
العقد األخري إعادة إدراج اللغة الفرنسيّة أو تقويتها يف الربامج
الدراسيّة بدرجات متفاوتة ،وذلك يف دول مثل( :تونس واملغرب
وسوريا ومرص) .أ ّما يف لبنان ،فقد ت ّم اعتامد مبدأ االزدواجيّة اللغويّة
ليزك اختيارات السكّان
ّ
املبكرة عىل مستوى الدولة ،وهو مبدأ جاء
اللغويّة ويضفي طاب ًعا رسميًّا عىل مكانة اللغات األجنبيّة ،وخاصة

مكانة اللغة الفرنسيّة ،وكان هذا اإلجراء أ ّول سابقة من نوعها يف هذا
البلد[[[».

غسان سالمة عن أه ّم ّية اللغة
ويف هذا السياق ،يتح ّدث ّ
الفرنس ّية يف لبنان ،قائالً« :إ ّن الطالب الذين يتعلّمون الفرنس ّية عدد
ال بأس به ،فهناك  64يف املئة من الطالب الذين يتعلّمون لغات

العريب» ،أعامل الندوة التي نظّمتها
[[[ -كاتيا حدّاد« ،حصيلة دراسة واقع الفرانكوفونيّة يف العامل
ّ
يب بباريس ،منشورات
جامعة الدول العربيّة واملنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة ومعهد العامل العر ّ
اإليسيسكو 30-31 ،مايو  /أيار 2000م.
[[[ -املصدر نفسه.
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أجنبيّة يختارون الفرنسيّة ،وهي اللغة األجنبيّة األوىل يف املدارس
والجامعات اللبنانيّة .ومن املالحظ أنّه عندما تقوم جهات أو
مؤسسات فرانكوفونيّة بعمل مميّز فإنّها تجذب إليها طالب
ّ

اإلنكليزيّة ،مثال ذلك :املعهد العايل للتجارة ،الذي أصبح أفضل
مدرسة أعامل يف البلد ،لذلك تشت ّد املنافسة من الطالب بلغات
مختلفة للدخول إليه»[[[.

هذه السياسات واملامرسات م ّهدت يف ما بعد إىل توفري بنية

تحت ّية واسعة لنشوء الفرانكوفون ّية وتجذّرها يف هذا البلد وبق ّية
يب التي استعمرتها فرنسا لسنوات طويلة ،برغم
بلدان املغرب العر ّ
هب من جديد وثار م ّرة أخرى يف وجه دعاة
أ ّن الشعب
ّ
الجزائري ّ

الفرانكوفون ّية من الجزائريّني الذين انقلبوا عىل الدميقراط ّية.

ثالثًا  -تأثرياتها يف النخب الفرانكوفون ّية

هناك العديد من النخب الثقاف ّية الفرانكوفون ّية [[[ ،وال س ّيام يف

يف يف
بلدان املغرب العر ّ
يب ولبنان كانت من نتاج االحتكاك الثقا ّ

فرنسا ،التي تلقّى أغلبها دراسته الجامع ّية يف فرنسا ،ومنهم من متّت
االستعانة بهم ليشغلوا مناصب رفيعة ،ففي لبنان نجد «جورج قرم

وغسان سالمة» ،اللذين شغال منصب وزير ،ودرسا يف الجامعات
ّ
العريب،
غسان سالمة« ،الفرانكوفون ّية فرصة نادرة أمام لبنان» ،مجلّة األسبوع
ّ
[[[ -ا ُنظرّ :
2002/10/14م.

[[[ -املقصود بالنخب الفرانكوفونيّة ،أولئك الذين تثقّفوا بالثقافة الفرنسيّة الخالصة وانبهروا
مبظاهر الحضارة الفرنسيّة والتقاليد الفرنسيّة ،وقد أطلقت الصحافة والدوائر السياسيّة الفرنسيّة يف
الجزائر وفرنسا م ًعا عىل أفراد هذه الجامعة «جامعة النخبة».

الفصل السادس :في تقييم الفرانكوفون ّية واالنتقادات الموجّهة إليها

ين األسبق سليم جاهل الذي قام
الفرنسيّة ،كذلك الوزير اللبنا ّ
بتدريس القانون يف جامعة باريس األوىل ،ونذكر أيضً ا «روبري أيب

راشد» الذي عمل بصفة موظّف رفيع املستوى يف وزارة الثقافة
الفرنسيّة ،يف حني عمل جريار شومييه أمي ًنا عا ًّما للبعثة الفرنسيّة

رصح
العلامنيّة التي استق ّرت يف لبنان منذ عام 1902م ،وكان قد ّ
قائل« :إ ّن شعار البعثة العلامنيّة الفرنسيّة هو الثقافتان :ثقافتكم
ً

وثقافتنا.[[[»...

متخّضت املرحلة االستعامريّة بعد انقضائها يف عدد من البلدان

الفرنيس وال س ّيام
العرب ّية التي خضعت لالنتداب أو االستعامر
ّ
الجزائر نخ ًبا يصفها املعارضون لها بذوي «النزعة التغريب ّية» أو «الت ّيار
ين أو الفرانكوفون ّية» وهو منتوج للنخبة أو األنتلجنسيا
الفرانكوفو ّ

املهن ّية والفكريّة «املفرنسة» التي أعطتها «األداة اللغويّة» و«الخربة
الحل والعقد واإلدارة
ّ
املهن ّية واإلداريّة» سلطات متع ّددة ،من مراكز
العليا واالقتصاد ،والتسيري ،حتّى أماكن ومناصب اتخاذ القرار يف

العلمي ،وتع ّد هذه النخبة الغرب
قطاعات اإلعالم والثقافة والبحث
ّ

خاصة منبع القيم والنامذج التنمويّة يف السياسة
عمو ًما ،وفرنسا
ّ
جا للدميقراط ّية[[[.
واالقتصاد ،وترى الحداثة الغرب ّية منوذ ً
ميكن القول بأ ّن فرنسا متكّنت من فرض نفسها وحضورها
[[[ -سليامن بن عيسی ،مصدر سابق ،ص .30

[[[ -عمّر بلحسن« ،املرشوعيّة والتوات ّرات الثقافيّة حول الدولة والثقافة يف الجزائر ،الخلف ّيات
السياسيّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة»( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربيّة1999 ،م)،
ص ص.222 - 221
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وخاصة يف الدول العربيّة وازداد ارتفاع
القوي يف العامل اليوم
ّ
ّ
ين الذي يتشكّل من نخب ثقافيّة وسياسيّة
العنرص اللو ّ
يب الفرانكوفو ّ

الخاصة يف
واقتصاديّة وال يه ّمها سوى الحفاظ عىل مصالحها
ّ
عالقاتها باملستعمرات السابقة ولهذا مل يسبق للفرنسيّة يف تاريخها

أن تح ّدث بها الناس يف العامل كام يتح ّدثون بها اليوم[[[.

وهناك من يرى أنّه قد تشكّلت النخبة الفرانكوفون ّية يف تلك
يب ،وهي كام يطلق عليه البعض (انتلجنسيا
البلدان يف أفق عر ّ
ليربال ّية) ذات نزعة وطن ّية برجوازيّة ،تحاول املزاوجة بني اإلصالح ّية
واليوتيبيا ،ونظ ًرا لكونها بقيت تحت ضغط قانون فرنسا االستعامريّة،
جه إليه باسم مبادئ الثورة الفرنس ّية نفسها[[[.
فإنّها تتو ّ

جهات النخب الفرانكوفونيّة املوالية لفرنسا والدولة املستعمرة
إ ّن تو ّ

للجزائر طوال  132عا ًما ،قد ع ّرض الهويّة الشخصيّة والوطنيّة
للجزائريّني لتهديد كبري جعلها عرضة للمسخ والتشويه ،بل واإللغاء،
إذ يعمل أنصار السياسة الفرانكوفونيّة حتّى يومنا هذا ،فالدعوة إىل

جها».
األمازيغيّةً ،
مثل مع الفرانكوفونية الثقافية دعوة وصلت إىل أو ّ
كذلك تثبيت اللغة الفرنسيّة والتضييق عىل اللغة العربيّة ،وحتى إصالح

التعليم ،والثقافة ،واألحوال االقتصاديّة واالجتامعيّة وغريها .جميع

ين يف الجزائر[[[.
تلك القضايا ال تت ّم إال من منظور فرانكوفو ّ
[[[ -لويس جان كالفي ،املرجع السابق ،ص .364
[[[ -بلحسن ،مصدر سابق ،ص.425

[[[ -محمد خروبات« ،األبعاد الثقافيّة واأليديولوجيّة للفرانكوفونيّة يف املغرب» ،مجلّة البيان،
السنة  ،17العدد  ،177يوليو -أغسطس 2002م ،ص.47

الفصل السادس :في تقييم الفرانكوفون ّية واالنتقادات الموجّهة إليها

ولعل املعركة الحقيقيّة الضارية منذ االستقالل وحتّى اليوم ،قد
ّ

استم ّرت يف الجزائر بني معسكرين رئيسيّني ،هام :معسكر «التيّار
ين» من جهة ،ومعسكر الذين يريدون لهذا البلد أن يتط ّور
الفرانكوفو ّ

يف إطار مق ّوماته الوطنيّة ،ويف مختلف امليادين من جهة أخرى[[[.

وقد ظهر هذا الرصاع بشكل أكرث جال ًء لدى تطبيق عمليّة التعريب يف
يب ،فقد ُد ِعم أنصار استمرار هيمنة اللغة الفرنسيّة
بلدان املغرب العر ّ

من الفرانكوفونيّني عىل كافّة مجاالت الفكر والثقافة .أ ّما الفريق الثاين

فقد متثّل يف دعاة نرصة اللغة العربيّة ورضورة تسيّدها عىل اللغة
ولعل سياسة التعريب ،ينظر إليها الفرانكوفونيّون،
الفرنسيّة يف البالد[[[ّ .
االجتامعي يف البالد[[[.
بأنّها خطر يه ّدد وجودها ذاته ،يف ق ّمة السلّم
ّ
لقد تدخّل أصحاب النفوذ املتش ّبعون بالثقافة الفرنس ّية من النخبة

الفرانكوفون ّية يف قوانني التعريب ،وقد اعتربوا العرب ّية دون الفرنس ّية يف
التعليم ويف اإلدارة ،فكان ذلك ،كام يقول محمد املنجي الصيادي [[[:

عم يجري يف خلد طبقة مع ّينة تريد بسبب تكاسلها وبسبب
ريا ّ
«تعب ً
ارتباطها أن تستم ّر يف تقليد مستعمريها إىل أجل غري محدود» [[[.

