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Resumen: “El árabe marroquí, lengua materna o lengua nativa. Su enseñanza en la escuela para 
mejorar el desarrollo cognitivo y las destrezas del habla, lectura y escritura en árabe estándar”. 
Partimos de la presentación de tres modelos de codificación y normalización de lenguas: el 
castellano, el maltés (árabe maltés) y el griego. A continuación exponemos la situación lingüística 
de Marruecos en relación a la lengua árabe y reflexionamos sobre el valor dado al árabe marroquí 
desde las esferas de poder, incidiendo en la necesidad de que sea reconocido como lengua de 
enseñanza, siguiendo así las recomendaciones de estudios pedagógicos, con el fin de que las 
competencias en árabe literal (L2) sean más sólidas. Por último, destacamos el valor creativo del 
árabe marroquí, presentando algunas de las producciones literarias y los esfuerzos de profesores e 
intelectuales marroquíes por codificar y normalizar esta lengua. 
 
Palabras clave: Árabe marroquí moderno; lengua nativa; lengua materna; codificación; 
normalización, estandarización; política lingüística; educación en la L1. 

                                                           
 :E-mailاستاذ اللغة العربية ؤ الدارجة املغربية فشعبة الدراسات العربية ؤ اإلسالمية فجامعة األوتونومة فمدريد   *

francisco.moscoso@uam.es .عاصرة
ُ
، من الرحيم يوسي نشكروا األستاذ  عبد. كتبنا هذ املقال بالعربية املغربية امل

رتِجم حسن بنحدو حندي ؤ جلنة حترير هذ اّلة كّل االقرتاحات اللي سيفطوا لنا بعد قراية  جامعة حممد اخلامس،
ُ
ؤ امل

عاصرة ديال األستاذ عبد الرحيم يوسي .هذ املقال
ُ
 .اخرتينا لكتابة هذ املقال اقرتاحات ترميز العربية املغربية امل
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Abstract: “Moroccan Arabic, Mother Tongue or Native Language. Teaching Moroccan Arabic at 
School to improve Thinking, Speaking, Reading and Writing Skills in Standard Arabic”. We begin 
with the presentation of three models of coding and standardization of languages: the Castilian, the 
Maltese (Maltese Arabic) and the Greek. Following it, we discuss the linguistic situation in Morocco 
with the emphasis on the Arabic language. The Moroccan Arabic has’nt any value in the eyes of the 
local authorities and for it, we stress that Moroccan Arabic needs to be recognized as the language of 
instruction, following the recommendations of Educational Studies, aiming to improve the 
knowledge of Standard Arabic. Finally, we emphasize the creative value of any language, presenting 
some of the literary works in Moroccan Arabic and the efforts of a group of Moroccan enthusiasts, 
including teachers and intellectuals to codify and standardize Moroccan Arabic. 
 
Key words: Moroccan Arabic; Native Language; Mother Tongue; Coding; Standardization; 
Linguistic Policy; Education in L1. 
 

 يفاللغوية  وضعيةال ونتطرق إىل دراسة . ّيةناليوناو ) العربّية املالطية(، املالطية لقشتاليةا: تطبيع اللغاتو رتميز لمناذج :  ملخص
اعتقادا منا أا جديرة للعربية املغربية  والنظرة الدونية اليت تعطيها السلطات السياسية والدينية. اللغة العربيةعلى  مع الرتكيزاملغرب 

 اقرتاحات بناء على املدرسة االبتدائية يفعماهلا است ونقرتح. بالتقدير واالحرتام يف جمال التعليم، وفقا للتوصيات البيداغوجية احلديثة
نقّدم بعض النتائج و لعربية املغربية لالقيمة الفّنية  نؤكدأخريا و . العربية الفصحىوذلك من أجل تقوية معرفة  ونيسكويال منظمة
  .اللغة ههذ لرتميز وتطبيعغاربة املاحثني والبساتذة هود اليت بذهلا جمموعة من األاجلو األدبية 

  )هذه املقالة مكتوبة كامال بالعربية املغربية: مالحظة(
  

 .؛ اللغة األم؛ ترميز؛ تطبيع؛ توحيد؛ سياسة لغوية؛ تعليم اللغة األمصليةاأللغة الالعربية املغربية؛ : الكلمات المفاتيح

  
 

  قديمت. 0
اللغة األم أو اللغة األصلية ديال كّل الشعوب فالعامل، ؤ بعرتاف الاهتّزت بعض األصوات لطلب ا

تعيش  يهذروها قالل، ؤ هذ الشي فكّل وقت ؤ خاّصًة فُمجتمعات اللي اللغة األم كاكا واّخا الناس اللي  
  . بة من املغربفهذ السياق نلقاوا أمثال قري. فيها حتت سلطة لغة رمسية أو استِعمارية

فبالدنا انتونيو دي نيربخية كتب فعام ألف ؤ أربع مائة ؤ ثنني ؤ تسعني حنو اللغة القشتالية فزمان 
مخسة ؤ عشرين سنة من بعد، أّلف نفس الكاتب دراسة على . فاللي الدراسة فاجلامعة كانت باللغة الالتينية

فمالطة، اللغة . )1(سني من لغات أخرى فالقارّة القدميةنيربخية كان رائد فأوربّا ؤ تبعوه دار ". ضبط كتابتها"
غات لمن قبل، ال. املالطية، ؤ هي من عائلة العربية، وّالت لغة رمسية فعام ألف ؤ تسع مائة ؤ أربعة ؤ ثالثني

ما هذ الصفة الرمسية فهذ الدولة من االّحتاد األورّيب جات بعد . الرمسية كانْت غري الطاليانية ؤ الينگليزية

                                                           
الباحث ميكن قراية هاذ الكتاب ؤ خاصًة حبث النحو اللي كتب العامل بالدراسات االسبانية أنتونيو   على هذ الدارس ؤ   )1(

   Nebrija 1989. :كيليس



 تعليمها فاملدرسة.صليةاأللغة اللغة األم أو الالعربية املغربية، 

 

 

AAM, 20 (2013) 151-167 
 

153 

كتابة اللغة   )2(تكّونْت جلنة من كّتاب مالطّني فعام ألف ؤ تسع مائة ؤ عشرين باش يناقشوا ترميز ؤ تطبيع
قبل، هي اللغة  ماحلاالت اللي تكّلمنا عليهديال ؤ احلالة الثالثة، ؤ هي قريبة من اليوم على الزوج . )3(املالطية
يقارن ازدواجية العربية مع احلالة اللغوية فاليونان قبل عام كا ي  الكاتب ؤ عامل االقتصاد فؤاد العرو . اليوناية

، لغة "الكاثاريفوسة"قبل هذ السنة، احلكومة كانت كا تستعمل . ألف ؤ تسع مائة ؤ سّتة ؤ سبعني
ؤ فهذ الوقت جا قانون جديد اللي دار . ، اللغة األم ديال اليونانّني "الذميوطيكي"فمستوى قدمي، مقابلة 

