
ُمول
ْ
غويُّ بِاملغرِب بْي الَواقِع واملأ

ُّ
الوضُع الل

أرشف اقريطب1

مدخل اعم: 

 لعّل الرغبة في اختياري لهذا الّنوع من املواضيع، جاء نتيجة ما الحظته مؤخًرا من دعاوى إلحالل 

منه،  السوسيولسانّي  خاصة  غوّي 
ّ
الل املجال  على  دخالء  ناس 

ُ
أ ِقبل  من  الُفصحى  مكان  الدارجة 

تبّصرة مثل هذه 
ُ
فّند فيه بالّدراسة والّتحليل وبالنظرة امل

ُ
ا؛ أ  بحثًيا علميًّ

ً
فحركتني أناملي ألكتب مقاال

غات األجنبّية وقطعها الّنهائي 
ّ
الدعوات اإليديولوجّية التي تزيد وضع العربّية تأزًما، في ُمقابل تقّدم الل

مع هذه »التفاهات« الُسلطوّية / العشوائّية واالرتجالّية.

العربّي عموًما وبدولة املغرب  باملغرب  العربّية  غة 
ّ
لل املتأزم  الوضع  في  الّدراسة إذن،  تبحث هذه 

صوص، والذي أسهمت فيه سياسات لغوّية لنخب سياسية واقتصادية وأدبية وفكرية 
ُ

على وجه الخ

سان املغربّي، لتصبح العربّية 
ّ
قّر بثالثية الل

ُ
فرنكوفونية2، وعززتها أيًضا تشريعات وقوانين دستورّية ت

اليومي.  الشارع والتخاطب  لغة  النخبة واملصلحة والقرار، والعامّية  لغة  الخطابة، والفرنسّية  لغة 

هجة، وافتراض 
ّ
غة والل

ّ
وُيركّز البحث على إبراز مدى تعالق العربّية بالعامّية؛ أي بحث العالقة بين الل

غوّية 
ّ
الل السوق  تحليل  محاولة  وكذا  ُيزعم.  كما  لها  ُمعادية  وليست  الُفصحى  من  تمتح  األخيرة  أّن 

وُمعرًجا  والعوملة،  االستعمار  لعوامل  نظًرا  الُبلدان،  بباقي  نظيرها  قّل  تراتبية   
ُ

تعرف والتي  باملغرب 

للحديث عن مسألة شائكة ظهرت مؤخًرا باملغرب مفادها أّن الدارجة تصلح أن تكون لغة الّتدريس، 

ُمبيًنا ضعف هذا الطرح أمام تحديات فوق لغوّية كما سنرى. وُمختتما بتوصيات الهدف منها تشجيع 

غة العربّية لتصبح لغة العلم بدل 
ّ
ِل مزيد من املجهودات لترقية الل

ْ
غة العربّية على َبذ

ّ
القائمين على الل

قدس وأنها لن يمسها إنس وال جان!
ُ
كاء على كر�سي والقول إّن العربّية لغة امل

ّ
االت

1-  باحث في اللسانيات واإلعداد اللغوي، جامعة ابن طفيل/ القنيطرة
إفريقيا،  في  اإلقليمي  دون  وما  اإلقليمي  االقتصادي  التجمع  تأخير  على  تعمل  وثقافّية  اقتصادّية  سياسة  هي    -2
غوية املهيمنة، معتمدة على ثغرات إعادة الّتعريب 

ّ
سهم عملًيا في تهميش وتبخيس العربّية في بورصة القيم الل

ُ
كما ت

وصعوباته.
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غات باملغرب، هل هو صراع 
ُّ
 في خضم هذه املعطيات، آن لنا أن نتساءل؛ عن مصير صراع الل

غة تؤدي الغرض 
ّ
غة على أخرى؟ وهذا ُمستبعد، فما دامت الل

ُ
إيديولوجي في األصل أم صراع أفضلية ل

الذي من أجله ُولدت أال وهو التواصل فال مجال للحديث عن لغة أفضل من أخرى. فقط االستعمال 

غات من عدمها )موتها(.
ّ
والشيوع هو الذي يحكم ببقاء الل

غوّي؟ هل يكفي 
ّ
غوّي باملغرب للخروج من أزمة الّصراع الل

ّ
ماذا عن دور القائمين على الشأن الل

األبحاث  معهد  العربّية،  غة 
ّ
الل حماية  جمعية  بالرباط،  الّتعريب  تنسيق  )مكتب  مؤسسات  وجود 

لغة  باعتبارها  العربّية  غة 
ّ
بالل للنهوض  الكفيلة  الُسبل  ما  عمل؟  دون  باالسم  للّتعريب(  والّدراسات 

القول  مثقفين  بوصفنا  لنا  جائز  هل  وعروبتهم؟  ودينهم  وتراثهم  هويتهم  ملتحديثها  تحفظ  قومية 

غة وكف األيدي عن بحث سبل تطويرها وبلورتها مع عوملة العصر؟
ّ
بقدسّية الل

خباياها  وتفسير  مقاربتها  تحليلي  وصفي  بمنهج  البحثّية  الورقة  هذه  في  نحاوُل  وأخرى،  أسئلة   

غة في النهاية ثقافة قبل أن تكون 
ّ
غة ليس باألمر السهل، فالل

ّ
وتعقيداتها، ففي النهاية التعامل مع الل

ُمجرد أصوات منطوقة.