[[[ -عيل بن محمد ،معركة املصري والهويّة يف املنظومة التعليم ّية :الرصاع بني األصالة واالنسالخ
يف املدرسة الجزائريّة( ،الجزائر :رشكة دار األ ّمة للطباعة والنرش2001 ،م) ،ص.12
[[[ -نازيل معوض أحمد« ،عروبة الجزائر بني الثقافة الفرنسيّة والسياسة الثقافيّة العربيّة» ،مجلّة
يب ،السنة  ،3العدد  ،17متّوز/يوليو 1998م ،ص.132
املستقبل العر ّ
[[[ -نازيل معوض أحمد ،العالقات الثقافيّة بني فرنسا والجزائر» ،مصدر سابق ،ص.36
مختص يف شؤون التعريب والرتجمة.
[[[ -باحث ومؤلّف مغاريب
ّ

العريب،
العريب» ،مجلّة املستقبل
[[[ -محمد املنجي الصيادي« ،مسرية التعريب يف املغرب
ّ
ّ
السنة  ،2العدد  ،9سبتمرب /أيلول 1979م ،ص.25
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كل
ومع أ ّن ظاهرة «جامعة النخبة» تكاد تكون ظاهرة عا ّمة يف ّ

يف،
ُكب باالحتالل
ّ
بلد ن َ
العسكري املصحوب باالستعامر الثقا ّ
حا جزئيًّا
إال أ ّن آثار سياسة االحتالل التعليميّة التي حقّقت نجا ً

يف الجزائر امت ّدت إىل ما بعد االستقالل وبرز من بني صفوف
الجزائريّني الفرانكوفونيّني من يش ّن حمالت معارضة رصيحة أحيانًا

ومقنعة أحيانًا أخرى لخطّة تعريب التعليم واإلدارة يف الجزائر[[[.

املتمسكني
وهناك من يرى ،أ ّن من بني هؤالء «الفرانكوفون ّيني»،
ّ

خاصة للغة الفرنس ّية املهيمنة عىل حساب
بالحفاظ عىل منزلة
ّ
الرشع ّية التاريخ ّية والشعب ّية للغة القوم ّية ،إنّ ا هم يف الواقع يدافعون
عن امتيازات نخبويّة ثقاف ّية أدركوها يف ظروف مع ّينة ،ونشأت عنها

بالرضورة امتيازات اجتامع ّية واقتصاديّة ،وهم يف الواقع يدافعون

الخاصة التي اكتسبوها بسبب إملامهم
عن مصالحهم وامتيازاتهم
ّ
بهذه الصفة األجنب ّية والدور املهيمن الذي تؤ ّديه[[[.

الفرنيس الشهري«لويس دوللو» إىل واقع النخبة
يشري املؤ ّرخ
ّ
قائل« :لقد أظهرت هذه
الفرانكوفونيّة يف الجزائر بعد االستقاللً ،
املرحلة صالت ثقافيّة فرنسيّة جزائريّة وثيقة ،وطبيعيّة ،حيث إ ّن
النخبة الجزائريّة قد تك ّونت يف املدرسة الفرنسيّة ،وأنّها منحدرة من

أدباء اختاروا التعبري بالفرنسيّة»[[[.
[[[ -عبدوس ،مصدر سابق ،ص.96

[[[ -العاشوري ،مصدر سابق ،ص ص.23-22

[[[ -لويس دوللو ،العالقات الثقافيّة الدوليّة ،ترجمة :بهيج شعبان ،ط( ،1بريوت :منشورات
عويدات1974 ،م) ،ص.98

الفصل السادس :في تقييم الفرانكوفون ّية واالنتقادات الموجّهة إليها

ومن الجدير بالذكر ،أ ّن فرنسا سعت إىل تكوين «النخبة

االستعامري
الفرانكوفونيّة» وإعدادها خالل سنوات الحكم
ّ
يب ،وكانت فرنسا يف تلك
الفرنيس الطويل لبلدان املغرب العر ّ
ّ
السنوات تدعو من تس ّميهم بجامعة «النخبة» ،إىل التجنس
فعل يف استاملة البعض منهم إىل
بالجنسيّة الفرنسيّة ،وقد أفلحت ً
هذه السياسة بحيث أصبحوا من دعاتها املتح ّمسني ،بعدما تج ّنسوا

بالجنسيّة الفرنسيّة[[[.

ين
ّ
ومم ينبغي اإلشارة إليه ،أنّه حتّى يف داخل الت ّيار الفرانكوفو ّ
وضمن (النخبة) ،ميكن متييز فئتني :األوىل هي التي امنحقت

شخص ّيتها متا ًما تحت تأثري غزو الثقافة الفرنس ّية ،ومن بني أفراد
هذه الفئة من تعاون مع االستعامر ،وقد متكّنت بفضل ثقافتها
الفرنس ّية وتسامح الثورة الجزائريّة معها بعد االستقالل وحاجة إدارة

مسية من احتالل
الدولة الناشئة واقتصادها إىل إطارات وكوادر
ّ
مناصب مه ّمة يف الدولة ،ويطلق عىل هذه الفئة من قبل بعض

الكتّاب الجزائريّني بـ (الطلقاء) ،أو س ّموهم «حصان طروادة»،
الجهادي يف ثورة
والفئة األخرى هم من املفرنسني ذوي املايض
ّ
التحرير ،وهم فئة «الوطن ّيني» الذي شاركوا يف الثورة التحريريّة من
أجل استقالل الجزائر ،ووجهة نظر هؤالء يف تعاملهم بالفرنس ّية يف

مرحلة ما بعد االستقالل ،هي أنّهم مل يفكّروا أثناء ثورة التحرير بأيّة
لغة يقاتلون فرنسا ،ولك ّنهم قاتلوها بلغتها تحت ضغط الظروف،
[[[ -فرحات عباس ،الثورة الجزائريّة ،ج ،1ترجمة :وليم خوري( ،الجزائر :الرشكة القوميّة
للتوزيع1914 ،م) ،ص.15
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وانترصوا عليها ،ومن ث ّم فإ ّن اللغة الفرنسيّة بالنسبة لهؤالء مبثابة
«غنيمة حرب»[[[.

راب ًعا -تأثرياتها يف الهويّة الوطن ّية واإلسالم ّية

سوف نأخذ منوذجني للدراسة تتعلّق بتأثريات الفرانكوفونيّة يف

يب
الهويّة الوطنيّة واإلسالميّة ،وهام الجزائر من بلدان املغرب العر ّ
الفرنيس
يب ،حيث كان لالحتالل واالنتداب
ولبنان من املرشق العر ّ
ّ

يف هذه الدول تأثريات عميقة يف بنيتها يف كافّة املجاالت وال سيّام

يف مجال الهويّة.

 .1الهويّة الوطن ّية والقوم ّية يف الجزائر
إ ّن ظروف تشكّل الثقافة الوطن ّية يف بعض الدول العرب ّية التي

الفرنيس وال س ّيام ما يتعلّق بثبات
كانت ترزخ تحت نري االستعامر
ّ

وخصوصا
الهويّة الوطن ّية واإلسالم ّية ،يختلف عن الدول األخرى،
ً
يف املرشق بسبب وضع ّيتها االستعامريّة وظروف كفاحها املسلّح
اإلثني
وتشكيلة مجتمعاتها الذي يغيب فيه
والطائفي[[[ .ففي
ّ
ّ
الجزائر عىل سبيل املثال ،نجد أ ّن املامرسة االستعامريّة الفرنس ّية
الجزائري متثّلت يف تطبيق أساليب وطرق
يف تعاملها مع الشعب
ّ

مستقبل دون اسرتجاع الجزائر
ً
مختلفة ،كان الهدف منها الحيلولة

االجتامعي وخصوص ّيتها الحضاريّة ،فقد
السيايس وبنائها
لكيانها
ّ
ّ
[[[ -عبدوس ،مصدر سابق ،ص ص.97-96

اجتامعي ،ط( ،4بريوت:مركز
استطالعي
العريب املعارص ،بحث
[[[ -حليم بركات ،املجتمع
ّ
ّ
ّ
دراسات الوحدة العربيّة1991 ،م) ،ص.116

الفصل السادس :في تقييم الفرانكوفون ّية واالنتقادات الموجّهة إليها

ُس ّميت مراسيم مجلس الشيوخ املعروفة بـ (السيناتوس كونسولت)
[[[ Consulte Senatusاملتعلّقة بقوانني األحوال الشخصيّة وحيازة
الجزائري بالقضاء عىل
األرايض ،وهي ترمي إىل تفتيت املجتمع
ّ

الخليّة األساسيّة فيه وهي القبيلة ،والعمل عىل دمجه يف بوتقة

الفرنيس وسلخه عن شخصيّته العربيّة واإلسالميّة ،وإبعاده
املجتمع
ّ

الخاص باألحوال
عن قيمه الحضاريّة ،كام أ ّدى تطبيق املرسوم
ّ
الشخصيّة لعام 1865م إىل ربط الجنسيّة الفرنسيّة ونيل الحقوق
بالتخل أو االنفصال عن
الفرنيس
املدنيّة التي تكفّلها القانون
ّّ
ّ
األحوال الشخصيّة اإلسالميّة[[[ .وكانت السياسات الفرانكوفونيّة
تُ ارس تحت مس ّميات مختلفة رغم عدم إعالنها رسميًّا إال يف ٍ
وقت

متأخّر من العقد السابع من القرن العرشين.

لقد استُخدمت اللغة الفرنس ّية من لدن الفرنس ّيني وبدعم من
الفكري الذي استهدف الفرد
النخب الفرانكوفون ّية كوسيلة للغزو
ّ
يب كمثال لإلنسان امل ُْستَع ِمر ،ليك يصبح مستل ًبا فكريًّا ،عن
العر ّ
طريق محو الشخص ّية العرب ّية اإلسالم ّية[[[.

