
  إشكالية اللغة الفرنسية
  في القرن الحادي والعشرين 

  ترجمة ربى المعدني

  
  السيد الرئيس ..

ترددت قليًال يف إجابة الدعوة اللطيفة اليت وجَّهها إيلَّ جممع اللغة 
العربية، لكنين اعتقدت أنكم ستعذرونين ملا ستسمعونه من هلجة سيئة، 

عاًة للهدف الذي نعمل له وأخطاء لغوية، وعبارات غريبة، وذلك كله مرا
  ن عاملينا العريب والفرنكفوين. بإخالص وهو معرفة التعاون بي

وعندما كنت يف الطائرة حبثُت عن قدوة تلهمين القول فتداعى إىل 
ن  رال ديغول، حي للجن ))مذكرات احلرب((ذهين مقطع من كتاب 

م وقد مضى على ذلك احلدث 1944سورية عام  يستذكر رحلته إىل 
  حد وستون عاًما، يقول:وا

    . ))ر حامالً أفكارًا بسيطة حنو الشرق الغامض، كنت أطي((
وبالطبع ليس  - ر حنوكم  امسحوا يل، سيدي الرئيس، أن أرتفع وأطي

ولكن برفقة فكرة بسيطة: وهي فكرة (إعادة  - رال ديغول  بارتفاع اجلن
  البناء).

  ولكن ما هو الشيء الذي سنعيد بناءه ؟..
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ا إ ن العامل العريب والفرنكفوين واليت  زة بي  عادة بناء العالقات املتميِّ إ
اية احلرب العاملية  ازدهرت طوال القرن التاسع عشر، مث احنسرت مع 

  الثانية.
ن أطرح أمامكم اليوم إشكالية اللغة الفرنسية يف العامل، فال أهدف  وحي

ين أعتقد أن من ذلك إصدار صيحة افتخار على النمط الفرنسي، بل أل
ة يف شواطئ املتوسط أكث إشكالية اللغتي ر منها يف  ن؛ العربية والفرنسية متشا

  باقي دول العامل.
ن عاملينا ليست على املستوى  وال خيفى على أحد أن العالقات بي

املطلوب، ال من الناحية الدميغرافية وال من جهة التاريخ أو التداخل أو 
  واالقتصادية والسياسية.من جهة املنافع الثقافية 

ر سخرية العامل من حولنا إذا جترَّأنا على القول أنه ال عالقة  سنثي
تربط اللغة والثقافة بالسياسة، بل على العكس متاًما، ال وجود للسياسة إال 
ما تشكِّالن األداة اليت تساعد على إجياد تصوُّر  مع وجود اللغة والثقافة أل

  عن العامل ومستقبله.
ن  يقول بعضهم إن هناك العديد من نقاط اخلالف والتباعد بي وقد

سورية وفرنسا، ولكن جيب أال مينعنا هذا من أن نعطي دفًعا جديًدا 
  لعالقاتنا.

ن  لنتأمل مبوضوعية احلالية الراهنة: إن كل جمموعة من الفريقي
) مليون 300ميتلك وزنًا دميغرافًيا مماثًال لآلخر، وهناك حوايل (
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ن  ر ضئيل منهم يتحدث باللغتي ن مع وجود قسم غي اجلهتي شخص من
  مًعا.

ٌة إىل حد بعيد.   واملشاكُل ُمتشا
ن الدول  ن الدول العربية من تباين وتغاير مماثل ملا بي إن ما بي

الفرنكفونية، وهذا ما جنده يف اخلليط الذي تتشكَّل منه األمم املتحدة: 
ر  يمنة واملهيمن عليها، الدول النفطية وغيرة، الدول امله الدول الغنية والفقي

  النفطية، الدول الدينية وامللحدة إخل...
وتشكِّل اللغة لكٍل منا الرباط الوثيق الوحيد الذي ال ميكن 

  أن حيوِّله إىل إمسنت مسلح. - بكل صراحة  - ألحدنا 
ومع أننا نشكو من عصر االحنطاط الذي متر به اللغة الفرنسية، 

ر عدد من  على أن هذه احلقبة هي اليت جند فيها أكبميكن التأكيد 
ا ليست لغتهم األم،  األفراد الذين يتكلمون الفرنسية يف العامل، علًما أ

  ومن هنا نرى أن وضع هذه اللغة يشتد بذلك.
  وينبغي لنا أن نُظهر تنوع هذا العدد املشجِّع . 