  .)4(لغة رمسية ديال البالد" يكيالذميوط"
ديال احلاالت، املساعدة ؤ التدخل ديال احلكومة كانوا زوج عواِمل مهّمني لتطبيع كتابة  ثالثةفهذ ال

  فاملغرباملثال الشعيب  . اللغة األم ؤ تعميم ِدراستها يف املدارس ؤ اجلامعات ؤ املراكز التعليمية بصفة عاّمة
إًذا، حضور الباحثني بوحدهم ماشي كايف ؤ خّصنا يّد الدولة باش ". ّفق شييّد وحدة ما تص: "كا يقول

  .يونانفالمالطة ؤ فداروا فاسبانيا،  فلغوية كيالسياسة النبنيوا واحد 
قرن الكا يذّكرنا باللي األفكار االّولّني على أصل اللغة ّتقالوا ف  )5(العامل اللغوي االسباين الثارو كارّيطري

اللي كان  " األصل اإلهلي"د املسيح ؤ هكذا خلقوا زوج نظريّات اللي بقاوا حّىت اليوم ؤ هم اخلامس قبل ميال
اللي كان كا يدافع عليه دميوقريطس حيث اإلنسان حمتاج " األصل املّتفق عليه"كا يدافع عليه هرياقليطس ؤ 

فاملاضي ؤ . طون ؤ أرسطومع مرور الزمان بفضل إفال ينهذ الزوج ديال النظريّات كانوا مشهور . باالّتصال
ؤ وّلوا حبال جهاز باش يقهر لغات أخرى اللي ما كانْت ش  همفاحلاضر بعض اللغات سيطروا على غري 

القشتالية سيطَرت على العربية ؤ باقي اللغات ديال اسبانيا ؤ العربية . حمتمية بسلطات سياسية ؤ ال دينية
رت فاآلراضي ذعربية ؤ اللغات األخرى اللي كانت ّ اللي كتبوا بيها القرآن سيطرت على خواتاا ال

  .املفتوحة، حبال األمازيغية فشمال إفريقيا
احتياج ترميز ؤ تطبيعها  وافهذ املقال غادي نفّكروا فحالة العربية املغربية فالبالد الشقيقة ؤ نقرتح

غة األصلية فالفرتة اآلّوىل املدرسية الستِعماهلا فرتبية الدراري فاملدرسة على أساس بيداغوجي ؤ هو التعليم بالل
نقولوا أنّنا ماشي ضّد العربية الفصحى ؤ هّي لغة مهّمة فالرتاث العريب ؤ  ماؤ ال بّد . )6(ديال التلميد

                                                           
)2(

  .تعميم هذ الكتابة: تثبيت الكتابة؛ تطبيع: ترميز    

 اإلسم ديال هاذ اللجنة كان    )3(
"Għakda tal Chittieba tal Malti - Għaqda tal-kittieba tal-Malti" )على هاذ ). عقد متاع الكتابة متاع املالطية

بيّد يوسف أكيلينة ؤ منشور ، مقال مكتوب "Systems of Maltese Orthography:" املوضوع، اقراوا
  . 101-75. ص ،  Aquilina 1997:فكتاب

 Frangoudaki 2010. ؤ  Laroui 2011: 119-120:اعلى هذ الشي، اقراو   )4(
   Lázaro Carreter 1949: 20-21.شوفوا   )5(
 :ؤ إلسناد هذ املبدأ، اقراوا اقرتاحات متخّصني الونيسكو على هذ القضية فالوثيقة اللي ميكن تديشارجيوها فهذ املوقع   )6(

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001871/187101e.pdf    
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عليها نقولوا أنه إال  وافاحلاضر، والكّنها ماشي اللغة األم ديال حّىت حّد فالعامل العريب ؤ زايدون باش ندافع
اللغة األم دياهلم ؤ طّورنا العقلية دياهلم بيها، التحول ديال التطور العقلي لتعليم العربية دّرسنا أوالدنا ب

فهذ . الفصيحة حبال لغة ثانية غادي يّدار احسن ؤ باكثر من املهارة ؤ القدرة على اهلذرة، القراية ؤ الكتابة
وبة مع متويل معقول غادي نقدروا ؤ مصح الطريق البيداغوجي ؤ باملساعدة ديال سّياسة لغوية ُمالئمة

املغرب بالنسبة للغة األّم؟ ؤ  منهاكا يعاين  عالش هذ احلالة اخلايبة اللي. نـْنَـْقُصوا النسبة العالية ديال األّمية
  عالش احلكومة ما كا حتّل ش هذ املشكيل؟

  
  حالة العربية فالمغرب. 1

كا خنّليوا هنا التقدمي ديال . غربنبداوا هذ املقطع بشرح احلالة ديال العربية فامل غادي  
ربعني فاملائة أشلحيت، اللي كا يهذروا امازيغت ؤ التاريفيت، التااألمازيغية ؤ كّل الثالثة د اللغات دياهلا، الت

عادًة " ازدواجية"كا نسّميوا حالة العربية فكّل البلدان العربية بكلمة . ؤ هّي اللغة األم دياهلم )7(ديال املغاربة
زوج مستويات والكني اكثر،  غريفاحلقيقة ما كاين . لح ماشي صحيح بالضبططيديًا، والكن هذ املصؤ تقل

حنا، باش نسّهلوا الشرح للطلبة ديالنا  . بالعربية الفصحى اللي كا يهذرعلى حساب السياق ؤ املهارة ديال 
 :)8(على مخس مستويات نفرقواكا 

  
 .قرآن ؤ نصوص العصور الوسطىمستعملة فنّص ال: العربية الفصحى القدمية •
مستعملة فاإلدارة، األدب ؤ التعليم بصفة عاّمة بعد النهضة فالقرن : العربية الفصحى العصرية •

 . هي فمستوى معاصر ؤ سهل على املستوى السابق لفهم ؤ ترمجة العلوم اجلديدة. تسعطاش
غاربة، والكن ُمستعملة حّىت بأغلبية د هّي اللغة األصلية ديال سّتني فاملائة ديال امل: العربية املغربية •

ّخى اكا يتكّلموها الناس فداخل حدود البالد ؤ مفهومة فيها ؤ و . األمازيغّني حبال لغة ثانية لالّتصال
املهّم، هّي لغة ألّا مفهومة عند الناطقني بيها فاملغرب ؤ عندها، . تكون اختالفات صوتية ؤ لفظية

ل أو مراْة من طنجة كا يقدروا يفهموا ويهذروا مع شي واحد من إًذا راج. طبًعا، تركيب مشتارك
لعكس العربية املغربية للبالد الكاملة اللي كا  البالؤ من جهة أخرى، خّصنا نرّدوا . أگادير مثًال 