الجزائري وادي بوزار  Wadi Bouzarلدى
يستخدم الكاتب
ّ
[[[ -تقوم مراسيم السيناتوس كونسولت املعروفة بالقوانني السلطان ّية عىل مرسوم يتعلّق بامللك ّية،
ين يف شأن أحوال أهل
وقد صدر يف  22أبريل /نيسان 1863م ،وهو يحمل عنوان« :قانون سلطا ّ
الجزائري وانتسابهم للدولة الفرنسيّة» ،وهذا املرسوم يرمي إىل تكوين مناطق إيواء بالنسبة
الوطن
ّ
لرجال القبائل ،ويعرتف لهم بحقّهم يف امللكيّة ،كام يسمح بحيازة السكّان املحلّيّني لألرايض
التي يعيشون عليها.
[[[ -سعيدوين ،مصدر سابق ،ص ص .29 - 28
[[[ -عبد الكريم غالب ،مصدر سابق ،ص.89
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الفرنيس عبارة« :مشكل
الحديث عن وضع الجزائر إبان االستعامر
ّ

املفاهيمي
وفردي» ،ونلمس من خالل جهازه
جامعي
هويّة ثقافيّة
ّ
ّ
ّ
األسايس يف التحليل والهويّة
استحضار الهويّة ،بل أنّها املقصد
ّ

الجامعيّة بالذات[[[.

الفرانكوفوين
ّ
يذكر األستاذ عثامن سعدي[[[ ،متح ّدث ًا عن الهيمنة والنفوذ

داخل الجزائر ال س ّيام (النخبة الفرانكوفون ّية) ،قائلً « :إ ّن الفرانكوفون ّية

الخارجي
تهدف أيضً ا إىل تحقيق طموحات فرنسا املتعلّقة بتوسيع نفوذها
ّ
ومتتني اسرتاتيج ّيتها ،ال س ّيام يف الدول الفرانكوفون ّية ،فبسبب سيطرة اللغة
الفرنس ّية يف حياة مجتمعنا ،وبسبب هذا االنفتاح الناتج عن هذه السيطرة
نشأت طبقة جديدة خالل الثالثني سنة املاضية ،تُع ّد أخطر ما يه ّدد تنميتنا

جار
االقتصاديّة واالجتامع ّية ،بل وثورتنا ،وتتك ّون من عنرصين :فئة الت ّ
واملقاولني ورجال األعامل -غري النزيهني -من جهة ،وفئة املوظّفني

السامني غري امللتزمني من جهة أخرى ،مع إيجاد قنوات تربط بني هاتني
الفئتني .وعىل يد هذه الطبقة التي تتكلّم لغة مستعمرنا السابق ،وتعلّم

أبناءها يف مدارسه ،وحتّى يف جامعاته ،وتقرأ داخل الجزائر مائة واثنني

وأربعني عنوانًا من صحافته ،معظمها ال يدخل يف إطار الثقافة الجا ّدة،
نستوردها من فرنسا ،وبالعمالت النادرة ،وتشاهد من خالل هوائ ّيات مقعرة
وبرامج التلفزة الفرنس ّية مرسلة من فرنسا مبارشة» [[[.

العريب ،السنة ،24
[[[ -ليىل العرباوي« ،إشكاليّة الثقافة الوطنيّة يف الجزائر» ،مجلّة املستقبل
ّ
العدد  ،275ك/2يناير 2002م ،ص.129
جزائري ،مناهض يف كتاباته وآرائه للسياسة الفرانكوفونيّة.
[[[ -عثامن سعدي :كاتب ومفكّر
ّ

[[[ -عثامن سعدي ،التعريب يف الجزائر كفاح شعب ض ّد الهيمنة الفرانكوفونيّة( ،الجزائر :رشكة
دار األ ّمة للطباعة1993 ،م) ،ص.158
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جهات قد ضيّقت الخناق عىل الهويّة الشخصيّة
ّ
لعل تلك التو ّ

والوطنيّة للجزائريّني .والغريب أ ّن الجزائر بعد أربعني عا ًما عىل
استقاللها ومع ظهور الفرانكوفونيّة ،مل تحسم موضوع التعريب
مم
بسبب وقوف النخبة الفرانكوفونيّة من هذا املرشوع بالض ّدّ ،
جعل مسألة الهويّة ترخي بظاللها باستمرار منذ االستقالل وإىل
اليوم ،إذ ما زالت األقلّيّة الفرانكوفونيّة تفرض منطلقاتها عىل شعب
حسم منذ  14قرنًا موضوع انتامئه إىل العروبة واإلسالم.

ومن الجدير بالذكر أ ّن هناك ترابطًا وثيقًا بني (النخبة

الفرانكوفون ّية) ومسألة الهويّة الشخص ّية والوطن ّية الجزائريّة ،فعىل

سبيل املثال ،لدى الرجوع إىل «القض ّية الرببريّة» التي سبق تناولها
يف املبحث السابق ،فإنّنا نجد أ ّن هذه املسألة مل تخفت نارها بل
ظلّت مستم ّرة بعد االستقالل حتّى يومنا هذا؛ إذ أخذت أبعا ًدا دول ّية

بعنوانات مختلفة يف السبعين ّيات والثامنين ّيات والتسعين ّيات بعد
الفرنيس عن الجزائر ،وقد أوكلت إىل فرانكوفون ّيني
جالء املستعمر
ّ
ولعل مرشوع التعريب الذي بدأ العمل به يف عهد الرئيس
جزائريّنيّ ،

الراحل هواري بومدين ،قد أعطى للنزعة األمازيغ ّية (الرببريّة)
ين للقيام بدور أوسع
انتعاشً ا كب ً
ريا بالتوازي مع املخطّط الفرانكوفو ّ
ين
يف محاربة التعريب ،إذ نظر التحالف
األمازيغي الفرانكوفو ّ
ّ
الوطني عام 1976م للهويّة الجزائريّة العرب ّية
إىل تعريف امليثاق
ّ
الرببري ،وقاد هذه الحمالت ت ّيار
جه
ّ
اإلسالم ّية ،عىل أنّه إقصاء للتو ّ
الرببري الذي
ين من النخبة الثقاف ّية التي خ ّرجها املعهد
ّ
فرانكوفو ّ

أسسته فرنسا عام 1967م يف باريس ،وهو املعهد الذي قام بدور
ّ
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ين[[[.
كبري يف تنظيم وتأطري أصحاب االتجاه
األمازيغي الفرانكوفو ّ
ّ
جهات النخب
ّ
مم تق ّدم نجد أ ّن هناك ارتباطًا وثيقًا بني تو ّ
الرببري املختلق،
يب-
ّ
الفرانكوفون ّية ونشاطاتها وبني الرصاع العر ّ
ولعل الدكتور
ّ
التي تواجهها الهويّة الشخص ّية والوطن ّية للجزائريّني،

«أحمد بن نعامن» يشري رصاحة يف كتابه «فرنسا واألطروحة الرببريّة»
بقوله« :إ ّن الحركة الرببريّة هي صنيع الفرانكوفون ّية يف الجزائر ،بدون
منازع ،بدليل أ ّن رأس الحربة لهذه الحركة يقع يف الجزائر يف الوقت
يب األخرى»[[[.
الحارض ،وليس يف غريها من بالد املغرب العر ّ

يب
وقد ع ّزز ذلك الهويّة الوطنيّة والقوميّة لدى أبناء املغرب العر ّ
وال سيّام يف الجزائر .يف ٍ
الفرنيس
وقت عملت فيه سلطة االحتالل
ّ

عىل دمج البالد الجزائريّة اقتصاديًّا وعسكريًّا وإداريًّا وسياسيًّا وثقافيًّا
الفرنيس األم ،ومن ث ّم هدفت سياسة فرنسة الجزائر إىل
باملجتمع
ّ

طمس معامل الشخصيّة الجزائريّة ومسخ مق ّوماتها األساسيّة املتمثّلة
ٍ
وقت وظّفت فيه الحركات
يف مالمحها العربيّة واإلسالميّة[[[ .يف
يب» بصورة
يب فكرة «وحدة املغرب العر ّ
الوطنيّة يف املغرب العر ّ
مم أفشل سياسات
إيجاب ّية يف نضالها ض ّد االستعامر
الفرنيسّ ،
ّ

[[[ -إدريس الكنبوري« ،من املسألة الرشق ّية إىل املسألة الرببريّة ،النزعة األمازيغ ّية يف املغرب
والسيايس» ،مجلّة املجتمع ،العدد  14 ،1392مارس/آذار 2000م ،ص.24
يف
العر ّ
يب بني الثقا ّ
ّ

[[[ -أحمد بن نعامن ،فرنسا واألطروحة الرببريّة ،الخلف ّيات ،األهداف ،الوسائل ،البدائل ،ط،2
(الجزائر :دار األ ّمة1997 ،م) ،ص.76
كل من املجتمع
[[[ -محمود الذاودي« ،يف سوسيولوجيا أسباب نجاح وتعرث توطيد اللغة يف ّ
يب ،السنة  ،13العدد  ،142ديسمرب/كانون
الجزائري،
ّ
والتونيس والكيبييكّ» ،مجلّة املستقبل العر ّ
ّ
األ ّول 1990م ،ص .52
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التجنيس ومحاولة الفصل بني العرب والرببر التي مارستها فرنسا

آنذاك[[[.

وخالصة الحديث عن الهويّة العرب ّية واإلسالم ّية إبان فرتة
الفرنيس ،وال س ّيام يف ما يتعلّق بالرصاع املزعوم بني
االحتالل
ّ
الفرنيس
األمازيغ ّية والعرب ّية ،فقد كان ذلك من وحي االستعامر
ّ
الرببري»
ولعل آثار «الظهري
ّ
وسياسته املعروفة بـ«السياسة الرببريّة»،
ّ
الرامي إىل فصل املناطق الرببريّة من املناطق العرب ّية يف

جهات الحكومة
اللغة والدين والقوانني ،لهو خري دليل عىل تو ّ
االستعامريّة الفرنس ّية نحو مسخ الهويّة العرب ّية اإلسالم ّية للشعب
الجزائري الذي قاومها ببسالة بفضل نضاله الرائع املعضود من األ ّمة
ّ

العرب ّية واإلسالم ّية آنذاك[[[.