هجة:
ّ
غة والل

ّ
أوال: بي الل

دامى 
ُ
غة باهتمام واسع عند ق

ّ
غة هو قديم جديد، فقد استأثر موضوع الل

ّ
إّن البحث في موضوع الل

الذين تقصوا شؤونها  غة 
ّ
الل غويين العرب، وُيعد ابن جني (ت392 ه) أحد هؤالء املهتمين بأمور 

ّ
الل

غة بأنها »أصواتا يعبر بها كل قوم عن أغراضهم«1، 
ّ
وأبرزوا خصائصها. ولعّل هذا ظاهر من تعريفه لل

غوّية، إذ اشتمل الّتعريف على 
ّ
والغريب في هذا الّتعريف العميق جمعه لكل خصائص املنظومة الل

غة دون كتابتها، كما أّن 
ّ
غة أصوات، أي إمكانية احتفاظ اإلنسان بالل

ّ
أربعة أمور هي: أوال: جعل الل

غة في البداية دون أن ُيدوّنها.
ّ
م الل

ّ
اإلنسان تكل

وأحاسيس  أفكار  من  ُيخالجه  عما  للّتعبير  اإلنسان  حاجة  من  تأتي  وهي  الّتعبير؛  مسألة  ثانيا:   

غة ظاهرة اجتماعّية؛ 
ّ
ا: الل

ً
مع محيطه الذي يتفاعل معه، لذا فالّتعبير ضرورة إنسانّية محض. ثالث

اجتماعية  ظاهرة  غة 
ّ
الل أن  حتمية  مسألة  ُيؤكد  مّما  اآلخرين،  عن  انعزال  في  الفرد  غة 

ُ
لل وجود  ال 

غة باعتبارها فعال اجتماعيا ُيساعد في إنتاج األنظمة االجتماعّية 
ّ
ُيبرز دور الل باستحقاق، وهذا ما 

 ،)2006 املصرية،  الكتب  دار  )القاهرة،  النجار  تحقيق: محمد علي  الخصائص،  ابن جني،  الفتح عثمان  أبو    -1
ص33.
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غة 
ّ
الل رابعا:  )متبادلة(.  جدلّية  عالقة  والواقع  غة 

ّ
الل بين  العالقة  تبقى  لذا  وتغييرها،  واالقتصادّية 

للّتعبير والُنطق، فإنها تستحوذ بذلك على صفة  غة أصواتا 
ّ
الل إذا كانت  وسيلة لتحقيق األغراض؛ 

تحقيقها ألغراض املتكلمين بها سواء أكانت هذه األغراض مادّية أم معنوّية.

رت وعّرفت 
ّ
سانّية الحديثة، فكل مدرسة نظ

ّ
أما مع املحدثين، وأقصد باملحدثين هنا املدارس الل

سانّي نعوم شومسكي )رائد املدرسة 
ّ
غة من منظورها وزاويتها الخاصة، فاملدرسة التوليدّية مع الل

ّ
الل

غة فطرية في 
ّ
غة بــأّنها »أفضل مرآة للعقل البشري«1، فشومسكي يعد أن الل

ّ
التوليدّية( فقد عّرف الل

دماغ اإلنسان، فالطفل ُيولد وهو ُمزود بملكة لغوّية تجعله قادًرا بسهولة ويسر على اكتساب النسق 

البنيوّية( اهتم  غوّية. أما سوسير )رائد املدرسة 
ّ
الل غوّي املعقد2 والّتعبير فيما بعد عن حاجياته 

ّ
الل

غة بأنها »لها جانب فردي وجانب 
ّ
ببنية اللغة وبوجهيها الفردي واالجتماعي، وهذا ما يظهر في تعريفه لل

البنيوّية  املدرسة  من  معه  ومن  فسوسير  اآلخر«3،  دون  الوجهين  أحد  تصور  يمكن  وال  اجتماعي، 

سانيات 
ّ
غة في ذاتها ولذاتها بغض النظر عن الّسياق واالستعمال. أما مع مدرسة الل

ّ
اهتموا ببنية الل

غة 
ّ
الل بين  العالقة  دراسة  هو  الوحيد  فموضوعها  وغيرهم،  وهدسون  البوف  بزعامة  االجتماعّية 

والهوّية )في أنماطها وأشكالها املختلفة: لغوّية، إثنّية، دينّية، سياسّية، اقتصادّية،...إلخ(. بمعنى أّن 

غة 
ّ
غة بالهوّية هو عملية أيديولوجية )أي مبنية على تصورات اجتماعّية(؛ أي كلما كانت الل

ّ
ربط الل

محل نزاع وصراع فإن الدافع والهدف يكون ذا طبيعة »غير لغوّية« )سواء تعلق بالهوّية والسلطة أو 

غة على 
ّ
سانيات االجتماعّية في دراستها لل

ّ
ركز الل

ُ
غيرهما من العوامل االجتماعّية واالقتصادّية. كما ت

غوّية كما سنرى مع 
ّ
دراسة الظروف االجتماعّية والتاريخّية لنشوء أشكال مختلفة من التعّددّية الل

رب(.
ْ
الحالة املدروسة )حالة املغ

سانّية، 
ّ
الل املدارس  بعض  ومن  جني(  )ابن  الُقدامى  من  غة 

ّ
لل الّتعريفات  بعض  إذن،  هذه  كانت 

سانّية اقتصرُت على أبرزها؛ وقد وضحت هذه الّتعاريف 
ّ
وألن املجال ال يتسع لذكر كل املدارس الل

عقد أوال، والرتباطها 
ُ
غة، فاألخيرة شغلت بال القدماء واملحدثين لطابعها امل

ّ
أهمية الّتنظير ملوضوع الل

سياسّية  جوانب  إلى  سانّية 
ّ
الل الجوانب  تتجاوز  مسائل  ولطرحها  ثانًيا،  والثقافة  الهوّية  بمسائل 

وإيديولوجّية محض.

