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 :أرضية الندوة الدولية حول

 قضايا ودراسات: مازيغيةاألاللغة سياق ترسيم الترجمة في 

 9332أكتوبر  03و 03
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير، جامعة ابن زهر

 
غية يتميز املشهد اللغوي باملغرب باستعمال متفاوت للغات عديدة، وهي العربية والدارجة املغربية، واألمازي

معطيات  اتراتبية غري متكافئة، تتحكم فيهوفق استعمال هذه اللغات  ويتموالفرنسية وكذا اإلسبانية واإلجنليزية، 
  .اقتصادية سياسية وسوسيوو  وإيديولوجية تارخيية

سنة الدستور املغريب لللدولة وهي العربية، غري أّن على ترسيم لغة واحدة  السابقة كل الدساتري املغربيةَنصَّت  
كونات هويت  اضحاارية، مبقفزة نوعية يف جمال تدبري التعددية اللغوية والثقافية باملغرب، واالعرتاف شّكل ، 1122

روافد متنوعة أمازيغية وعربية وصحراوية إفريقية وأندلسية، سامهت كلها "ُبين على الذي ، الثقايف واللغويإرث  و 
من خالل تأكيد االعتبار للشخصية ، "يف صقل هويتنا وإغنائهاوبانفتاح وتفاعل مع ثقافات وحاارات متنوعة 

 .الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية واضحاارية، ومنها األمازيغية، اليت أصبحت لغة رمسية مبوجب هذه الوثيقة الدستورية
ملتحدة للرتبية دقت منظمة األمم ا ذا االعرتاف الدستوري مبكانة األمازيغية باملغرب،ويف االجتاه املعاكس هل

خطر االنقراض الذي بات يهدد اللغة األمازيغية، أّكدت على ناقوس اخلطر، عندما " اليونيسكو"والعلوم والثقافة 
ورزازات وبوملان دادس وإمييين ب ةاللهجة األمازيغية اليهوديومها  ني،أمازيغي نيلغوي عنيفر لاالنقراض الفعلي السيما بعد 

إعادة النظر يف السياسة اللغوية باملغرب، من شأهنا أن  الشك أنو  .تادلة أزياللبوادي، آيت ر وامازيغية وتنغري،  
هذه السياسة الرامية إىل اضحفاظ حتتل الرتمجة موقعا متقدما يف ولذلك ، املهدد بالزوال نسيج اللغويهذا الحتافظ على 

 . على املوروث اللغوي باملغرب
ء اللغوي املغريب املتعدد واملوسوم برتاتبية غري متكافئة، وهذه الوظيفة لرتمجة وظيفة حيوية يف هذا الفااإن ل

لة هلذا املشهد، وتسهيل التواصل بني كافة املغاربة، لتلعب دورا تتجاوز سقف اضحوار بني اللغات والثقافات املشك  
 الرتمجة دورا حيويا يف عبتل إضافة إىل ذلك، .مازالت تقاوم خطر االندثارأمازيغية انطولوجيا وحيويا يف إنقاذ لغة 
السيما  العامل من جهة أخرى، وثقافات الوطنية من جهة، عناصر الثقافة بني التفاعل تعزيز اهلوية املغربية، من خالل

منا تقوية لَُغتْينا الرمسيتني، وتعزيز  وسائط االتصال وضغوطات العوملة، تقتاي على مستوى وأن التغريات املتسارعة
 .الثقافية املغربية خصوصياتنا
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يف سياق التفكري يف ضرورة تنشيط اجلهود املبذولة يف جمال الرتمجة إىل اللغة األمازيغية،  الندوةتأيت هذه و 
وتنظيم هذه اجلهود وتنسيقها وفق اسرتاتيجية واضحة، تاع يف اضحسبان املقتايات اجلديدة لدستور تنظريا وممارسة، 

انني التنظيمية اخلاصة باللغة األمازيغية، واليت من املنتظر حسب ما ورد يف مشاريع هذه اململكة املغربية، وماامني القو 
القوانني، أن تاع الرتمجة يف موقع بالغ األمهية، سواء يف جمال التعليم، أو التشريع والعمل الربملاين، أو يف جمال اإلعالم 

اي  األمر أياا عند استعمال األمازيغية باإلدارات وسائر واالتصال، وخمتلف جماالت اإلبداع الثقايف والفين، وما سيقت
  .املرافق العمومية، وكذا إدماجها يف الفااءات العمومية ويف جمال التقاضي
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