يب عبد اإلله بلقزيز« :إ ّن مقارية املسألة
بحسب املفكّر العر ّ
بفرضيّة أ ّن موضوع الفرانكوفونيّة م ّر بفرتة تقادم زمنيّة ،وأ ّن فرنسا

تجاهل للحقيقة
ً
يب منذ عقود ،يع ّد
جلت عن أقطار املغرب العر ّ
الوطني مل تنت ِه بعد .نعم ،أنجزنا يف
والواقع ،إذ أ ّن معركة التح ّرر
ّ
الوطني وهي
يب حلقة رئيسيّة من حلقات هذا التح ّرر
املغرب العر ّ
ّ
العسكري عن أراضينا وأوطاننا .ولكن ،من م ّنا ميكنه
فرض الجالء
ّ

أن ي ّدعي أنّنا أنجزنا حلقة التح ّرر من عالقات التبعيّة االقتصاديّة؟
يف
ومن م ّنا يستطيع أن يقول باطمئنان إنّنا أنجزنا التح ّرر الثقا ّ
العريب املعارص( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة
[[[ -محمد عابد الجابري ،إشكاليّات الفكر
ّ
العربيّة2000 ،م) ،ص.91
[[[ -عبدوس ،مصدر سابق ،ص.100
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ين من عالقات االستتباع واإلذناب للمركز؟ معركة التح ّرر
واللسا ّ
الوطني ما زالت مفتوحة عىل جبهات ع ّدة ،منها جبهة االقتصاد
والتجارة واملال ،وجبهة الثقافة واللغة والقيم الرمزيّة وهي معركة
طويلة وقد متتد عقو ًدا أخرى قادمة»[[[.

ولعل هذه النقاط البارزة يف موقف الجزائر من الفرانكوفون ّية ،يعطي
ّ

يب املسلم
ً
إشارة واضحة
ودليل ال يقبل اللبس عىل أ ّن هذا البلد العر ّ

سيبقى أكرث البلدان املغارب ّية ،إن مل نقل العرب ّية ،بع ًدا عن االنضواء
رسمي ،نظ ًرا لخصوص ّياته وحساس ّية الشعب
إىل الفرانكوفون ّية بشكل
ّ
ميت إىل فرنسا -الدولة املستعمرة سابقًا -بصلة،
الجزائري من ّ
كل ما ّ
ّ

ويف مق ّدمة ذلك «الفرانكوفون ّية صنيعة فرنسا أ ّولً .

 .2التأثريات يف الهو ّية الوطن ّية والقوم ّية يف لبنان

آ -الخلف ّية التأريخ ّية لرتسيخ الفرانكوفون ّية يف لبنان
الفرنيس للبنان ،النزعة االنفصال ّية لدى اللبنان ّيني،
أثار االنتداب
ّ

يب ،وحثّ
محاولة منه لسلخ البلد عن الهويّة العرب ّية واملوروث العر ّ

عىل االنضامم إىل فرنسا ثقافة ولغة وفك ًرا .يف حني أ ّدى إنشاء دولة

اجتامعي عميق عملت فرنسا من خالله عىل
لبنان الكبري إىل انقسام
ّ
تغذية الطائف ّية ،وبثّ روح الفرقة بني املسيح ّيني واملسلمني تطبيقًا
لسياسة «ف ّرق تسد» .وأسهمت تلك السياسة التي ات ّبعها املندوبون
ست سنوات
السام ّيون الثالثة األُ َول ،يف سوريا ولبنان ،خالل
ّ
واالقتصادي
السيايس
الفرنيس ،يف تكوين الوجه
من االنتداب
ّ
ّ
ّ

ّ
لغوي ،مصدر سابق ،ص .116
ثقايف -
[[[ -الفرانكوفونيّة أيديولوجيا .سياسات .تح ِّد
ّ
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الفرنيس زاد بحجم
واالجتامعي للبنان ،عىل الرغم من أ ّن الوجود
ّ
ّ
التناقض بني املسيحيّني واملسلمني.

الوحدوي ،فعملت
يب
شعرت فرنسا بخطر التيّار
ّ
القومي العر ّ
ّ
ِ
تكتف بسلخ مناطق عن سوريا
عىل رضبه بشتّى الوسائل .ومل
وض ّمها إىل لبنان ،بل عمدت إىل تقسيم سوريا نفسها إىل دويالت،

طائفي ،وعيّنت عليها حكّا ًما فرنسيّني .فأنشأت دولة
عىل أساس
ّ
يف جبل الدروز ،وأخرى يف الالذقية للعلويّني ،ودولة يف لواء
السوري .ووجدت السياسة
اإلسكندرونة ،وأخرى يف الداخل
ّ

الفرنسيّة أرضً ا خصبة يف لبنان.

هكذا ،ق ّوت سياسة فرنسا الثقاف ّية واالجتامع ّية سياسة التفرقة
والتح ّيز ،التي انتهجتها فرنسا يف لبنان ،الطائف ّية ،وع ّمقتها خالل
فضل
ً
عقود ع ّدة ،وه ّيأت املناخ مبك ًرا ،للحرب األهل ّية اللبنان ّية.
عن أ ّن فرنسا ،عمدت إىل استعامل ال ُبنى التقليديّة يف املجتمع،
بدل من أن تساعد عىل القضاء عليها ،وتحديث البالد .فكان ذلك
ً

عامل من عوامل التخلّف والتجزئة الطائف ّية .وعندما أعلنت دولة
ً
وعبت عن نفسها يف
لبنان الكبري سنة 1920م تبلورت هذه النزعة ّ
«املجلّة الفينيق ّية» التي كان يصدرها بالفرنس ّية الشاعر شارل قرم أحد
منظّري القوم ّية الفينيق ّية .وقد تحلّق حوله عدد من الشعراء واألدباء

بديل
ليعبوا عن االنتامء إىل فينيقيا بوصفه ً
م ّمن ّ
متسكوا بالفرنس ّية ّ

عن الهويّة العرب ّية [[[.

[1]- Jean de La Lanque D’ensiegnement Au Liban” , Actes du colleque de l’universite
de BALAMANDO 30 Avril - 3Mai 1992 (Beyrouth: (S.N),1993), p.p 39- 40.
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حملت الفرانكوفونيّة اللبنانيّة يف بداياتها مفهو ًما متوافقًا مع

حولت إىل أداة للشقاق والفتنة بني أبناء الوطن
الفرانكوفيليّة التي ت ّ

الواحد يف زمن االنتداب (1943-9201م) ،وتحدي ًدا بعد إعالن
لبنان الكبري يف عام 1920م ،إذ ظهرت التقسيامت األيديولوجيّة،
جهات الطائفيّة ،ومن جهة
كام برزت عىل السطح النعرات والتو ّ

أخرى ظهرت األفكار املتعلّقة بـ«الوحدة العربيّة» و«األ ّمة السوريّة»
لدى القسم األعظم من السكّان ،وال سيّام املسلمني ،مستندة إىل
أدوات مثل اللغة املشرتكة ،والوطن املشرتك ،والحدود الطبيعيّة،
واملصالح االقتصاديّة املشرتكة .ويف مرحلة الحقة ،كان لسياسة
إثارة الفتنة الطائفيّة التي اتّبعتها السلطات الفرنسيّة إبان زمن انتدابها

للبنان أن جعلت املسيحيّني الذين كانوا يتطلّعون يف السابق إىل
حامية فرنسا يفقدون ثقتهم بها ،ويعلّقون آمالهم بدو ٍل أخرى أعظم
شأنًا ،مثل :بريطانيا أو الواليات املتّحدة ،وعىل الرغم من أ ّن قرا ًرا

يب للبنان ،إال أ ّن املدارس
سياسيًّا اتُخذ بشأن إظهار الوجه العر ّ
الخاصة استم ّرت بإدخال فكرة أ ّن لبنان ينتمي إىل
الكاثوليكيّة
ّ
الحضارة الفينيقيّة يف أذهان التالميذ ،وباملقابل كانت املدارس
يب.
جه تالميذها عىل أ ّن لبنان هو عر ّ
اإلسالميّة تو ّ

يف حني نجد رأي أسعد أبو خليل نقيض ذلك ،إذ يرى« :أ ّن

محاولة مزج الثقافة اللبنان ّية مع الثقافة الغرب ّية تط ّورت باطّراد منذ
ين ليس
زمن ما قبل االستقالل وما بعده ،مع أ ّن اإلنتاج األد ّ
يب اللبنا ّ

يب من لبنان ،حتّى
ّ
ين محض
مستقل ،بل هو إنتاج عر ّ
هو إنتاج لبنا ّ
وإن ُس ّمي زو ًرا بـ«الثقافة اللبنان ّية» ،وإ ّن استعامل مصطلح «الثقافة
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اعتباطي؛ أل ّن اإلسهامات األدبيّة اللبنانيّة نهلت من
اللبنانيّة» هو
ّ

يب
التقليدي
يب
ّ
يب العر ّ
وتصب مبارشة يف الك ّم األد ّ
َمعني األدب العر ّ
ّ
جهات السياسة
املعارص» .ث ّم يذهب أكرث من ذلك مح ّذ ًرا من تو ّ
خاصة إزاء الوطن
الفرانكوفونيّة عا ّمة ،وسياسة فرنسا الثقافيّة
ّ
جهات أنصارها
يب ولبنان
ً
العر ّ
خصوصا ،وال سيّام يف ما يتعلّق بتو ّ
ومنارصيها اإلقليميّة وتأثريات ذلك يف وحدة القوميّة العربيّة[[[.

وهناك وجهة نظر أخرى ترى أنّ« :الهويّة اللبنان ّية عرب ّية (إسالم ّية

ين هي
 -مسيح ّية) ،لغتها الوطن ّية والرسم ّية عىل وفق الدستور اللبنا ّ

نص عىل إلغاء الطائف ّية السياس ّية ،وأكّد ذلك
اللغة العرب ّية الذي ّ
اتفاق الطائف رغم االعرتاف بتع ّدد الطوائف حوايل ( 17طائفة).