.New York,Greenwood Publishing Group, 1986(, P 1 )NoamChomsky, Knowledge of Language -1
وال  والتداولية،  والداللية  واملعجمية  والصرفية  الصوتية  الجوانب  تحوي  كونها  التعقيدي  بعدها  غة 

ّ
الل تأخذ    -2

يمكن الفصل بين هذه املكونات.
.Ferdinand Saussure, Cours De Linguistique Générale )Paris, université de Genève, 1995(, P 24  -3
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هجة؟
ّ
غة، فماذا عن الل

ّ
هذا بخصوص الل

ُيطلق عليها في املغرب عدة ُمصطلحات، نذكر منها على سبيل التمثيل ال الحصر: »دارجة« )لغة 

مجمع  عن  الصادر  الوسيط  املعجم  في  وجاء  العاّمة(.  )لغة  »عامّية«  املغربّية«،  »العربّية  شائعة(، 

واعتاده،  عليه  فثابر  به  أولع  لهجا  باألمر  لهج  من  »اللهجة  أن  لهج  مادة  في  بالقاهرة  العربّية  غة 
ّ
الل

فهو لهج والهج ولهج الفصيلة بضرع أمه؛ لزمه، واللهجة: اللسان أو طرفه ولغة اإلنسان التي جبل 

عليها فاعتادها، ويقال فالن فصيح اللهجة، وصادق اللهجة، واللهجة طريقة من طرق األداء في اللغة 

غة العربّية التي 
ّ
وجرس الكالم«1، ونفهم من هذا، أّن العرب استعملوا العامّية للداللة على مستوى الل

ا قليال أو كثيرا على ألسن الناس.
ً
يستعملها عموم الناس. وما العامّية إال الوجه اآلخر للُفصحى ُمحرف

سوقي  »تحريف  إّن  القول  إلى  العامّية  عرفوا  الذين  املعاصرين  ّتاب 
ُ

الك من  ظاظا  حسن  ونجد 

أللفاظ كانت من قبل عربية صحيحة«2، هذا الّتعريف إذا افترضنا صحته فهو يحيل إلى أن العامّية 

هي كل ما تكلم به عامة الناس في حديثهم سواء باستعمال ألفاظ فصيحة أو غير ذلك، دخيلة أو 

غات.
ّ
ُمطّورة، منقولة من العربّية أو من غيرها من الل

ويذهُب إبراهيم أنيس بالقول إّن »اللهجة في االصطالح العلمي الحديث هي مجموعة من الصفات 

اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة. وبيئة اللهجة هي 

 في مجموعة 
ً
جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات. لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جميعا

من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم 

عّرفها مها محمد فوزي 
ُ
 يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات«3، وت

ً
من حديث، فهما

بقولها: »واللهجة ما هي إال مزيج من لغة عامة تتحدث بها مجموعة من الناس تجمعهم ظروف تاريخية 

اقتصادية وسياسية ودينية معينة، وتكاد تكون لغة قائمة بذاتها من حيث نظامها العام، ولكنها ال 

تعتبر لهجة إال إذا كانت فرعا من لغة عامة«4.

ينتشر استعمال لغة، حتى  يكاد  بيئة معينة، وال  غة 
ّ
لل هجة هي استعمال خاص 

ّ
الل بشكل عام؛ 

هجة مجموعة من 
ّ
تتعدد لهجاتها، نتيجة ظروف مختلفة جغرافّية واقتصادّية واجتماعّية، وتبقى الل

1-  املعجم الوسيط، القاهرة، )املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1998(، مادة لهج.
2-  حسن ظاظا، كالم العرب )بيروت، دار النهضة العربية، 1976(، ص 80.

3-  إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية )القاهرة، مكتبة األنجلو املصرية، 2003(، ص 15.
4-  مها محمد فوزي معاذ، األنثروبولوجيا اللغوية )القاهرة، دار املعرفة الجامعية، 2009(، ص 184.
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غة 
ّ
غوّية، تنتمي إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة. أما الل

ّ
الّصفات الل

في  التي تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جميًعا  البيئة األوسع واألشمل  فهي 

غوّية التي تُيسر اتصال أفراد هذه البيئات، بعضهم لبعض. وتلك البيئة 
ّ
الل مجموعة من الظواهر 

سان.
ّ
غة أو الل

ّ
الشاملة التي تتألف من عدة لهجات هي التي ُيصطلح على تسميتها بالل

هجة التي سيتفرع منها فيما بعد ما ُيسمى 
ّ
سانيات الحديثة اهتماما واسعا لدراسة الل

ّ
لقد أْولت الل

غوّية ويدرس االختالفات 
ّ
هجات الل

ّ
غات يهتم بالّدراسة العلمّية لل

ّ
هجات، وهو فرع من علم الل

ّ
بعلم الل

هجات يهتم 
ّ
غة باملقام األول على أساس التوزيع الجغرافي وما يرتبط بها من سمات. لعّل علم الل

ّ
في الل

هجات املحلّية ذات أصل ُمشترك، وتباينهما الزمني.
ّ
بمعالجة مواضيع من قبيل اختالف اثنين من الل

هجة، هو بحث قديم جديد، إذ انصب اهتمام القدامى 
ّ
غة والل

ّ
نستنتج مّما سبق؛ أّن البحث في الل

وأن  والخاص،  العام  بين  عالقة  بينهما؛  العالقة  تبقى  والتي  الّنوعين،  هذين  دراسة  على  واملحدثين 

غة وتجتمع الظروف الجغرافّية واالقتصادّية واالجتماعّية لتسبب تباعد 
ّ
عبة تتّولد من الل

ُ
هجة ش

ّ
الل

غات التي تفّرعت منها.
ّ
هجات عن بعضها ثم عن الل

ّ
الل

هجة حتى نستطيع تفكيك خيوط الدعاوى املتتالية 
ّ
غة والل

ّ
من املفيد جًدا، فهم العالقة بين الل

هجة لن 
ّ
غة والل

ّ
واملمنهجة إلحالل العامية محل الفصحى باملغرب، فبدون فهم العالقة القائمة بين الل

غوّي باملغرب التحليل السليم، لذا كانت هذه التفسيرات وسيلة لتبصر ما 
ّ
نستطيع تحليل الوضع الل

يجري حالًيا من صراع شرس بين العربّية الُفصحى ونظيرتها العامّية.

