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ملخص

تسعى الدراسة إىل تسليط الضوء عىل قضايا السياسات اللغو ّية التي أعقبت حصول السنغال عىل استقالله من
االحتالل الفرنيس ،وإىل تأطري تارخيي للمخلفات االحتاللية الفرنسية املتمثلة يف تنفيذ املخططات التغريبية من خالل
آليات كانت اللغة أبرزها ،فاستعانت فرنسا – يف تنفيذ تلك املشاريع التغريبية التي مارستها من ُ
قبل عىل الفالحني
الفرنسيني لفرض اللغة الفرنسية – بمخرجات سياسة لغوية خمططة ،فشكلت هذه اللغة بؤرة الرصاع يف منطقة
السنغال أيام االحتالل الفرنيس ،ومل يتوقف هذا الرصاع باستقالل السنغال سنة  ،1960بل استمر مع الرئيس األول
سينغور " ،"Leopold Sedard Senghorحيث خاض حرو ًبا لغوية ،مع النخبة املعارضة لألفكار اإلمربيالية
الفرنسية ،ضد اللغات املحلية الوطنية.
اعتمد البحث عىل مدونات رسمية من احلكومة السنغالية ومن املعارضني السياسيني السنغاليني ،وانتهجنا نظرية
التخطيط والسياسة اللغوية ،وطبقنا اآلليات اإلجرائية من حقل اللسانيات االجتامعية ،وتكاملت النظرية مع املنهج
التارخيي الوصفي والنقدي ،فخرجنا بخالصة مفادها أن التخطيط اللغوي يف السنغال ،وتلك احلروب اللغو ّية
كانت قائمة عىل أساس القمع والعنف ،وعىل ممارسة أساليب القوة اخلشنة ،عندما اختذ احلاكم الفرنيس فيديربه
آثارا سلبية يف حياة
رب واستخدام السطلة
ً
منهجا للسياسة ،فأنشأ مدرسة فرنسية للتطبيق ،خلفت ً
" "Faidherbeاجل َ
أي تعديل ،ومل تزل
السنغاليني عىل مستوى اإلدارة واالقتصاد والثقافة ،امتدت خلمسة عقود بعد االستقالل من دون ّ
تأيت بآثار سلبية يف الواقع اللغوي السنغايل.
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Abstract
The study seeks to shed light on the issues of linguistic policies following the independence of
Senegal from the French occupation. It also seeks to establish a historical framework for the
French colonial legacies represented in the implementation of westernization plans through
certain mechanisms, the most prominent of which was language. France used the outputs of a
planned linguistic policy it employed previously on Senegalese peasants to impose the French
language. This language was the focus of conflict in Senegal during the French occupation, and it
did not stop with its independence in 1960, but continued with President Leopold Sedar Senghor,
who waged linguistic wars with the elite opposing French imperialist ideas against national local
languages. We adopted the theory of planning and linguistic policies and applied procedural
mechanisms from the field of socio-linguistics.
We based our research on official blogs from the Senegalese government and political
opponents, and we followed the planning and language policy theory and applied sociolinguistic
approaches. The theory was also integrated with historical, descriptive and critical approaches.
The results proved that linguistic planning in Senegal is based on those linguistic wars stemming
from repression and violence, and on the exercise of coarse force methods, when the French
ruler Faidherbe used coercion and the use of power, which left negative effects on the lives of
the Senegalese at the level of administration, economy and culture, which extended for five
decades after independence without any change, and still brings negative effects in the Senegalese
linguistic reality.
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املقدمة
تُعنــى هــذه الدراســة بتت ّبــع اآلثــار التــي خ ّلفتهــا سياســة الغلوتوبوليتيــك ( )Glottopolitiquوالسياســة
اللغو ّيــة التــي أعقبــت اســتقالل الســنغال عــن فرنســا ســنة  .1960تلــك السياســة التــي ســعت إىل فرنســة
ـي .بمعنــى أكثــر حتديــدا ،فإننــا ســنحاول
الشــعب الســنغا ّيل مــن خــال النظــام املــوروث مــن االحتــال الفرنـ ّ
اإلجابــة عــن ســؤال مفــاده :كيــف خ ّلــدت الدولـ ُة الســنغال ّية – مــا بعــد االحتــال – سياسـ َة الفرنســة هــذه؟،
ٍ
ثابــت بالدفــاع عــن اللغــات الوطنيــة أم وقــع
وهــل ح ّفــزت ديناميك ّيــة سياســ ّية تعزيز ّيــة أ ّدت إىل التــزام
األول للســنغال بعــد االســتقالل؟
العكــس؟ ومــا السياســات اللغو ّيــة التــي انتهجهــا الرئيــس ّ
ُتــدَّ د سياســة الغلوتوبولوتيــك بأهنــا ّ
كل البحــوث واملقرتحــات التــي متيــل إىل تعديــل املواقــف اللغو ّيــة
مــن خــال العمــل عــى مجيــع املامرســات اللغو ّيــة أو بعضهــا .وعــى عكــس التخطيــط أو سياســة اللغــة؛ فــإن
سياســة الغلوتوبولوتيــك تتعامــل عــى نطــاق أوســع مــع أداء ال ّلغــة ( .)Dubois 225فهــي تتوخــى حتليــل تأثــر
السياســة والقــرارات السياســية عــى اللغــات وعــى اللهجــات املحل ّيــة.
ـرت سياس ـ ٌة لغو ّيــة َمــا لصالــح اللغــة الفرنس ـ ّية عــى حســاب اللغــات الســنغال ّية املح ّل ّيــة ،مــع
لقــد اختِـ ْ
قليــل مــن االعتبــارات الرمز ّيــة للغــات الوطنيــة ،األمــر الــذي أثــار حفيظــة بعــض النخــب املعارضــة التــي
اعتــرت اللغــة الفرنســية لغــة إمربياليـ ًة تســعى لفــرض هيمنتهــا .لقــد تُرمجــت هــذه احلفيظــة ،بشــكل ملمــوس،
مــن خــال وضــع عــدد مــن ِخطــط األعــال هبــدف إحيــاء اللغــات الوطنيــة وحتريرهــا ،وعــى وجــه اخلصوص
ألهــم األعــال األدب ّيــة
لغــة «الولــوف»  .Wolofوهكــذا رأينــا والدة إنتاجــات أدبيــة وقواميــس وترمجــات
ّ
الغرب ّيــة إىل اللغــات الوطن ّية...إلــخ.
أمهية الدراسة:

تتجـ ّ
مهيــة هــذه الدراســة يف أبعادهــا اهلو ّيات ّيــة واأليديولوج ّيــة؛ حيــث تُبـ ّـن كيــف تتســارع الفكرانيــات
ـى أ ّ
مــن خــال توظيــف اللغــة ذريع ـ ًة للوصــول إىل األغــراض الثقاف ّيــة واالقتصاد ّيــة والسياس ـ ّية.
أهداف الدراسة:

أيضــا إىل
هتــدف الدراســة إىل تبيــان وجــود سياســات لغو ّيــة يف أعقــاب اســتقالل الســنغال ،كــا هتــدف ً
اكتشــاف االعرتاضــات التــي قابلــت تلــك السياســات مــن املعارضــن ،إضافــة إىل الوقــوف عــى بعــض
النصــوص مــن العلــاء األورب ّيــن الذيــن انخرطــوا يف عمليــة متســيخ اهلو ّيــات الســنغال ّية اللغو ّيــة وجتريدهــا
مــن القيــم.
مصادر املعطيات:

مدونــات وثائق ّيــة رســم ّية مــن اجلهــات احلكوم ّيــة ،ومــن املعارضــن السياســ ّيني
تعتمــد الدراســة عــى ّ
باملدونــة
الســنغال ّيني يف تلــك احلقبــة ،وعــى كثــر مــن كتابــات الباحثــن الســنغال ِّيني واألوروب ِّيــن .واملقصــود
َّ
هنــا هــو جمموعــة مــن النصــوص ســواء يف كتــب أو يف مواقــع أو يف مقــاالت علم ّيــة.
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النظر ّية ومنهج الدراسة:

ســرتكز الدراســة عــى نظريــة التخطيــط والسياســة اللغو ّيــة يف حقــل اللســان ّيات االجتامع ّيــة ،مســتعين ًة
النقــدي.
الوصفــي
التارخيــي
باملنهــج
ّ
ّ
ّ
تاريخي
تحديد املفاهيم وتأطي ٌر
.1
ُ
ٌّ
 .1-1مفهوم السياسة اللغوية

تشــر «السياسـ ُة اللغو ّيــة  -عىل حــدّ تعريــف  - Bernard Spolskyإىل مجيع املامرســات اللغو ّيــة واملعتقدات
يب،
ـيايس مــا جتــاه لغــة معينــة ،كــا يف نظــام التعليــم الغــر ّ
والقــرارات اإلداريــة املتّخــذة ملجتمــع مــا أو لنظــام سـ ّ
ـة الفــرق بــن اخليـ ِ
حيــث يكتشــف التالميــذ برسعـ ٍ
ـارات اللغو ّية املناســبة وغــر املناســبة» (.)10

