أرضية اﳌائدة اﳌستديرة حول:
'' السياسة اللغو ة باﳌغرب وأثر ا ع مستقبل تدر س اللغة اﻷماز غية''
ُ ُ
َﻌ ﱠرف السياسة اللغو ة ،عﻤوما ،بأ ا ''مجﻤل ا يارات الواعية اﳌتخذة مجال
الﻌﻼقات ب ن اللغة وا ياة اﻻجتﻤاعية ،و التحديد ب ن اللغة وا ياة الوطن'' ،1غ أن
ذلك ﻻ ينفك عن جدلية الو

الطبقي واﻹث اﳌرتبط ن بﻤنطﻖ الصراع أو التوافﻖ

والتﻌا ش ب ن ا ﻤوعات اﳌسيطرة واﳌ يﻤنة وا ﻤوعات اﻷخرى .ف انت السياسة
اللغو ة

أساسا مجﻤوع اﻻختيارات اﻹرادية ،اﳌؤثرة

ا تﻤﻌية ،و

تدب تﻤفصﻼت اللغات بالب ية

يع وتطور ﻌض م ا ،والدفع بتق قر وتراجع استﻌﻤال لغات أخرى

السوق اللغو ة أو موت ﻌض ا اﻵخر أسوأ ا اﻻت.
وحينﻤا يتﻌلﻖ اﻷمر با الة اﳌغر ية نجد أن السياسة اللغو ة تأثرت كث ا بﻤخلفات
ونزوع اﳌرحلة اﻻستﻌﻤار ة من ج ة ،وتكر س منطﻖ اﻹيديولوجية الوطنية من ج ة
أخرى ،القائم ع

ثنائية الﻌرو ة واﻹسﻼم ،ﻻ باعتبار ﻤا إرثا مش ا فحسب ،بل

باعتبار ﻤا و ة أحادية ولغة موحدة للﻤغار ة .ف ان ل ذه اﻹيديولوجية اللغو ة وقع ع
التوج ات الﻌامة للسياسة اللغو ة؛ إذ ﺷرعت ﳌأسسة سياسة التﻌر ب ،2ل س فقط من
 - 1لو س جان الفي ،حرب اللغات والسياسة اللغو ة ،ترجمة حسن حمزة ،اﳌنظمة العرية لل جمة ،ب وت ،لبنان ،ط ،1 .ﻏﺸﺖ ،2008
ص.220 .
 - 2يرى الباحث أحمد بو وس '':أن التعر ب ينقلب إ مﺸروع إيديولو يروم تكييف الساكنة الناطقة باﻷماز غية واس يعا ا  ،وقد يف م
التعر ب أيضا بمدلوله التق  ،بوصفه عملية تنميط لغوي مطبق ع العر ية ،ومن ثم ازدواجية سياسة التعر ب) (..إنه قرار سيا
التصدي ضور الفرانكفونية ال ُ عتقد أ ا تك قطاعات التعليم واﻹدارة وت و ن اﻷطر واﻻقتصاد ،ذلك أنه باسم ما للغة العر ية من

ﻏايته

شرعية تار خة وسياسية ودي ية ،تقوم الدولة بتعز ز الوضع القانو ي للعر ية(..) ،وجعل ا قادرة ع استعادة شرعي ا بفرض نفس ا لغة
وطنية ورسمية) (..إﻻ أن الواقع ُيظ ر أن س ورة التعر ب وإن أدت إ عر ب قطاعات عر ضة من اﳌنظومة ال بو ة واﻹدارة ،فإ ا مع ذلك
لم تقتحم ا اﻻت ا اصة باللغات اﻷم ،كما لم تخ ق العمق مواقع الفر سية .'' ،ينظر :أحمد بو وس ،مسار اللغة اﻷماز غية ،ص ،35
.37 ،36

باب لغة اﳌش ك الﻌر ي واﻹسﻼمي ،ولكن كذلك من باب أ ا لغة ا داثة
اﻷماز غية ''لغة بدائية'' .كﻤا ﺷرعت

مقابل أن

الوقت نفسه لتجذر الفر سية ،مﻤا خلﻖ حر ا

لغو ة متجددة ،ان من آثار ا ا ان ية واﳌباﺷرة ﻤ ش اللغة والثقافة اﻷماز غية ،وكذا
استﻤرارحالة من الفو

