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ʿAwdatun ‛ilā mas’alat al-lugha fī al-Maghrib: min ajli 
muqārabatin wā’iyyah wa mas’ūwlah

عودة إىل مسألة اللغات يف املغرب: من أجل مقاربة واعية ومسؤولة

عبده الفاليل األنصاري

1. مل العودة اىل مسألة اللغات؟ وماذا نعنيه باملقاربة الواعية واملسؤولة؟

عند  أو  املغرب  يف  عندنا  سواء  باللغات،  املتعلقة  األسئلة  بأمهية  التذكري  إىل  نحتاج  ال 
بانتظام  تعود  املوضوع  هذا  حول  األسئلة  أن  لالنتباه  الالفت  من  إنام  غرينا.  عند  أو  جرياننا 
إىل الواجهة، لتنطلق حوهلا مناقشات تتحول إىل سجاالت ومواجهات تصل أحيانا إىل تبادل 
أو  سمت  حُ املسألة  أن  ذلک  يعني  أن  دون  الصمت،  من  فرتات  ذلک  يتبع  ثم  والقدح؛  التهم 
صل. وإذا رجعنا قليال إىل الوراء ونظرنا إىل حلقات هذا النقاش خالل قرن من  أن تَفامها حَ
الزمان عىل صعيد كل الدول العربية، ستبدو لنا وكأهنا حرب خنادق، تلتهب ”اجلبهة‟ خالهلا 

من آن آلخر، ثم يبقى كل معسكر متشبثا بأطروحاته، متخندقا يف مواقفه.
من  العديد  عن  غابت  أهنا  يبدو  معطيات  إىل  االنتباه  لفتَ  الورقة  هذه  خالل  من  نروم 
املتدخلني يف حلقات النقاش حول اللغة، وإظهارَ أفكار وأحكام مسبقة ترد مبطنة أو مضمرة 
يف تعابري يتم ترديدها عىل نطاق واسع دونام انتباه إىل محولتها. ما نرجو، إذن، هو إزالة ما يبدو 
صياغة  ودون  املطروحة  لإلشكاليات  دقيق  تشخيص  دون  حتول  عقبات  جمموعة  أو  عقبة  لنا 
إىل  باالنتباه  يتم  هنا،  نعنيه،  الذي  الوعي  أخر، إن  بعبارة  هلا.  معقول  لتناول  قابلة  أسئلة 
معطيات أساسية، وكذلک بالكشف عن مضامني مرتبطة بصيغ وتعابري شائعة. أما املسؤولية 
فنعني هبا القبولَ بالواقع كام يبدو لنا ولغرينا ولو خالف أهواءنا، وتدارسَ خيارات املستقبل 

بمراعاة متطلبات عديدة قد تكون متضاربة ويصعب التوفيق بينها.
2. املعطيات أوال

والتنوع  التعدد  بخصائص  مطبوعة  يومي  تواصل  وسائل  البداية  يف  اللغات  ن  تُكوِّ  .-
متنوعة  وهي  متاما؛  البعض  عن  بعضها  عديدة خيتلف  لغات  لوجود  متعددة  والتطور: فهي 
لتواجد العديد من اللهجات داخل كل لغة وتوزعها النسبي يف املجاالت اجلغرافية؛ ومتطورة 

نظرا لتغريها املستمر يف الزمان.
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كتابة  أو  تدوين  وحيصل  وللتدوين.  اعتامدها للتداول  يتم  أن  اللغات  لبعض  حيدث   .-
أية لغة بناء عىل قرار تتخذه سلطة سياسية أو دينية؛ إذ أن ”التدوين يأيت متأخرا عن االستعامل 

الشفهي بحكم وظيفته التسجيلية لواقع متقدم عليه.‟
عىل  وقادرة  قائمة  سلطة  مكتوبة  لغة  كل  وراء  أن  اللسانيات  يف  املختصون  يالحظ   .-
فرض هلجة ما معيارا لالستعامل السليم ورفض ما عداها عىل أنه استعامل خاطئ. ويلخص 

البعض هذه املالحظة يف املعادلة التالية: اللغة املكتوبة = هلجة + قوة عسكرية.
-. عندما يتم اعتامد لغة ما للتدوين والتداول املكتوب، تطرأ عليها تغيريات هامة، منها 
أهنا تغتني بمصطلحات وتعابري ومفاهيم مرتبطة باملجال الذي اعتمدت فيه، مثل تدوين عقود 
ذلک  بفعل  فتصبح  وأدبية،  دينية  نصوص  أو  علمية  تقارير  أو  إدارية  تقارير  أو  بيع ورشاء، 
عن  خمتلفة  جماالت  يف  متخصصة  أدوات  تشكل  ومفاهيم  أن راكمت تعابري  بعد  عاملة،‟  ”لغة 
االستعامل يف التخاطب اليومي. باإلضافة إىل ذلک يتم العمل عىل تقنني اللغة بإخضاعها إىل 
أنامط ومعايري حمددة، مما حيد من تنوعها وتطورها؛ ويكون ذلک أيضا بقرارات من سلطة تسهر 
عىل عملية الكتابة.“ وجتدر اإلشارة إىل أن ظهور الكتابة بشكل عام ال ينتج بصفة عفوية وإنام 
يرتبط أيام ارتباط باملجتمعات املستقرة التي تتمتع بنظام سيايس مركب ومركزي بام أن الكتابة 

أداة نفوذ.‟1
-. ونتيجة ملا سبق تظهر مواجهة بني اجتاهني: األول يفرضه واقع املامرسات اللغوية التي 
ذلک  كبح  أجل  من  الكتابة  عمليات  عىل  الساهرين  عمل  هو  والثاين  والتغري؛  التنوع  إىل  متيل 

امليل وضبط كل االستعامالت عرب قواعد موحدة ومستقرة.
ائدة، فيام خيص اللغة العربية،  باإلضافة إىل هذه املعطيات، جتدر اإلشارة إىل أن الفكرة السّ
ا لغة وجدت مكتملة منذ البداية، وأنّ استعامهلا من غري أهلها،خارج وطنها األصيل،  هي أهنّ
أدّ إىل الرتاجع عن املعايري التي تضبطها، وبالتايل إىل تسيب يف التعامل هبا. األمر الذي أنتج 
جمموعة من اللهجات العامية ”املبتذلة‟ هي التي نجدها متداولة اآلن والتي تسمى أشكاهلا يف 

املغارب بالدارجة.
لكن يكفي أن نلقي نظرة عىل التاريخ لنر أن األشياء متت بشكل مغاير؛ ويف هذا يقول 
عيل فرغلييى: ”اللغة العربية تكونت بدءا من هلجة ال يُعرف أصلها ومل تكن هلا أيّ مكانة. وقد 

ة عىل الصعيد العاملي بعد الفتوحات اإلسالمية.‟2 أصبحت لغة مهمّ

1. حممد القبيل، تاريخ املغرب، حتيني وتركيب (الرباط: املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب، 2012)، 110.
2. Ali Farghaly: “The Arabic Language, Arabic Linguistics and Arabic Computational Linguistics,“ in https://bit.

ly/2UOzuv0
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وجود  العربية عىل  اللغة  بأصل  املتعلقة  الروايات  إليها  استندت  التي  املصادر  وتتفق 
هلجات متعددة بني القبائل العربية قبل ظهور اإلسالم وبعده. ويدعو النص القرآين املسلمني 
إىل االعرتاف بتنوع األلسن واألعراق واعتبارها جتليا للقدرة اإلهلية؛ ويُلفت النظر إىل أنه قد 
قبائل  بني  آنذاک  املتداولة  اللهجات  عن  خمتلفة  اجلميع،  يفهمها  واضحة  عربية  لغة  يف  صيغ 
؟ أم لغةً صهرها  ة التي كانت القبائل تقصدها للحجّ العرب. فهل كانت تلک الصيغة هلجةَ مكّ

شعراء اجلاهلية ليفهمهم اجلميع؟
يقول طه حسني:

”ولست أنكر أن اختالف اللهجات كان حقيقة واقعة بعد اإلسالم. ولست أنكر 

شيئا  تنسى  أنک  أظن  ولكنني  االختالف.  هذا  رغم  كلها  للقبائل  استقام  قد  الشعر  أن 
حيسن أال تنساه، وهو أن القبائل بعد اإلسالم قد اختذت لألدب لغة غري لغتها،وتقيدت 
يف األدب بقيود مل تكن لتتقيد هبا لو كتبت أو شعرت يف لغتها اخلاصة، أي أن اإلسالم 
قد فرض عىل العرب مجيعا لغة عامة واحدة هي لغة قريش. فليس غريبا أن تتقيد هذه 