كا يدويوا الناس فالعاصمة السّياسية، الرباط، ؤ العاصمة االقتصادية، الدار البيضاء، حيث منها  
التلفزة، ؤ الناس من مناطق أخرى كا يقّلدوا النعوت املعّينة ديال هذ اهلذرة ألّم كا تذيع اإلذاعة ؤ 

                                                           
، والكن )http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=tzm( "Ethnologue" طبًقا ملوقع  )7(

 ديال الناطقني املغاربة اللي عندهم األمازيغية حبال اللغة األم %28,2إحصاء السّكان األخري يعّدد غري 
)http://www.hcp.ma/Recensement-general-de-la-population-et-de-l-habitat-2004_a633.html(  

ؤلرؤية لغوية كاملة ديال املغرب فيها  Moscoso 2010: 45-62. ال اللي كتبنا أخريًاعلى هذ املستويات، شوفوا هذ املق   )8(
  Youssi 2013.كّل اللغات، األمازيغية، الفرانسية، العربية املغربية ؤ العربية الفصيحة، ؤ التبادل اللغوي بينام، اقراوا 
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أو " توحيد"هذ التأثري ديال اهلذرة ديال العواصم مسّمي . يظّنوا باللي هّي مرتفعة على اهلذرة دياهلم
 تكونؤ واّخى ديال كّل منطقة مائة فاملائة  امليزات اخلاصةشبه توحيد حيث ما نقدروا ش حنّيدوا 

عالش ما ندّخلوا ش العربية اجلزائرية فنفس : السؤالهذ ؤ دابا كا جيي . أكادميية اللغة العربية املغربية
العائلة ؤ هّي مفهومة عند املغاربة؟ ألّن هنا قضية براغماتية، زعما، املغرب، حبال البلدان األخرى 

االستقالل، ؤ زايدون، كيف قلنا من قبل،   العربية، عندو حدود ؤ واحد النظام املعاصر بناوه بعد
أالختالفات كا يكربوا مّلي منشيوا للشرق ؤ . كاينني اإلذاعة ؤالتلفزة اللي كا يذيعوا من العواصم

احلدود السيّاسية ؤ التوحيد اللي  : ضروري نفّرقوا فمكان ؤ باش نديروا هذ الشي عندنا زوج معايري
 .واصممن العهذ اإلذاعة املباشرة  يعكسكا 

عاصرة •
ُ
هذ املستوى عندو تركيب العربية املغربية ؤ فيه كلمات ؤ مجل من العربية  :)9(العربية املغربية امل

هّي مستعملة عند الناس اللي عارفني العربية الفصحى ؤ هاذرين فسياق رمسّي حبال . الفصحى
ؤ من . إتقااعلى مستوى  استعمال العربية الفصحى فاهلذرة كا يعتمد. فاالستجوابات، فالربملان إخل

ناحية أخرى، ؤ بصفة عاّمة، كاينني مصطلحات فصيحة مفهومة عند الناس ؤ واّخى يكونوا أّمّني ؤ 
 .هذ الشي بفضل الوسائط اإلعالمية

ؤ هّي الِصَيغ املختلفة ديال العربية املغربية اللي موجودة فاملناطق اللغوية : هلجات العربية املغربية •
مدن  (، الوسط )جبالة ؤ احمليط األطلسي حّىت لعرائش تقريًبا(الشمال : كاينني فاملغربالثالثة اللي  

ؤ واّخى  . نيةافهذ املنطقة كا يهذروا العربية احلس). من وادي درعة للجانوب(ؤ اجلنوب ) كبار
كاينني گاع هذ الصيغ، الناس كا يتفامهوا، حبال فاسبانيا إال كاين شي واحد من اخلوزيرات كا 

 .فاهم مع واحد أخر من إرون واّخى كّل واحد عندو اللهجة ديالويت
 

  العربية المغربية لغة مضيومة. 2
بني التعديالت اللي دخلوا فالدستور املغريب هذي عامني، أّول يوليو ألفني ؤ حضاش، كاين ما يتقال 

هذ الزوج د اللغات . يغيةلغة رمسية أخرى ؤ هّي األماز  ةالفصحى، كاين يعينمع العربية، : فالفصل اخلامس
نية  اؤ على العربية املغربية ؤ احلس. فالتعليم أو فاإلدارة مثًال : غادي يكونوا حاضرين فكّل ااالت اتمعية

  :كا نقراوا النّص التايل
  

اية اللهجات تعمل الدولة على صيانة احلسانية، باعتبارها جزءا ال يتجزأ من اهلوية الثقافية املغربية املوحدة، وعلى مح"
والتعبريات الثقافية املستعملة يف املغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان 

                                                           
   Youssi 1992. على هذ املستوى الوسط، اقراوا  )9(
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اللغات األجنبية األكثر تداوال يف العامل؛ باعتبارها وسائل للتواصل، واالخنراط والتفاعل مع جمتمع املعرفة، واالنفتاح 
 .على حضارة العصرعلى خمتلف الثقافات، و 

ُحيَدث جملس وطين للغات والثقافة املغربية، مهمته، على وجه اخلصوص، محاية وتنمية اللغتني العربية واألمازيغية، 
. ويضم كل املؤسسات املعنية ذه ااالت. وخمتلف التعبريات الثقافية املغربية باعتبارها تراثا أصيال وإبداعا معاصرا

 .)10("صالحياته وتركيَبته وكيفيات سريهوحيدد قانون تنظيمي 
  

يعتارفوا ملستقبلها باش  ، والكن الباب مفتوح"هلجة"بالنسبة للعربية املغربية غري كا يهذر عليها بإسم   
سجام نؤ ال بّد أّا كا تساهم فهذ اال. بوضوح أّوًال كا لغة ، ثانًيا كا لغة وطنية ؤ ثالثًا كا لغة رمسية ا

أّي لغة ". األكثر تداوال يف العامل"وّي مع العربية الفصحى، األمازيغية ؤ اللغات األجنبية السياسي ؤ اللغ
العامل، ؤ واّخى ما عندها ش كتابة ؤ عدد الناطقني بيها قليل، كا تقدر تعّرب بيها على أي علم ؤ أي فّن، 

ة قضية أخرى ؤ هّي جتديد ؤ كاين. ؤ تعبري كتايب محبال اللغات اللي عندهم عدد كبري ديال الناطقني بيه
مبادرة ديال حبث لؤ مثًال، العربية املغربية، هلذ الغرض، حمتاجة ل" لعصر الكمبيوتر"لغة باش نقرّبوها  حتديث

اللغوّين ؤ احلكومة لرتميزها ؤ تطبيعها أوًال ؤ لتجديدها بكلمات ؤ مجل جديدة اللي كا جييوا من العربية 
ن نفس العائلة، ؤ هي بكتابة ِمعيارية ُمقّننة، حاضرة فالرتاث ؤ هّي أغلبية حيث هذ اللغة م ىالفصح