فوين يتكون ن نقول: إن كًال من العاملني العريب والفرنك وإننا حي
ي بذلك أولئك الذين ميارسون  من حوايل ثالمثئة مليون شخص فإننا نعن

التحدث باللغة، إال أننا ال نستطيع حتديد العدد الصحيح للقادرين فعالً 
  على ممارستها قراءة وكتابة.
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ن نزعًة إىل إضعاف اللهجات العامية واللغات  ونالحظ أن لدى الطرفي
ري املرتبط  داثة، وكذلك بسبب التمازج اجلماهياإلقليمية حتت ضربات احل

بعامل إنشاء املدن، وتطور رحالت السفر، وطغيان وسائل اإلعالم، وتقدم 
  التعليم.

وتشهد اللغتان العربية والفرنسية تقدًما بصفتهما اللغة األم للعديد من 
ما تواجهان ضعًفا بدورمها العلمي مقابل اكتساح اللغة األجن لو الناس، إال أ

  ساكسونية.
وتواجه بلداننا الصعوبة نفسها يف حماولتها حمو األمية وانعدام 
الثقافة. كما منتلك الطموح نفسه يف النهوض بلغاتنا لتكون قادرة على 
االستجابة ملتطلبات التطور االقتصادي واالجتماعي لبلداننا، مع ضرورة 

احلديث،  ر عن حقائق العلم  وضع علم للمصطلحات قادر على التعبي
رسيخ  كما أنه يساعد على التكيف مع وسائل اإلعالم وتطور التعليم لت

ي والصناعي، واحملافظة على سيادتنا اللغوية يف  النمو العقلي والتقن
  العالقات الدولية واالقتصاد والثقافة.

  ر من نقاط االلتقاء: ي االستشهاد بالكثي وميكنن
ن عاد  و، ووجدت أنه حيكنت أقرأ يوًما يف رواية روبنسون كروز 

إىل مدينته بعد أربع سنوات من العزلة يف جزيرة بعيدة، كان قد فقد 
  القدرة عملًيا على خماطبة اآلخرين.
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ومع مراعاة الفارق إال أن هذا ما ستصل إليه شعوبنا على مر 
ا مل تـُْغن لغتها عن طريق احلوار مع العوامل اللغوية األخرى،  القرون أل

حنصي بعض  الكلمات السلبية املوجودة يف الفرنسية اليوم  وميكننا أن 
) كلمة عربية، سواء كنتم من 1500كما أن لغتنا تزدهر حبوايل (

منحنتمونا إياها أو أننا قمنا باصطيادها من لغتكم. كما أن هناك منفعة 
حيوية جتمع لغتينا وثقافتينا وشعبينا، وهي توثيق عرى العالقات بيننا من 

ى طويل، إذا أردنا أال تسحقنا رحى الثقافة األجنلو ساكسونية، اآلن وملد
ركية يف احلياة. ومن األمهية قبل كل  ألننا بالطبع ال نريد الطريقة األمي

شيء أن نعرف بعضنا جيًدا أو أن نعيد معرفة بعضنا البعض. ولكن  
كيف ستتحقق هذه املعرفة إذا كنا ال منتلك احلد األدىن من معرفة لغة 

  خر؟اآل
رف أننا الفرنكفونيني، جيب أن نبذل باجتاهكم  ومع ذلك أعت

ر من الذي تبذلونه. وبالنسبة لكلينا هناك مسألة اسرتاتيجية  جهًدا أكب
على قدر من األمهية، إذ تصوروا للحظة أن صورة العامل الفرنكفوين هي 

ن ضمن  ن والذراعي لوحة لليوناردودي فنشي ومتثل رجًال مفتوح الساقي
ائرة حماطة مبربع، فيمثل الرأس أوروبا مبا فيها: بلجيكا وسويسرا د

  واللوكسمبورغ وطبًعا فرنسا وإمارة موناكو.
أما اجلذع فهو إفريقية السوداء، والذراع اليمىن هي جزر األنتيل 

ر وميكلون مع بعض األماكن  وكيبك ومنطقة األكادي وجزر القديس بيي
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تحدة. والذراع اليسرى متثَّل: دول اهلند يف لويزيانا ومشال الواليات امل
الصينية السابقة واليت حاولت أمريكا مرارًا إقصاءنا عنها لكن اللغة 
الفرنسية عادت إليها. وهناك العامل العريب ببلدانه األربعة: املغرب واجلزائر 

  وتونس ولبنان .
ولكن هل أجترأ على القول إن سورية تعدُّ إحدى الدول 

  الفرنكفونية؟.
لقد انتظم العامل العريب هذا يف حلقنا، وسكن يف َحْنَجرَتنا وبلعومنا 

ن دماغ وقلب  وجهازنا التنفسي أو أنه إذا شئتم يشكل منتصف الطريق بي
  العامل الفرنكفوين.