القبائل هبذه اللغة اجلديدة يف شعرها ونثرها يف أدهبا بوجه عام.‟3
بحكم انتشار اإلسالم يف بقاع تتعد، بكثري، املجال حيث كانت هلجات عربية تشكل 
يتطلب  ما  وكل  الدينية  للمسائل  خمصص  كلسان  القرآن  لغة  اعتامد  تم  اليومي،  التواصل  لغة 
التدوين. وبذلک أصبحت العربية لغةً رسمية لد النخب التي كانت تتكفل بقراءة النصوص 
األخالقية  واملعايري  الدينية  والطقوس  املعتقدات  جماالت  يف  املجتمع  حيتاجه  ما  واستنتاج 
والتنظيمية. وهكذا، أصبحت العربية لغة التواصل بني النخب ولغة الولوج إىل مصادر التدين 

وإىل القواعد املنظمة للحياة العامة.
وحيثام انترش الدين اإلسالمي عملت النخب العاملة عىل تثبيت لغة التواصل يف جماالت 
التطور.  أو  التنوع  بفعل  سواء  أشكاهلا،  يغري  أن  شأنه  من  كان  ما  كل  مواجهة  وعىل  الدين 
تدين  كتابات  التدوين  املوالية لعرص  القرون  خالل  والعلامء  املفكرون  ألف  هذا،  أجل  ومن 
”حلن العوام‟ والذي ضم كل انحراف عن األشكال املعيارية التي استنبطت من النصوص 

سة. ونتيجة لذلک، عملت النخب عىل جتميد اللغة املكتوبة بالتشبث بأشكال ال تبعد  املؤسِّ
عربية،  غري  أصول  من  أن معظمهم كانوا  ذلک  وقد سهل  الدينية.  النصوص  يف  وجدوه  عام 
أي أن العربية أو أية هلجة من هلجاهتا مل تكن لغة األم للغالبية منهم؛ فتعاملوا مع اللغة مثلام 
تعاملوا مع أحكام الدين، وعملوا عىل استنباط قواعد اللغة باملنهجية نفسها التي اعتمدوها 

لوضع منظومات من األحكام انطالقا من النص القرآين والسنة النبوية.

3. طه حسني، يف األدب اجلاهيل، (القاهرة: مؤسسة هنداوي، 1927)، 86.
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ونتج عن ذلک وضع يسميه املختصون يف اللسانيات باالزدواج اللغوي، حيث تنفصل 
لغة التواصل اليومية (ما سمي بالعامية) عن اللغة املكتوبة؛ ولربام، مثلام توصل إليه طه حسني 
وآخرون غريه، إن االزدواج اللغوي قد حدث منذ البداية، وإن اللغة العربية الفصحى مل تكن 
يف أي وقت لغة األم ألي أحد، وإنام كانت منذ البداية مبتكرة حلمل أنواع معينة من اخلطاب 

مثل اخلطاب الشعري أو اخلطاب العقدي الديني.
ترسخ هذا الوضع فيام بعد، حيث صارت العربية الفصحى لغة اخلطاب الرسمي أو لغة 
سمي  الطبيعة (ما  لغات  مقابل  يف  الشعر‟)  ”صناعة  بعبارة  املقصود  املعنى  الصناعة (حسب 
بالعاميات) التي واصلت تطورها وفق عوامل التنوع والتطور .أال نجد أنفسنا، واحلالة هذه، يف 
وضع يستعمل فيه الناس لغتني خمتلفتني، إحدامها لألوضاع التي تتطلب نوعا من”الصناعة،‟ 

واألخر لغريها، أي لسائر أوضاع احلياة التي يتم التعبري فيها بعفوية؟
من  عديدة  جوانب  مهت   كرب حتوالت  حصلت  العرشين  القرن  بداية  مع  لكن 
ففي  العربية.  البلدان  يف  والنخب  لد الشعوب  الشائعة  والتطلعات  السائدة  األوضاع 
هذه  من  عديدة  أرجاء  يف  مكتوبة،  صحافة  وظهور  املطبعة  لدخول  كان  التواصل،  جماالت 
آنذاک،  املجتمعات  تشهدها  كانت  التي  والتطور  ظهور معامل التغري  يف  كبري  البلدان، أثرٌ 
يف  ظهرت  التي  بالنظريات  التشبع  ويف  والعامل،  املنطقة  ألنباء  املتتبعني  دوائر  اتساع  ويف 
أرجاء بعيدة وأثرت إىل حد كبري يف إحداث تطلعات جديدة لد شعوب خمتلفة. ومل يعد 
واأليديولوجيات  الفكرية  التيارات  وعن  العامل  أحداث  عن  بمعزل  يعيشون  املنطقة  سكان 

فيه. تظهر  كانت  التي  السياسية 
ويقول أحد املسامهني يف النقاش حول مسألة اللغات: ”نظر الرعيل األول من املفكرين 
واألدباء النهضويني إىل اللغة بحسباهنا ماهية احلضارة والثقافة، والعامل املؤسس للشخصية، 
ابتالعها.  أو  العربية  الشخصية  ملحو  طريق  أقرص  هو  العريب  اللسان  تبديد  أن  مبكرا  وأدركوا 
كيان  يف  اللسان  ملكانة  املبكر  اللغوي  اإلدراک  هذا  أن  يف  نجادل  أن  نملک  ال  اليوم،  ونحن، 
العرشين،  القرن  مطالع  يف  عريب  قومي  خطاب  مليالد  أسس  ما  هو  النهضة  مرشوع  ويف  األمة 

وحركة قومية بعد زوال اإلمرباطورية العثامنية.‟4
4. عبد اإلله بلقزيز: ”اللغة العربية: منطلقات وأهداف،‟ النهضة، 9 (2014): 47. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املالحظة 
قد وردت يف مسامهة قدمها املؤلف ضمن عدد خصصته جملة النهضة الصادرة يف الرباط للدفاع عن العربية حتت عنوان 
بقائمة  مذيال  العربية‟  اللغة  أجل  من  اللسان:  ”بيان  بإعالن  واستهلته  وقضاياها،‟  العربية  اللغة  يف  اللسان:  ”إلنسان 

أسامء عدد من املثقفني واألدباء وقعوا عليه، وضمنته جمموعة من املقاالت تقدم حججا وتعليالت من منطلقات خمتلفة 
لصالح اللغة العربية. وبام أن هذا العدد يقدم عينة ملا هو شائع من مواقف من مسألة اللغة، فستتم اإلحالة إليه مرارا يف 

الصفحات التالية.
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إيديولوجية  تأثري  نتيجة  كان  إنام  اإلدراک  ذلک  أن  أوال،  هو،  املالحظة  هذه  تغفله  ما 
وجعلت  الوطنية،  الشخصية  مفهوم  وأحدثت  عرش،  التاسع  القرن  خالل  أوروبا  يف  ظهرت 
من اللغة الوطنية، أي لغة النخب املكتوبة، ماهيةَ تلک ”الشخصية.‟ واألمر الثاين الذي تغفله 
األغلبية  ذات  املناطق  ما ظهر يف  قد ظهر أول  األيديولوجية  هذه  تأثري  املالحظة أعاله هو أن 
العثامنية،  الدولة  سيطرة  مواجهة  يف  تتجند  فيها  النخب  وجعل  والشام،  العراق  يف  العربية، 
مثل  شعارات  ترفع  حركات  بروز  إىل  يفيض األمر  أن  قبل  والفرنيس،  الربيطاين  االستعامر  ثم 
مواقف  عىل  املرشوعية  من  نوعا  أضفى  الذي  األمر  خالدة.‟  رسالة  ذات  واحدة  عربية  ”أمة 
بعض النخب ودفعها إىل التشبث بلغة الصناعة جعلها تواصل اخلط الذي سار فيه األسالف، 
تعلق  أما  دينية،  لدوافع  أساسا  كان  إنام  الصناعة  بلغة  السلف  تعلق  أن  وهو  مهم،  فارق  مع 
املتأخرين فكان لشعور جديد بالقومية. ومن نتائج ذلک، عودة الشعور بأن لغات التخاطب 
وتأجج  املستعمر  مع  املواجهة  ظروف  يف  بدهييا  ذلک  بدا  وقد  منها؛  فائدة  ال  عاميات  اليومي 