  .فمستوى ثقاّيف مرتفع
ونيسكو، التعليم فاملدرسة االبتدائية خّصو يكون بلغة يكما قلنا فاملقطع األول، ؤ تابعني اقرتاحات ال

ل من بعد، منني يكون عندو احلليب األّول ؤ العربية الفصحى ال بّد تكون لغة ثانية اللي غادي يقرى الطف
حبال اإلنگليزية ؤ العربية  األقوياءفالعامل ديالنا كا نديروا األّولّيات على لغة . تطّور عقلّي مقبول باللغة األم

  .يستحّقوهاكا للغات ديال البلدان ديالنا ؤ نعطيوهم القيمة املناسبة اللي  ش الفصحى ؤ ما كا نتلّفتوا 
إال . )11(، قال باللي كاين عالقة متينة بني املعرفة ؤ اللغة األم ديال الطفلفيجوتسكيعامل النفس، ليف 

، العربية املغربية أو األمازيغية، ؤ )1ل(اللغة األوىل شّجعنا دراسة إال . قاطعنا تطورها كا مننعوا تقدم املعرفة
لى األقّل، يكون التطّور ي، عئفالوقت ديال اإلبتدا) 2ل(نعتمدوا على العربية الفصحى حبال لغة ثانية 

. –اللي كا يبحث عن تطّور اللغة )12(كا يقول األستاذ جيم كوّمينس–احسن  ،اللغوي، عقلّي ؤ أكادمييّ 
هذ املثل كا يقول لنا باللي التخميمة، ؤ هي املعرفة، خّص ". ؤ ختميمة ؤ ال ضربة باملقصّ  ةمائة ختميم"

التعليم املغريب  باللي واحنا كا نظنّ  .للغة األصلية ديال احلليب األّولتكون األّول فتطّور الوالد ؤ هي تبدا فا
كون من االستقالل ؤ حّىت اليوم حماربة مستدمية كا تللواقع اتمعي املهّم ؤ هّو األّمية، اللي   البالخّصو يرّد 

                                                           
  I الباب #http://www.mcrp.gov.ma/Constitution.aspx  فصل اخلامس ديال الدستور فشوفوا ال  )10(
  Vygotsky, 2010, p. 226.على هذ الفكرة شوفوا    )11(
   Cummins 2002: 17.فكتابو  )12(
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البالد فاحلني اللي داروا  يتقال باللي كاين نسبة أّمية عالية فهذ )13(املغرب املمكنفتقرير . بال نتيجة حقيقية
اجلامعات ديال زايدون املتخّرجني اجلداد من . مخسني فاملائة تقريًبا: إحصاء سّكاا فعام ألفني ؤ أربعة

تكوين مقبول باش يقابلوا حتّديات اتمع الراهن ؤ كا يكّملوا الدراسة دياهلم ؤ  يما عندهم ش احلكومة
اللي عندهم اإلمكانيات . )14("الخدمة، ال قراية، ال ردمة"ثل املغريباحلالة دياهلم حبال اللي معّرب فامل

االقتصادية كا يسيفطوا والدهم للمدارس األجنبية اللي كاينني فاملدن الكبار، مدارس كا يقّريوا فيها باللغة 
عدد  . ربية الفصحىافتقار التعليم العاّم باللغة الع الفرانساوية، الصبانيولية أو الينگليسية، ؤ هذ احلالة يكّثر

  . )15(تكّونوا فاملدارس اخلاّصة ؤ فجامعات خاّصة أو أجنبية املغاربةكبري من اُألُطر 
 لعصرنةعرتاف وطين اكرب والكن الّلي صحيح أيًضا هّو أن هذ اللغة حمتاجة الالعربية الفصحى حمتاجة 

  :ية الفصحى ما يليالكاتب املصري الشوباشي كا يقول على العرب. ؤ تبسيط تركيبها املعّقد
  
وبالتايل فأنا أقول إن اخلطأ يقع بالكامل على . اري الزمانجيتغري بتغيري الوقت وأن يبد أن ال كائن حي [..] "

  .)16("اھمستخدمي العربية لكنه يقع أساسا على عاتق اللغة نفس
  

يقرتح  .)17("عاجلةغتنا يف حاجة إىل انتفاضة حتديثية ل"يتأّكد أن كا ؤهلذ السبب، الكاتب املصري،  
ؤ مراقبة القوّين، يعين " التقوقع"الشوباشي جعل اللغة اّتصاليا حيا ؤ حقيقيا فاحلياة اليومية ؤ جتّنب 

فالفّم "ميكن كا يقولوا هذ الناس باللي . يراقبون اللغةكا احلكومة، العلماء ؤ الكّتاب بصفة عاّمة، هم اللي  
كا السياق الفّم هو الدقم ديال الشعب ؤ الدبّانة هي األفكار اللي   ؤ فهذ". املشدود ما دخالُت دبّانة

  . تشّكل املعرفة دياهلم عرب اللغة األم
  بتطعيمؤ بتطبيعها، بعون العربية الفصيحة ؤ  هاكيف؟ برتميز . نأمنوا بإحياء اللغة األّم أو أألصليةكا حنا  

د، كما قال من يوقت، ؤ بال شكوك، خّصنا نديروا جهد زافنفس ال. كلمات جداد مبوارد تركيب العربية املغربية
عاصرة فنفس املستوى ديال 

ُ
قبل الكاتب املصري باش خنّرجوا العربية الفصحى من التقوقع ؤ نقرّبوها للحياة امل

  .لقاء العربية الفصحى ؤ العربية املغربية فاملدرسة غادي حيّىي الكون ديال كّل وحدة. اللغات األخرى
نرجعوا للنافورة ؤ هي فكلمات املفّكر الكبري ابن  خصناوا عالش العربية املغربية هي مضيومة باش نفهم

  :ؤ هّي كما يلي فكتاب العرب خلدون اللي موجودة
                                                           

   Le Maroc possible, 110.شوفوا   )13(
   Le Maroc possible, 111.فنفس الكتاب  )14(
  . Vermeren 2001: 151اواعلى هذ القضية، اقر   )15(
  .11 :2004 الشوباشي   )16(
  .52 :2004 الشوباشي   )17(
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ولغة أهل اجليل كلهم مغايرة للغة مضر اليت نزل ا . اعلم أن ملكة اللسان املضري، هلذا العهد، قد ذهبت وفسدت"

إال أن اللغات ملا كانت ملكات كما مر كان تعلمها ممكناً، . غة أخرى من امتزاج العجمة ا كما قدمناهالقرآن، وإمنا هي ل
ووجه التعليم ملن يبتغي هذه امللكة ويروم حتصيلها أن يأخذ نفسه حبفظ كالمهم القدمي اجلاري على  .شأن سائر امللكات