لذا فإ ّن التع ّددية التي متّيز الهويّة الثقاف ّية والحضاريّة للبنان ال تعني
أ ّن هناك تناقضً ا بني «الهويّة الكنعان ّية الفينيق ّية الطبيع ّية» واإلسالم
والعروبة واملسيح ّية العرب ّية ،فهي جميعها مراحل تط ّور يف
الشخص ّية اللبنان ّية عرب التاريخ ،لك ّن الخطر يكمن هنا حني ينفتح

ين عىل أوروبا وفرنسا تحدي ًدا مبا يعني العودة إىل «الجذر
اللبنا ّ
ين
اإلغريقي» للثقافة الفرنس ّية ،وينغلق عىل محيطه العر ّ
يب الكنعا ّ
ّ
الطبيعي بالهروب إىل األمام»[[[.
ّ

هناك من يتساءل« :هل تشعر شعوب عربيّة ارتبطت حكوماتها

ين أنّها تنتمي حقًّا إىل ذلك العامل وجدانيًّا
بالعقد الفرانكوفو ّ
[[[ -أسعد أبو خليل ،مصدر سابق ،ص .32

[[[ -ا ُنظر :عز الدين املنارصة« ،الفرانكوفونيّة عوملة ثانية»:
<http://www.yahoo.com.francophonie
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وثقافيًّا كام تسعى الفرانكوفونيّة لرتسيخه يف بنى املجتمعات
األخرى .العرب صاروا أكرث األمم قبولً للرتويض وغالبًا ما

حقيقي عليهم ،وإن حدث ضغط ال
يحدث ذلك من دون ضغط
ّ

نجد إمكانات بسيطة ملقاومته لعلّه يرت ّد إىل حيث أىت ،لتميض
بلداننا العربيّة إىل أهداف تنبع من حاجتها الفعليّة يف حياة

كرمية ،تبدأ من احرتام الحكومات لعقول مواطنيها ومشاعرهم.

أهي ضياع أم بحث عن هويّة؟ هي موجودة لكن ال أحد
[[[
أصل!»
ً
التمسك بها ،ومث ّة َمن ينكرها
يسعى إىل
ّ

استم ّرت الفرانكوفونيّة بالعمل عىل طمس الهويّة اللبنانيّة العربيّة،
وهو ما أشار إليه بشكلٍ مبارش تقرير صادر عن املجلس األعىل

للفرانكوفونيّة لدى تقييمه لواقع الثالثيّة اللغويّة يف لبنان .يقول
التقرير« :يبدو أ ّن الثنائيّة اللغويّة (العربيّة  -الفرنسيّة) ،أصبحت مألوفة

خ ًرا أمام الثنائيّة اللغويّة (العربيّة -
يف هذا البلد ،رغم تراجع الفرنسيّة مؤ ّ
اإلنكليزيّة) .فهناك أكرث من  500,000ألف طالب من مجموع 800,000

السيايس
ألف ،مل تزل الفرنسيّة بالنسبة لهم لغة التعليم ،لك ّن التعاون
ّ
الرتبوي فتح من اآلن فصاع ًدا الباب أمام مشاريع التعليم بالفرنسيّة
ّ
بوصفها لغة ثانية ،وهذا يعني أنّها لغة الثقافة التي تض ّم الهويّة اللبنانيّة،
وهناك نسبة كبرية من اللبنانيّني ت ّعدها لغة أجنبيّة ولك ّنها أيضً ا أداة مه ّمة

أقل رضورة منها «
كاإلنكليزيّة ،عىل الرغم من أنّها ّ

[[[.

[[[ -فاتح عبد السالم ،مصدر سابق.

[2]- Etat de la Francophonie dans le monde, Donneés 1999 -2000, Etat de la
Francophonie dans le monde, Donnees 1995- 1996, (Paris: La Documentation
Francaise, 1996), P.72.
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ب -الخالفات حول تقييم الفرانكوفون ّية املعارصة يف لبنان
كانت الثقافة واللغة واآلداب الفرنس ّية يف لبنان قد م ّرت بأزمنة

حرجة ،بدأ فيها بريقها يخفت شيئًا فشيئًا ،وال س ّيام خالل الحرب
اإلداري األسبق
األهل ّية اللبنان ّية ،إذ أشار «جريار ليموا» ،املسؤول
ّ

الوطني الفرنس ّية ،إىل ذلك ،متح ّدث ًا
ملديريّة البحث يف وزارة التعليم
ّ

عن أه ّم ّية لبنان بالنسبة للفرانكوفون ّية بشكلٍ عام ،يف وقت مل تكن
تلك الحرب قد وضعت أوزارها بعد ،بالقول« :إ ّن بلدنا هو يف قلب
وكل التوتّرات ،ونحن نهتّم بعامل الجنوب ،فيام نجد
كل النزاعاتّ ،
ّ

الفرنسة يف لبنان آخذة بالتناقص مع الرصاعات املستم ّرة يف
أ ّن نواة
َ
املنطقة ،وهي مت ّر بخطر االختفاء إىل األبد»[[[.

لقد بقي لبنان عىل الرغم من الحرب األهل ّية من بني أفضل
البلدان العرب ّية الفرانكوفون ّية من حيث اإلعداد والتجهيز يف مجال

املصطلحات ّية واملعجم ّية ،إذ اكتسب دو ًرا طليع ًّيا يف هذا املضامر
يب أجمع»[[[.
عىل صعيد الوطن العر ّ

بخالف هذه اآلراء املنارصة واملؤيّدة للسياسة الثقافيّة الفرنسيّة

يف لبنان بشكلٍ
خاص ،والفرانكوفونيّة بشكلٍ عام ،نجد أ ّن هناك
ّ

أقل من اآلراء األخرى بني صفوف اللبنانيّني تقف معارضة لها
عد ًدا ّ
فكر ًة وتطبيقًا.

[1]- Gerard lemoin, “La Francophonie: une Stratigie pour l’avenir”, Defense
Nationale, 44 annee’, Mai, 1989, p.85.

[2]- Jarjoura Hardanne, Rôle du français dans L’Elaboration, 1er monologique arabe,
dans: une francophonie différentielle, l’agence francophone pour l’enseignement
supérieur et la recherche, Editions L’Harmattan, Paris, 1994, p.497.
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من الجدير بالذكر أ ّن األصوات املعارضة لسياسة فرنسا الثقافيّة
يف لبنان ،كام سبقت اإلشارة إليه ،تكاد ال تؤث ّر يف شبه اإلجامع
ين املُتّفق عىل أه ّميّة أن يعمل لبنان يف إطار تعاون ورشاكة
اللبنا ّ

دعم غري
مع فرنسا -يف إطار الفرانكوفونيّة أو بدونها -التي تقّدم له ً
أي ٍ
بلد آخر يف الوقت
محدود ،قد ال يستطيع أن يحصل عليه من ّ

أقل تقدير[[[.
الراهن عىل ّ

هكذا يبدو أ ّن النظرة إىل تأثريات سياسة فرنسا الثقاف ّية يف
الهويّة اللبنان ّية (شخص ّية ،وطن ّية ،قوم ّية) تبقى يكتنفها الغموض
واللُبس ،وهي أسرية اختالفات يف الرأي لدى العديد من املفكّرين
مم يجب اإلشارة إليه أنّها ال تؤث ّر يف
واملثقّفني اللبنان ّيني ،إال أ ّن ّ

هويّة لبنان الحقيق ّية التي هي العرب ّية (إسالم ّية ومسيح ّية) ،ذلك أ ّن
ين ميكن أن يوظّف لصالح مستقبل لبنان،
فسيفساء املجتمع اللبنا ّ

يب بعي ًدا من الطائف ّية والجهويّة
إذا ما ت ّم حشد طاقاته بشكلٍ إيجا ّ
والتمسك
واملناطق ّية ،مع االستناد إىل تراث لبنان وتاريخه العريق،
ّ

بهويّته العرب ّية ،دون البحث عن هويّات أخرى مفرتضة ال جذور
لها ،وال طائل منها سوى التشويش املفتعل عىل عروبته وهويّته
الوطن ّية والقوم ّية .وال يبدو لنا أ ّن أدوات سياسة فرنسا الثقاف ّية ،وال

تحتل اللغة الفرنسيّة املرتبة التاسعة بني اللغات األكرث نطقًا يف العامل ،واملرتبة األوىل،
ّ
[[[-
مع اللغة اإلنجليزيّة ،من حيث النطق يف القا ّرات الخمس ،وهي اللغة يف املرتبة الثالثة عىل
شبكة اإلنرتنت :اللغة الفرنسيّة هي ثالث لغة تستعمل عىل شبكة االنرتنت حيث تغطّي  % 5من
صفحات االنرتنت متقدّمة بذلك عىل اللغة األسبان ّية ،التي متثّل  % 4,5فقط .غري أنّها ترت ّب بعد
وتحتل املرتبة األوىل ،واللغة األملانيّة التي
ّ
اللغة اإلنجليزيّة التي تغطّي % 45من مساحة الشبكة
لتحتل بذلك املرتبة الثانية من هذه املساحة .للتفاصيل ،ا ُنظر موقع املنظّمة الدوليّة
ّ
تغطّي ،% 7
للفرانكوفونيّة باللغة العربيّةhttp://mediatheque.francophonie.org/Arabe.html :
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سيّام الرئيستني «اللغة والثقافة الفرنسيّتني» تعمل عىل تهميش اللغة
والثقافة العربيّتني يف لبنان اللتان تشكّالن جوهر ه ّويته العربيّة

(إسالميّة -مسيحيّة).

يب بالهويّة أم باالنتساب؟
والسؤال املطروح هنا« :هل أ ّن لبنان عر ّ

ين أم
هل هي بصمة عرب ّية؟ هل نستطيع التح ّدث عن لبنان لبنا ّ
فينيقي؟».
ّ

خالصة
لقد سعت هذه الدراسة إىل كشف وتوضيح ماه ّية مصطلح
«الفرانكوفونية» ومفهومه ومتابعة تط ّور الفرانكوفون ّية يف مرحلة
ما بعد االستعامر وال س ّيام الفرتة الحرجة لربوزها عىل أنقاض
الفرتة االستعامريّة يف عدد من البلدان التي استعمرتها فرنسا من
يف .وب ّي ّنا
املؤسيس
قبل .كام تناولت هيكلها
ّ
ّ
واللغوي والجغرا ّ
كيف عملت املنظّمة الدول ّية للفرانكوفون ّية عىل توضيح مفهوم
مصطلح «الفرانكوفون ّية» خارج فرنسا بالتزامن مع عدم تق ّبل العديد
من شعوب البلدان املستمعرة من قبل فرنسا لهذا املصطلح ،إذ

وجدوا يف داخله «سمة استعامريّة جديدة» ،ال تبعد الشكوك عن

فرنسا من مامرسات استعامريّة جديدة يف الباطن ،ال س ّيام يف
العمل عىل تعزيز الوالء للغة الفرنس ّية ملرحلة ما بعد االستعامر
من أجل تخليص فكرة االستعامر من ذاكرة الشعوب الفرانكوفون ّية.
يف
وأخ ً
ريا ،فإ ّن األه ّم ّية الجغراف ّية للفرانكوفون ّية -عرب الفضاء الثقا ّ
واللغوي -غري مقنع يف تجانس
يف
ّ
الذي يدميه شعار التن ّوع الثقا ّ
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مجاالت أخرى ،ومن ث ّم ،يتساءل «أوليفييه ميلهود» بالقول« :ميكننا
أن نتساءل عن الشعور باالنتامء لدى الرتويج للفرانكوفونيّة»[[[.