الترصحيــات حــول اللغــة أبــدً ا باللغــة فحســب ،وهــي
ففــي الدراســات اللســان ّية االجتامع ّيــة ال تتع ّلــق
ُ
ليســت جمـ ّـرد ترصحيــات عاديــة .فكثــرا مــا تتجــاوز العبــارات املتعلقــة باللغــة األشـ َ
ـكال اللغويــة املبــارشة،
«حيــث إهنــا توحــي باملعرفــة عــن بقيــة احليــاة االجتامع ّيــة؛ وتتقاطــع مــع وســائل التواصــل األخــرى؛ وهــي
متأصلــة يف التاريــخ .إن التعليــق عــى اللغــات ،أو وصفهــا ،أو التوصيــة بسياســة فيــا
حتـ ًـا أفعــال اجتامع ّيــة ّ
ـكايس يم ّثــل يف الوقــت نفســه ممارسـ ًة وتعلي ًقــا
يتع ّلــق هبــا ،هــو االنخــراط فيــا وراء اخلطــاب ،وهــو نشــاط انعـ
ّ
عــى تلــك املامرســة ،يف نطــاق االحتــاالت البديلــة» (.)Irvine and Susan 13
تاريخي «االحتالل والتغريب»
 .2-1تأطير
ٌّ

يعتــر الســنغال مــن البلــدان األفريقيــة املحت ّلــة مــن قبــل فرنســا الغاشــمة منــذ 1626م 1حيــث أقامــت
معســكراهتا يف كل مــن مدينــة ســن لويــس  St-louisويف دكار  Dakarويف غريمهــا .ومل حيصــل الســنغال عــى
اســتقالله إال يف ســنة 1960م.
دارت يف هــذه املــدّ ة رصاعــات بــن الســكان األصل ِّيــن واملحتــل يف خمتلــف مناطــق البلــد ،وكانــت املامليــك
ْ
يب إىل أن ســقطت مملكــة
الســنغال ّية رائــدة هــذه املعــارك ،وذهــب ضحيتهــا اآلالف مــن الشــعب الســنغا ّيل األ ّ
كيــور آخــر مملكــة يف الســنغال بعــد اغتيــال َم ِلكهــا َ
ـوب» (2)Lat Dior DIOPببندقيــة االحتــال
ـور ُجـ ْ
«ل ْ ُتـ ْ
ـي.
الفرنـ ّ

ـتمرة لســنوات بعــد مقتلــه ،حيــث ظهــرت جمــددا نضــاالت ،لكــن هــذه املــرة ،مــن قبــل
ظلــت املقاومــة مسـ ّ
ـي إىل أن
املــدراس الفكر ّيــة الصوف ّيــة بطريقــة ســلم ّيةَ .
ـر ْ
وأس وقتــل مــن طــرف االحتــال الفرنـ ّ
صاحبهــا هتجـ ٌ

رسمي بدأ مع مؤمتر برلني ً
علم
 -1نجد أن االحتالل بشكل
فعل سنة  ،1884لكن املظاهر الفعل ّية كانت قبل هذا التاريخّ ،
خاصة يف السنغالً .
ّ
 ،1444مع الربتغايل ِ
نيس
د
سنة
بأن االحتالل بدأ منذ
جاس ( ،)Dinis Diasثم مع اإلسبان سنة  ،1581واإليرلنديني مع سنة 1621؛ حيث
ْ
ْ
احت ّلوا جزيرة غ ِ
ُوري ( .)Gorée de île’lثم انتزعتها فرنسا منهم سنة قبل أن تنتزعها منهم إنجلرتا سنة  ،1663حيث دارت حروب بني
ّ
الفرنيس املشهور
احلاكم
جميء
إىل
،1815
بتاريخ
ق
ل
يتع
فيام
أما
التاريخ،
كتب
يف
القديم
االحتالل
هو
هذا
فرنسا.
فازت
أن
إىل
فرنسا وإنجلرتا
ّ
جنرال فيدريه من  1854إىل  ،1902فيعترب من االحتالل احلديث إىل أن حيصل السنغال عىل استقالله.
الفرنيس .يعترب يف السنغال رمزً ا
 -2هو آخر ملوك منطقة كيور يف السنغال .ولد سنة  1842وتويف سنة  1886يف أرض املعركة مع االحتالل
ّ
األجنبي بقيادة فرنسا.
للمقاومة ضدّ االحتالل
ّ
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حصــل الســنغال عــى اســتقالله إثــر مطالبــات مــن النخــب السياسـ ّية الســنغال ّية املعارضــة لسياســة االحتــال
وفكــرة التغريــب ،ثــم تــم تنصيــب ليوبــول ســيدار ســنغور ّأو َل رئيــس للســنغال.
ِ
ـارا ونائ ًبــا يف فرنســا ،حيــث نــال
ـي املناصــب .عمــل ســنغور وزيـ ًـرا ومستشـ ً
وهــو ســنغا ُّيل الــوالدة ،فرنـ ُّ
رئيســا
شــهادة الدكتــوراه يف اآلداب الفرنســية ،كــا شــغل منص ًبــا أكاديم ًّيــا يف األكاديم ّيــة الفرنسـ ّية إىل أن صــار ً
للدولــة بانتخابــات مــن خــال اجلمعيــة ّ
االتاد ّيــة ،وقــد امتــدّ ت رئاس ـتُه مــن هنايــة  1960إىل .1980
 .2السياسات اللغوية يف السنغال ما قبل االستقالل وخطوات االستيعاب
أساس الصراعات الفكران ّية
 .1-2اللغة
ُ

ِ
ّ
املرتجــة الفعل ّيــة لنتائــج الثقافــات مــن خــال اخلطابــات،
إن اللغــة وعــاء لألفــكار وللفكرانيــات ،3فهــي
متم ّثلــة باهلو ّيــات الفرديــة واجلامع ّيــة« .تفيــد الثقافــة مجيــع العنــارص يف طريقــة حيــاة املجتمــع ،التــي يقــع تع ّلمها
ومــن بينهــا اللغــة والقيــم واملعايــر االجتامع ّيــة واملعتقــدات والعــادات والقوانــن» (غيدنــز ،وصاتــن .)223
حييــل هــذا التعريــف للثقافــة إىل اهتاممهــا بدراســة النصــوص واخلطابــات والتأويــات مــن خــال «علــم
االجتــاع التزيينــي» ( ،)Decorative Sociologyعــى حســاب العالقــات االجتامعيــة احلقيقيــة وحيــاة
النــاس كــا تَقــع ممارســتها يف الواقــع (غيدنــز ،وصاتــن  ،)227فــا تســتبعد يف تلــك املقاربــات عــن االهتــام
ـخص أو جمموعـ ٍ
ٍ
ـة مــن الناحيــة اهلو ّيات ّيــة ،للكشــف عــن العالقــات القائمــة بــن
خلاصيــات شـ
باملالمــح املم ّيــزة ّ
كل تلــك العنــارص املذكــورة «اللغــة ،الثقافــة ،الفكرانيــات ،اخلطــاب ،اهلويــات» ،بــا أن الفكرانيــات هــي
ِ
املهيمنــة ،بشــكل مبــارش وغــر
األفــكار واملعتقــدات يف املجتمــع ،تتجــه نحــو خدمــة مصالــح املجموعــات
وقوهتــا املبن ّيــة عــى مفهــوم
مبــارش ،وإعطائهــم مرشوعيـ ًة ملوقعهــا .وهــذه تشــر بالــرورة إىل ســلطة األفــكار ّ
ـي الــذي يــرى أن الفكرانيــات ذات عالقــة محيمــة باهليمنــة»
اخلطــاب لــدى فوكــو ،متامــا كــا يف الفكــر املاركـ ّ
(غيدنــز ،وصاتــن .)234

تتجــى هــذه اجلدليــات والرصاعــات الفكران ّيــة يف اخلطابــات والسياســات الســنغال ّية قبــل االســتقالل
اهلو ّيــات اللغو ّيــة الســنغال ّية ،واللغــة
وبعــده حــول قضيــة اللغــة والثقافــة مــن خــال عنرصيــن مهمــن ،مهــاّ :
ِ
املســتعمرة ،نتيجــ َة منــع العمــل باللغــات املح ّل ّيــة يف إطــار التعليــم ،حيــث ظ ّلــت الفرنســ ّية لغــ َة
الفرنســ ّية
التعليــم «الوحيــدة» يف الســنغال ،بــل لغــة إدارة الدولــة!
الفرنسي
 .2-2اللغة الفرنس ّية يف خدمة االحتالل
ّ

ـوع
ـي عــى املســتعمرات ،يستحســن الرجـ ُ
ملعرفــة السياســة اللغو ّيــة املفروضــة ،مــن قبــل االحتــال الفرنـ ّ
إىل التطبيقــات واملخ ّ
ططــات اللغو ّيــة املفروضــة عــى الفالحــن الفرنســ ِّيني يف القــرى The Peasantry in