حول العرب يف أسجاعهم وأشعارهم، وكلمات املولدين أيضًا أساليبهم من القرآن واحلديث، وكالم السلف، وخماطبات ف
يف سائر فنوم، حىت يتنزل لكثرة حفظه لكالمهم من املنظوم واملنثور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن املقاصد منهم، 

من آساليبهم  مث يتصرف بعد ذلك يف التعبري عما يف ضمريه على حسب عبارام، وتآليف كلمام، وما وعاه وحفظه
وحيتاج مع ذلك إىل . وترتيب ألفاظهم، فتحصل له هذه امللكة ذا احلفظ واالستعمال، ويزداد بكثرما رسوخًا وقوة

والذوق . سالمة الطبع والتفهم احلسن ملنازع العرب وأساليبهم يف الرتاكيب ومراعاة التطبيق بينها وبني مقتضيات األحوال
وعلى قدر احملفوظ وكثرة االستعمال تكون .  هذه امللكة والطبع السليم فيهما كما يذكر بعديشهد بذلك، وهو ينشأ ما بني
ومن حصل على هذه امللكات، فقد حصل على لغة مضر، وهو الناقد البصري بالبالغة  .جودة املقول املصنوع نظمًا ونثراً 

  .)18("واهللا يهدي من يشاء بفضله وكرمه. فيها، وهكذا ينبغي أن يكون تعلمها
  
ذهبت "اللغة العربية باش ّتكتب القرآن  يعينأّوًال لغة مضر، : فهذ النّص كاين زوج أفكار مهّمني  
كالمهم القدمي   "؛ ؤ ثانًيا باش تعّلمها الزم حنفظوا "امتزاج العجمة بيها"فعهد ابن خلدون لسبب " وفسدت

ظّن باللي أصل العربّيات ديال اليوم هّو إًذا ابن خلدون كا ي. "اجلاري على أساليبهم من القرآن واحلديث
يتعايشوا ماضًيا ؤ حاضرًا مع العربية كا العربية ديال القرآن ؤ سبب فسادها هّو دخول كلمات اللغات اللي  

لوا باللي اإلهلام و باحرتام نق. ديال أصل اللغات" إهليةنظرية "كما قلنا فتقدمي هذ املقال، هذي . الفصيحة
حنا نعَتمدوا على النظرية . حاجة ؤ كتابة النّص الديين من طرفها شي حاجة أخرى شي والوحياإلهلي ؤ 

هذي نظرية عقلية ؤ . نسان، يعين اللغات كا تتطّور دميا طبقاً الحتياج اّتصال اإل"األصل املّتفق عليه"ديال 
كّل لغة، ؤ . كلمات، ما كاينة شي لغة صافية بالنسبة اليعينكّل اللغات ديال العامل ربيبات، . أكادميية

ستعارات حيت خّصها التعبري على األشياء اجلديدة إّما ذ اال مفردات دخيلةحّىت العربية الفصيحة، عندها 
  .إّما خبلق كلمات جداد بعون الرتكيب اللغوّي دياهلا

. الزمة لةاملفردات الدخياألستاذ املالطي أكيلينا، باحث مشهور فدراسات العربية املالطية، كا يأّكد أن   
هّو كا يعطي زوج أسباب لتربير هذ . طية كاينني كلمات من الصقلية، الطاليانية ؤ الينگليزيةلفالعربية املا

، تعبريو غادي ينقص ؤ ما غادي ش تكون  املفردات الدخيلةيقبل ش كا أّوًال إال كاتب مثّقف ما  : التأكيد
دان أخرى؛ ؤ ثانًيا الدراسات ديال اللغة املالطية، ؤ عندو اإلمكانية باش يلحق الكّتاب املعاصرين ديال بل

                                                           
  .فالفصل السادس من الكتاب األول، فتعليم اللسان املضريشوفوا ابن خلدون،    )18(
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خاصًة هذيك اللي تقّلبوا على حضور العنصر الرومانسّي اللي سبق األساس العرّيب، غادي تكون حمّددة بزّاف 
  .)19(يشّكلوا وحدة متجانسة ؤ إنتاجية كا  العربية ؤ الرومانّسة، هم اللي يعينحيث هذ الزوج العناصر اللغوية، 

باحث ديال اللغات ؤ عاشق اللغات، خيسوس توسون، كا يقول باللي لغة بالكتابة ماشي مرتفعة ال  
  يوّري لنا األضرار الليكا خّصنا نراجعوا هذ التأكيد اللي  . ، ما كان ش تربير هلذ الفكرةشمسوا على لغة بال

 :تصّغر الشفهية حيت كا
  

اإلنسان كا يهذر والكن الكتابة بدات هذي مخس أالف ؤ  هذي اكثر من مائة ؤ مخسني ألف سنة باللي] ...["
لوكان خلقوا اللغات غري لالّتصال الكتايب لوكان فىن البشر ؤ لوكان كانوا اجلنانيز ديالنا مثقفة . ثلث مائة سنة تقريًبا

  .)20("هذ الشي متحّققاكثر ؤ 
 

  :اللغات د العامل، كا يقول بوضوح باحث أخر ديال اللغات ، خوان كارلوس كابريرة، اللي درس بزّاف د 
  

ما . اّتصالية بدائية ؤ سهلة على اللغات الغربية هّو غالط بساطةً  أنظمةالقول أن فاتمعات األصلية اللغة كا تبان "
لقاوا حّىت شي لغة أصلية فأي جمتمع اللي عندها هذ النعوت ؤ اللي ميكن نقولوا باللي هّي نظام بدائي أكثر من نظام 

 .)21("غات الغربية املنشورة فالعاملالل
  

  العربية المالطية ؤ جهد األستاذ أكيلينة. 3
 ديالاجلهود األكادميية  كا يربز، األستاذ وليفري فرّجييلي  )22(مقاالت فعلم اللغة املالطيةفتقدمي الكتاب   

 كا يذكرعلى سبيل املثال،  . طية حبال لغة أصلية لالّتصال ؤ للفنّ لاللغة املاب، لالعرتاف )23(األستاذ أكيلينة
                                                           

   Aquilina 1997: 2-3.شوفوا   )19(
 ja fa més de cent-cinquanta mil anys […]“: النّص باللغة الكتاالنية هوّ  Tusón 2011: 141-142.شوفوا  )20(

(150.000) que ens exercitem xerrant, i resulta que l’escriptura va començar només en fa cinc 
mil tres cents (5.300); i si les llengües haguessin nascut exclusivament destinades a la 
comunicació escrita, ja fa temps que els humans ens hauríem extingit; aixó sí, les nostres 

exèquies haurien estat d’alló més cultes”. 
 La idea de que en las comunidades nativas“: هوّ  القشتاليةالنّص باللغة  Moreno 2009: 30-31.شوفوا  )21(

ha de manifestarse el lenguaje mediante sistemas de comunicación más rudimentarios, 
simples y elementales que los de las lenguas occidentales, es sencillamente falsa. No se han 
encontrado comunidades cuya lengua autóctona o nativa tenga estas características y pueda 
considerarse como un sistema más primitivo que el de las lenguas occidentales de ámbito 

mundial”. 