ويف العقود األربعة املاضية ،ومع تراجع مكانة فرنسا دول ًّيا

حديات جديدة يف الداخل من خالل
ومواجهتها لصعوبات وت ّ
األزمات االقتصاديّة التي أثارت تظاهرات واسعة ومستم ّرة أو خارج ًّيا

يب الداعم األ ّول لفرنسا وسياساتها،
مع نُذر تفكّك االتحاد األور ّ
بدأت اللّغة الفرنس ّية بالتقهقر والرتاجع ،ال س ّيام بعد أن حظيت
اإلنكليزيّة مبكانة أرفع -كام سبقت اإلشارة إليه -وأخذت الفرنسية
بالدفاع عن نفسها يف داخل فرنسا ويف خارجها عىل ح ٍّد سواء،
ولعل ذلك يعود إىل عدم مواكبة الفرنس ّية للتط ّورات يف مجاالت
ّ
فضل عن عدم متكّن فرنسا والبلدان
ً
املعلومات ّية والتقن ّيات الحديثة،

يل الذي يرفد مكانتها ويُع ّززها يف
الفرانكوفون ّية من اإلنفاق املا ّ
العامل عن طريق دعم ال ُبنى األساس ّية الداعمة للّغة الفرنس ّية .وهو ما
سيدفع بالفرانكوفون ّية إىل الرتاجع يف منافسة اإلنكلوفون ّية ونظرياتها
املؤسسات
العامل ّية .مع ذلك فإ ّن اللوم يقع أكرث عىل عدم وضوح
ّ
الفرانكوفون ّية وإىل ضعف اإلمكانات التي ت ّم توفريها للدفاع عن
األحادي
اللغة الفرنس ّية عىل األرض بشكل عا ّم ويف مواجهة التط ّور
ّ
خاص.
كل دولة عىل حدة بشكل
اللغة اإلنجليزيّة عىل مستوى ّ
ّ
ريا ،ومن خالل تناول العديد من التعريفات واملفاهيم
وأخ ً
[1]- Olivier Milhaud, Post-Francophonie?, revue Espace temps, indisciplinaire de
sciences: http://www.espacestemps.net/articles/post-francophonie/

الفصل السادس :في تقييم الفرانكوفون ّية واالنتقادات الموجّهة إليها

ملصطلح «الفرانكوفونيّة» يف هذه الدراسة ،نجد أكرثها دقّة يشري

إىل أنّها تعني مبفهومها الواسع« :مجمل نشاطات الرتويج للغة
املؤسيس،
عم تحمله هذه اللغة من قيم .ومبعناها
ً
الفرنسيّة،
فضل ّ
ّ
فهي الصفة التي تضفي عىل املنظّمة الدوليّة -التي ت ُعرف باملنظّمة

الدوليّة للفرانكوفونيّة( )OIFحيث تجمع بني الدول والحكومات

اإلحدى والستّون التي اختارت االنضامم إىل ميثاقها».

واإلسالمي
يب
ومن خالل ما ق ّدمناه آنفًا ،عن املوقف العر ّ
ّ
من السياسة الفرانكوفون ّية بشكلٍ عام ،وعن «املنظّمة الدول ّية

للفرانكوفون ّية» كمنظّمة ،بشكلٍ
خاص .نستطيع أن نخرج
ّ
باالستنتاجات اآلتية يف ما يتعلّق بتوضيح مفهوم الفرانكوفون ّية:
 تبقى السياسة الفرانكوفونيّة من وجهة نظر أغلب املثقّفنيواملفكّرين ،بل وعا ّمة الشعوب العربيّة واإلسالميّة (باستثناء

الفرنيس
النخبة الفرانكوفونيّة) ،هي ذات سياسة االستعامر
ّ
القدمية ،فيام عدا أنّها جاءت بثوب جديد وبأسلوب من ّمق
الفرنيس غائ ًرا
االستعامري
حديث ،يف حني مل يزل عمق الجرح
ّ
ّ
الجزائري ،ال يثنيه يشء من النفور من الفرانكوفونيّة.
يف الجسد
ّ

وال يعني متّسك تلك البلدان بدينها ولغتها وهويّتها ،يف وجه
التيّارات واأليديولوجيّات التخريبيّة املختلفة ،بقائها بعيدة عن
ين ويف مق ّدمته فرنسا ،واالغرتاف
االنفتاح عىل العامل الفرانكوفو ّ

والعلمي ،عىل أساس متوازن يف
يف
من حضارتها وإشعاعها الثقا ّ
ّ
املصالح ودون املساس بالسيادة الوطنيّة للدولة الجزائريّة أو
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بقيم شعوبها وتراثه وحضارته ،ولكن برشط عدم الدوران يف تبعيّة
ثقافيّة أو اقتصاديّة أو سياسيّة أو غريها.
 لقد طالت الصحوة الدين ّية بعض البلدان العرب ّية الفرانكوفون ّية،فتنامى ظهور الحركات اإلسالم ّية املتمثّلة بالجامعات الدعويّة،
ومن ث ّم طالت هذه الصحوة جامعات من عموم الشعب ومن بينها

لكل
خاصة ،وقد أجمعت تلك الفئات عىل التص ّدي ّ
الفئة املثقّفة
ّ

ين ،مهام كان شكله ،وذلك عرب دعوة الناس
ت ّيار
تغريبي ،فرانكوفو ّ
ّ
التمسك بالهويّة والعقيدة والرتاث وهي الركائز التي جاءت
إىل
ّ
الفرانكوفون ّية إلزالتها وطمسها ،وهذا يعني بناء جدار ص ّد جديد يف
مم يجعلها بعيدة عن
ين يف تلك البلدانّ ،
وجه التغلغل الفرانكوفو ّ

الفرانكوفون ّية الرسم ّية إىل أجل غري مس ّمى.

يتبي لنا أ ّن مصطلح الفرانكوفونيّة هو نتاج املرحلة
وهكذا ّ
االستعامريّة لفرنسا ،مبعنى أ ّن جذورها التاريخيّة تتّصل بالسياسة

االستعامريّة لفرنسا ،وقد انطلقت يف مرحلة ما بعد االستعامر
الفرنيس تحت غطاء الرتويج للغة والثقافة الفرنسيّتني يف محاولة
ّ

والفكري ،يف حني حملت أبعا ًدا اقتصاديّة
يف
ّ
لبسط النفوذ الثقا ّ
املتغيات
وسياسيّة يف املرحلة املعارصة وذلك تحت تأثري
ّ
املستج ّدة عىل الساحة الدوليّة يف العقدين األخريين عىل وجه

ولعل من امله ّم اإلشارة إىل أ ّن الفرانكوفونيّة كسياسة،
ّ
التحديد.
يشوبها الغموض وتكتنفها الشكوك كام هو مصطلحها ومفهومها
فمؤسساتها ومنظّامتها تعمل بعي ًدا عن الشفافيّة
اللذان م ّر ذكرهام،
ّ

مدخل

والوضوح رغم الهالة اإلعالميّة امل ُسلطة عىل بعض نشاطاتها.
تتوصل الدراسة إىل حقيقة أ ّن الفرانكوفونيّة هي أيديولوجا
كام
ّ
يف ،تلج بواسطته إىل الدول والحكومات
متغلغلة تحت غطاء ثقا ّ
املؤسسات الدوليّة
واملجتمعات املختلفة ،بل وعدد كبري من
ّ

والحكوميّة يف بلدان فرانكوفونيّة أو غري فرانكوفونيّة.
رموز مصطلحات مه ّمة

-A.C.C.T = Agence de la Coopération Culturelle et

Technique.

والتقني
يف
وكالة التعاون الثقا ّ
ّ
-A.U.F. = Agence Universitaire de la Francophonie.
الوكالة الجامع ّية للفرانكوفون ّية
-C.I.L.F.L.E = Conseil International de la Langue

Française comme Langue Européenne

العاملي للغة الفرنس ّية كلغة أوروب ّية
املجلس
ّ
-C.S.L.F. = Comite’ Supérieur de la Langue

Française

اللجنة العليا للغة الفرنسيّة
-C.F.I = Canal France International
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قناة فرنسا الدوليّة
-C.S.L.F = Conseil Supérieur de la Langue Française
املجلس األعىل للغة الفرنسيّة
-I.N.A. =Institution Nationale de l’Audiovisuel
برصي
-السمعي
القومي
املعهد
ّ
ّ
ّ
-F.A.P.F = Fédération des Associations pour

Promouvoir le Français

الفرنيس
فيدراليّة الجمعيّات لالنتشار
ّ
-F.I.P.F. = Fédération Internationale des Professeurs

de Française

يل ألساتذة اللغة الفرنس ّية
ّ االتحاد الدو
-O.G.A.M. = Organisation Groupe Africain

Malagashi

املنظّمة اإلفريق ّية امللغاش ّية
-O.I.F. = Organisation International de la

Francophonie

مدخل

املنظّمة الدوليّة للفرانكوفونيّة
-U.A.M. = Union Africain Malagashi
امللغايش
اإلفريقي
االتحاد
ّ
ّ
-U.I.J.P.L.F. = Union International des Journalistes

de la Presse de la Langue française

العاملي للصحاف ّيني والصحافة باللغة الفرنس ّية
االتحاد
ّ
يل R.F.I = Radio France International
راديو فرنسا الدو ّ
«جمع ّية الدفاع عن اللغة الفرنس ّية» = - D.L.F
حق الفهم»
«جمع ّية ّ

= D.D.C

«جمع ّية حامية وانتشار اللغة الفرنس ّية» =
-A.S.S.E.L.A.F
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املراجع العرب ّية
أ ّو ًل :كتب