.Metropolitan France

ساين املغريب ،الشيخ طه عبد الرمحن .ويقابل الكلمة اإلنجليزية ( ،)Ideologyوهي نوع من
 -3الفكرانيات :مصطلح اخرتعه الفيلسوف وال ّل ّ
املعتقدات ،أو الفلسفات املنسوبة إىل شخص ،أو عدد من األشخاص ،ال سيام ألسباب قد ال تعترب معرف ّية بحتة .انظر :عبد الرمحن ،طه .جتديد
املنهج وتقويم الرتاث ،املركز الثقايف العريب.2016 ،
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تعــرض كثــر مــن الدراســات ،ومــن بينهــا دراســة ( ُأ ِ
يف الواقــعِ ،
ــن ويــر  ،)1983املتخصــص يف
وغ ْ
مواطنني فرنسـ ِّيني
الدراســات الفرنســية القرويــة ،عــد َم اعتبــار الفالحــن الذيــن يعيشــون خــارج جزيــرة باريــس
َ
ـي ،1914-1870
حقيق ِّيــن .يمثــل كتــاب ويــر بعنــوان «هنايــة اللهجــات املح ّل ّيــة»  :حتديــث الريــف الفرنـ ّ
ـم مســاعد عــى فهــم العمليــة التمييز ّيــة؛ بــن الفالحــن والقرويــن ،يف فرنســا احلديثــة و«املتحــرة» ،وكل
أهـ َّ
هــذا مــن خــال اللغــة!

تتلخــص يف إظهــار ّ
ّ
مهيــة عمــل ويــر ّ
أن اللغــة الفرنسـ ّية كانــت يف بدايــة اجلمهوريــة الثالثــة قــد قدَّ مــت
إن أ ّ
نفســها بوصفهــا لغــة أجنبيــة يف نظــر العديــد مــن الفرنسـ ِّيني ،ورشح تفاصيــل فــرض سياســة الفرنســة .فليــس
ـي ،وإنــا اهلــدف هــو إثبــات كيــف متكّنــت فرنســا مــن إنشــاء ترســانة كاملــة
اهلــدف تت ّبــع تاريــخ فرنســا العوملـ ّ
قانون ّيــة سياس ـ ّية وتكنولوج ّيــة لفــرض اللغــة الفرنس ـ ّية عــى مــا يقــرب مــن ربــع ســكاهنا ( ،)Weber 93أي
الفالحــن ،حتــى يتمكّنــوا مــن إبــراز وعيهــم باالنتــاء إىل األمــة الفرنســ ّية .هــذا مــا أطلقــت عليــه نانــي
كوانــج جونســون ( )Johnson Kwang Nancyعمليــة «صناعــة الفرنســ ّيني» ( )Weber 6وبالتــايل ،فــإن
الدول ـ َة الفرنســية ،مــن خــال وصــم اللهجــات املختلفــة للفالحــن التــي تــم تقليصهــا إىل مرتبــة اللهجــات
ـت يف إرســاء أســس سياســة الفرنســةّ .
إن املثــر لالهتــام والــذي يظهــر للوهلــة األوىل ،بعــد
أو العام ّيــة ،نجحـ ْ
ِ
قــراءة هــذا العمــل الــذي قــام بــه ويــر ،هــو أننــا اكتشــفنا وجــود فرنسـ َي ْي يعيشــان جن ًبــا إىل جنــب ،أحدمهــا يف
«النــور» ،واآلخــر يف «الظــام» وجيــب إنقــاذه مــن اجلهــل و«اهلمجيــة».
ِ
يذكــر غامبيتــا ( )Gambettaنقـ ً
ـر يف عــام  1871أن الفالحــنّ :
«تأخــروا فكر ّيــا ببضعــة قــرون
ـا عــن فيـ ُ ْ
ـوة هائلــة بينهــم وبيننــا [ ،]...فنحــن الذيــن نتحــدث لغتنــا ،بينــا مــن
يف اجلــزء املســتنري مــن البــاد ،وأن اهلـ ّ
الصعــب القــول ،إن الكثــر مــن مواطنينــا مــا زالــوا ال يفعلــون شــي ًئا ســوى التأتــأة» (.)Weber 93

ـدل أكثــر عــى عـ ٍ
هــذا االقتبــاس مــن غامبيتــا يـ ّ
ـوق التــي شــعرت هبــا النخــب الفرنســية
ـرض لعقــدة التفـ ُّ
جتــاه مواطنيهــا الفالحــن ،الذيــن اعتربهتــم ،ببســاطة ،غــر متع ِّلمــن ألهنــم مل يتحدثــوا لغـ ًة حتمــل حضــارة مثل
ً
مذهل مــع فعــل فالــون (،)Vallon
ـرا لالهتــام ألنــه حيمــل تشــا ًهبا
اللغــة الفرنسـ ّية .هــذا االقتبــاس يبــدو يل مثـ ً
ِ
ِ
ـرال أرســتيد فالــون(Aristide
حاكــم الســنغال يف ذلــك الوقــت مــن  1889إىل  .1893بالفعــل ،أ ّكــد األ ْدمـ َ
 )Vallonهــذا فيــا يتع ّلــق بالســكان الذيــن كان مســؤوال عنهــم« :نحــن ،مــن خــال عالقاتنــا مــع هــذه القبائــل
والفالحــن مدينــون هلــم مجيعــا بالتعليــم» (.)Johnson 6
واضحــا متا ًمــا .كانــت فرنســا تنــوي وضــع
مــن خــال هــذه اجلملــة ،كان مــروع فرنســا االحتــا ّيل
ً
سياســة اســتيعاب ملســتعمراهتا األفريق ّيــة مــن خــال تعليمهــا باللغــة الفرنسـ ّية ،متامــا كــا فعلــت مــع الفالحــن
ـرا أساس ـ ًيا يف نظــر الســلطة االحتالل ّيــة يف متريــر الفكرانيــات.
الفرنس ـ ّيني .وهكــذا ظلــت اللغــة عنـ ً

بــدأت سياســة االســتيعاب هــذه مــع إنشــاء األقاليــم األربعــة «,Dakar II du ,Ruffisqu ,St louis

واإلداري للمدينــة.
ـي
ّ
 4»Goreeمثــل العديــد مــن أقاليــم مــا وراء البحــار الفرنسـ ّية اخلاضعــة للنظــام الترشيعـ ّ
املؤسســات التعليم ّيــة ،حيــث
مــن وجهــة نظــر التعليــم ،تــم اختــاذ عــدد مــن اإلجــراءات التــي أ ّدت إىل إنشــاء ّ
 -4هذه املدن كانت األقاليم الكربى يف أيام االحتالل ،وهي التي كان يعسكر فيها اجليش الفرنيس وإدارته بشكل أكرب.
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مهي ـ َة املدرســة يف نــر لغــة تقــدر عــى تلبيــة االحتياجــات
فهــم الفرنســيون ،مــن خــال جتربــة الفالحــن ،أ ّ
ـري «للســكان األصل ّيــن»  ...ويف هــذا الصــدد ،يؤ ّكــد لويــس
التواصل ّيــة الفور ّيــة واملشــاركة يف التكويــن الفكـ ّ
ـت (ّ )Louis-Calvet Jean
أيديولوجي يتناســب
أن «[ ]...املدرســة [ ]...مســتخدَ مة وف ًقــا ملــروع
جــان كَا ْل ِفيـ ْ
ّ
بانســجام مــع تطويــر البنيــة الفوق ّيــة اللغو ّيــة لالســتعامر الناشــئ» (.)Calvet 70
 .3-2التعليم أدا ًة لتطبيق الفكرانيات [املدرسة أدا ًة لالستيعاب]

مــدرس غــر
يف عــام  ،1817افتتحــت يف ســن لويــس ّ St-louisأول مدرســة فرنســ ّية حتــت إرشاف
ّ
متخصــص ُيدعــى جــان دارد  Dard Jeanواجــه هــذا الشــخص عــى الفــور مهمــة واســعة النطــاق ،ألنــه
ّ
بغــض النظــر عــن مكانــة اللغــة الفرنسـ ّية يف هــذه املناطــق ،سـ ّ
ـتظل دائـ ًـا لغــة أجنب ّيــة عــى األطفــال الســنغال ِّيني
وعندهــا بــدأ دارد يف التســاؤل عــن الطريقــة التــي جيــب اتباعهــا يف تعليمهــم .بحيــث مل يكــن أمامــه إال خيــاران:
ـي،
ّ
األول هــو الرتكيــز عــى دروس اللغــة «القواعــد» للحصــول عــى معرفــة ج ّيــدة بأساس ـ ّيات النحــو الفرنـ ّ
الثــاين هــو الذهــاب مــن خــال لغــة األطفــال األم ،الولــوف ،للرتمجــة ،فاختــار هــذا األخــر ،والــذي يتمثــل
واضحــا بلغتهــم األم قبــل إدخاهلــم يف تع ّلــم لغــة أجنب ّيــة الفرنسـ ّية.
يف جعــل األطفــال يكتســبون وع ًيــا لغو ًيــا
ً