  Aquilina 1997.اقراوا   )22(
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فعام ألف ؤ تسع مائة ؤ فتقدمي هذ املقال قلنا أن . )24(حتت ثالث سالطنيالرواية اللي كتب األكادميي، 
عشرين كّونوا جلنة من كّتاب فمالطة باش يناقشوا ترميز ؤ تطبيع كتابة اللغة املالطية ؤ وّالت هذ اللغة رمسية 

لطية ما كانت ش مكتوبة ؤ ترميزها ؤ اقبل القرن سبعطش امل. ثنيفعام ألف ؤ تسع مائة ؤ أربعة ؤ ثال
  .)25(تطبيعها جاوا بعد تكوين هذ اللجنة

 :يؤّكد أنكا ؟ األستاذ أكيلينة  شنو هي العالقة بني املالطية والعربية  
  

ديال مشال أفريقيا تشارك خصائص مورفولوجية مع العربية، خاّصًة مع اللهجات كا اإلجابة ديالنا هي أّن املالطية  "
 .)26("لكلمات ؤ بناء اجلملةلوالكّنها عندها تأثري أعجمي كبري من الصقلية بالنسبة 

  
هذ الباحث يذّكرنا باللي كانوا بعض املفّكرين اللي بّرروا األصل الفينيقي ديال املالطية والكن هذ   

عني ؤ وّالت إقليم جزيرة العرب فتحوا مالطة فعام مثن مائة ؤ سب. علميماشي الشي ماشي صحيح ؤ 
كانت مجاعة مسيحية مّلي جاوا العرب ؤ هي عندها اللغة دياهلا والكن ضاعت حبال  كْيبان باّيل . صقلية

. ما كانت ش عربية ااما نعرفوا ش بزّاف على هذ اللغة غري . األمازيغية فبعض املناطق من مشال أفريقيا
العاشر جابت معها اللهجة دياهلا ؤ فيها كلمات رومانسية من منني جات ساللة األغالبة ملالطة فالقرن 

النورماندّين جاوا عام ألف ؤ تسعني من صقلية ؤ ختموا فرتة حّكام العرب ". فّلوس"مشال املغرب حبال 
والكن العربية املالطية بقات عرب القرون حّىت اليوم على الرغم من احتالل وحضور البلدان األوربّية املختلفة ؤ 

  .)27(غام، خاّصًة الطاليانية ؤ الينگليزيةل
خدم طول حياتو . )28(ينكليزية فزوج جمّلدات-العمل اهلائل ديال األستاذ أكيلينة هو قاموس مالطية  

حنو، : نشر أعمال أخرى بنفس الغرض. ديال العامل اتباش يوّري باللي املالطية لغة فّنية حبال كّل اللغ
الطريق اللي بداوا يبنيوا فاملغرب أخريًا ؤ اللي نقّدموا  ي ؤ ها ه. )29(كثرية  قاموس ديال أمثال ؤ مقاالت

 .فاملقطع التايل من هذ التفكري
                                                                                                                                  

  .1976ؤ  1936اللي كان أستاذ فأستاذية املالطية ؤ اللغات الشرقية فجامعة مالطة بني   )23(
)24(  Taħt Tliet Saltniet (1938)  رواية تأر يةخيؤ هي.  
 Aquilina 1997: 75-101.على ترميز ؤ تطبيع الكتابة، اقراوا   )25(
 Our answer is that Maltese shares the“:النّص بالغة الينگليزية هوAquilina 1997: 180.   يف  )26(

morphological characteristics of Arabic, especially of the dialects of North Africa, but it has 
also been largely affected by Sicilian lexically, syntactically and idiomatically”. 

  Aquilina 1997: 42-62.على تأريخ ؤ تطّور العربية املالطية شوفوا   )27(
)28(   .Maltese-English Dictionary (vol 1: 1987; vol. 2: 1990 ينگليزية"ؤ خّلى بال ما يكّمل إصدار اجلزء -

  ."مالطية
 The Structure of Maltese (1959), Maltese Linguistic Surveys (1976), Maltese-Arabic:شوفوا  )29(

Comparative Grammar (1979), A Comparative Dictionary of Maltese Proverbs (1972). 
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  حركة لترميز ؤ تطبيع العربية المغربية. 4
األمثال، اخلرايف، الزجل، امللحون، : الفّن بالعربية املغربية موجود من شحال هذي، خاصًة فالشفهية 

دابا جا الوقت باش نوّزعوا هذ الفّن عرب الكتابة باش نورّيوا . ة، العيطة، احلّجايات، إخلالطقطوقة اجلبلي
القدرة الفّنية ديال اللغة العربية املغربية حبال كّل اللغات فالعامل، إّما تكون عندهم كتابة إّما ما تكون ش 

ابة هي هنايا الدّق ؤ الرحية هي الفّن الكت". حبال الكّمون، إال ما دقّيتيهم، ما يطلقوا لك الرحية. "عندهم
العربية املغربية ؤ هي تبقى غري هلجة والكن بعرتاف لالباقي ما كاين دعم حكومي . اللي كا خيلقوه املغاربة

الكّتاب بيها كاينني ؤ الطريق للرسم موجودة من خالل النصوص اللي 
ؤ  )30(سة زاكورةنشروا أخريًا ؤ مبادرة ترميزها ؤ تطبيعها من طرف مؤسّ 

  .جمموعة من األساتذة كما نفّسروا أدناهُ 
عندنا فاملغرب حالًيا زوج أجيال ديال الشعراء اللي كا يأّلفوا   
ممثلني اجليل األّول هم أمحد ملسيح ؤ . أزجال

ستينات ؤ الهم جّددوا الزجل ف. يدريس املسناوي
 كونيكا سبعينات ؤ داروه فنفس املكان اللي  ال

ع
ُ
ؤ املمّثل . اصر املكتوب فأّي لغة عامليةالشعر امل

ديال اجليل الثاين اللي كا يكتب من التسعينات هّو الشاعر مراد القادري اللي تبع 
رتاث ديال الشعر بالعربية املغربية مهّم من الزمان ال. التجديد اللي بدا اجليل األّول

ي عبد الرمحان هو سيد فيهفنوع شعري معروف بإسم امللحون ؤ الشاعر املشهور 
عاصر خمتلفة على امللحون حيث هي حرّة، . )31(ادوب اللي عاش فالقرن سطّاش