املشاعر الوطنية.
3. أحكام مسبقة مضمرة يف تعابري شائعة

وحيصل يف النقاش اجلاري بخصوص اللغة استعامل تعابري تروج أفكارا وأحكاما ينظر 
إليها عىل أهنا بدهييات رغم أهنا مبنية عىل ارتسامات وانطباعات ما عادت مقبولة وال معقولة. 
أول تلک التعابري هي ”العامية‟ أو ”العاميات،‟ كام يرددها العديد من الكتاب واألدباء اليوم. 
تقليدية  جمتمعات  يف  ساد  الذي  التمييز  إىل  سياقنا،  يف  حييل،  املصطلح  هذا  أن  البدهيي  ومن 
(ما قبل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش حسب اجلهات) بني طبقات اجتامعية كانت تلعب 
تضم  اخلاصة  كانت  قيمة.  أحكام  حوهلا  وتتكون  اقتصادية  أوضاع  هبا  ترتبط  خمتلفة  أدوارا 
الذين تلقوا تعليام يمكنهم من القراءة والكتابة، ومن ثم القيام بأدوار القائمني عىل املوروث 
كانت  االجتامعية.  األنظمة  وضبط  العقائد  تلقني  جماالت  يف  ذلک  عن  يرتتب  وما  الديني، 
والساهر  للقيم  احلارس  وتُعترب  نفسها  تعترب  املكتوب،  الرتاث  إىل  ولوجها  بفضل  اخلاصة، 
عىل احرتامها وفرض العمل وفقها يف كل جماالت احلياة، العمومية منها أو اخلصوصية، بام يف 
ذلک إرشاد ذوي األمر، أصحاب السيف الذين كان ينتظر منهم أن يضعوا سلطتهم يف خدمة 
القراءة  جلهلها  نظرا  العامة،  كانت  بينام  يقال)؛  كان  كام  اإلسالم‟،  بيضة  عن  (”الدفاع  الدين 
إلنتاج  الالزمة  اليدوية  باألعامل  القيام  عىل  دورها  يقترص  البهائم،  قطعان  مثل  تعد  والكتابة، 
متطلبات العيش املادية. وكانت العامة تعترب فعال من طرف اخلاصة أقرب إىل البهائم، تتطلب 
القول  جممل  اآلخرة.  ويف  الدنيا  يف  املصري  بؤس   وتتفاد خريها،  تدرک  حيث  إىل  تساق  أن 
إنه كانت هناک طبقية وتراتبية اعتربت طبيعية وبدهيية، وارتبطت هبا تصورات قيمة وموارد 
مادية. وباختصار، لكلمة العامية محولة ال يمكن قبوهلا اليوم: فكرة الطبقات والتمييز بني عامة 
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كانت  اخلاصة  ألن  نظرا  الطبقتني،  بني  القديمة  األزمنة  يف  واضحا  الفرق  كان  وإذا  وخاصة. 
طبقة متعلمة، حتسن القراءة والكتابة مما كان يؤهلها للقيام بأدوار أساسية مثل إمامة الصالة 
والقيام بمهام القضاء بينام تقوم العامة بأدوار اعتربت دونية مثل كل األعامل اليدوية وما يطلب 
إنتاج مستلزمات احلياة، فإن األمر ما عاد ممكنا القبول به، وال عادت األسباب التي كان يقون 

عليها ذلک التمييز قائمة.
فأين نحن من تلک التصورات؟

منذ القرن التاسع عرش، أدرک ألكسيس دو توكفيل (1805-1859) الذي يعد من مؤسيس 
علم االجتامع احلديث، وكان وليد أرسة تنتمي إىل طبقة ”النبالء،‟ أن عهد الطبقية قد وىل دون 

رجعة، وأن املستقبل سيكون للمساواة بني البرش، عىل مستو التصورات والتطلعات. 
وشاع  والكتابة؛  القراءة  عىل  القدرة  التمدرس  تعميم  سياسات  أشاعت  وقد  اليوم،  أما 
وال  والعامة،  اخلاصة  مثل  طبقات  بوجود  يعرتف  ال  الذي  الديموقراطي  بالنموذج  التعلق 
ووسائل  اإلعالم  وسائل  يف  ”الدارجة‟  الطبيعة  لغة  استعامل  أيضا  وشاع   ،أخر طبقية  بأية 
التواصل االجتامعي. ولذلک نتساءل أمل حين الوقت لتحيني تعابرينا وإعادة النظر يف رواسب 

نظام اجتامعي وىل ومل يعد يناسب مبادئنا األساسية؟
ما يزال بعض املفكرين واألدباء املعارصين ينظرون إىل أنفسهم عىل أهنم يشكلون نخبة 
متميزة ملجرد كوهنم حيسنون القراءة والكتابة بالفصحى، وما نزال نقرأ أن العامية ”لغة مبتذلة 
وهجينة‟ وما إىل ذلک من تعابري مشحونة بتصورات وأحكام قيمة مل يعد هلا مكان. وإذا أردنا 
استبداهلا بتعابري وصفية وحمايدة، وجب اتباع ما اتفقت عليه غالبية ساكنة املغارب، من قبيل 
أهنا تُسمي لغة التخاطب اليومي بالدارجة، كام أن غالبية ساكنة املغارب الناطقني باألمازيغية 
هذا،  ضوء  ويف  باألمازيغية.  مكتوبة)  لغة  اآلن  أصبحت  (وقد  اليومي  التخاطب  لغة  تسمى 

ارجة، األمازيغية. نقرتح أن نعتمد هذه التسميات الثالث: العربية، الدّ
ارجة؟ 4. ماذا عن الدّ

هل هي منبثقة من العربية كام يعتقد مجهور املفكرين واألدباء؟ وهل انبثقت عنها بالشكل 
احلقة،  اللغة  بقواعد  االنضباط   مستو بتدين  أي  التقليدية،  املجتمعات  نخب  تصورته  الذي 

باستتباب فوىض يف املامرسات اللسانية وانحطاط يف األداء اللغوي؟
يف  بام  احلية،  األنظمة  خصائص  من  تعترب  والتطور  والتنوع  التعدد  إن  القول،  أسلفنا  كام 
ذلک اللغات التي تنعت بـ”احلية‟ كام يقال؛ والتعدد والتنوع والتطور تعد، بعبارة أسالفنا، من 
”سنة اهللا يف خلقه،‟ بينام تظل العربية وليدة إرادة يف التجرد واالستقرار أبدهتا النخب يف كل 
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العامل ذي الغالبية املسلمة ألسباب دينية وللحفاظ عىل نظام اجتامعي كان يستجيب لتطلعات 
كانت سائدة. وهذا االختالف أو التميز الذي نراه بني الدارجة والعربية، ليس بأي حال من 
األحوال عرضا مرضيا، وليس نتيجة انحطاط أو ضعف، إنام هو ناتج عن كون الدارجة لغة 
أو  نشتهيه  كام  ال  هو،  كام  الواقع  إىل  بالنظر  قبلنا  إذا  احلية.  اللغات  له  ختضع  ملا  ختضع  طبيعية 
وتعدد  أساليبها  وتغري  هلجاهتا  تنوع  عىل  الدارجة،  أن  لرأينا  بائدة،  تصورات  علينا  تفرضه  كام 
استعامالهتا بني الراقي واهلجني، منضبطة بقواعد معينة، جتعلنا نصلح أخطاء صغارنا وتعابري 
أندادنا عند احلاجة. ويقول العالمة ابن خلدون، وهو ممن انتبه، بني علامء القرون املاضية، إىل 
احلرض  وبني  األمصار  يف  التخاطب  عرف  أن  ”اعلم  وتداوله:  احلكم  وآليات  العمران  واقع 
ليست بلغة مرض القديمة، وال بلغة أهل اجليل، بل هي لغة أخر قائمة بنفسها [...] فأما أهنا 
لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر، يشهد له ما فيه من التغاير الذي يعد عند أهل صناعة النحو حلنا.‟ 
وحممد بنيس، الذي يورد هذه املالحظة يف أحد مقاالته، يقوم باستبعادها ودفعها جانبا برسعة 
معتربا إياها من قبل ”خرق املمنوع.‟5 تر ما املانع ومتى كان وصف واقع ظاهر للجميع من 

قبل املمنوع؟
وتدعونا مالحظة الواقع إىل التمييز بني ما يسمى يف املغارب بالدارجة ولغات التخاطب 
اليومي يف املرشق العريب، التي قد تكون انبثقت عن هلجات العرب األقدمني. هذا ما تؤكده 
وكذلک  الدارجة،  فهم  يف  كبرية  صعوبة  جيدون  املشارقة  أغلب  أن  حيث  املعارصين،  جتارب 
يتكلم  من  مع  حوار  يف  الدخول  وحاول  العرب  غري  من  الفصحى  تعلم  ملن  بالنسبة  األمر 
الدارجة لكن ال حيسن الكالم بالعربية. عىل أي حال، فسواء كانت الدارجة منبثقة من العربية 
بالشكل الذي يتصوره العديد من املثقفني اليوم أم ال، فقد ابتعدت عنها بقدر كبري، جيعل من 