غوّي باملغرب:
ّ
ثانًيا: مسار وحتّوالت الوضع الل

غوّي الُمعارص؛
ّ
اع الل أ.يف طبيعة الصِّ

ّمة وضياع 
ُ
غات وانقراضها هو في الحقيقة حديث عن ضياع وانقراض أ

ّ
إّن الحديث عن موت الل

ثقافة وهوّية، ال فقط ضياع جهاز اتصالي، وهذا ما ُيالحظه سلمان بونعمان عندما يقول »إذ نلحظ 

هيمنة  إلى  تسعى  ال  التي  العوملة،  بها  تبشر  التي  اللغوية  الواحدية  تحدي  ملواجهة  عديدة  محاوالت 

اللغات الغالبة فقط وإنما هيمنة النموذج الثقافي املختزن في رموز االتصال«1. إننا نواجه ونحن نُحلل 

1-  سلمان بونعمان، النهضة اللغوية وخطاب التلهيج الفرنكفوني في نقد االستعمار اللغوي الجديد حالة املغرب 
)بيروت، مركز نماء للبحوث والدراسات، 2014(، ص ص 44ــــ 43.
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غة العربّية 
ّ
غات، فهم ال يتصورون أّن الل

ّ
غوّي بالعالم العربي جهل الناس بمسألة موت الل

ّ
الوضع الل

الالتينية،  البيالروسية،  غة 
ّ
)كالل لها  السابقة  غات 

ّ
الل شأن  شأنها  ُمعرضة  ألسنتهم  على  تجري  التي 

غة أسباب البقاء. إّن 
ّ
الكورية...( للفناء حتى ولو كان فناء تدريجًيا، فهذا سيحدث ما لم تتوفر لهذه الل

عاني حالًيا أزمة كبيرة جراء 
ُ
غة، فمثال فرنسا ت

ّ
العالم اآلن أضحى ُيولي أهمية وقلًقا كبيرين ملسألة الل

غة اإلنجليزية.
ّ
ت محلها الل

ّ
فقدانها ملكانتها العلمّية السابقة إذ حل

غوّي بالدول املغاربية خاصة املغرب والجزائر، وضٌع لغويٌّ بالغ الّتعقيد وشديد 
ّ
لعّل الوضع الل

فه االستعمار / االحتالل بهذه البلدان، إضافة إلى وجود انقسام حول 
ّ
التأزم، والسبب في هذا ما خل

غة األولى، هذا االنقسام طبيعته كما جاء على لسان أحمد عزوز 
ّ
غة املفروض أن تكون الل

ّ
طبيعة الل

ا صراع لغوي، لكنه يخفي في حقيقته صراع مصالح ومواقع سياسية واجتماعية، إذ  »...فهو ظاهريًّ

يريد كل فريق أن يظفر بموقع متمّيز ضمن املنظومة الثقافية واالجتماعية«1، إن جوهر الّصراع في 

 إلى جعل الدارجة في مصاف الغالب 
ُ

املغرب بين الُفصحى والدارجة صراع لساني / سيا�سي، يهدف

مستوى  في  يكون  ال  عليه  املعتدى  على  املعتدي  إرادة  فرض  »إن  إذ  املغلوب،  مصاف  في  والُفصحى 

سانّية هي 
ّ
السلطة وحدها، وإنما يكون في املستوى اللساني أيًضا«2. وال نتفاجأ أن تكون الهيمنة الل

غة 
ّ
الل املغرب اختارت ورقة  ط الستعمار 

ّ
خط

ُ
ت الحياة، ففرنسا وهي  باقي مجاالت  الهيمنة على  بوابة 

كورقة رابحة لالنقضاض على هوّية املغرب وثقافته وجعله – كما هو الحال اآلن – بلًدا بدون هوّية، 

هجات والّتنويعات املوجودة باملغرب على غرار الُفصحى والعامية 
ّ
غات والل

ّ
بل أحدثت الّصراع بين الل

واألمازيغية والحسانّية )لغة جنوب املغرب(. لقد أحكمت فرنسا بلغتها الوطنية قبضتها على املجاالت 

الحيوية باملغرب )اإلدارة، االقتصاد، اإلعالم، الّتعليم خاصة الجامعي منه( وتركت للُفصحى بعض 

بحكم  الفقيه،  لغة  تحويل  لصعوبة  الجمعة  يوم  كخطبة  األصابع  رؤوس  على  املعدودة  املجاالت 

غة العربّية وصعوبة فصلهما عن بعضهما.
ّ
ارتباط القرآن والسّنة بالل

لغة  أمام  الذات  إثبات  نار  نارين؛  بين  باملغرب  غوّي 
ّ
الل الوضع  يبقى  تأزم، 

ُ
امل الوضع  هذا  أمام 

ستعِمر، ونار التشويش الحاصل بين الُفصحى ونظيرتها العامية، ففرنسا كما سيأتي حاولت محاربة 
ُ
امل

ودراسة  لألبحاث  العربي  املركز  )بيروت،  املغاربي  املجتمع  في  اللغوية  العدالة  خاين،  ومحمد  عزوز  أحمد    -1
السياسات، 2014(، ص 84.

2-  سلمان بونعمان، مرجع سابق، ص 46.
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غة العربّية 
ّ
غة العربّية لكونها لغة حاِفظة للتراث اإلسالمّي وللهوّية العربّية، إذ رأت في قضائها على الل

ّ
الل

قضاًء على اإلسالم والثقافة العربّية اإلسالمّية التي تغوص ضد سياسة فرنسا ومصالحها وأطماعها.

غوّية يف الفضاء السوسيو – ثقايف املغريب:
ّ
تمظهرات العدالة الل

غوّية، وهل تحقيق هذا املفهوم بما يحمله 
ّ
بداية وجب علينا تحديد املراد من مفهوم العدالة الل

من مدلوالت ممكن في بيئة يتسم الوضع فيها بالتنوع والتباين )لغة راقية عندما نتحدث عن الفرنسّية 

ولغة ُمنحطة عندما نتحدث عن الُفصحى(؟

عن  مثال؛  نتحدث  عندما  فقط،  السيا�سي  بالجانب  ترتبط  ال  التي  العدالة  مفهوم  تعريف  إن 

خاصة  العربّية  مجتمعاتنا  حال  وهذا  وقهًرا،  فقرا  الفقير  فيه  ويزداد  غًنا  الغني  فيه  يزداد  مجتمع 

الدول الواقعة بشمال القارة السمراء أو ما ُيسمى )باملاما أفريكا( على غرار املغرب والجزائر وتونس... 