يتط ّلــب املســار الــذي اختــاره جــان دارد االلتفــاف مــن خــال لغــة لألطفــال األ ّم إىل إتقــان الولــوف؛ عــر
تع ّلمهــا وإتقاهنــا لدرجــة كتابــة القواعــد واملفــردات بحيــث ُيم ّكــن طالبــه مــن القــراءة بلغــة الولــوف 5ثــم
ـي» الشــهري
الرتمجــة إىل الفرنســية .ومــع املــي قد ًمــا يف هــذا الطريــق ،فــإن دارد ابتعــد عــن «املــروع املنهجـ ّ
( )Calvet 71الــذي صاغتــه الســلطات االحتالل ّيــة ،التــي – عــاوة عــى ذلــك – كانــت رسيعــة االســتجابة،
ف ُف ِصــل جــان دارد يف عــام  1822مــن واجباتــه التعليم ّيــة بحجــة عــدم فعاليــة التدريــس .وقــد ذكــر دارد ،الــذي
ظــل مقتن ًعــا بمزايــا اختيــاره بعــد إقالتــه:
ـي النســيان ،بــا أننــا تو ّقفنــا
تعرضــت ألكثــر مــن جمــرد اإلمهــال ،بــل أصبحــت يف طـ ّ
«إن حضــارة الولــوف ّ
عــن تعليــم الســود 6يف الســنغال بلغتهــم اخلاصــة .فمهــا قــال املــرء عــن ذلــك ،جيب تعليــم الســود بلغتهــم األم،
ـات دائمــة وال حضــارة .ففــي احلقيقــة ،مــا فائــدة الكلــات الفرنسـ ّية أو
مؤسسـ ٌ
وبــدون ذلــك لــن تكــون هنــاك ّ
ـي عندمــا ال يســتطيع أن يفهــم مــا تعنيــه هــذه الكلــات يف لغتــه؟ لذلــك
يكررهــا شــاب أفريقـ ّ
اإلنجليزيــة التــي ّ
ـي يفهــم أن « Courirجــرى» ،و
هــو يف النهايــة يشــعر باإلحبــاط ،...ألنــه مــن الســهل جعــل الشــاب الفرنـ ّ
« Dormirنــام» أفعــال حمايــدة ،لكــن الشــاب األســود لــن يفهمهــا إال إذا كان يعــرف مــا تعنيــه هــذه الكلــات
ـروري للغايــة أن نبــدأ تعليــم األفارقــة بلغتهــم الطبيع ّيــة»...
نفســها بلغتــه .ومــن ثــم أســتنتج أنــه مــن الـ
ّ
(.)Dard 213

ســبقت اإلشــارة إىل ّ
أن ّأول مدرســة فرنسـ ّية كانــت يف ســن لويــس عاصمــة الســنغال األوىل ،وكان دارد ّأول
ِ
ـدرس الســنغال ِّيني بلغتهــم
مع ّلــم ل ّلغــة الفرنس ـ ّية ،غــر أنــه ُأقيــل لألســباب املذكــورة أعــاه ،لقــد كان دارد يـ ّ
أوال ،يف حــن « ،كان اهتــام الســلطات االحتالليــة بتدريــب مســاعدين مســؤولنيِ ،
يقــدرون عــى القــراءة
ّ
ّ
 -5لغة أغلب سكان السنغال .ومصطلح الولوف مشرتك دال ّيل ّ
الولفي ،ولغة الولوف.
يدل عىل لغة القوم ،وعىل عرقهم؛ نقول :العرف
ّ
ّ
 -6هذا هو استخدامه يف كتابه .وبام أن النص مقتبس ،فإننا التزمنا األمانة يف النقل؛ ألنه يمثل انطباعًا لدى الكاتب!
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والكتابــة للعمــل كمرتمجــن ولتســهيل التجــارة مــع الســكان» ( )Faty 16ومل يكــن لتثقيفهــم أو لتحديثهــم
ولري ِم ْ
ــل Les
( .)Moderniseو ّملــا رأت الســلطات ،يف رأهيــا ،أنّــه فشــل يف مهمتــه اســتبدلت بــه اإلخــوة ُب ْ
الفرنــي دون أخــذ واقــع
تعليمــي ،عــى غــرار النمــوذج
 Freres Ploermelالذيــن قامــوا بإنشــاء نظــام
ّ
ّ
البــاد بعــن االعتبــار .وقــد اختلفــت طريقتهــم عــن طريقــة دارد مــن حيــث إهنــا ر ّكــزت عــى تدريــس اللغــة
التقليد ّيــة مــع حظــر تــا ّم للتحــدّ ث باللغــات املح ّل ّيــة .جيــب ،هنــا ،أن نتذكــر ،أن اإلخــوة قــد حصلــوا مــن
الســلطات االحتالل ّيــة الفرنســية عــى إذن بــإدراج بنــد يف عقدهــم يتط ّلــب تدريــس نفــس الربنامــج املعتمــد يف
العاصمــة الفرنســية (.)Bouche 112

ّ
إن فــرض الفرنســية عــى الشــعب وإرغامــه عــى تع ّلمهــا جــاء عقــب قــرارات ســلطة االحتــال بإجبــار
التالميــذ عــى دراســتها يف املســاء ،ثــم أصــدرت قــرارات إضافيــة أخــرى أكثــر عنفــا تقــوم عــى فــرض غرامات
ماليــة وتصــل يف بعــض األحيــان إىل إصــدار أحــكام جنائيــة عــى أصحــاب املــدارس القرآنيــةّ ،
ألن كثــرا مــن
الشــعب كان يعتــر املدرســة الفرنس ـ ّية مركــزا للتغريــب والعلمنــة.

«رأى العديــد مــن املســلمني يف هــذه املؤسســات أماكــن للهــاك والــر ّدة ،معتربيــن إياهــا أداة للدعايــة يف
خدمــة الكاثوليكيــة ،وهــي هيئــة تبشــرية كانــت يف الســنغال ،خاصــة وأن هــذه املؤسســات كانــت ،يف معظــم
األحيــان ،يديرهــا رجــال ديــن مســيح ّيون .وكان ذلــك يف عيــون الشــعب الســنغا ّيل خطــرا بــارزا يف وجــه احلفاظ
عــى عقيدهتــم وثقافتهــم .كــا كانــت لــدى فيدربــه [ ،7]Faidherbeبصفتــه إدار ًيــا جيــدً ا خلدمــات االحتــال،
ِ
املؤسســة اجلديــدة لتبديــد هــذه املخــاوف ،دون التم ّكــن مــن وقــف االســتياء بســبب املنافســة
فكــر ُة علمنــة هــذه ّ
مــن املــدارس القرآنيــة .ففــي عــام  ،1857ومــن خــال ترســانة قانونيــة ِ
ملزمــة كاملة ،دخلــت ســلطة االحتالل
يف رصاع مبــارش مــع املــدارس املذكــورة .فقــد نصــت املــادة « »5مــن املرســوم رقــم « »6الصــادر يف « »22يونيــو
ـي املــدارس اإلســام ّية ملزمــون بقيــادة الســيارة أو إرســال مجيــع الطــاب بعمــر  12ســنة
 1857عــى أن معلمـ ّ
فــا فــوق ّ
ـائي؛ إمــا إىل فصــل املدرســة العلامنيــة ،أو إىل اإلخــوة» (.)Fall 154
كل يــوم إىل الفصــل املسـ ّ