أغلب املتمكنني من العربية غري قادرين عىل فهم الدارجة.
التصور  يف  النظر  إعادة  تفرض  مالحظات  اللسانيات  يف  واملختصني  املؤرخني  ولبعض 
شامل  يف  الفينيقي  الوجود  أن  املؤرخون  العربية. يالحظ  عن  الدارجة  انشقاق  يفرتض  الذي 
ضمن  الطربي  أدرجهم  (وقد  سامية  أصول  من  الفينيقيني  وأن  قرون،  لعدة  استمر  إفريقيا 
الفينيقية التي تطورت يف شامل  البائدة‟)، وأن لغتهم، البونية، كام سميت ”اللهجة‟  ”العرب 
إفريقيا، كانت شائعة يف املنطقة طوال تلک القرون؛ فيتساءلون عام إذا كان وجود تلک اللغة يف 
املنطقة قد سهل فهم العربية عىل الساكنة، وعام إذا كان االختالط بني لغتني ساميتني، باإلضافة 
إىل تأثري األمازيغية، قد أنتج الدارجة، وهل هذا هو ما يفرس أوجه الشبه بني الدارجة والعربية. 
العرب  الفاحتني  وصول  قبل  إفريقيا  شامل  يف  الفينيقية  اللغة  تواجد  يكون  ربام   ،أخر بعبارة 

5. حممد بنيس، ”عىل حدود العربية احلديثة‟، النهضة، 9 (2014): 69.
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وقبل موجات النزوح واالستيطان من طرف قبائل عربية، مثل بني هالل وبني سليم، وقرابة 
فهم  سهل  قد  سامية،  أصول  من  تنحدران  اللغتني  أن  حيث  العربية،  اللغة  من  الفينيقية  اللغة 
العربية عىل الساكنة وساعد عىل تقبل العربية، لغة الوافدين، بسهولة واستيعاب تعابري مقتبسة 

منها يف لغة التخاطب السائدة آنذاک.6
تثبت  الدارجة  تعتمدها  التي  البنيات  أن  بعضهم  فيؤكد  اللسانيات،  يف  املختصون  أما 
انبثاقها من البونية، مما جيعل عالقتها بالعربية من نوع القرابة، قرابة بني لغات سامية تطورت 
مصداقية  تعطي  التي  األمور  بني  من  ولعل  االشتقاق.7  نوع  من  ال  واحد،  أصل  من  انطالقا 
يف  جزيرة  مالطا  املالطية.  اللغة  وضعية  هي  تلک  إليها:  االنتباه  قل  معينة  حالة  النظرية  هلذه 
وسط البحر األبيض املتوسط غري بعيدة عن تونس، وهي اآلن دولة مستقلة وعضو يف االحتاد 
األورويب؛وتشكل لغتها اليوم إحد اللغات األوروبية املعرتف هبا رسميا، إال أن أي مغاريب 
يزور اجلزيرة يكتشف، من أول وهلة، أهنا قريبة جدا من الدارجة، بل وأهنا دارجة مثل تلک 
لغات  من  أخذت  املصطلحات  من  العديد  كون  وهو  واضح،  فارق  مع  هبا،  يتحدث  التي 
دارجة  يف  احلال  هو  كام  والعربية،  األمازيغية  عوض  أساسا)  واإلنجليزية  (اإليطالية  أوروبية 

املغارب.
ومهام كان األمر فإن للدارجة قواعد، كام أسلفنا القول، جتعلها كيانا لغويا منفصال، كام 
الحظ ابن خلدون منذ قرون عديدة، وهي وإن استعملت إلنتاج خطابات ”هجينة‟ و”مبتذلة‟ 
هلا أيضا تراث أديب رفيع يتمثل يف امللحون والعيطة واملالوف واألمثال (من منا مل يتأثر بأشعار 

الطيب العلج أو بأغاين احلسني السالوي؟)
وإذا قبلنا هذه املالحظات، تربز عىل الفور أسئلة مثل: مل استعامل الدارجة؟ ومل تدوينها؟
أوال ألن الدارجة ذات رصيد أديب ال يستهان به، يتعني املحافظة عليه كأي رصيد ثقايف 
يتعني  تراث  الفريدة،  وتعابريها  وأشكاهلا  تنوعها  بكل  ذاهتا،  بحد  اخلطاب  ولغة  بل  أصيل، 

احلفاظ عليه.
للكبار،  أو  لألطفال  سواء  األويل  التعليم  أطوار  يف  عنه  مناص  ال  دورا  للدارجة  أن  كام 
حيث البد من منطلق أويل، أعني من لغة يفهمها التلميذ قبل تعلم إحد اللغات التي تعتمد 

يف مسارات الرتبية املوالية.

واللغة  اهلوية  وامتدادات:  جدور  ضمن  باملغرب،‟  احلايل  اللغوي  الوضع  جذور  بعض  ”حول  القبيل،  حممد   .6

واإلصالح باملغرب الوسيط (الدار البيضاء: توبقال، 2006)، 44.
7. Abdou Elimam, “Du punique au maghribi: Trajectoires d’une langue sémito-méditerranéenne,” Synergies 

Tunisie, 1 (2009): 25-38.
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وأكثر من هذا وذاک، فعىل الرغم من اعتبار الدارجة عامية تكونت من جمرد انحرافات 
عن اللغة احلقة، فإن ثمة العديد من املؤرشات التي تفيد أهنا، حتى وإن مل تعتمد كلغة مكتوبة 
من أي طرف أو أية سلطة، قد أنتجت عاملا من املعاين ونظرة متميزة للعامل، تظهر بوضوح يف 
أدهبا،مثلام يمكن أن نراه يف امللحون والعيطة واملالوف والغرناطي، وأن هلا قواعد نحوية حتى 

وإن مل تكتب.
 ،يقال إن الدارجة موسومة بالتنوع، وإن لكل منطقة أو مدينة هلجة ختتلف عن األخر
لكن واقع اللغات يبني أن التنوع والتطور والتغيري يف الزمان واملكان ظاهرة طبيعية وأمر يتجىل 
يف كل لغات العامل، بام يف ذلک العربية الفصحى، التي عىل الرغم من تشبث أصحاهبا بالنامذج 
جديدة  وأن أنواعا  االستعامل،  عرب  وتتغري  األخرية، أهنا تتطور  خالل العقود  يبدو،  املعيارية، 

من ”اللحن‟ أصبحت تترسب إليها.
حقا  هي  بل  لنا،  املجاورة  بالشعوب  تربطنا  أهنا  الدارجة  خاصيات  أهم   إحد ولعل 
واجلزائر وتونس وموريتانيا، دون أن ننسى  تراث مشرتک وأداة تواصل بيننا وبينها: املغرب 

لغة جزيرة مالطا، الدولة املستقلة العضو يف االحتاد األورويب.
لقد حان األوان لتصحيح بعض التصورات السائدة والتي يعتربها بعض املثقفني بدهيية، 
وأمهها أن الفصحى، اللغة املكتوبة أو اللغة املعيارية، تشكل األصل يف اللغة، وأن كل حتول 
تطال  والتنوع  والتطور  التغيري  أن  اليوم  نعلم  غلطا.  أو  خطأ  أي  ”حلنا،‟  يشكل  اختالف  أو 
األحوال والعادات وأنامط السلوک، وأن اهلدف من التنميط إنام هو فرض حد من االنضباط 

يف املامرسات يسهل التخاطب والتفاهم، ال جتميد اللغة يف وضع ال تتحرک منه.
5. واآلن، ما العمل؟

يف  أي  ناعة،  صِ لغةَ  العربية  نعتمد  وأننا  لغوية،  بازدواجية  يتميز  وضع  يف  بأننا  قبلنا  وإذا 
الفكري  اإلنتاج  إىل  التدوين  يتطلب  ما  وكل  وقانون  إدارة  بالرسمية (من  املطبوعة  املجاالت 
غالبية  تفهمها  التي  اللغة  وهي  منا،  للعديد  األم  ولغة  الطبيعة  لغة  الدارجة،  بإزاء  واألديب) 
ويف  أعاملنا  من  جوانب  يف  أوروبية  لغات  اعتامدنا  إىل  باإلضافة  اللغويني،  حسب  املغاربيني 
التعليم، فامذا عسانا نستنتج من ذلک؟ هل نعمل يف اجتاه ما قاله جربان خليل جربان يف شأن 

اإليطالية؟
يقول: ”قد كانت اللغة اإليطالية احلديثة هلجة عامية يف القرون املتوسطة، وكان اخلاصة 
داسيزي،  وفرانسيس  وكامُونس  وبرتاک  دانتي  هبا  نظم  ملا  ولكن،   “ جِ ”اهلَمَ بلغة  يدعوهنا 
وصارت  الفصحى،  إيطاليا  لغة  اللهجة  تلک  أصبحت  اخلالدة،  وموشحاهتم  قصائدهم 
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اللهجات  وليست  الرجعيني.  أكتاف  عىل  نعش  يف  ولكن  يسري  هيكالً  ذلک  بعد  الالتينية 
”اهلمج“ العامية يف مرص وسوريا والعراق أبعد عن لغة املعري واملتنبي من هلجة اإليطالية عن 
ا عظيامً يف إحد تلک  لغة أوڤيدي وڤرجيل. فإذا ما ظهر يف الرشق األدنى عظيم ووضع كتابً
يستدرک:  ما  رسعان  جربان  خليل  جربان  أن  إال  فصحى.‟  لغة  إىل  هذه  حتولت  اللهجات، 
”بيد أين أستبعد حدوث ذلک يف األقطار العربية؛ ألن الرشقيني أشد ميالً إىل املايض منهم إىل 
احلارض أو املستقبل، فهم املحافظون، عىل معرفة منهم أو عىل غري معرفة، فإن قام كبري بينهم 
لزم يف إظهار مواهبه السبل البيانية التي سار عليها األقدمون، وما سبل األقدمني سو أقرص 