يب،
 1.أحمد معوض ،نازيل ،التعريب والقوم ّية العربية يف املغرب العر ّ
سلسلة الثقافة القوميّة ( ،)6ط( ،1بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربيّة1986 ،م).
 2.العالقات الثقاف ّية بني الجزائر وفرنسا ،من اتفاق ّيات إيفيان إىل تأميم
البرتول( ،القاهرة :الهيئة املرصيّة للكتاب1978 ،م).
استطالعي
يب املعارص ،بحث
3.3بركات ،حليم ،املجتمع العر ّ
ّ
اجتامعي ،ط ( ،4بريوت :مركز دراسات الوحدة العرب ّية1991 ،م).
ّ
عمر« ،املرشوع ّية والتواتّرات الثقاف ّية حول الدولة والثقافة
4.4بلحسنّ ،
يف الجزائر ،الخلفيّات السياسيّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة»،
( بريوت :مركز دراسات الوحدة العربيّة1999 ،م).
5.5بلطا ،بول وكلودين ديللو ،سياسة فرنسا يف البالد العرب ّية ،ترجمة:
كامل فاغور ونحلة فرفور} ،دار القدس :بريوت( ،د.ت){.
6.6بن عيسی ،سليامن ،الفرانكوفونيّة العربيّة كمستقبل آيت .يف:
«الفرانكوفون ّية العرب ّية ...دراسات وشهادات» ،تقديم شارل
القومي
جوسالن ،ترجمة :جيهان عيسوي( ،القاهرة :املرشوع
ّ
للرتجمة2011 ،م).
7.7بن محمد ،عيل ،معركة املصري والهويّة يف املنظومة التعليم ّية:
الرصاع بني األصالة واالنسالخ يف املدرسة الجزائريّة( ،الجزائر:
رشكة دار األ ّمة للطباعة والنرش2001 ،م).

المراجع العرب ّية واألجنب ّية

8.8بن نعامن ،أحمد ،فرنسا واألطروحة الرببريّة ،الخلف ّيات ،األهداف،
الوسائل ،البدائل ،ط( ،2الجزائر :دار األ ّمة1997 ،م).
9.9بيرتالن  ،لوسيان ،مجلّة «فرنسا والبالد العرب ّية» .يف :الفرانكوفون ّية
لغوي ،ط ،1تحرير :عبد اإلله
يف -
ّ
أيديولوجيا .سياسات .تح ِّد ثقا ّ
بلقزيز( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربيّة2001 ،م).
الفرنيس ،وزارة الشؤون الخارج ّية( ،القاهرة :مطابع دار
1010التوثيق
ّ
الياس املرصيّة2000 ،م).
1111تيزيني  ،الطيّب ،العوملة والهويّة الثقافيّة ،يف :معن بشور وآخرون،
يب وتحدّيات قرن جديد) ،ط( ،1عامن :دار الفارس
(ندوة الواقع العر ّ
للنرش1999 ،م).
يب املعارص ( ،بريوت:
1212
ّ
الجابري ،محمد عابد ،إشكال ّيات الفكر العر ّ
مركز دراسات الوحدة العربيّة2000 ،م).
يف،
 ...............1313تقييم
ّ
نقدي ملامرسات العوملة يف املجال الثقا ّ
يف :السيد يسن وآخرون« ندوة العرب والعوملة» ( ،بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربيّة2000 ،م).
1414جابفاال ،داريوس ،اليقظة اآلسيويّة اإلفريق ّية ،ط ( ،1بريوت :دا ر
الثقافة1959 ،م).
1515دورليان ،جورج« ،الفرانكوفونيّة» ،يف« :الفرنكوفونيّة أيديولوجيا.
لغوي» ،حلقة نقاشيّة ،تحرير :عبد اإلله
يف -
ّ
سياسات .تح ِّد ثقا ّ
بلقزيز( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العرب ّية2011 ،م).
1616ركيبي ،عبد الله ،الفرانكوفون ّية مرشقًا ومغربًا ( ،الجزائر :دار الكتاب
يب2010 ،م).
العر ّ
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الزيدي ،وليد كاصد ،الفرانكوفون ّية ماضيها وحارضها ومستقبلها
1717
ّ
2016 -1986م( ،بغداد :بيت الحكمة2019 ،م).
يب ..الجزائر
 ...............السياسة الفرانكوفونيّة إزاء الوطن العر ّ
جا( ،عامن :دار أسامة للنرش2007 ،م).
أمنوذ ً
1818سعدي  ،عثامن ،التعريب يف الجزائر كفاح شعب ض ّد الهيمنة
الفرانكوفون ّية( ،الجزائر :رشكة دار األ ّمة للطباعة1993 ،م).
1919سعيدوين ،نارص الدين  ،الجزائر منطلقات وآفاق ( ،بريوت :دار
اإلسالمي2000 ،م).
الغرب
ّ
2020عباس ،فرحات ،الثورة الجزائريّة ،ج ،1ترجمة :وليم خوري،
(الجزائر :الرشكة القوميّة للتوزيع1914 ،م).
2121شارل ديغول ،مذكّرات األمل  -التجديد 1962-1958م ،ترجمة:
سموحي فوق العادة( ،بريوت :منشورات عويدات1971 ،م).
2222الشويري ،يوسف ،يف :الفرانكوفونيّة أيديولوجيا .سياسات .تح ٍّد
لغوي ،تحرير :عبد اإلله بلقزيز ( ،بريوت :مركز دراسات
يف -
ّ
ثقا ّ
الوحدة العربيّة2001 ،م).
2323الطيبي ،زينة وفيق ،الفرانكوفون ّية وحوار الثقافات ،ط ( ،1بريوت:
دار املؤلّف2002 ،م).
2424الغريب ،مصطفى ،الفرانكوفونيّة والتعريب وتدريس اللغات األجنب ّية
يف املغرب ،ترجمة :محمد سليم ،ط( ،1مكناس :مطبعة سندي،
1994م).
لغوي ،ط  ،تحرير:
يف -
ّ
2525الفرانكوفونيّة أيديولوجيا .سياسات .تح ٍّد ثقا ّ
عبد اإلله بلقزيز( ،بريوت :مركز الدراسات الوحدة العربيّة2011،م).
2626الفرانكوفون ّية (جواز)( ،باريس :منشورات املنظّمة الدول ّية
للفرانكوفونيّة  -مديريّة االتصال والرشاكة2013 ،م).