يمكننــا أن نــرى مــدى خمــاوف الســلطات االحتالل ّيــة يف رغبتهــا يف فــرض الفرنســية بــأي ثمــن وبــكل
الوســائل املتاحــة .ففــي عــام  ،1870صــدر مرســوم آخــر مــن احلاكــم يذهــب أبعــد مــن ذلــك يف مكافحــة
املنافســة «غــر العادلــة» مــع املــدارس القرآنيــة« :نحــن حاكــم الســنغال وتوابعهــا [ ]...نعتــر أن اهلــدف مــن
ملؤسســة املــدارس اإلســامية ،هــو الســعي إىل اســتيعاب
ـتعمرة مــن خــال تنظيــم املرســوم املذكــور ّ
إدارة املسـ َ
أطفــال الســكان األصل ِّيــن ،وأن هــذا اهلــدف مل يتح ّقــق حتــى اآلن بســبب الالمبــاالة التــي حيملهــا أســاتذة
املدرســة القرآنيــة .يف حــن أن الطريقــة األكثــر فعاليــة لتحقيــق ذلــك هــي اآلن مطالبـ ُة هــؤالء املع ِّلمــن بتعويــد
أي شــخص يف
األطفــال عــى فهــم اللغــة الفرنســية والتحــدّ ث هبــا ،وبالتــايل تقــول املــادة رقــم ( :)1لــن يتم ّكــن ّ
املســتقبل مــن احلصــول عــى ترصيــح ل َعقــد مدرســة إســام ّية [ ]...إذا مل يكــن بإمكانــه تربيــر معرفتــه بالفرنســية
أمــام هيئــة املح ّلفــن [يعنــي ُحــكام الفرنســية القانونيــة] .كــا تنــص املــادة رقــم ( :)3جيــب عــى الطــاب
ِ
ـم التحــدّ ث بالفرنس ـ ّية هنــاك ،وبعــد مهلــة عامــن ،فــإن غــر القادريــن
امللتحقــن باملــدارس اإلســام ّية تع ّلـ ُ
عــى فهــم اللغــة الفرنســية بطالقــة ،لــن يذهبــوا إىل املــدارس القرآن ّيــة ،ولــن يعــودوا قادريــن عــى االلتحــاق
بمدرســة اإلخــوة أو املدرســة العلامنيــة» (.)Fall 154
سجل له التاريخ السنغايل انتهاكات ضد حقوق اإلنسان ،كام كان قاس ًيا عىل الشعب!
 -7حاكم
فرنيس ملدينة سني لويس .كان عسكر ًّياّ ،
ٌّ
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ـات وتشــو ٍ
تركــت هــذه السياســة اللغويــة القائمــة عــى أســاليب فــرض األحاديــة اللغويــة جروحـ ٍ
هات يف
ّ
ّ
ّ
ّ
مؤسســات الدولــة ،ما
هويــة الســنغال ِّيني ،ويف طبيعــة ممارســاهتم اليوم ّيــة واالجتامع ّيــة وحتــى اإلدار ّيــة ،حيــث إن ّ
مؤسســات
بعــد االســتقالل ،مل تُن ّظــم أوضــاع أصحــاب اللغــة العرب ّيــة ضمــن رعاياهــا أو تعتربهــم أو تُو ّظفهم يف ّ
ـب أو اهلندســة باللغــة العرب ّيــة!
الدولــة؛ بذريعــة عــدم إتقاهنــم اللغـ َة الفرنسـ ّية حتــى لــو كانــوا درســوا الطـ َّ

ـض الشــعب إىل الذيــن ال يتقنــون اللغــة الفرنس ـ ّية ،بفعــل التأثــرات الثقافيــة والفكران ّيــة
كذلــك ،ينظــر بعـ ُ
الناجتــة مــن تلــك السياســة العنرص ّيــة ،عــى ّأنــم ليســوا مث ّقفــن وال حداث ِّيــن ،حيــث صــارت تلــك النظــرة
صــور ًة نمط ّيــة ،لدرجــة أن يضطـ ّـر الفــرد الســنغا ّيل ،لكــر تلــك الصــورة النمط ّيــة ،أن يكــون متعــدّ د اللغــة
«فيختــار العربيــة والفرنســية ،أو الفرنســية مــع إحــدى اللغــات املح ّل ّيــة» لكــي حيظــى باعتبــار املجتمــع ،وال
تــزال هــذه الصــورة حــارضة يف ذهــن كثــر مــن الشــعب الســنغا ّيل وإن انخفضــت حدّ هتــا يف اآلونــة األخــرة،
كــا أن خيــار التعدّ د ّيــة اللغو ّيــة مل يكــن عمــا اختيار ًّيــا تبنــاه الشــعب ،بــل ظــل خيــارا إجبار ًّيــا يف النهايــة ،إمــا
ـزي
ـوة وســلطة االحتــال اخلشــنة ،وإمــا عــى ســبيل القــوة الناعمــة الفكران ّيــة ،والعنــف الرمـ ّ
عــى ســبيل القـ ّ
اي [:]Marielle Rispail
ـوي بخلــق تأديبــات اجتامع ّيــة أو الشــعور بالتهميــش ،كــا تقــول مارييــل ِر ْس ـ َب ْ
املعنـ ّ
«يف بعــض األحيــان تفــرض دولــة لغــة مــا؛ يف مــكان آخــر تعيــش بــدون دولــة أو عــر حــدود الدولــة»
( ،)Rispail and Ammari 4وبالتــايل ،وفــق منطــق القــوة ،يقــول ُر َ
ول ْن َبــارث عــن (Rispail and Ammari
ـي يف تكويــن هو ّيــة لغو ّيــة
« :)4تدخــل اللغــة يف خدمــة الســلطة» ،هــذا القــول يـ ّ
رر فكرانيــة االحتــال الفرنـ ّ
مهمــة التجــارة االحتالل ّيــة يف املنطقــة ،إىل جانــب خلــق مرتمجــن وســطاء
لــدى الســنغال ِّيني ُتكّنهــم مــن مزاولــة ّ
بينهــم وبــن الشــعب ،ومل يكــن ذلــك ألهــداف تثقيفهــم.
املعارضة
 .3التخطيط والسياسة اللغوية بعد االستقالل وموقف النخبة
ِ
 .1-3الرئيس سنغور وحروب اللغات املحلية

يف رأيــي ،أعتقــد أن فــرة الرئيــس ســنغور شــهدت اســتمرارية لتلــك احلــروب اللغويــة التــي أطلقهــا
الفرنــي مــن قبــل .ومــن املعــروف ّ
أن فرنســا اعتمــدت عــى ترســانات قانونيــة ضــد املــدارس
االحتــال
ّ
القرآنيــة ،كــا ن ّظمــت محلـ ًة هتــدف إىل تشــويه ســمعة اللغــة العرب ّيــة واملســلمني ،واســتيعاهبم ،مــن خــال أقــام
وخطــب عـ ٍ
ـدد معـ ّـن مــن اإلدار ّيــن املحت ّلــن ،ومــن خــال املتعصبــن.

لقيــت تلــك السياســة ر ّدة فعــل لــدى كثــر مــن أهــل املنطقــة هبــدف إحبــاط املــروع االحتــا ّيل وبالتــايل إىل
ـدو الــذي وجــب حماربتــه.
جســد «املســلم امللتــزم» العـ ّ
إحبــاط املصالــح التجاريــة لفرنســا .ومنــذ ذلــك احلــنّ ،
وكان الســاح األكثــر فعاليــة للقيــام بذلــك هــو اللغــة الفرنس ـ ّية .فعــى ســبيل املثــال يتحــدث احلاكــم ويليــام
ـي
بونتــي [ ،]William Pontyعــن «الفضائــل العالجيــة» للغــة الفرنسـ ّية – كــا يزعــم – ضــد
ّ
التعصــب الدينـ ّ
للمســلمني امللتزمــن« :ال أحــد جيهــل أن دراســة اللغــة الفرنس ـ ّية هــي العــاج األكثــر فاعليــة .إن معارضــة
التعصــب والتجربــة تع ّلمنــا ّ
أن املســلمني الذيــن يعرفــون لغتنــا هــم أقـ ّـل تشـ ّب ًعا باألحــكام املســبقة مــن إخواهنــم
ـي ،أن ّ
كل مــن مل يتقــن
يف الديــن مــن الذيــن ال يعرفــون إال العرب ّيــة» ( )Fall 155إذن ،مــن خــال القيــاس املنطقـ ّ
متعصبــا جتــب حماربتــه!
الفرنسـ ّية ،يبقــى يف نظــر الســلطة،
ّ
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مل تكــن اللغــات املح ّليــة ،يف الكفــاح مــن أجــل الفرانكوفونيــة ،وحدَ هــا موضــع تشـ ٍ
ـويه للمصداق ّيــة :فقــد
َ
ّ
أيضــا لغــة عصيــان وا ّدعــاء ،وبالتــايل ،تــم تأســيس القــوة التــي منحهــا الفرنســيون
اعتــرت اللغــة العرب ّيــة ً
لغتهــم مــن خــال تقديــم الفرنســية عــى أهنــا «عــاج» للتطــرف!