الطرقات بني مهد الفكر وحلده.‟8
 ويبدو أن هذا التطور، مثلام الحظه جربان، غري ممكن وذلک لسببني أساسيني اثنني:

واملفكرين  الدين  وعلامء  الفقهاء  فيهم  بمن  بيننا،  فيام  العربية  عن  املدافعني  أن  أوهلام 
واألدباء واحلداثيني، وهم يتمتعون بسلطة معنوية هائلة ختول هلم وزنا كبريا يف احلياة السياسية 
واالجتامعية يف البالد، يتمسكون بام سميناه ”لغة الصناعة،‟ رافعني علم الوالء للدين والوطن، 
املوروث  مع  التواصل  عىل  املحافظة  رضورة  وهو  وجاهته،  له  أسايس  تعليل  ذلک  يف  وهلم 
جهة  من  التواصل  ذلک  عىل  املحافظة  الشعوب  إىل  االنتامء  وعىل  جهة،  من  والثقايف،  الديني 
ثانية. وبعبارة أخر، إن التخيل عن”لغة الصناعة،‟ بالنظر إىل ما راكمته من كتابات ومعارف 
تكون الرأسامل الرمزي لشعوب جنوب ورشق املتوسط،سيكون خسارة باهظة وغري معقولة.
 لد املرشوعية  من  بقدر  تتمتع  سياسية  سلطات  وجود  عدم  أسلفنا،  كام  هو،  وثانيهام 
اللغة  تلک  داخل  معينة  وأشكال  لغة  اعتامد  تفرض  أن  عليها  يسهل  موقع  يف  جيعلها  شعوهبا، 
كلغةً رسمية مكتوبة. ومن الواضح أن ال سلطة سياسية يف املنطقة املغاربية مستعدة للذهاب 

يف اجتاه من هذا القبيل.
من  آخر  شعب  أي  أو  وحدهم،  املغاربة  لغة  ليست  الدارجة  فإن  ذلک،  إىل  وباإلضافة 
مهام  يكون  قد  اللهجات،  يف  تنوع  وجود  مع  مجيعا،  بينهم  مشرتكة  هي  بل  املنطقة،  شعوب 
أحيانا، لكنه ال يمنع الفهم املتبادل يف غالب األحيان، مثلام يكون األمر يف معظم اللغات بني 
مستعمليها. وحتمل العديد من اللغات اسم القوميات التي تستعملها (لغة الروس = الروسية، 
لغة األملان = األملانية الخ) أما الدارجة فال حتيل عىل قومية معينة، وذلک ألسباب تارخيية ال 
تستعيص عىل الفهم، إذ أن املنطقة التي شاعت فيها الدارجة كانت قد أُحلقت باإلمرباطورية 
الرومانية ثم بدول مسلمة حيث كان االنتامء الديني أساس اهلوية اجلامعية. سميت بالدارجة 

8. جربان خليل جربان، ”مستقبل اللغة العربية،‟ ضمن البدائع والطرائف، (1923).
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ألهنا كانت عامة يف املنطقة.ويالحظ حممد القبيل بخصوص اللغة األمازيغية أهنا ”قد عوملت 
كموضوع وصفي ال عالقة له باهلوية الذاتية اجلامعية املوحدة جتاه الغري.‟9 والظاهر أن الدارجة 

قد عوملت بالطريقة نفسها.
وإذن ال إمكان، من هذه اجلهة، حلصول حتول يف الدول العربية مثل ذاک الذي حصل 
بخصوص  جربان  خليل  جربان  إليه  أشار  الذي  ذاک  مثل  مسارا  فإن  ثم،  ومن  أوروبا؛  يف 
اإليطالية، ومثل ذلک الذي حلم به بعض احلداثيني يف املرشق العريب خالل النصف األول من 

القرن العرشين، ال حظ له يف احلدوث.
وحدث لشعوب أخر أن وجدت نفسها يف ظروف مماثلة، حيث اختلفت لغة اخلطاب 
الشائعة عن اللغة املعتمدة من طرف اخلاصة، فتم اختاذ مواقف خمتلفة عن تلک التي اعتمدهتا 
أن  عرش،  السابع  والقرن  عرش  اخلامس  القرن  بني  فيام  مثال،  أوروبا  يف  حصل  فقد  العرب: 
اعتمدت هلجات العامة لغاتٍ وطنية، وبالتايل كتابتها وفرضها يف جماالت جغرافية حمددة لغاتٍ 
أوروبا،  يف  حدث  الذي  التحول  هذا  رافق  وقد  الوطنية.  للثقافات  مرتكزات  تشكل  مكتوبة 
عدد من التغيريات اجلذرية التي طالت أساسا عالقة املواطن بالسلطات، بالسلطة الدينية أوال 
ثم بالسلطات السياسية. فتمكنت الكنائس اجلديدة الربوتستانتية من حتويل التدين من قبول 
أعمى وتقيد ال حمدود بمعتقدات وطقوس متليها الكنيسة الكاثوليكية إىل انفعال داخيل لألفراد 
وتأثر منهم بقيم تركز عىل العمل الدؤوب وعىل نكران الذات واالعتقاد بأن النجاح يف األعامل 
إنام هو دليل عىل حضور ”بركة‟ إهلية. كام تغريت املواقف جتاه السياسة واحلكامة فأصبح ينظر 

إليهام كأمر عام هيم مجيع املواطنني ويلتزم الكل بجعلهام ختدم الصالح العام.
والسيايس؛  الديني  الشعور  وحتول  العامة  لغة  اعتامد  بني  سببية  عالقة  بوجود  نقول  وال 
أوروبا  يف  حدثت  التي  التغيريات  تزامن  يتجاهل  أن  ألحد  يمكن  ال  نفسه،  اآلن  يف  ولكن، 
من  العرب،  حاول  لقد  عرش.  والثامن  عرش  السادس  القرنني  بني  فيام  الواجهات  خمتلف  عىل 
وتعميم  الفصحى  اللغة  إىل  بالرجوع  السائدة  املواقف  يف  جذرية  تغيريات  إحداث  جهتهم، 
استعامهلا، وتثمني الثقافة التي أنتجت بواسطتها، راجني من ذلک رجوع الروح التي سادت 
النتائج  تؤت  مل  االجتاه  هذا  يف  اجلهود  لكن  اإلبداع،  يف  قمم  إىل  بالعرب  ودفعت  املايض  يف 
 نر فأصبحنا  بامتيازاهتا  التشبث  إىل  عادت  ”اخلاصة‟  دوائر  أن  هو  حدث  ما  وكل  املرجوة. 
جمموعات من املثقفني تتخذ مواقف حمافظة إىل حد كبري يف جماالت معينة، مثل اللغة، فيام تدعو 
إىل التغيري اجلذري يف جماالت أخر. واحلال اليوم أن جمتمعاتنا ما عادت منقسمة إىل طبقتي 
العامة واخلاصة، كام كان احلال يف املايض حني كانت هذه تتميز عن األوىل بفعل إمكانية القراءة 

9. ” حول بعض مرتكزات اهلوية،‟ مرجع مذكور، 29.
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لكن  اللغوية،  املامرسات  جمال  عن  بعيدة  تبدو  قد  إشكاليات  اجتاه  يف  بنا  يدفع  والكتابة.وهذا 
االرتباط بني املجاالت موجود ولو حاول البعض دفعه جانبا، حيث يصاحب االنقسام املرتبط 

بظروف احلياة املادية وجود ثقافة شعبية بموازاة مع ثقافة النخبة مع تطورمها بشكل متواز.
تربز  التي  األوضاع  بخصوصية  نعرتف  أن  جيب  املعطيات،  هذه  كل  من  الرغم  وعىل 
يتكرر  أن  خيشون  األسئلة  هذه  يواجهون  الذين  من  العديد  أن  شک  ال  املجتمعات.  مسار  يف 
عندنا ما حدث يف بعض الدول األوروبية التي ختلت عن الالتينية عندما طورت هلجات حملية 
يمكن  وهل  نفسه؟  التاريخ  يعيد  أن  الرضوري  من  هل  ولكن  وطنية.  لغات  منها  وجعلت 
إن  الوسطى؟  العصور  يف  األوروبيني   لد الالتينية  بوضع  اليوم  عندنا  العربية  وضع  مقارنة 
مقارنات مثل هذه تدفع عادة إىل جتاهل خصوصية األوضاع والظروف. وعندما تُضمن أجوبة 
معينة يف التصورات السائدة يصبح رضرها أكرب. وإذن فمن األسايس، أن نُقر من البداية بأن 
أو  املجاالت  من  أي  يف  العربية  عن  التخيل  يعني  ال  تدوينها  عىل  والعمل  بالدارجة  االهتامم 