المراجع العرب ّية واألجنب ّية

2727فيليب ،كريستيان« ،مالحظات حول موضوع :الفرانكوفون ّية العرب ّية
يب والفرانكوفون ّية
الواقع واملرشوع» ،يف إطار ندوة «العامل العر ّ
وحوار الثقافات» .يف« :الفرانكوفون ّية العرب ّية...دراسات وشهادات»،
تقديم :شارل جوسالن ،ترجمة :جيهان عيسوي )،بريوت :املرشوع
القومي للرتجمة2011 ،م).
ّ
2828كالفي ،لويس جان ،حرب اللغات واللسانيّات ،ترجمة :محمد
يحياتن( ،بريوت :الدار العربيّة للعلوم نارشون2013 ،م).
ين
2929لوثيه ،مونيك« ،أه ّميّة الرتجمة يف الحوار العر ّ
يب الفرانكوفو ّ
دور الـ «إيزيت  ،»ESITيف« :الفرانكوفونيّة العربيّة ...دراسات
وشهادات» ،تقديم :شارل جوسالن ،تر جمة :جيهان عيسوي) ،
القومي للرتجمة2011 ،م).
بريوت :املرشوع
ّ
3030لوشون ،كريستيان« ،فرنسا ولبنان والرشق األدىن ،ثفافة قدمية
مشرتكة» .يف« :الفرانكوفونيّة العربيّة...دراسات وشهادات» ،تقديم:
القومي
شارل جوسالن ،ترجمة :جيهان عيسوي) ،بريوت :املرشوع
ّ
للرتجمة.)2011 ،
3131لويس دوللو ،العالقات الثقاف ّية الدول ّية ،ترجمة :بهيج شعبان ،ط،1
( بريوت :منشورات عويدات1974 ،م).
3232محافظة ،عيل ،موقف فرنسا وأملانيا وإيطاليا من الوحدة العرب ّية،
1945 - 1919م( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العرب ّية1985 ،م).
3333مطلوب ،أحمد« ،الحركات املناوئة لوحدة الثقافة العرب ّية» ،يف:
وحدة الثقافة العرب ّية وصمودها بوجه التحدّيات ،بحوث ومناقشات
العراقي مبشاركة
العلمي
الندوة الفكريّة التي نظّمها املجمع
ّ
ّ
املنظّمة العرب ّية للرتبية والثقافة والعلوم املنعقدة يف بغداد ،ط ،2
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العرب ّية1997 ،م).
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3434موىس ،سالمة ،البالغة العرصيّة واللغة العرب ّية( ،القاهرة :مطبعة
املستقبل1964 ،م).
ثان ًيا :بحوث ومقاالت
«1.انضامم قطر كعضو مشارك يف منظّمة الفرانكوفونيّة» ،صحيفة
الراية القطريّة2012/10/15 ،م.
«2.أهداف الفرانكوفونيّة» ،مجلّة السياسة الدوليّة ،السنة  ،37العدد
 ،146أكتوبر 2001م.
«3.الفرانكوفون ّية املفروضة والصبغة املرفوضة» ،مقاالت لعدد من
الكتّاب واملثقّفني املغاربة ،مجلّة البيان ،السنة  ،17العدد ،177
يوليو -أغسطس 2002م.
يف ملرص؟» ،مجلّة األهرام
«4.هل أصبحت الفرانكوفون ّية االختيار الثقا ّ
يب ،العدد  14 ،225يوليو /متّوز 2001م.
العر ّ
5.5أحمد الربصان« ،الجنوب والشامل يف القرن الحادي والعرشين»،
مجلّة التعاون ،السنة  ،16العدد  ،54ديسمرب /كانون األ ّول 2001م.
6.6إدريس الكنبوري« ،من املسألة الرشق ّية إىل املسألة الرببريّة،
والسيايس» ،مجلّة
يف
النزعة األمازيغ ّية يف املغرب العر ّ
يب بني الثقا ّ
ّ
املجتمع ،العدد  14 ،1392مارس/آذار 2000م.
7.7إدريس جنداري« ،يف مخاطر السياسة الخارج ّية الفرنس ّية عىل
يب ،الفرانكوفون ّية إيديولوج ّية نيوكولونيال ّية» ،صحيفة
العامل العر ّ
مغرب أونالين 2018/10/22م/https://ar.moroccomail.fr :
8.8أسعد أبو خليل« ،ض ّد الفرانكوفونيّة ،بطالن الثقافة اللبنانيّة» ،ملف
أقنعة الفرانكوفونيّة ،مجلّة اآلداب ،السنة  ،49العددين  ،10/9أيلول
 -ت2001 1م.
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9.9بطرس بطرس غايل« ،هدف الفرانكوفون ّية الدفاع عن التعدّدية
الثقاف ّية» ،مقابلة يف مجلّة السياسة الدول ّية ،العدد  ،133يوليو /متّوز
1998م.
1010بطرس بطرس غايل« ،الدبلوماسيّة الديجوليّة والجمهوريّة الخامسة»،
السنة  ،2العدد  ،4أكتوبر/ترشين األ ّول 1966م.
يب،
1111بنسامل حميش« ،الفرانكوفونيّة والفرنسيّة» ،مجلّة املستقبل العر ّ
السنة  ،23العدد  ،255مايو/آيّار 2000م.
1212تريك رابح« ،حول الحركة الوطنيّة يف الجزائر :الرصاع بني جمع ّية
يب،
العلامء وحكومة االحتالل (1939-1933م) ،مجلّة املستقبل العر ّ
السنة  ،5العدد  ،47ك / 2يناير 1983م.
يب :مسرية تعاون
1313تيمور مصطفى كامل« ،الفرانكوفون ّية والعامل العر ّ
مشرتك» ،مجلّة السياسة الدول ّية ،السنة  ،37العدد  ،146أكتوبر/
ترشين األ ّول 2001م.
1414جدل حول انضامم قطر إىل منظّمة الفرانكوفون ّية كدولة رشيكة»،
موقع قناة (فرانس :2012/10/4 ،)24
15. https://www.france24.com/ar/2012 1014
1616جالل رأفت« ،السياسة الفرنس ّية يف إفريقيا جنوب الصحراء» ،مجلّة
السياسة الدول ّية ،السنة  ،37العدد  ،145يوليو /متّوز 2001م.
1717خالد الصمدي «جوانب من تأثري الفرانكوفون ّية يف نظام الرتبية
والتعليم باملغرب» ،مجلّة البيان ،السنة  ،17العدد  ،177يوليو-
أغسطس 2002م.
والسيايس ،مجلّة
املجتمعي
اللغوي بني
1818رحمة بورقيبة ،التعدّد
ّ
ّ
ّ
املدرسة املغربيّة ،العدد ،3مارس 2011م.
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1919سيد محمد أحمد ،ندوة «االستعامر الجديد والثقافة» ،ندوة مجلّة
السياسة الدوليّة ،القاهرة1971 ،م.
2020صحيفة البيان ،ديب1999/7/16( ،م).
2121صحيفة البيان ،ديب1998/5/15 (،م).
2222صحيفة البيان ،ديب1999/5/15( ،م).
2323عاطف علبي« ،ما هي الفرانكوفونية» ،مجلّة الطريق ،العدد ،5
خريف 2001م.
2424عبد الحميد بن باديس« ،بالله ،لإلسالم والعربيّة يف الجزائر» ،مجلّة
البصائر ،أبريل/نيسان 1938م.
يب ،دوريّة التبيني،
2525عبد السالم مسدي ،الهويّة واللغة يف الوطن العر ّ
العدد ،1أغسطس/آب 2012م.
2626عبد العزيز العاشوري« ،اللغة العرب ّية والهويّة الثقاف ّية وتجارب
يب ،السنة  ،4العدد  ،27مايو/أيّار
التعريب» ،مجلّة املستقبل العر ّ
1981م.
2727عبد الفتّاح إسامعيل ،املوسوعة االقتصاديّة االجتامع ّية (عريب-
إنجليزي)( ،ب .ن) ،مارس2005م.
2828عبد الكريم غالب« ،التعريب ودوره يف حركات التح ّرر يف املغرب
يب ،السنة  ،4العدد  ،36فرباير /شباط
يب» ،مجلّة املستقبل العر ّ
العر ّ
1982م.
يب« ،الفرانكوفون ّية ومحنة اللغة العرب ّية» ،مجلّة
2929عبد النارص املغر ّ
البيان ،السنة  ،17العدد  ،178سبتمرب -أكتوبر 2002م.
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اللغوي والتعريب يف الجزائر»،
3030عبد الحميد عبدوس« ،الرصاع
ّ
يب ،السنة ،21
مقابلة مع تريك رابح عاممرة ،مجلّة املستقبل العر ّ
العدد  ،238ديسمرب /كانون األ ّول 1998م.
3131عبدو ضيوف« ،إفريقيا مستقبل الفرانكوفونيّة» ،جريدة الصحافة
اليوم2017 /3/ 20 ،م.
3232عز الدين املنارصة« ،الفرانكوفونيّة عوملة ثانية»:

http://www.yahoo.com.francophonie

غسان سالمة« ،األبعاد السياس ّية واالقتصاديّة لحوار الثقافات:
ّ 3333
مالحظات أ ّول ّية» ،مجلّة السياسة الدول ّية ،السنة  ،37العدد ،146
أكتوبر 2001م.
غسان سالمة« ،الفرانكوفون ّية فرصة نادرة أمام لبنان» ،مجلّة األسبوع
ّ 3434
يب2002/10/14 ،م.
العر ّ
3535فاتح عبد السالم« ،الفرانكوفونيّة العربيّة ..حرية أم تعويض؟»،
جريدة (الزمان) ،العدد (2002-10-21 ،)1343م.
3636الفرانكوفونيّة بعد ق ّمة مونكتون (سبتمرب/أيلول 1999م) ،مجلّة
السياسة الدوليّة ،السنة  ،37العدد  ،146أكتوبر /ترشين األ ّول
2001م.
3737قمر كيالين ،الفرانكوفونيّة وافتتاحيّة العدد ،اآلداب األجنبيّة ،السنة
 ،22العدد  ،88خريف 1996م.
يب»،
3838كاتيا حدّاد« ،حصيلة دراسة واقع الفرانكوفونيّة يف العامل العر ّ
أعامل الندوة التي نظّمتها جامعة الدول العربيّة واملنظّمة الدوليّة
يب بباريس ،منشورات اإليسيسكو،
للفرانكوفونيّة ومعهد العامل العر ّ
 30-31مايو  /أيّار 2000م.
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3939ليىل العرباوي« ،إشكال ّية الثقافة الوطن ّية يف الجزائر» ،مجلّة
يب ،السنة  ،24العدد  ،275ك/2يناير 2002م.
املستقبل العر ّ
يب»،
4040محمد املنجي الصيادي« ،مسرية التعريب يف املغرب العر ّ
يب ،السنة  ،2العدد  ،9سبتمرب /أيلول 1979م.
مجلّة املستقبل العر ّ
4141محمد خروبات« ،األبعاد الثقافيّة واأليديولوجيّة للفرانكوفونيّة يف
املغرب» ،مجلّة البيان ،السنة  ،17العدد  ،177يوليو -أغسطس
2002م.
4242محمد سيد أحمد« ،مؤمتر للفرانكوفونيّة يف لبنان» ،مجلّة األهرام
يب ،القاهرة ،العدد  ،225يوليو /متّوز 2001م.
العر ّ
ّ
وتعث توطيد
4343محمود الذاودي« ،يف سوسيولوجيا أسباب نجاح
والتونيس والكيبييكّ» ،مجلّة
الجزائري،
كل من املجتمع
اللغة يف ّ
ّ
ّ
يب ،السنة  ،13العدد  ،142ديسمرب/كانون األ ّول
املستقبل العر ّ
1990م.
4444نازيل معوض أحمد« ،الصحافة يف أقطار املغرب الثالثة بني ٍ
ماض
يب ،السنة  ،3العدد
ّ
يب» ،مجلّة املستقبل العر ّ
استعامري وحارض عر ّ
 ،19سبتمرب/أيلول 1980م.
4545نازيل معوض أحمد« ،عروبة الجزائر بني الثقافة الفرنس ّية والسياسة
يب ،السنة  ،3العدد  ،17متّوز/
الثقاف ّية العرب ّية» ،مجلّة املستقبل العر ّ
يوليو 1998م.
4646النمري ،عمر« ،الفرانكوفون ّية استعامر أم استخراب» ،مجلّة البيان،
السنة  ،17العدد  ،178سبتمرب -أكتوبر 2002م.
4747هيكل ،محمد حسنني« ،الفرانكوفون ّية وأخواتها» ،مجلّة الكتب
وجهات نظر ،السنة  ،3العدد  ،28مايو/آيّار 2001م.

المراجع العرب ّية واألجنب ّية

يب بالفرنس ّية،
4848الحاميدي ،حمدي ،الوعي
القومي يف األدب املغر ّ
ّ
يب بالفرنسيّة :مثال رواية «رصيف
الوعي
القومي يف األدب املغر ّ
ّ
الزهور ملالك حدّاد»( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العرب ّية،
1986م).
ثالثًا :قواميس وموسوعات
1.1معجم املعاين الجامع:
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
مؤسسة أعامل
2.2املوسوعة العرب ّية العامل ّية ،ج ( ،24بريوت:
ّ
املوسوعة للنرش والتوزيع1996 ،م).
راب ًعا :رسائل وأطاريح
1.1دخالة سعود ،العالقات األوروب ّية اإلفريق ّية وبروز املنافسة األمريك ّية
بعد الحرب الباردة ،ملخّص مذكّرة لنيل شهادة املاجستري ،قسم
تخصص عالقات دوليّة ،جامعة
العلوم السياسيّة والعالقات الدوليّة،
ّ
الجزائر2005- 2004 ،م.
2.2رقيّة بوقراص ،الفرانكوفونيّة يف السياسة الخارجيّة الفرنسيّة ،ملخّص
يل ،جامعة الجزائر بن يوسف بن
مذكّرة الفرانكوفونيّة والتعاون الدو ّ
خدة ،السنة الدراسية 2009 - 2008م.
3.3املنظّمة الفرانكوفون ّية واقعها وآمالها منذ القرنني  ، 19-20مذكّرة
تخ ّرج لنيل شهادة املاسرت ،جامعة الجياليل بونعامة خميس ،مليانة
كلّيّة العلوم االجتامعيّة و اإلنسانيّة ،سامية لعريبي يوغرطة حدّاد
ونسيمة مصباح ،السنة الجامعية 2017 -2016م.
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