مدرســا عــام  1937ل ّلغــة الفرنســية إىل جانــب اللغــات الكالســيكية ملــدة عامــن يف
حيكــي ســنغور أنــه كان ّ
املدرســة الثانويــة ديــكارت يف ُتــورس ( ،8 )Toursوبعــد أن جــاء إىل الســنغال لقضــاء العطلــة الصيفيــة ُطلــب
منــه عقــد مؤمتــر ،وكان موضوعــه هــو «املشــكلة الثقافيــة يف « .9»AOFحشــد املوضــوع البيــض والســود خمتلطني
يتوقعــون أن يســمعوا منــي متجيــد الثقافــة اليونانيــة الالتينيــة،
يف القاعــة الكــرى لغرفــة التجــارة بــداكار .كانــوا ّ
ـت ُتــا قويــة ضــد االســتيعاب ثــم
أو عــى األقــل متجيــد الثقافــة الفرنســية أمــام احلاكــم العــام ،لكننــي وجهـ ُ
نجاحــا باهــرا بــن األفارقــة
ـت الســود ،داع ًيــا إىل العــودة إىل املصــادر :أي إىل اللغــات األفريق ّيــة .لقــد كان
مدحـ ُ
ً
ً
قائــا« :اآلن بعــد أن تع ّلــم الالتينيــة
وبــن األوروبيــن» ( )Senghor 837لكــن مهــس بعــض األفارقــة
واليونانيــة ،يريــد أن يعيدنــا إىل الولــوف» (.)Senghor 837

يشــر هــذا االقتبــاس إىل غمــوض مؤ ِّلفــه ،الرئيــس ســنغور ،الــذي هــو ّأول رئيــس جلمهوريــة الســنغال.
ـيايس .وســنرى أن خطــاب
يف الواقــع ،يســمح لنــا أن نــرى وجــود شــخصيتني :املثقــف امللتــزم «املثــايل» والسـ ّ
األخــر حــول اللغــات خيتلــف باختــاف هذيــن املوقفــن .فخــال هــذا املؤمتــر الشــهري ،ا ّدعــى املؤ ِّلــف أ ّنــه
دافــع عــن اللغــات املح ّل ّيــة عــى حســاب اللغــة الفرنســية ،لكــن احلقيقــة تبقــى أنــه كان مداف ًعــا قو ًيــا عــن اللغــة
ـأي لغــة إذا
الفرنســية وفكــرة الفرنســة .فخــال مــدّ ة رئاســته «بعــد االســتقالل مبــارشة ،يف  »1960قــال« :بـ ّ
أردنــا احلفــاظ عــى الوحــدة الوطنيــة؟ وكيــف – عندمــا ال توجــد حتــى قواعــد نحو ّيــة ج ّيــدة للولــوف – نُع ّلــم
العلــوم احلديثــة وننجــح يف ذلــك ،حيــث ال تــزال اللغــات املكتوبــة أللــف عــام تفشــل؟» (.)Senghor 622
اخلريــج الشــاب ،الــذي وصــل حدي ًثــا إىل البــاد،
هــذا الســؤال مثــر لالشــمئزاز والغضــب معــا فــإذا كان ّ
مشـ َّب ًعا بقيــم ومبــادئ الســنغال ّيني لفــرة مــن الوقــت يدافــع عــن ثنائيــة اللغــة الفرنســية الســنغالية ،فإنــه رسعان
ـوق عليــه الواقــع مــع تعقيــد مســألة إدارة اللغــة يف الســنغال.
مــا يتفـ ّ

فــإن إعــان النوايــا وحــده ال يكفــي ،حيــث جيــب أن نأخــذ يف االعتبــار العوامــل األخــرى التــي أجــرت
ـس والشــا َعر عــى تبنّــي موقــف الفرنســة وف ًقــا للواقعيــة السياســية واالقتصاديــة .وهكــذا أعلنــت املــادة
الرئيـ َ
« »1مــن دســتور عــام  :1963الفرنســية هــي اللغــة الرســم ّية الوحيــدة للبــاد عــى الرغــم مــن امليــزة التــي
أيضــا إىل أنــه مل يســبق للرئاســة أن
تتم ّتــع هبــا لغــة الولــوف عــى اللغــات الوطنيــة األخــرى .وجتــدر اإلشــارة ً
أثــارت الكثــر مــن اخلالفــات اللغويــة مثــل تلــك اخلاصــة بالرئيــس والشــاعر ،ومل يســبق أن فكــر الرئيــس يف
مســألة اللغــات ومصريهــا!
 .2-3السياسة اللغوية يف ظل حكومة سنغور

إن غيــاب سياســة واضحــة فيــا يتعلــق باللغــات القوم ّيــة مل يفشــل يف إثــارة حــرب بــن الرئيــس وخصومــه،
رموزهم كالشــيخ أنتــا جــوب ،و َبـ ِ
ـات جانــج [،]Pathé Diagne
خاصــة مــن جانــب املاركســيني ،الذيــن ظ ّلــت
ُ
 -8املدرسة موجودة يف فرنسا.
املستعمرات الفرنسية يف غرب أفريقيا التي كانت دكار عاصمتها.
 )AOF( -9تعني :جمموعة
ّ
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اجـ ْ
ـوث جــوب ( ،)Majmouth Diopوآخريــن .وكان هــذا األخــر مــن املدافعــن البواســل عــن اللغــات
و َم ْ ُ
ـمي .حيــث
الوطن ّيــة والقوم ّيــة ً
أيضــا مــن أجــل إعــادة تأهيــل وإدخــال اللغــات الوطنيــة يف دائــرة التعليــم الرسـ ّ
ِ
اعتــروا الفرنس ـ ّية بمثابــة حصــان طــروادة لإلمربياليــة القديمــة «املســتعمر» ،وكانــوا مجي ًعــا يؤ ّيــدون إدخــال
أي سياســة ثقاف ّيــة
اللغــات الوطنيــة يف التعليــم؛ ليــس لتســهيل تدريــس اللغــة الفرنسـ ّية ولكــن ببســاطة ملحاربــة ّ
أو فكران ّيــة للفرنسـ ّية.

رر ســنغور يف مقدمــة كتــاب« »Dumon Pierreهــذا االفتقــار إىل اإلرادة السياسـ ّية فيــا يتعلــق باللغــات
يـ ّ
ـم اإلصالحــات وعددهــا ،التــي قامــت هبــا احلكومــة الســنغال ّية مــن خــال التحــدّ ي
الوطنيــة مــن حيــث حجـ ُ
والثقايف.
ـادي
ـيايس واالقتصـ ّ
ّ
الثالثـ ّ
ـي ،الــذي كان عــى األمــة اجلديــدة «الســنغال» مواجهتــه :وهــو التحــدّ ي السـ ّ
ِ
يمـ ْ
ـون« :تبقــى احلقيقــة أنــه بمجــرد احلصــول عــى االســتقالل ،كان عــى رئيــس الدولــة وحكومتــه
يقــول د ُ
البــدء مــن البدايــة ،وهكــذا كان عليهــم أن يقــودوا النضــال عــى ثــاث جبهــات هــي :السياســة واالقتصــاد
ـاري التــي حلــت حمــل » جتــارة
األول ّ
ـور رشوط التبــادل التجـ ّ
والثقافــة للتغ ّلــب عــى حماولتــي انقــاب؛ ّ
تدهـ ُ
ـرا ثــورة الطــاب عــام .)Dumont 12( »...1968
الرقيــق« وأخـ ً

ـايس 10بشــأن نســخ اللغــات الوطن ّيــة،
مل ُتتَّخــذ ّ
أي سياســة لغو ّيــة حتــى عــام  1971حيــث صــدر مرســوم رئـ ّ
مهمــة عــى طريــق سياســة اللغــة» ( )Hesseling 353حــدّ د هــذا املرســوم نســخ
والــذي ش ـكّل «خطــوة ُأوىل ّ
ـمي ،ومــع ذلــك ،فــإن هــذه املحاولــة إلدخاهلــا يف
اللغــات الوطنيــة السـ ّ
ـت 11مــن أجــل إدخاهلــا يف التعليــم الرسـ ّ
متنوعــة :منهــا ،عــى ســبيل املثــال ،رفــض اآلبــاء إرســال أطفاهلــم إىل هــذه
التدريــس بـ ْ
ـاءت بالفشــل ألســباب ّ
املــدارس ،باإلضافــة للنقــص يف املــوارد املاليــة لتدريــب املعلمني...إلــخ .فخــال هــذا الوقــت ظـ ّـل خصــوم
هــذه السياســة – خصوصــا املاركســ ِّيني – عــى أهبــة االســتعداد للمواجهــة ،حيــث رأوا فيهــا قبــل ّ
كل يشء
عــداوة ل ّلغــات والثقافــات األفريق ّيــة .وقــد كتــب الشــيخ أنتــا جــوب قبــل بضــع ســنوات أن «الوحــدة اللغو ّيــة
ـايف» (.)Diop 25
عــى أســاس لغــة أجنب ّيــة ،أ ّيــا كانــت زاويــة االعتبــار ،هــي إجهــاض ثقـ ّ
ـات املح ّليـ ِ
يف الواقــع ،اعتــر ســنغور عضــو األكاديميــة الفرنس ـية ،اللغـ ِ
ـة «لغــات حــدس واللغ ـ َة الفرنس ـ ّية
ّ
ّ
« لغ ـ َة تفكــر» ،12وبالتــايل فهــي لغ ـ ُة تعليــم وحامل ـ ُة للحضــارة .وذهــب إىل حــدّ تربيــر احلفــاظ عــى اللغــة
الفرنسـ ّية بعــد االســتقالل مــن خــال وضوحهــا وإجيازهــا وقدرهتــا عــى التعبــر عــن احلداثــة والتقن ّيــة .وقــد
حــدّ د يف عــام  1962أســبا ًبا مع ّينــة لتربيــر احلفــاظ عــى هــذه اللغــة ،منهــا:

الســبب الثالــث :الرتكيــب [ .]la syntaxeألهنــا «اللغــة الفرنسـ ّية» حتتــوي عــى مفــردات وفــرة ،ويرجــع
الفضــل يف ذلــك جزئ ًيــا إىل احتياطيــي اللغتــن؛ الالتين ّيــة واليونان ّيــة ،لذلــك تعــدّ الفرنســ ّية لغــة خمتــرة.
ويســتمر عــى املنــوال نفســه ليقــول :فهــي لغــة حمــدّ دة ودقيقــة عــى مســتوى االختــاف ،وبالتــايل فهــي
ّ
واضحــة .وعليــه ،فهــي لغــة اســتطراد ّية تضــع ّ
كل حقيقــة وكل حجــة يف مكاهنــا دون نســيان واحــدة ،هــي

10- Décret no 71-566 du 21 mai 1971 relatif à la transcription des langues nationales, complété par le décret no 72-702 du 16
juin 1972.
-11

سبقت اإلحالة إىل ذلك يف األعىل.