االستعامالت األساسية التي تعتمد فيها.
يبدو أن انسداد الطريق أمام اعتامد الدارجة لغةً مكتوبةً عوض اللغة العربية يعني أننا أمام 

خيارات ثالثة: 
يشء.  أي  عمل  أو  تدخل  دون  التلقائي  جمراها  جتري  األمور  ترک  هو  وأهوهنا  -.  أوهلا 
وهذا ما يطلق اليد ألجهزة اإلعالم والرشكات يف استعامل الدارجة يف اإلشهار للوصول إىل 
الدارجة  أن  اليوم،   ،نر ونحن  أهدافها.  لبلوغ  وسيلة  أية  اختاذها  ويف  هتمها؛  التي  اجلامهري 
بأشكال  وذلک  احلديثة؛  التكنولوجيا  عممتها  التي  االجتامعي  التواصل  وسائل  يف  معتمدة 
لكن  املجتمع،  يف  للتواصل  أساسيةً  لغةً  دورها  وتقوي  تُواصل  الدارجة  أن  والنتيجة  مرجتلة. 
بطريقة عشوائية ودون اعتبار ملا تفرضها ملحافظة عىل تراثها األديب ودون التعامل معها كلغة 

حية تستحق العناية واملتابعة.
-. اخليار الثاين، وهو ال يلغي األول وال حيل حمله، هو التعامل مع الدارجة حسب اقرتاح 
لغات  ”أما  يقول:  والذي  العربية،‟  اللغة  أجل  من  اللسان:  ”بيان  يف  العربية  عن  املدافعني 
التواصل اليومي واملخاطبة الشفاهية (العاميات) فهي لغات التبادل الرمزي للقيم، وهي جزء 
التعبري  أدوات  من  وأداة  حواملها،  من  وحامل  الواسع،  األنثروبولوجي  بمعناها  الثقافة،  من 
 – إخضاعها  تقبل  وال  واملعرفة،  الفكر  أدوات  من  أداة  ليست  لكنها  والفني)،  الثقايف (األديب 
بعملية قيرصية – ألداء وظائف فكرية ومفهومية غري مؤهلة للنهوض هبا. وقد يكون زجها يف 
من  هبا  مرشوع  غري  وانتقاال  والشعبي،  اللساين  لتارخيها  تزويرا  عاملة  لغة  الصريورة  ”مغامرة‟ 
التشديد  يتعني  ما  بمثل  االجتامعية. ولكن،  حيويتها  من  يفقرها  الذي  التقنني  إىل  احلر  التلقاء 
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عىل وجوب التكوين والتعليم والبحث العلمي باللغة العاملة، وهي -هنا- العربية الفصيحة، 
يتعني-يف الوقت ذاته-رفع مستو االعتناء بالعامية، وتدوينها يف معاجم حلفظها من التبدد، 
ولغة  اجتامعي،  تواصل  ولغة  اجلمعية)،  الذاكرة  تارخيية (لغة  كلغة  عليها  العلمي  واالشتغال 
األم  اللغة  مع  تفاعلها  صور  ودراسة  واجلهوي،  املركزي  اللسني  تارخيها  وكتابة  أديب،  تعبري 
اللغات  مع  كام  والصحراء)،  واجلنوب  واألطلس  الريف  (يف  اللغوي  حميطها  ومع  (العربية) 

الوافدة من اخلارج (الفرنسية، االسبانية...) وتشجيع الدراسات اللغوية يف املوضوع.‟10
والواضح من هذا املقطع، الذي أوردناه عىل طوله، هو أن احلل املقرتح هو معاملة الدارجة 
األنثروبولوجيا  مقاربات  اعتامد  أي  بدائية،  اعتربوها  شعوب  لغات  املستعمرون  عامل  كام 

الكولونيالية حيال لغة التخاطب الوطنية.فهل هذا من قبيل املقبول علميا وإنسانيا؟
-.  اخليار الثالث، وهو بال شک األصعب ولكنه، يف الوقت نفسه، يؤدي بنا إىل موقف 
واقعي فيام هيم مسألة اللغات، وإىل إقرار هنج تعامل مسؤول جتاهها، وإىل نتائج تُرشف أسالفنا 
وحتافظ عىل عبقرية اللغة التي نعرب هبا عن واقعنا املعاش. يقتيض هذا اخليار أن يتم االعرتاف 
ومن  األساس.  هذا  عىل  معها  والتعامل  املواصفات،  وكاملة  بذاهتا  قائمة  حيةً  لغةً  بالدارجة 
شأن ذلک، إن حصل، أن يفتح األبواب ملسارات عديدة: منها تدوين اللغة وضبط قواعدها، 
والعمل عىل حفظ تراثها، ال كام حتفظ قطع من فلكلور شعبي أو آثار حضارة بائدة أو هلجات 
مع  قطيعة  سيشكل  ذلک  أن  شک  وال  متنامية.  وثقافة  حية  لغة  حتفظ  كام  وإنام  بدائية،  قبائل 

تراتبية أو هرمية ال أساس هلا يف تطلعاتنا، ومع توزيع أدوار ال تربير له يف أوضاعنا احلالية.
السؤال الذي يطرح يف هذه احلالة هو التايل: كيف يمكن حتقيق ذلک دون أن توجد سلطة 
داعمة مهيأة لوضع أجهزهتا يف خدمة تلک اللغة وتوفري املوارد البرشية الالزمة للقيام باألعامل 

األساسية؟
بجعلها  قائمة  لغة  أهنا  عىل  الدارجة  معاملة  حتصل  أن  يمكن  ال  ذلک،  إىل  أرشنا  وكام 
بديال للعربية يف األدوار التي تلعبها، أي يف املجاالت التي تتطلب صناعة وشكليات حمددة، 
وال ينتظر أن تضطلع به سلطة من أي نوع.واحلل الوحيد يف هذه احلالة هو أن تقوم مجعيات 
املجتمع املدين ومؤسساته بدور فعال؛ إذ ومن شأن هذا أن يكون فرصة فريدة للقيام بعمل مل 

يكن له مثيل إىل اآلن. 
وإذا كنا نجد يف كل احلاالت التي تم هبا تدوين اللغات، إىل اآلن، قرارا من سلطة ما يف 
واختيارا من قِبلها ألشكال معينة من بني املامرسات اللغوية جلعلها معيارا ونموذجا  البداية، 

10. ”بيان ‟، مرجع مذكور، 12.
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للتعامل السليم مع إقصاء كل األشكال األخر عىل أهنا ”سائبة‟ وهجينة ومبتذلة، فإنه، يف 
األشكال  عىل  االحتفاظ  مع  مثال)  العاصمة  وسطى (هلجة  دارجة  تدوين  يمكن  احلالة،  هذه 
رائدة (مثل  جتارب  من  االستفادة  وإمكانية  املعلوماتية  األدوات  توفر  أن  شک  وال   .األخر
جمهودات  تضافر  بفضل   كرب فائدة  ذات  موسوعة  إنجاز  من  مكنت  التي  ويكيبيديا  جتربة 
عىل  اإلقدام  عىل  يشجعان  كام  اللغوي،  للعمل  جديدة  آفاق  يفتحان  املتطوعني)  من  العديد 

جتارب مل يكن باإلمكان تصورها يف املايض.
6. استثامر مبادرات اإلصالح 

هلجات  شكل  يف  تنشأ  اللغات  أن  احلديثة  اإلنسانية  العلوم  أظهرت  فقد  أسلفنا،  وكام 
شعبية تتباين أشكاهلا فيام بني املناطق واألزمنة التي يعيش فيها مستعملوها، وأنه حيدث لبعض 
اللغات،  أن  يعتقدون  العرب  علامء  أغلب  لكن  ون.  و تُدَ الكتابة  يف  تُعتمد  أن  اللهجات  تلک 
وخاصة العربية، أنظمة تنشأُ متكاملة وحمكمة مند البداية، ال يناهلا التاريخ وال يمسها التطور. 
ولقد اختذ العرب يف مسألة اللغة توجها فريدا، وذلک بأن عملوا كل املستطاع للمحافظة عىل 
اللغة األصلية التي نزل هبا القرآن والتي ارتبطت باسمهم خالل مئات السنني، حيث كانت 