على  غوّية 
ّ
الل العدالة  تحقق  تفعيل  مدى  هو  هنا  فموضوعنا  سانّي، 

ّ
الل بالجانب  كذلك  ترتبط  بل 

غوّي( بدولة املغرب.
ّ
سانّي )الل

ّ
املستوى الل

غوّية بالقول إنها »أدوات إشاعة العدل 
ّ
ُيعّرف كل من محمد خاين وأحمد عزوز مفهوم العدالة الل

ؤسس املشهد العام لدولة ما، عبر 
ُ
بين األفراد، وهي اآللية التي يتحقق بها العدل بين اللغات التي ت

الّتعريف  هذا  إن  بلغتها«1،  التعاطي  في  لغوية  جماعة  كل  بحق  تعترف  تعددية  لغوية  سياسة  تبّني 

في  يجري  ما  عن  تحدثنا  ما  إذا  التحقق  صعب  بالتعدد  تعترف  وإنسانية  نبيلة  قيم  من  يحمله  بما 

غات، بل هناك تراتبية ُمكتشفة في 
ّ
الواقع، ففي املغرب )حالة الّدراسة( ال توجد هناك عدالة بين الل

واقعنا اللغوي، فالفرنسّية تلعب دور الرجل املثقف الراقي، في حين تمثل العربّية الفصحى دور الرجل 

الكالسيكي املرتبط بما هو قديم من قرآن وتراث، والغريب عن ما يعيشه العالم من تطور وعوملة 

سخر لحديث العامة من الطبقة 
ُ
وانفتاح، أما الدارجة بتنوعاتها فتمثل دور رجل الشارع باعتبارها ت

املثقفة. إن تشبيهي هذا ليس من وحي الخيال، بل هو ُمستوحى مما نعيشه من نفاق  الفقيرة غير 

سيطر 
ُ
غة. لعّل هذا راجع بالدرجة األولى إلى غياب سياسة لغوّية ناجعة ت

ّ
اجتماعي ينعكس على الل

غات ورقًيا، فإنه 
ّ
غوّي وتبلوره لخدمة املجتمع. وحتى وإن اعترف دستور الدولة بهذه الل

ّ
على الوضع الل

يبقى عاجًزا عن تحقيق مبدأ املواطنة الدستورّية القائمة على تساوي الجميع مهما كانت أصولهم 

ودراسة  لألبحاث  العربي  املركز  )بيروت،  املغاربي  املجتمع  في  اللغوية  العدالة  خاين،  ومحمد  عزوز  أحمد    -1
السياسات، 2014(، صص15ــــ 14. 
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فاملبدأ  اشتراكي...(،  مارك�سي،  )ليبرالي،  السياسية  وانتماءاتهم  وثقافتهم  وأديانهم  ولغاتهم  وإثنياتهم 

في تكافؤ الفرص، واالستحقاق بحسب القدرات  الفاصل املفروض بين هؤالء أن يكون هو »الحق 

التي يتميز فيها كل فرد داخل املنظومة املجتمعية، وما يقّدمه من إضافة نوعية إلى مجتمعه«1.

والثقافة،  بالهوّية  تتعلق  مواضيع  إلى  يجرنا  ُمتشعًبا  مفهوًما  يبقى  غوّية، 
ّ
الل العدالة  مفهوم  إّن 

ختزل في أنها مجرد أصوات أو وسائل لتحقيق التواصل، بل تحوي قضايا 
ُ
غة في نهاية املطاف ال ت

ّ
فالل

على  الحصول  اآلتي:  املثال  لذلك  نضرب  أن  ولنا  األفراد،  بين  وباملساواة  املجتمع  بعمق  عالقة  لها 

سيطاله  املغربي  فاملواطن  هذا  وغير  الفرنسّية،  غة 
ّ
الل إجادة  على  يتوقف  باملغرب  شغل  وظيفة 

القضاء على  التنبيه على ضرورة محاولة  في هذا اإلطار وجب  والتهميش.  العطالة  النسيان ويواجه 

الذي  التواصل  غرض  تؤدي  دامت  ما  قيمتها  لها  لغة  فأي  الواحد،  املجتمع  داخل  غات 
ّ
الل تراتبية 

أحدثت من أجله.

سياسة تلهيج لغة اتلّدريس:

لم تتوقف حدود فرنسا عند تطبيع ثقافة وهوّية املغرب بروافد التبعّية والهيمنة الفرنكوفونية، 

الّتعليم  مجال  وهو  أال  املجتمعات،  نبض  شكل 
ُ
ت التي  املجاالت  أحد  على  السيطرة  إلى  سعت  بل 

)الّتدريس( باعتبار أّن كل عمليات النهوض واإلصالح وتغيير الواقع تبدأ من بوابة التربّية والّتعليم 

واالجتماعّية.  واالقتصادّية  الثقافّية  العمليات  كل  عنده  تتجمع  الذي  الرئي�سي  القطب  تبقى  التي 

كما أّن مراكز التربّية والّتعليم هي الرحم الذي ينتج اإلنسان ويهيكله، ويؤهله للعب دوره املنوط به 

بوصفه فاعال في الجماعة التي ينتمي إليها ويتفاعل معها.