12- Indeed, Senghor, associate of French grammar, considered local languages as “languages of intuition” and the French
!language as “a language of reasoning”, therefore a language of instruction and bearer of civilization
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ـض
لغــة التحليــل والصياغــة .فنحــن ال نح ّلــل بــدون صياغــة ،وال نعــدّ د دون التقريــب ،ونحــن ال نفنّــد التناقـ َ
دون التجــاوز عليــه ،فــإذا مل حتتفــظ الفرنس ـ ّية ،مــن الالتينيــة بجميــع اآلليــات والتقنيــة الدقيقــة ،فقــد ورثــت
أدوات الربــط والعبــارات املوصلــة مجلة
سلســلة كاملــة مــن الكلــات األساسـ ّية واملفصــات .وتربــط الكلــات
ُ
واحــدة بأخــرى ،وفكــرة واحــدة بأخــرى ،كــا تربطهــا ببعضهــا البعــض .وهــي تشــر إىل املراحــل الرضوريــة
مــن التفكــر النشــط :العقالن ّيــة ،والدليـ ُـل ّ
أن املث ّقفــن الســود اضطــروا إىل اســتعارة هــذه األدوات مــن الفرنسـ ّية
إلضفــاء اإلثــارة عــى اللغــات املح ّل ّيــة (.)Senghor 840-839

مــن الواضــح هنــا أن ثنائيــة اللغــة التــي يدعــو إليهــا الرئيــس ســنغور هــي ثنائيــة هتيمــن عليهــا الفرنس ـ ّية.
وهــي بعيــدة عــن ثنائيــة اللغــة املتوازنــة التــي دعــا إليهــا قبــل وصولــه إىل املنصــب األعــى.
فبالنســبة إليــه حتتــل الفرنســية املكانــة املركزيــة ،أمــا اللغــات األخــرى فليســت جمهــزة بشــكل ٍ
كاف وثابــت
ّ
ـاعرا ،فإنــه يعتقــد ّ
أن اللغــات األفريق ّيــة جيــب أن تضمــن
لتكــون قــادرة عــى اســتعادة روح شــعبها .وبصفتــه شـ ً
حصتهــا مــن ِّ
الشــعر حتــى تتم ّكــن مــن ذلــك ،ومــن ثــم يتــم نقــل ثقافــات وحضــارات هــذه الشــعوب إىل اللغة
ّ
ـتحق اعتبارهــا كلغــات يف
يب كبــر هلــذه اللغــات حتــى تسـ ّ
الفرنســية .لذلــك جيــب أن يكــون هنــاك إنتــاج أد ّ
حــدّ ذاهتــا ،عندهــا فقــط يمكنهــا اكتســاب صفــة لغــات التدريــس .فاعتــاد لغـ ٍ
ـة لغـ َة تعليـ ٍم يعتمــد عــى ثــراء
يب .كانــت هــذه الرؤيــة الشــعرية والتقنيــة للغــة بمثابــة حجتــه الرئيســية يف الــرد عــى خصومــه
إنتاجهــا األد ّ
مؤيـ ِ
ـدي لغـ َة ُولــوف« :كيــف يمكــن [إدخــال لغــة الولــوف يف التعليــم] ،عندمــا ال تكــون هنــاك حتــى قواعــد
للغــة الولوف ّيــة؟!» (.)Senghor 622
ـكار سياســة االســتيعاب العزيــزة عــى
يمكننــا أن نــرى أن ســنغور قــد اســتدعى ،عــن صــواب أو خطــأ ،أفـ َ
املسـ ِ
ـتعمر الســابق الــذي حــارب بشــدة ،تلــك األفــكار التــي كانــت تتمثــل يف رؤيــة اللغــات األفريق ّيــة عــى أهنــا
«لغــة عا ّميــة» ،كــا هــو احلــال يف العــامل عــاملِ الشــفهية ،وبالتــايل فهــي غــر عقالنيــة بــل هــي مــن اللغــات التــي
كان عــى األفارقــة التخ ّلــص منهــا لصالــح لغــة مكتوبــة حديثــة حتمــل احلضــارة والثقافــة وقيــم احلداثــة وهــي
اللغــة الفرنســية!
ّ
«إن اســتبدال الفرنســ ّية ،كلغــة رســمية وكلغــة للتعليــم ،ليــس مرغو ًبــا وال ممكنًــا ،إذا كنــا عــى األقــل
ِ
ال نريــد أن ّ
نتأخــر عــن عــام  .2000ويف الواقــع ،ســوف يســتغرق األمــر جيلــن عــى األقــل جلعــل إحــدى
لغاتنــا الوطنيــة أداة ف ّعالــة يف تدريــس العلــوم والتقنيــات .والــرط يف ذلــك هــو أن يكــون لدينــا املــوارد املاليــة
املؤهلــون إىل حــد مــا .أمــا يف ظــرف هــذا ّ
التأخــر ،يف النصــف الثــاين مــن
والبرشيــة ،أي العلــاء والتقن ّيــون ّ
القــرن العرشيــن ،بعــد أربعــن إىل مخســن عا ًمــا ،فــا يمكــن تعويــض ذلــك» (.)Dumont 207
 .3-3حروب اللغات :بين سنغور والنخبة السنغالية املاركس ّية

أثــارت معادلــة اللغــات التــي تقــول إن اللغــة احلقيقيــة تعــادل لغــة األدب ردو َد األفعــال بــن املدافعــن عــن
حتمــل قيــم احلضــارة ،وقــع املدافعــون
اللغــات الوطنيــة ،ومــن أجــل إثبــات قدرهتــا ،مثــل اللغــات الغربيــة عــى ّ
عــن اللغــات الوطنيــة يف فـ ّ
ـخ ســنغور ففعلــوا مثلــه حيــث اســتخدموا اخلطــاب واالســراتيجيات الداعيــة إىل
االنســحاب إىل الوحــدة املتجانســة املؤ ّديــة إىل القوم ّيــة.
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منــذ هــذه اللحظــة بــدأ العمــل عــى لغــة الولــوف هبــدف تنشــيط اللغــات الوطنيــة :فذهــب الشــيخ أنتــا
َ
وبيــان احلــزب الشــيوعي
جــوب «عميــد أدبــاء وولــوف» ليرتجــم إىل الولــوف نظريــ َة النســب ّية ألينشــتاين
وكذلــك أعـ َ
ـر تيــام [Sakhir
ـي ( ، ،)O’Brien 150-151كذلــك نـ َ
ـر يف الوقــت نفســه صغـ ُ
ـال األدب الفرنـ ّ
كتــب الرياضيــات بلغــة الولــوف يف إطــار املعركــة ضــد حماولــة فــرض اللغــة الفرنســية مــن رأس
]Thiam
َ
املؤسســات اإلعالم ّيــة التــي تنــر باللغــات الوطن ّيــة.
ـم هــؤالء القوم ّيــن مــن خــال ّ
الســلطة .لقــد انتظــم معظـ ُ
هــذه هــي الطريقــة التــي أنشــأ هبــا الشــيخ أنــت جــوب ،رئيــس ( ،Siggi 13)RNDوهــي صحيفــة فرانكــو
الســينامئي « Ousmane Sembèneالصــوت» .Kaddu
وولوف ّيــة ،14ومــن جانبــه ابتكــر الكاتــب واملخــرج
ّ
وكانــت وســائل اإلعــام هــذه أدوات ف ّعالــة ضــدّ سياســة ســنغور وأوجــدت مســاحات للتعبــر عــن عبقريــة
شــعب الولــوف.