ُ
والكن كتابة الزجل امل

األستاذة ؤ املستعربة الصبانيولية . ماشي كتابة إجبارية بقافية ؤ بوزن ؤ مبوضوع معّني ؤ حمّدد يعين
  :ملعاصرّحتدد الزجل ا مريسيديس أراگون ويرطة من جامعة قادس كا

  
غري قليل من –والكن الزجل اليوم هو نوع من الشعر املثقف اللي مؤّلف بالعربية املغربية ؤ ماشي مكتوب للغنا 

على حساب النّقاد هو نوع . هو متوّجه للجمهور املتعّلم، حبال اجلمهور اللي يقرا الشعر بالعربية الفصحى. –املرّات
ة، املثّقفني ؤ األكادميّني فاملغرب على وجه اخلصوص منذ أّخر الستينات ؤ منذ ميارسوا األساتذكا أديب اللي  

األبيات حّرة ؤ كّل شاعر خيّصصها . فالشعر املرتفع ةاملوضوعات ديالو هي اللي موجود. التسعينات من شكل عادي
  .)32(ية ؤ ماشي باحلروف الالتينيةاحلروف ديال الكتابة هي العرب. لية ديالويقاعية، الكالمية ؤ التشكيباملوارد اإل

                                                           
  ./http://www.zakoura-education.org: ها هو املوقع دياهلا  )30(
   Prémare 1986.:كاين قراية مهّمة ديال هذ الشاعر املغريب  )31(
)32(  .Aragón Huerta 2013 
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بالنسبة الراوّين البارزين الّلي كا يكتبوا بالعربية املغربية، كاينني زوج أمساء  
الكاتب األّول كا يذّكرنا اش هي . )34(عزيز رگراگي ؤ )33(مراد علمي: معروفني

هذ اجليل  .فأوربّا قرىؤ  احلالة اللغوية ديال اجليل الثاين املغريب اللي كرب، ترّىب 
ؤ زايدون، بطل الرواية ما بغى ش يقرا العربية " لغتو املغربية كانت كوّهلا مهرمشة"

 ":مع من غادي ذرها"الفصحى حيث كان كا يسّول فراسو 
  
حمسن كان يعرف ال من الدار البيضاء وال من املغرب كوّلو غري املنشورات اللي كانوا واليديه  "

كان دائما  . ما إسافروا كّل عام ألّبليّيدة، كيف كانوا كايقولوا كاحيّطوا ليه على الطبلة قبل
زايدون لغتو املغربية كانت كوّهلا مهرمشة حىت بداْوا صحابو  . كايرفض ميشي معاهم، ألنه ما كايعرف حّد متّا

أو : قال مع راسوكايضحكوا عليه، أّما اللغة العربية اللي فرضو عليه واليديه يقرى يف اجلّامع، رفضها من اللول حيت 
" الّسيلت"إيّه يف بالد . ْهنا بالدي :ها أنا تعلّمتها مع من غادي ضرها، مع اجلّاوش؟ كان دائًما كايقول يف عناد

 .)35("سكان أملانيا األصليني
 

توّري لنا احتياج تعليم العربية املغربية بني اجلالية املغربية ؤ كا هذ احلالة    
اللغة األم دياهلم هّي العربية . ؤ هم صبانيولّني حبالنا والدهم اللي خلقوا فبالدنا

مقال باش نراجعوا  )36(كتبنا أخريًا. املغربية أو األمازيغية ؤ ماشي العربية الفصحى
الربمناج املوّقع بني اسبانيا ؤ املغرب لتعليم اللغة العربية ؤ الثقافة املغربية ؤ فيه نقدنا 

عربية ؤ قلنا أن الطلبة خّصهم للل املغرب بالنسبة أن يّتبع نفس النظام التعليمي ديا
حيفظوا ؤ يطّوروا اللغة األصلية دياهلم، يعين العربية املغربية ؤ األمازيغية أّوًال لتحسني 

  .اكتساب العربية الفصحى ثانًيا
الفّن ديال اللغة حيث التجربة ؤ اجلهد  كا تربزالرتمجة هي عينة أخرى اللي    

يبّني أنّه ميكن نقراوا ؤ ذروا على كّل املوضوعات فأي لغة ؤ واّخى ما عندها ش كتابة  ديال املرتجم باش
  :ها هو اهلدف ديال هذ الكتوب التالية اللي ترمجوا للعربية املغربية فهذ السنوات األخرية. رمسية ِمعيارية ُمقنّنة ؤ

  

                                                           
  .2012دار أيب رقراق للطباعة والنشر، : الرباط. رواية باللغة املغربية الّدارجة. OUT. دْمعة ْمساْفرة. الّرحيلاللي نشر   )33(
: الرباط. َعْيْب الشْهَبة؛ ؤ ريوايات أخرى؛ 2007منشورات رباط نيت ماروك، . الرباط. حياحات البشااللي نشر   )34(

  .2009رباط نيت، منشورات 
 . 129-128.فنفس الكتاب، ص  )35(
  Moscoso 2013.:اقراوا  )36(
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. ملؤّلفمع رسوم بريشة ا. األمري الصغّري . إكزوبريي، أنتوان-دو سانت
. سلسلة دارجة. عبد الرحيم يوسي: ترمجها للعربية املغربية

Kalimate،  ،2011الرباط.  
قصيدة من سبعت . قصيدت البّحار الشايب. كولريدج، ساميول تايلور

الرباط، . ترمجها للدارجة املغربية عبد الرحيم يوسي. مقطوعات
  .2012منشورات الدارجة، 

مسرحية عاملية . الديانات التالتة. نزحمّبة احلكمة ك. ج. ليسينج، إ
الرباط، دار أيب . مراد علمي: اقتباس للعربية املغربية. باللغة املغربية

  .2010رقراق للطباعة والنشر، 
شعر من اللغة األملانية إىل اللغة . مرتيات دوينو. ريلكه، راينار مارية

دار أيب رقراق الرباط، . مراد علمي: ترمجها للعربية املغربية. املغربية
  .2010للطباعة والنشر، 

. مراد علمي: اقتباس للعربية املغربية. الدارجة. حكايات عاملية باملغربية
  .2011الرباط، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، 

 
كاين اهتمام كبري بني بعض الباحثني باش يلّقطوا الرتاث الشعيب   
كا تعلم العربية املغربية بال الثقافة دياهلا ؤ   ش باللي ما ميكنتقول  سيناصر كا زكية عراقياألستاذة . املغريب
األمثال، اخلرايف ؤ كّل اإلنتاج الشعيب التقليدي باش ما يضيع ش ؤ ميكن يستعملوه املعّلمني  مجعتقرتح 

ؤ فهذ الغرض ؤ هذ عامني مجعت، ضبطت ؤ حّققت اجلمعية املغربية للرتاث اللغوي . )37(فاملدرسة
)LAMAPATRI( مثنطاش ألف مثل تقريًبا ؤ نشروها بالعنوان التايل:  
  

مجع، ضبط وحتقيق اجلمعية املغربية للرتاث اللغوي . منت املثل املغريب الدارج
)AMAPATRIL(.2011أكادميية اململكة املغربية، سلسلة الرتاث، الرباط،  مطبوعات.  