عنوانا هلويتهم وحامال لثقافتهم. 
وتتابعت األجيال لقرون عديدة، تصد خالهلا علامء العرب ملا اعتربوه ”حلن العوام‟ 
العربية  جعل  مما  املقررة،  األشكال  ضمن  العامة  كالم  من  تعابري  إلدخال  حماوالت  بدت  كلام 
اليوم إحد اللغات القليلة التي اجتازت العصور وبقيت لغة حية تُستعمل كل يوم يف جماالت 
الرتبية والصحافة واإلعالم، عىل الرغم من أهنا مل تعد سارية االستعامل يف احلياة اليومية وال 
يف أيظرف يتحدث الناس فيه بطريقة عفوية،ومن أهنا مل تعد لغة األم ألي من الشعوب التي 
تعتمدها اليوم (وربام مل تكن يوما لغة األم أليمن تلک الشعوب). وجتمع العربية اليوم شعوبا 
األحياء  من  املاليني  بني  تربط  كام  يقال.  كام  املحيط  إىل  اخلليج  من  واسعة،  بقعة  يف  تناثرت 
وأجيال عديدة من الذين سبقوهم وجتمعهم حول تراث ديني وثقايف غني ومتنوع. وهذا واقع 

ال يمكن ألحد أن ينكره.
أن  يعتقدون  الكثريين  جعل  تيار  املاضية  القليلة  القرون  خالل  برز  ذلک،  إىل  إضافة 
أساس  عىل  مبنية  واحدة،  وطنية  دولة  راية  حتت  باالنضواء  مطالبة  الشعوب،  كل  الشعوب، 
وقد  القوميات،  مد  عرص  ذلک  كان  اخلاصة.  ولغتها  الفريدة  بثقافتها  تتميز  العرقي،  االنتامء 
جتندت بعض النخب يف العامل العريب مسايرة ذلک الركب، ونادت بانتامء شعوب املنطقة إىل 
أمة واحدة، ثقافتها تكمن يف لغتها التي ظلت منسجمة موحدة رغم اتساع رقعة األرايض التي 
انترشت فيها ورغم تعدد األجيال وصريورة الزمن. نر اليوم أن املاليني من األطفال يف كافة 
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وتباين  الدول  تعدد  من  الرغم  عىل  نفسها  باللغة  يدرسون  املحيط،  إىل  اخلليج  من  املدارس، 
.اللهجات واختالف العديد من أوجه احلياة األخر

التي  الفنية  باألشكال  األجيال  يبهر  ظل  الذي  العريب  اخلط  أن  ظهر   ،أخر جهة  ومن 
مشاكل  يطرح  العربية،  باهلوية  عضويا  مرتبط  بأنه  انطباعا  وأفرز  بخصوصه،  إنتاجها  أمكن 
عويصة أمام تقنيات الطباعة احلديثة، ويضع عقبات أمام الراغبني يف تعلم العربية. فقد ظهر 
للمتعلمني،  بالنسبة  القراءة   مستو عىل  حقيقية  مشاكل  يطرح  احلايل  العرص  يف  استعامله  أن 
الصغار منهم والكبار. ولقد قيل إن القارئ بإحد اللغات املكتوبة بحروف التينية يقرأ ثم 
يفهم أو يقرأ ليفهم، بينام القارئ بإحد اللغات املكتوبة بحروف عربية جيب أن يفهم ليقرأ. 
ولو أن يف هذا شيئًا من املبالغة، فإن غياب حروف الشكل يدفع بالقارئ إىل التكهن بخصوص 
فيضطر  خاطئا  كان  تكهنه  أن  اكتشاف  إىل  أحيانا  األمر  به  ويصل  عليه،  املعروضة  املفردات 
إىل إعادة القراءة من جديد. هذا وضع ربام قد ألفه القارئ العريب إىل حد أنه مل يعد يعريه أي 
انتباه، لكن تكلفته حقيقية، وقد تكون أحيانا خطرية، حيث يكتفي القارئ العريب عادة بمعنى 

”تقريبي‟ ولو أنه خيصص وقتا أطول للقراءة.
اللغة  أكاديمية  فأحدثت  الوضع،  هذا  مواجهة  استقالهلا  فور  العربية  الدول  وأرادت 
الكتابة  بإصالح  عروض  طلب  مشاريعها  أول  بني  من  وكان  1931؛  سنة  القاهرة  يف  العربية 
العربية. تم إذا كالتوصل بعروض عديدة، منها ما اقرتح اعتامد حروف التينية، وأخر آثرت 
برز  االجتاه،  هذا  ويف  احلروف.  ضمن  الشكل  رموز  إدخال  مع  العريب  احلرف  عىل  احلفاظ 
ا مرشوع األستاذ أمحد األخرض غزال الذي قدم حلوال لكل احلاالت التي تطرح يف شتى  أخريً
لكل  االستجابة  مع  احلواسب  وأجهزة  الطباعة  تقنيات  يف  العريب  احلرف  إدخال  أمام  امليادين 
متطلباهتا، وباحرتام تام للطابع األصيل للحرف العريب، وحيازة موافقة أجهزة التنميط العاملية 

املتخصصة.
العربية  الكتابة  اعتامد  يتعني  هل  الدارجة؟  كتابة  نحو  البعض  توجه  وقد  اآلن  العمل  ما 
الشائعة، أي بدون شكل مع القبول برضورة اللجوء إىل التكهن فيام خيص كل كلمة وطريقة 
عىل  حتافظ  كتابة  جديدة،  عربية  كتابة  العتامد  مواتية  مناسبة  الظرف  هذا  يشكل  أال  نطقها؟ 
أشكال احلروف العربية املعتادة وتضيف ما يمكن من الشكل وتنميط احلروف بشكل يسهل 

عمليات الرقن والكتابة؟
ثمة إذن خيارات ثالثة بالنسبة لكتابة الدارجة:

-. أوهلا اعتامد الكتابة العربية وفق ما قام به أغلب من عملوا عىل كتابة هذه اللغة. وهذا قد 
يسهل قبوهلا من طرف رشائح من اجلمهور املعني، لكنه سيجعل الدارجة يف مواجهة املشاكل 

التي تواجهها العربية.
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-. اخليار الثاين هو اتباع نموذج اللغة املالطية واالستفادة من الرتاكم الذي حصل حوهلا. 
وكام أسلفنا القول، املالطية دارجة انفصلت أو فصلت عن الدارجة املغاربية منذ قرون عدة. 
وعىل الرغم من ذلک فقد بقيت البنيات والعديد من املفردات عىل الشكل املعهود يف الدارجة، 
عىل  واإلنجليزية  اإليطالية  من  أوروبية،  لغات  من  اقتبس  قد  املفردات  من  هاما  عددا  لكن 
اخلصوص. وتكتب املالطية بحروف التينية، وقد أُلف يف شأهنا العديد من املراجع األساسية، 
الرتكية  مثال  إليه  نضيف  أن  يمكن  املالطية (الذي  نموذج  لكن  والقواميس.  النحو  كتب  مثل 
التي انتقلت كتابتها من احلرف العريب إىل احلرف الالتيني، دون أن ينتج عن ذلک أي انفصام 
للشخصية الوطنية عند األتراک) عىل فوائده العديدة، يبدو صعبا بالنظر إىل املعارضة الشديدة 
باحلرف  مرتبطة  املغاربية  ”الشخصية‟  أن  يعتربون  الذين  طرف  من  شک،  وال  سيلقاها،  التي 

العريب، وأن اعتامد احلرف الالتيني قد يشكل نوعا من اخليانة.
أدخلها  التي  واإلصالحات  التعديالت  مع  العريب  احلرف  اختيار  هو  الثالث  اخليار   .-

معهد الدراسات واألبحاث للتعريب حتت إرشاف املرحوم أمحد األخرض الغزال.
7. آفاق املستقبل ورهاناته

بعد هذا االستعراض الرسيع لبعض املعطيات واملالحظات حول جوانب من املوضوع، 
نود وضع سؤال نراه حموريا فيام خيص حتديد مسارات املستقبل:

ماذا يمكن أن نفعل يف جمال اللغة؟ هل يمكن الترصف يف الوضع اللغوي حسب إرادتنا 
باختاذ قرارات وحتديد مسارات وفق ما نر؟ أم أن اللغات تشبه كائنات حية تتطور وتنمو أو 
لقد  االثنني،  بني  األمر  أن  الواقع  إرادتنا؟  عن  استقالل  يف  آلياهتا،  أو  نواميسها  حسب  تضمر 
عىل  العريب)  العامل  اليوم  نسميه  مما  بكثري  أوسع  (وهو  اإلسالمي  العامل  يف  املتعلمون  واضب 
عىل  ذلک،  حتقيق  يف  كبري  حد  إىل  نجحوا  أهنم  شک  وال  املعيارية.  املكتوبة  اللغة  عن  الدفاع 
األقل إىل بداية القرن العرشين، إذ أنه منذ دخول املطبعة إىل املجتمعات التي اعتمدت العربية، 
وباألخص منذ ظهور صحافة مكتوبة يف أرجاء عديدة، بدا جليا أن لغة الصناعة، وإن بقيت 
متميزة عن ”العاميات،‟ قد بدأت بدورها يف التطور، إىل حد أن من بني املدافعني عن العربية 
جد من جتند للدفاع عن  من أصبح اليوم يقبل بوجود عربية حديثة يف مقابل عربية قديمة، بل وُ
العربية احلديثة، والتهجم عىل من خالف ذلک الرأي. وال شک أن الواقع هو أن هؤالء، عىل 
متركزهم يف مواقف حمافظة يف جمال اللغة، يواجهون من هم أكثر حمافظة منهم؛ فهل نستنتج من 
لفرض  املجهودات  أكرب  نذرت  التي  األوساط  داخل  ولو  نواميسها  تفرض  الطبيعة  أن  ذلک 