وهكــذا يف عــام  1975أصــدرت حكومــة ســنغور مرســو ًما يتع ّلــق باهلجــاء وفصــل الكلــات يف الولــوف،
قصــدَ إعاقــة خصومهــا السياسـ ّيني .يتم ّثــل دور هــذا املرســوم يف حظــر اســتخدام احلــروف الســاكنة املزدوجــة
يف نصــوص الولــوف «خاصــة يف جرائــد الولــوف» ،عــى حــن أنــه يف هــذه اللغــة ،يعتــر التنميــط «ظاهــرة مثبتــة
صوت ًيــا» ،وبالتــايل فهــي عرضــة «ليتــم متييزهــا بيان ًيــا بمضاعفــة املالحظــة الصوتيــة املعنيــة» ( ،)Cissé 10كــا
ـي
أصــدر ســنغور ،إلثــارة خصومــه القوم ّيــن ،يف  10أكتوبــر  1977قانو ًنــا مهـ ّـا آخــر لتنظيــم النظــام اإلمالئـ ّ
ـرا إىل األســباب التاليــة:
ل ّلغــات الوطنيــة ،مشـ ً

مهمــة،
«يف الوقــت الــذي ينطلــق فيــه األدب والصحافــة باللغــة الوطنيــة يف بلدنــا ّ
ألول مــرة بطريقــة ّ
فمــن املســتحيل عــى الســلطات العا ّمــة أن تتســامح مــع التأســيس – يف هــذا املجــال احلســاس للغايــة – ل ّلغــة
ـي« لنســخ اللغــات القوم ّيــة يعتمــد فقــط عــى
والفــوىض واالرتبــاك ،إننــا نشــهد ظهــور وانتشــار نظــام » وحـ ّ
فرديــة مؤلفيهــا وارجتاهلــم».15

دائــا
يبــدو يل – إذا أردنــا أن نصــدق ُأوبِ َرا َيــ ْن [ – ]O’Brienأن األب بويــات [ ]Abbé Boilatاحتــج ً
عــى اســتخدام احلــروف الســاكنة املزدوجــة يف نســخ اللغــات الوطنيــة ،وبالتــايل «طالــب ســنغور بالتحــرك»
( ،)O’Brien, et al 153ولكــن مهــا كان أصــل هــذه الفكــرة ،فــإن األهــداف األوىل للقوميــن كانــت بــا
شــك الدفــاع عــن الولــوف واللغــات الوطنيــة األخــرى .تشــهد عــى ذلــك أســاء صحفهــم،Siggi, Kaddu :
وتعرضهــم للهجــوم بشــكل كبــر ،حيــث تــم تعزيــز هــذا القانــون بقانــون آخــر أكثــر عنفــا يف عــام ،1977
ّ
ـص عــى عقوبــات شــديدة للمخالفــن ...« :ثالثــة أشــهر مــن احلبــس أو غرامــة تصــل إىل مليــون فرنــك
ينـ ّ
أفريقــي .)O’Brien, et al 153( »...هكــذا أصبحــت مســألة ال ّلغــات مشــكلة سياس ـ ّية ،لدرجــة أن ذهــب
بعــض الباحثــن مثــل ِس ِ
يس ـ ْه ( )Cissé) (2005إىل حــدّ القــول إن ســنغور يســتخدم مســائل لغو ّيــة لتســوية
ـراتيجي للنقــاش حــول سياســة
توجــه اسـ
اخلالفــات السياس ـ ّية؛ َوفقــا لسيســه ( ،)2005فالرئيــس كان لديــه ّ
ّ
برس ّية يف عام  ،1976وتم االعرتاف به رسم ًّيا يف .1981/6/18
 -13التجمع الوطني الديمقراطي :حزب
سيايس ،أنشأه الشيخ أنتا ديوب ّ
ّ
 -14باللغتني؛ الفرنسية والولوفية.

15- Loi no 77-55 du 10 avril 1977 relative à l’application de la réglementation en matière de transcription des langues nationales.
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ال ّلغــة جتــاه أبوريــاس[ ،16]aporiasوحتويــل مشـ ٍ
ـكلة علم ّيــة لعلــاء ال ّلغــة وكتابــة ال ّلغــات وتقســيمها ،إىل شــأن
ـف
ـي إىل صـ ّ
ـيايس .لكــن املقاومــة القو ّيــة ارتفعــت ضــد «الرئيــس ال ّلغـ ّ
ـوي»؛ حيــث انحــاز املجتمــع العلمـ ّ
سـ ّ
القوم ّيــن.

ويف عــام  ،1978متــت مراجعــة الدســتور الســنغايل لعــام  1963مــن جديــد لتغيــر بعــض املــواد ،بــا يف
ذلــك اجلانــب املتعلــق باللغــة .ووفــق(  ،)Hesseling 1985انتهــز ســنغور الفرصــة «لتحديــد السياســة اللغو ّيــة
للبــاد دســتور ًيا» .فأصبــح اآلن ،يف املــادة ( )1مــن الدســتور النَّــص عــى أن الفرنســية هــي اللغــة الرســمية،
ـدي للتدليــل
ـص عــى االعــراف بسـ ّ
ـت «لغــات حم ّل ّيــة» كلغــات وطنيــة ،تــم رسدهــا بالرتتيــب األبجـ ّ
كــا نـ ّ
عــى احليــاد ( ،)Diola, Malinké, Poula, Soninké, Serer, Wolofوبذلــك اكتســبت وض ًعــا «رســم ًيا»،
غامضــا ،ممــا دفــع بعــض اللغو ّيــن إىل القــول ّ
إن وضعهــم ظـ ّـل رمز ًّيــا
حتــى لــو ظـ ّـل مفهــوم «اللغــات الوطن ّيــة»
ً
بح ًتــا ،لذلــك ســيكون مــن املــيء واخلطــأ احلديـ ُ
ـث عــن إنشــاء سياســة لغو ّيــة عادلــة خــال واليــة ســنغور
الرئاســية ،وعليــه ،تــم إنتــاج عــدد معـ ّـن مــن اخلطــب «السياســية ،اللغويــة ،القانونيــة» التــي هتــدف إىل الدفــاع
ـي عليهــا .17وهــذا مــا
عــن وجــود اللغــة الفرنســية وإضفــاء الرشعيــة عليهــا ،وكذلــك إضفــاء الطابــع ّ
املؤسـ ّ
يســمى بالفرنســية :خلــق الظــروف الفنيــة واملا ّديــة لتأســيس اللغــة الفرنس ـ ّية وتعزيزهــا هبــدف انتشــارها.
خاتمة
حاولنــا مــن خــال هــذه الورقــة اســتعراض املراحــل املختلفــة للحيــاة السياســية الســنغالية مــن منظــور
الســؤال اللغــوي ضمــن منظــور اللســانيات االجتامعيــة ،مــن االحتــال حتــى الثامنينيــات ،حيــث كانــت
السياســات اللغويــة والتعليميــة ،التــي ُخ ِّطــط هلــا يف أثنــاء االحتــال ،مواتيـ ًة لفــرض اللغــة الفرنســية .حصــل
هــذا التخطيــط والفــرض اللغــوي مــن خــال التعليــم ،مــع افتتــاح املــدارس الفرنســية األوىل ،التــي كانــت
ســاحة خصبــة لغــرس الفكران ّيــات التغريبيــة العلامنيــة وفرنســة الشــعب الســنغايل.

وعــى الرغــم مــن مجيــع األجهــزة التكنولوجيــة والقانونيــة املوضوعــة هلــا مــن أجل الفرنســة ،فــإن ثقــل الدين
والنــزوح الريفــي والتوســع احلــري والديناميكيــات االجتامعيــة األخــرى ،قــد أســهمت يف ظهــور لغــة الولوف
جتمعــت يف املراكــز احلرضيــة والريف ّيــة .ومــع ّ
كل هــذه العوامــل
وتوســعها كلغــة مشــركة بــن جمتمعــات خمتلفــة ّ
املهمــة ،فــإن لغــة الولــوف ،حتــى مــع ظهــور االســتقالل ،ال تتم ّتــع بوضعيــة رســم ّية مــن الدولــة.
االجتامع ّيــة ّ

لقــد فشــلت مجيــع املحــاوالت يف سياســات اللغــة مــا بعــد االحتــال لصالــح اللغــات الوطنيــة بســبب
نقــص املــوارد السياســية واالقتصاديــة والبرشيــة ،فيــا رجــح ميــزان القــوى لصالــح اللغــة الفرنســية ،فأضحــت
لغــة اإلدارة واملــدارس واجليــش ،ممّــا أ ّدى إىل ظهــور حــركات قوميــة مدافعــة عــن اللغــة الولوفيــة واللغــات
الوطنيــة األخــرى .وال تــزال احلــال عــى طبيعتهــا إىل اليــوم ،حيــث ظ ّلــت الفرنســية لغ ـ َة الدولــة الرســمي َة،
تغــرات عــى مســتوى إدراج اللغــات الوطنيــة يف النظــام التعليمــي العــام .كــا نجــد مرشو ًعــا
لكــن هنــاك ّ
ـامي يف الســنغال مــع الســنوات العرشيــن األخــرة ،يف أثنــاء حكومــة
حكوم ًّيــا يؤ ّطــر التعليــم العــر ّ
يب اإلسـ ّ
داخيل ال يمكن ح ّله.
 -16ناقض
ّ
ّ
 -17فالسياق ال يسمح برسد األدلة مجيعها عىل املامرسات العنيفة للغة التي ارتكبها الرئيس سنغور.
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ِ  وإن مل يرتـ،»عبــد اهلل َوا ْد «الرئيــس الثالــث للســنغال
،ـق إىل مســتوى رفــع اللغــات املحليــة إىل املجــال اإلداري
.وإىل أماكــن صناعــة القــرار يف الدولــة
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