وال تدرون أنكم حتتلون موقًعا حيويًا بالنسبة ملستقبل الفرنكفونية 
لعميقة بكم.. إنكم تقعون يف ي ا العاملية. ومل أكن ألقول هذا لوال ثقت

  مركز جغرافيتنا وتارخينا سواء أردنا ذلك مجيًعا أم ال.
وإذا كان املتعصِّبون من الطرفني يعدون هذا ضعًفا، ويأسفون 

رك لألقلية  عليه، فلنجعله حنن قوة، ولنتحرك مًعا حنو حتقيق تطور مشت
  ن وهي قليلة العدد. اليت تتكلم لغتي

مع وأطلعن أميلقد تفضَّل السيد   مع،  ن ا ي على إحدى كنوز ا
ر عبد القادر بصحبة شيخ دمشق، واخلديوي  وهي صورة تُظهر األمي

. وأسأل بصدٍق: أال ميكننا أن 1863إمساعيل مع فرديناند دولسبس عام 
  ؟2005نفعل ذلك عام 
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هّال نظرنا يف ضمائرنا لنر ما ميكن لنا أن نقوم به سويًة وبشكل 
ندخل مًعا يف عمل ال تستطيع املالبسات السياسية إيقافه،  مباشر، مث

زة، آمل أن أمتكن من تلبية  ي الوجي وال حىت إبطاء فاعليته. وخالل إقامت
ن يف حتديث وتطوير أقسام اللغة الفرنسية  ن الراغبي رغبة الزمالء اجلامعيي

  يف اجلامعات.
ة الفرنسية كما جيب االستفادة أيًضا من ترمجة قاموس األكادميي

  للطب إىل اللغة العربية لرفع مستوى التعاون يف جمال الدراسات الطبية.
وأودُّ إضافة شيء آخر متواضع، ولكّنه ملح وهو: أال تود سورية 
حتقيق التطور يف جمال السياحة؟ فاملتاحف ال تتضمن أي نصوص مكتوبة 

املنقوشة باللغة رح أن تزوَّد املتاحف باللوحات التعريفية  بالفرنسية. وأقت
  زية. ن العربية واإلنكلي الفرنسية، إضافة إىل اللغتي

ويف جمال العلم والتقنية، فإن العامل الفرنكفوين ميكنه أن يقدِّم 
ر، ولستم مضطرين ألن تأكلوا العلم  ر لسورية وأن حيقِّق معها الكثي الكثي

  مع الطماطم (وفق الطريقة األمريكية).
ط الثالث ال تشكِّل إال بعض األمثلة إال وإذا كانت هذه النقا 

رة سنجد جماالت أخرى للتعاون، كما  ي واثق أننا وخالل مدة قصي أنن
لس الدويل للغة الفرنسية واليت ال تشكِّل ذرة يف هذا  هو احلال مع ا

  العامل الالمتناهي..
  رة أمورنا املالية. إن سياستنا ليست أسي
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تساعدونا على تطوير التعليم  وبالنسبة لكم، أرى أنه جيب أن
وممارسة اللغة العربية يف فرنسا، فهذه ليست مهمة أليكسو فقط. فهذه 

ي يتوجَّب علينا  هي جاذبية وتكاملية العامل العريب بالنسبة لنا والت
دعمها، وحماربة عجز التصور الذي نعاين منه اليوم أللف سبب وسبب، 

ا، وهي داخلي ا تضر بكم  أسباب أعرفها كما تعرفو ة وخارجية إال أ
  ن للغة العربية. ر من الفرنسيي ن تعلُّم الكثي كما تضر باآلخرين وحتول بي

ن  ن وال أقصد باملستعربي جيب إعادة تشكيل أجيال من املستعربي
االت ممن جييدون اللغة  ن فقط بل أيًضا املختصي الباحثي ن يف مجيع ا

  االت التعاون املختلفة.العربية والقادرين على استثمار جم
رين اآلن على احلد من أهدافنا فيجب أن منتلك  وإذا كنا جمب

سياسة بعيدة املدى، وكل ما نقوم به لن يذهب سدًى، وسيأيت َمْن 
ر  بعدنا وينهض اعتماًدا على األسس اليت وضعناها حنن بالطموح الكبي

  الذي متَّلكنا.
   

  طب:ن العام لألكاديمية الفرنسية لل األمي
 ر جولي أوبي  