  
  :لعربية املغربيةؤحّىت النكت هي إنتاج فّينّ شعيب اللي ميكن نلقاوا با  

 
  .2012الرباط، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، . ُنكْت عاملية باملغربية. علمي، مراد

                                                           
 Iraqui-Sinaceur 2010: 69.اقراوا   )37(
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خبار ما بغينا ش ننساوا فهذ املقّدمة ديال األدب بالعربية املغربية اخلدمة الكبرية اللي دارت مجعية   
، كّلها )38(اخبار بالدن، طنجةلي كانت كاتّنشر فاللي أّسست الفّنانة يلني پرانتيس، ابتداًء باجلريدة البالدنا، 

نشرت كتّيبات فيهم قصص، ترمجات، شهادات، قواعد العربية  خبار بالدناون، دؤ زاي. بالعربية املغربية
  :املغربية ؤ خرايف ؤ بيناا

  
  .)39(2006طنجة، خبار بالدنا، . تْـْقْرِقيْب النابْ . العلمي، يوسف أمني

الزبري بن بوشىت بتعاون مع ازهور العرفاوي أمحد   ترمجةبُووْلْز ْوأنَا، . يگورِّي ُروَصا، ُروْدر 
  .2010طنجة، خبار بالدنا، . العبدالوي
طنجة، خبار بالدنا، . عبد اهللا أونري: ترمجها للعربية املغربية. قَانُوْن اُألْسرَة اْجلِديدْ . ُمَدونَْة اُْألُْسرَة

2006.  
  .2011-2010طنجة، خبار بالدنا، . زوج جمّلدات .  غربياتحكايات امل. الغايل، كنزة
  .2009طنجة، خبار بالدنا، . اْلبِيَئة. حجوب، ر

ْغرِبَِية. العرفاوي، حممد
ْ
ارَِجة امل ا. صبان، جليلة. قـََواِعْد الدطنجة، خبار بالدنا، . األَِلْف ْوالَْبا ْوالت

2009.  
  .2003دنا، طنجة، خبار بال. زوج جمّلدات. ْحَكايَاتْ 

  
  العربية المغربية ؤ ترميز ؤ تطبيع الكتابة ديالها بالحروف العربيةبعتراف االراحات تاق. .4.1

مؤّسسة زكورة خلقت فعام الف ؤ تسع مائة ؤ سبعة ؤ سبعني ؤ من األول اهتّمت بالرتبية ؤ خاصًة   
بالتنوّع اللغوي اللي نديروا كن كيفاش مي: السؤال الكبري اللي صقصات فنفسها دميا هو . مبحاربة األمية

ذ الغرض نّظمت ندوة دولية فالدار . احتياج اللغة األم باش تقاوم األّميةبؤ هي واعية . يوصف املغرب؟
اللغة األم ؤ تنوّع لغوي؛ لغة، إصالح لغوي ؤ ُمعاصرة؛ ؤ : وراالبيضاء فعام الفني ؤ عشرة على ثالثة د احمل

الندوة  وقائعبني االقرتاحات اللي موجودة فملحق كتاب . ة، جتريبات مغربيةلغة ُمتحّدثة ؤ لغة مكتوب
  :نبّني هذ الشي)40(الدولية

 
  .العربية املغربية ؤ األمازيغية حبال لغات وطنيةبعرتاف الا -
  .التوحيد ديال لغة عربية ُمعاصرة من خالل إنشاء أكادميية ؤ من الُشَعب اجلامعية -
  .اللغات األجنبية ؤ تنويعها اكثر من الدعم لتعّلم -

                                                           
  Langone 2003 y Benítez 2010: 198-200.على هذ اجلريدة، شوفوا   )38(
 Aguadé 2005.على هذ الكتّيب، اقروا    )39(
  Actes du Colloque International. ف )40(
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 .ترميز العربية املغربية حبروف عربية ؤ استعماهلا فالتعليم من الفرتة اُألوىل املدرسية -
 .حبث نعوت مشتاركة بني العربية املغربية ؤ العربية الفصحى -
 .الرتاث الشفهيّ  مجع -
  .التوعية ديال املغاربة باش يقراوا األمازيغية أيًضا -
 .ديال األساتذة ؤ املفّتشني ديال التعليم التكوين -
 عة فاألغراض اللي سبقتاالتعزيز ديال الطب -
 .الرتمجة ديال الكتوب من األدب العاملية -
 .إدخال اللغة األم يف اإلدارة التنفيذ ديال محالت حمو األّمية، بّث تلفزيوين ؤ إذاعّي ؤ -

  
جلهود الكبرية اللي كا يديروا دابا جمموعة من األساتذة هذ العرض بغينا نذّكروا هنايا ا ؤ باش خنتموا  

ؤ فهذ السياق كاين النحو . كا نتمنّاوا التوفيق هلذ اخلدمة اجلماعية. اجلامعّني باش يكتبوا ُمعجم اللغة العربية املغربية
حمّمد اخلامس من  األستاذ عبد الرحيم يوسي من جامعة كتبوديال العربية املغربية اللي غادي يتنشر قريب ؤ اللي  

  .املغربهذ الزوج ديال الكتوب عندهم هدف واضح ؤ هو الرتميز ؤ التطبيع ديال العربية املغربية ف. الرباط
  
  اختتام .5

قّدمنا فهذ املقال أمثال ترميز ؤ تطبيع بعض اللغات اللي قريبة لينا ؤ خاصًة العربية املالطية، اللغة  
ؤ بعد تقدمي احلالة ديال العربية . ؤ اللي كا تكون لغة رمسية فاالّحتاد األوروّيب  األم الوحيدة اللي رمسية فمالطة

تعاين مّنو العربية املغربية حيث ما عندها حّىت اعرتاف كا لغة وطنية كا فاملغرب رّكزنا على اإلمهال اللي  
" ثقافية املستعملة فاملغربمحاية اللهجات ؤ التعبريات ال"بذكر  فتعديالت الدستور أخريًا والكن الباب مفتوح

حّللنا الدور املهّم ديال اللغات األم فتعليم األطفال لتطور العقلية ؤ املعرفة دياهلم قبل ما يقراوا . فهذ الوثيقة
دافعنا على الطاقة اإلبداعية ديال العربية املغربية عرب اإلنتاج األديب ؤ الرتمجات بصفة  فالنهايةؤ . لغة ثانية

 .صًة اجلهد الكبري اللي كا تدير جمموعة من األساتذة ؤ مجعية زكورةعاّمة، ؤ خا
 

*** 
 



يسكو موسكوسو غارثيةثفران  
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