غة، إذ ال يمكن لهذه العملّية أن تتم إال 
ّ
ا وثيًقا بالل

ً
وملا كانت عملّية التربية والّتعليم مرتبطة ارتباط

غة واملراهنة عليها، لذا سعت فرنسا إلى فرنسة الّتعليم كخطوة أولى محاولة منها لطمس 
ّ
بحضور الل

شكل في ُمخيلة الكائن الفرن�سي أحد مرتكزات قوة ووحدة األمة اإلسالمّية، 
ُ
غة العربّية التي ت

ّ
معالم الل

هنا  املشكل  يكمن  ال  اإلسالمّية.  األمة  وحدة  معها  وتتهاوى  ستندثر  شأنها  من  والتنقيص  بمحاربتها 

 / األصل  )مغربية  لوبيات  ظهور  طريق  عن  لغوّية  بلبلة  إحداث  إلى  مؤخرا  فرنسا  سعت  بل  فقط، 

فرنسية الثقافة والهوّية( ممن تحمل حقدا دفينا على العربية، إلحالل الدارجة كلغة تدريس بدل 

غة الفرنسّية لتتفسح كما تريد، هذا الوضع ترتب عنه 
ّ
الفصحى في خطوة منها لفتح املجال أمام الل

1-  املرجع نفسه، ص19.
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قلق لغوّي حامي الوطيس بين مؤيد للقرار ومعارض له. املؤيدون، وهم قلة، يذهبون في مذهبهم إلى 

اعتبار أن الدارجة ال تقل شأًنا عن الفصحى كما أنها ستكون حال ملعضلة الّتعليم وملشكل انتشار 

األمية، وحججهم في هذا؛ أّن العربّية الفصحى أخفقت بشكل كبير في تحقيق التنمية والتقدم العلمي 

التكليف. لكن يمكن هنا أن نطرح السؤال  لهذا  الدارجة أهل  واملعرفي واالقتصادي، لذا يرون أن 

اآلتي: هل الدارجة ُمؤهلة للعب هذا الدور؟ أو بتساؤل سلمان بونعمان »هل اعتماد الدارجة لغة 

وحل  منه  نعاني  الذي  التأخر  وتدارك  فيه  املرغوب  التقدم  تحقيق  من  سيمكن  والتعليم  الكتابة 

مشاكل الفشل الدرا�سي واألمية؟1، أو بسؤال أكثر بساطة ووضوحا، هل الدارجة ستحقق ما أخفقت 

العربّية الفصحى في تحقيقه. ينطلق املعارضون من هذا التساؤل املنطقي للرد على هذه الدعاوى التي 

؛ لغة البيت كما 
ً

غوي باملغرب تأزما، إذ يرون أن تعلم الدارجة لن يفيد في �سيء فهي أوال
ّ
تزيد الوضع الل

أنها ليست لغة اإلدارة وال لغة وثائق البنك أو التأمين أو حتى الوصفة الطبية التي هي بالفرنسّية، كما 

غة العربّية إذن من 
ّ
أننا لتقعيد الدارجة نحتاج كلفة مالية باهظة، لذا سيكون استعمالها عوض الل

غات الست املعترف 
ّ
غة العربّية من الل

ّ
أسباب تف�سي األمية وشيوعها ال العكس، فضال عن هذا فالل

بها باألمم املتحدة، كما أّن لها معايير تحكمها سواء تركيبية )الرتبة: فعل فاعل مفعول( أو صوتية 

أو صرفية أو معجمية أو داللية، فالباحث في نهاية األمر إذا أراد تقديم ورقة بحثية في مؤتمر دولي ما 

فسيكون مطالًبا بتقديمها بالعربّية الفصحى ال الدارجة.

 ال فائدة من تعلم الدارجة، ما دامت لن تسعفنا وستتخلى عنا في حاجتنا للتعامل مع مجاالت 

سوءا  الوضع  ستزيد  لة 
ّ
املضل الدعاوى  هذه  مثل  إن  وخدمات.  واقتصاد  إدارة  من  والحياة  املعرفة 

وستفقر التعليم أكثر مما هو مفتقر، بل وإضعافه شكال ومضمونا مما سيف�سي إلى نتائج يصعب 

هجة لغة الّتدريس باملغرب فأي لهجة نستعمل؟ 
ّ
تحديد قدر خطورتها. كما أنه لو افترضنا أن تكون الل

هجات املغربية تعرف 
ّ
لهجة الجنوب أم لهجة الشمال، لهجة الرباط أم لهجة فاس والنواحي...؟ فالل

تنوعات وتباينات كبيرة، بل قد نجد داخل املنطقة الواحدة لهجات عديدة متشابهة وراثًيا. فما يطبع 

إّن »اللهجة  التباين وعدم االنسجام، وفي هذا يمثل أحمد بوكوس بالقول  هجات إذن؛ هو 
ّ
الل هذه 

سال  أو  الرباط  أو  فاس  سكان  بها  يتحدث  التي  اللهجات  ألن  متجانسة؛  غير  كذلك  هي  الحضرية 

تختلف في عدد من الجوانب املتعلق باألصوات والصرف واملعجم«2، فنجد من التنوعات الصوتية 

1-  سلمان بونعمان، مرجع سابق، ص107.
 Ahmed boukous, société, langue et culture au Maroc: enjeux symbolique, )rabat: faculté des lettres -2

.et des sciences humaines, université Mohamed 5, 1995(, P 95
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النطق بين أصوات )ق( و )ڭ( )الكاف املثلثة( و )أ( في مثل )قالي، ألي، ڭالي( كما نجد بعض مناطق 

الغرب كالقنيطرة ال تنطق حرف الثاء )ث( إلى غيرها من االختالفات الصوتية منها التي يصعب معها 

تحديد لهجة موحدة.

غة الوطنية الرسمية، إيماًنا 
ّ
إن أي تعليم لغوّي بالعالم، يسعى إلى تمكين الطفل من اكتساب الل

من  نوعا  سيكون  هذا  وغير  الوطنية،  وهويتها  سيادتها  لها  سيحفظ  الّتعليم  ذلك  بأن  الدولة  من 

غوّي واملعرفي السليم للطفل، ونزًعا لحقه في التشبع بلغة هويته وفكره وثقافة 
ّ
التأثير على النمو الل

مجتمعه. نختم هذا املحور بتساؤل للفا�سي الفهري يلخص ما قدمناه »ألم تختر الثورة الفرنسية أن 

تكافؤ الفرص،  بقايا اإلقطاعية وعدم  التي عدت من  اللهجات اإلقليمية،  تشن حرًبا ضروًسا على 

النشيطة؟  الحياة  مناحي  في كل  لغة ممعيرة ومعممة  إلى  ُحّول  أقلية  بدأ لسان  لصالح لسان وطني 

فهل مشكلتنا ستحل باالستمرار في إضعاف لغتنا الوطنية التاريخية والتحريرية والدفاع عن تلهيج 

مفرط، وتعميم فائق للغات األجنبية على حساب اللغة الرسمية واأللسن الوطنية، وتغذية صراعات 

لسانية مصطنعة ودائمة«1.