احلفاظ عىل معايري تثبت اللغة يف وضع مثايل قار؟
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قد  متييزا  أن  نجد  الغربية  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  تدريس  معاهد  إىل  نظرنا  وإذا 
احلديثة  املعيارية  والعربية  القرآنية  العربية  سموه  ما  بني  األخرية  العقود  خالل  نفسه  فرض 
عام  التساؤل  إىل  يدفع  مما   ،(Qur’anic Arabic vs Modern Standard Arabic (MSA))
حدث فعال للغة العربية: هل أفلت زمام األمور من بني أيدي املتمسكني باللغة املعيارية؟

والواقع أن زمام األمور قد أفلت من بني أيدهيم منذ البداية، ملا انفصلت لغات التخاطب 
اليومي عن اللغة املعيارية أو ابتعدت عنها؛ لكن ما حيدث اليوم أكثر خطورة، إذ أنه ينذر برشخ 

واضح بني فصحى قديمة وفصحى حديثة أو ربام لغات فصيحة عديدة.
ومع هذا يدعو املدافعون عن الفصحى إىل اختاذ قرارات لفرض اللغة العربية يف جماالت 
ال تزال تعتمد فيها لغات أجنبية، وإلقصاء أية حماولة العتامد الدارجة يف أي جمال، بام يف ذلک 
وأن  احرتامها،  جيب  حقوقا  للغة  بأن  التعليل  أتى  السياق  هذا  ويف  األويل.  التعليم  جماالت 
أو  العلم  جمال  يف  سواء  األجنبية  اللغات  هبا  تقوم  التي  املهام  بأيمن  القيام  عىل  قادرة  العربية 

جماالت االقتصاد واملال واألعامل، وذلک لكوهنا قد قامت، فعال، بتلک املهام يف املايض.
أفالطونية،  -ضمنيا-نظرة  تبنوا  قد  اللغة‟  ”حقوق  عن  املدافعني  أن  جليا  يظهر  هنا 
جتعل من اللغة نظاما قائام بحد ذاته، منفصال عن املامرسات السائدة يف املجتمع. ولربام كانوا 
أفالطونيني أكثر من أفالطون نفسه، عندما اعتربوا أن املعيار، وهو من إنتاج البرش، موجودا 

وقائام بذاته وليس عىل مبتدعيه سو أن ينحنوا أمامه إكبارا وإجالال.
يف  قرارات  العمومية  واملؤسسات  احلكومات  اختذت  أن  حصل  قد  أنه  إىل  أعاله  أرشنا 
تصوره.  يصعب  ما  النجاعة  من  هلا  كان  لغوية  سياسات  ضعت  وُ أن  حدث  وقد  اللغة،  جمال 
السلطات  وأن  صغرية،  منطقة  يف  متداولة  هلجة  أصلها،  يف  كانت،  الفرنسية  أن  مثال،  ونعلم، 
املركزية قررت، يوما ما، تعميمها يف كافة الرتاب الذي كانت تتحكم فيه، وقد نجحت يف ذلک 
عن طريق جتنيد جيوش من املدرسني وتوزيعهم عىل كل املناطق واألقاليم، وقد كان هؤالء، 
وكان  حينئذ.  بالقومية  الشعور  لقوة  نظرا  إليهم  أسندت  التي  للمهمة  متحمسني  جد  آنذاک، 
متأثرين  كانوا  الذين  األوائل،  املسلمني  الدعاة  وأداء  بشعور  شبيها  وأداؤهم  املدرسني  شعور 
إليهم،  أسندت  التي  املهمة  يف  املدرسون  نجح  لذلک  اجلديد؛  الدين  بتعاليم  جوارحهم  بكل 
مثلام نجح أولئک الدعاة يف نرش الدعوة عىل أوسع نطاق. والسؤال اليوم هو: هل يمكن تكرار 
هاتني التجربتني باالعتامد يف وقتنا هذا عىل مستويات من التجنيد مثل تلک التي سادت أيام 

طفرة الشعور القومي وأيام الدعوة اإلسالمية األوىل؟
هل جيب أن ننظر اليوم إىل مسألة اللغة كام ينظر البعض إىل املعتقد الديني؟ أم جيب علينا 
ا للغة إىل ما أسامه الفقهاء حقوق اهللا؟ الواقع أن وقتنا اآلن خمتلف عن وقت  أن نضيف حقوقً
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أسالفنا، وأن زمان األفالطونية والكيانات التي تتصورها قد وىلّ إىل غري رجعة. أمامنا واقع 
يف  اإلسهام  إىل  تتطلع  صاعدة  أجيال  وفيه  باستمرار،  تتطور  معينة  لغوية  ممارسات  فيه  تتجىل 
يف  احلياة  وظروف  السياسية  واحلقوق  واألعامل  العلم  ميادين  يف  حاليا،  اإلنسانية  مسارات 
املجتمع. أمامنا أيضا تراث يتكون من تراكامت يف لغة الصناعة ويف لغات التواصل الطبيعي. 
أمل حين الوقت ملواجهة هذه األوضاع بعيدا عن الشعارات وعن استنفار املشاعر واستحضار 

مواجهات حدثت يف املايض ما عاد هلا من مربر اليوم؟
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ملخص: عودة إىل مسألة اللغات يف املغرب: من أجل مقاربة واعية ومسؤولة
تدعو هذه املقالة إىل التفكري من جديد يف املسائل املتعلقة باللغات يف املغرب واملنطقة املغاربية بوجه عام من 
خالل فهم يستند إىل املكتسب من املعارف يف العرص احلديث بخصوص ظهور اللغات وتطورها وقدرهتا عىل 
التكيف مع أشكال حمددة من التواصل. كام أهنا تدعو إىل النظر من جديد يف ما يربط جماالت اللغة والثقافة 
واهلوية من عالقات، وذلک من خالل فهم أفضل للعوامل التارخيية التي تؤثر عىل هذه املجاالت ووعي أكرب 

بأشكال الواقع التي حتدد احتياجات األجيال اجلديدة يف عامل يتزايد اندماجا.
الكلامت املفتاحية: اللغة العربية، الدارجة، الثقافة، اهلوية، املغرب، املنطقة املغاربية.

Résumé: Retour à la question des langues au Maroc: pour une approche avisée et 
responsable

Cet article invite à reprendre la question des langues au Maroc sur la base des connais-
sances acquises dans les temps modernes à propos des processus par lesquels les langues 
apparaissent, évoluent et véhiculent des formes de communication particulières. Il invite éga-
lement à repenser les relations supposées exister entre langue, culture et identité, encore une 
fois à partir d’une meilleure connaissance des facteurs historiques qui affectent ces domaines 
et d’une prise en compte des réalités qui déterminent les besoins des nouvelles générations 
dans un monde de plus en plus intégré.

Mots-clés: Langue arabe, darija, communication, language, identité, culture.
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Abstract: Revisiting the Question of Languages in Morocco: for an Informed and 
Responsible Approach

This article invites a rethinking of the issues related to languages in Morocco  through an 
understanding based on knowledge acquired in modern times about languages emergence, 
evolution and their adaptation for specific forms of communication. It also invites a reconsi-
deration of the relationships between language, culture and identity, through a better unders-
tanding of the historical factors that affect these areas and a greater awareness of  the realities 
which determine the needs of new generations in a world increasingly integrated.

Keywords: Arabic language, darija, communication, language, identity, culture.

Resumen: Revisitando la cuestión de las lenguas en Marruecos: para un enfoque in-
formado y responsable

Este artículo invita a repensar las cuestiones relacionadas con los idiomas en el Marruecos 
a través de un entendimiento basado en el conocimiento adquirido en los tiempos modernos 
sobre el surgimiento de los idiomas, la evolución y su adaptación a formas específicas de 
comunicación. También invita a reconsiderar las relaciones entre lenguaje, cultura e identi-
dad, a través de una mejor comprensión de los factores históricos que afectan estas áreas y 
una mayor conciencia de las realidades que determinan las necesidades de las nuevas gene-
raciones en un mundo cada vez más integrado.

Palabras clave: lengua árabe, darija, comunicación, lengua, identidad, cultura.