غوي واهليَمنة الفرنكوفونّية:
ّ
االفِتاس الل

اختيار لفظ االفتراس لم يكن وجًها من أوجه املبالغة لكنه اختيار نابع من خطورة ما يقع بحالة 

غوّية وأقصد 
ّ
املغرب، فهناك نوع من التواطؤ الصامت إن صّح التعبير، بين واضعي السياسات الل

السياسات  غة نفسها على إضعافها وتفقيرها وتغييب معاملها. فواضعو 
ّ
الل وبين علماء  الدولة  هنا؛ 

غة العربّية دستورًيا وقانونًيا فقط وباملقابل عزلها واقعًيا وحياتًيا. أما علماء 
ّ
يكتفون بإقرار حماية الل

غة فيكتفون بالتشكي من تهميش الدولة لهم، كما لتقاعسهم وكسلهم في خدمتها له نصيب من 
ّ
الل

إضعاف لغة الضاد، ولعل العوامل الداخلية تبقى أخطر من أية عوامل خارجية كالعوملة مثال.

نكر هنا إسهام العديد من الكّتاب على غرار عبد العلي الودغيري، عبد القادر الفا�سي الفهري 
ُ
ال ن

غير  فردية  جهودا  تبقى  لكنها  عنها،  للدفاع  التجند  وكذا  العربّية  غة 
ّ
الل تنمية  تحقيق  في  وآخرين 

مدعومة من الدولة، لذا فاليد الواحدة ال تصفق كما هو في الُعرف األنثروبولوجي لإلنسان. لذا يظل 

غوّي باملغرب ُمشتًتا بين:
ّ
الوضع الل

1-  عبد القادر الفا�سي الفهري، اللغة والبيئة )الرباط، منشورات الزمن، 2003(، صص42ــ 41.
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لغة فصحى: لغة االنتماء والهوّية ورمز العروبة، لكنها تظل بعيدة عن نبض الحياة اليومية وعن 

عاني من تهميش من قبل الساسة والعلماء في تطويرها.
ُ
إنتاج املفاهيم العلمّية الحديثة، كما ت

لهجات فرعّية: »تحتكر التخاطب ونبض الحياة، لكنها غير مكتوبة، وغائبة عن املوروث الثقافي 

وعن ميدان العلم الحديث«1.

غات الفرنسّية، التي تسيطر على املجاالت الحيوية بالبالد كالتجارة 
ّ
لغات أجنبّية: تتصدر هذه الل

الطبية  والوصفة  والتأمين  البنك  لغة  أنها  كما  األعمال،  مجاالت  في  الرسمية  واالتصاالت  املتطورة 

واملعامالت التجارية ولغة الصيدلة ووكالة األسفار والشركات.

حسد عليها، حيث تتلقى االتهامات من جبهتين، 
ُ
 إّن العربّية باملغرب تجد نفسها في وضعية ال ت

تقفز  أن  تريد  أصبحت  التي  الدارجة  وجبهة  الحيوية،  املجاالت  على  املهيمنة  الفرنسّية  غة 
ّ
الل جبهة 

لتكون لغة الّتدريس! أمام هذا الوضع إذا لم تتحرك األصوات الفاعلة في املجتمع ستتعمق مسألة 

غة العربّية داخل معقلها، فبالقضاء عليها سيكون قضاء على أكبر املعالم املحددة لهوّية 
ّ
اغتراب الل

الوطن.

خاتمة:

غوّي باملغرب يتميز بالتنوع والتعدد، حيث تتزاحم فيه وأحياًنا تتصارع فيه العديد من 
ّ
إّن الوضع الل

غوّية كاألمازيغية بتنويعاتها الثالث؛ تاشلحيت، تمازيغت، تاريفيت 
ّ
هجات والتنويعات الل

ّ
غات والل

ّ
الل

غات الوافدة بحكم 
ّ
غة العربّية الفصحى إلى جانب العاميات ذات األصول العربّية من جهة، والل

ّ
والل

غوّي غير املنظم، كل لغة أو 
ّ
االستعمار )الفرنسية واإلسبانية( من جهة ثانية، وترك هذا الوضع الل

لهجة أو تنويعة لغوية تحتل منطقة جغرافية أو مجاال اجتماعًيا أو قطاًعا معينا، إما بحكم عدد 

الناطقين بها، أو بحكم القوة والثقل االقتصادي أو الثقافي أو الديني أو السلطوي للفئة االجتماعّية 

الحاملة لها أو بحسب الوظائف التواصلية واملهام االجتماعية والثقافية التي تؤديها.

في الوثائق واملرافق العمومية ولغة  غة العربّية الفصحى هي لغة التواصل الرسمية 
ّ
الل إذا كانت 

الشأن الديني، وتزاحمها الفرنسية في املؤسسات اإلدارية واإلعالمية وفي التعليم العالي، فإن األمازيغية 

بتنويعاتها والعاميات العربّية هي لغة التواصل في البيت والشارع. هذا الوضع الواقعي يعيش مفارقات 

1- سلمان بونعمان، مرجع سابق، ص232.
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غة 
ّ
غريبة، إذ ال عالقة له بالوضع القانوني املنصوص عليه في الدستور وقوانين الدولة املغربية، فالل

لغة  لكونها  واقعًيا  الرسمية  غة 
ّ
الل هي  الفرنسّية  غة 

ّ
الل ولكن  دستورًيا،  الرسمية  غة 

ّ
الل هي  العربّية 

اإلدارة واالقتصاد والّتعليم العالي، وجزء مهم من اإلعالم املكتوب واملسموع واإلعالم البصري.

 بحالة الشّد والجذب واألخذ والرّد والجدل 
ً
غوّي في املغرب ال ينفك رهينا

ّ
ونحن نرى، أّن الشأن الل

تبّت في �سيء  أّن الحكومة ال تملُك زمام الحّل وال تستطيع أن  ؛ وهو  الذي ال ينقطُع، والسبُب جليٌّ

غوّية، حيث ال تنفك عن الهروب من الواقع واالرتماء في حضن 
ّ
من أمور الّسيادة ومنها السيادة الل

غوّي، وإرضاء للُمستعمر الفرن�سّي الذي ما يزال يتحكم 
ّ
الفرنسّية كهروب صريح من تدبير املشهد الل

في البلد ويسّيره.

توصيات:

ببعض  خرجُت  باملغرب،  غوّي 
ّ
الل الوضع  مسألة  تناولت  التي  للنصوص  تمعنة 

ُ
امل قراءتي  بعد 

ها تفيد في تحسين ما يمكن تحسينه أو على األقل تحيي الضمائر العربّية 
ّ
التوصيات املتواضعة لعل

التي ماتت، ومنها:

غوّية في العالم العربي، فعيب أن تظل هذه الجهود مبعثرة؛ في 
ّ
توحيد جهود املجامع واملعاهد الل

غة العربّية.
ّ
ضوء غياب التنسيق، مما سيؤثر سلبا في إعطاء طفرة نوعية ملستقبل الل

غة العربّية في الدول العربّية، حيث يظل 
ّ
املساعدة في التنبيه واإلشعار للخطر الذي تواجهه الل

هجات املحلّية.
ّ
غات األجنبية والل

ّ
التركيز الشديد على الل

طريق  عن  العربّية،  غة 
ّ
الل لخدمة  املسموعة  أو  املقروءة  أو  املكتوبة  سواء  اإلعالم  وسائل  دفع 

غة اإلعالمّية كأداة تعبيرية 
ّ
غة العربّية. وكذا طرح الل

ّ
إنشاء برامج ثقافية وكذا مخاطبة الجمهور بالل

غة العربّية.
ّ
للمفكرين والكتاب واملتحدثين بشأن الل

وهو  أساسا،  والّتعليم  واالقتصاد  الديمقراطية  لسان  هو  العربّي  سان 
ّ
الل بأّن  يقر  نموذج  تبني 

سان األجنبّي وال يتصارع معهما.
ّ
سان األمازيغي والل

ّ
يتكامل مع الل

غة العربّية عن طريق إنشاء مجلة للمدرسة، 
ّ
جعل املدارس أداة تشجع التالميذ على النشر بالل

ومعهد الدوحة للّدراسات الُعليا مثال لهذا اإلجراء بخلقه لنشرة زاجل التي تصدر شهرًيا.
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والعمل على  األفكار  تبادل  فيها  يتم  العربّية  بالبلدان  العربّية  غة 
ّ
لل برمجة مؤتمرات  العمل على 

غة العربّية.
ّ
الخروج بتوصيات لتطوير الل

لة 
ّ
املضل اإليديولوجية  األقوال  هذه  فمثل  العربّية،  غة 

ّ
الل بقدسية  والقول  التكاسل  عن  الكف 

تزيد وضع العربّية فقط سوءا على سوء.

غة وتتقوى.
ّ
رجمة تنمو الل

ّ
رجمة إلى العربّية بإنشاء جوائز وتحفيزات مالية، فبالت

ّ
تشجيع الت

العمل على تعريب الّتعليم الجامعي، فعيب أن تبقى العلوم أجنبّية دون تعريبها بلسان قومها.من 

ّل اللغة الفرنسّية؛ ألّن الّتولّي عن الّزحِف واالرتماَء في أحضان 
ّ
الحّل والفراِر من َمركِز الّضوِء إلى ظ

القضّية،  في  الحياِد  موقف  خاذ 
ّ
بات واّدعاٌء  اللغوي  املشَهد  تدبير  من  صريٌح  ُهروٌب  الفرنسّية  اللغة 

د وُيسّيُره من خالِل أبنائه من املغارَبة الذين 
َ
م في الَبل

ّ
وإرضاٌء للُمستعمِر الفرن�سّي الذي ما زال يتحك

َد 
َ
هداِء الذين حّررروا البل

ّ
صوا على جثث الش

َ
موِره ورق

ُ
ترّبوا في أحضانه وَرضعوا من لباِنه وسكروا بخ

ّل اللغة الفرنسّية؛ ألّن الّتولّي عن الّزحِف واالرتماَء 
ّ
من َبراثِنهمن الحّل والفراِر من َمركِز الّضوِء إلى ظ

خاذ موقف الحياِد في 
ّ
في أحضان اللغة الفرنسّية ُهروٌب صريٌح من تدبير املشَهد اللغوي واّدعاٌء بات

د وُيسّيُره من خالِل أبنائه من املغارَبة 
َ
م في الَبل

ّ
القضّية، وإرضاٌء للُمستعمِر الفرن�سّي الذي ما زال يتحك

هداِء الذين حّررروا 
ّ

صوا على جثث الش
َ
موِره ورق

ُ
الذين ترّبوا في أحضانه وَرضعوا من لباِنه وسكروا بخ

الّزحِف  الّتولّي عن  الفرنسّية؛ ألّن  اللغة  ّل 
ّ
إلى ظ الّضوِء  َمركِز  الحّل والفراِر من  َبراثِنهمن  َد من 

َ
البل

خاذ موقف 
ّ
بات واّدعاٌء  اللغوي  املشَهد  تدبير  ُهروٌب صريٌح من  الفرنسّية  اللغة  في أحضان  واالرتماَء 

د وُيسّيُره من خالِل أبنائه 
َ
م في الَبل

ّ
الحياِد في القضّية، وإرضاٌء للُمستعمِر الفرن�سّي الذي ما زال يتحك

هداِء 
ّ

صوا على جثث الش
َ
موِره ورق

ُ
من املغارَبة الذين ترّبوا في أحضانه وَرضعوا من لباِنه وسكروا بخ

الذين حّررروا ال

ابليبليوغرافيا
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