اللغو ة باﳌدرسة اﳌغر ية.1

ومن اﳌؤكد أن ذا الوضع اللغوي باﳌغرب لم تفرزه سياسة لغو ة عادلة ،وﻻ تخطيط
لغوي عقﻼ ي ،بل نتج عن تجميع لغوي ) (Juxtaposition Linguistiqueيراكم اللغات دون
تحديد ﳌ انة ل لغة أو وظيف ا.2
لقد انﺖ السمة الغالبة ال تم النقاشات حول السياسية اللغو ة والوضع اللغوي
باﳌغرب أ ا سقط كث من اﻷحيان حساسيات لغو ة أو إيديولوجية أو سياسية ،تصل
عض اﻷحيان إ حد الرفض ،ع مستوى ا طاب ،لتدر س اﻷماز غية ول ل عدد لغوي،
بل نفي وجوده ا تمع.
ومن اﳌنصف أن ﺸ إ أن ذه النقاشات عرفﺖ عض الليونة السنوات اﻷخ ة،
بفعل بروز خطاب ا ركة اﻷماز غية ال تنادي برفع ا يف عن اللغة والثقافة اﻷماز غية،
واﻹقرار بالتعدد اللغوي والثقا  ،وسن سياسة لغو ة منصفة ،وال ش ل دستور سنة
 2011مقدمة ل ا3؛ بالرﻏم مما يطبع ذا اﳌسار من مد وجزر حول إخراج القانون التنظي

- 1تشير الباحثة رحمة بورقية إلى أن التعدد اللغوي بالمغرب "أضحى أمرا واقعا بحكم تداول الدارجة واﻷمازيغية
والعربية الفصحى ،والفرنسية المستعملة في اﻹدارة واﻻقتصاد ،واﻻنجليزية كلغة أجنبية تدرس في التعليم الثانوي والعالي
والتي أضحت لغة العولمة" .التعدد اللغوي بين المجتمعي والسياسي ،مجلة المدرسة المغربية ،ص.18 .
- 2حكامة السياسة اللغوية ﻻ ترتبط بالمحدد الوظيفي فحسب ،بل ترتبط كذلك بمحددات إيكولوجية تنبني على عدة
عناصر؛ منها السياسي واﻻقتصادي والديمغرافي والديني واﻹعﻼمي واﻻجتماعي ،بالنظر إلى أن السياسة اللغوية ترتهن
كذلك بواقع لغات اﻷقليات أو لغات الفئات الهشة ،لصبح دور السياسة اللغوية في هذا الباب تطوير وتشجيع وتعزيز هذه
اللغات وحمايتها من اﻻندثار حماية لحقوق أصحابها.
- 3ينص دستور المملكة المغربية ،في الفصل  5منه ،على أن العربية "تظل اللغة الرسمية للدولة .وتعمل الدولة على
حمايتها وتطويرها ،وتنمية استعمالها .تعد اﻷمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة ،باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة
بدون استثناء .يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي لﻸمازيغية ،وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ،وفي
مجاﻻت الحياة العامة ذات اﻷولوية ،وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبﻼ بوظيفتها ،بصفتها لغة رسمية" .الجريدة الرسمية
عدد  5964مكرر 28 ،شعبان  30 /1432يوليو .2011

اﳌنظم لكيفية إدماج اﻷماز غية ا ياة العامة والقانون التنظي للمجلس الوط للغات
والثقافة اﳌغر ية.
أض

إقرار سياسة لغو ة 1منصفة وتخطيط لغوي عقﻼ ي لتدب واقع التعدد

باﳌغرب ضرورة م ة؛ سواء علق اﻷمر باﳌستوى الديمقراطي أم با فاظ ع إرث لغوي
و و ة حضار ة للمغار ة أم بمستوى ا ق التعلم باللغة اﻷم وإخراج اﳌنظومة ال بو ة من
حالة وضع مركب يلقي بظﻼله ع اﳌدرسة وع الطفل اﳌغر ي ع حد سواء.2
وحينما ستحضر مستقبل اللغة اﻷماز غية باﳌدرسة اﳌغر ية ،باعتبار ا لغة أم لكث
من اﳌغار ة ولغة تار خ وحضارة وإرثا ثقافيا مﺸ ا ل ل اﳌغار ة ،و ﺸ ل جزءا أساسا من
و نا الوطنية ،3و ستحضر،
اللغات ودور اللغات اﻷم

الوقﺖ نفسه ،نتائج عدد من اﻷبحاث حول عليم و علم

ا د من الفﺸل وال سرب الدراسي ن ،فإن أنجع السبل مثل

ذه ا الة لتجاوز حالة الفو

اللغو ة بمنظومتنا ال بو ة ،اﻻنطﻼق من واقعنا اﳌدر

واﻻجتما وعقلنته انطﻼقا من ضرورة ا مع ب ن متطلبات ال و ة واﻻنتماء ،و ن مستلزمات
التفتح ومسايرة التقدم العل والتكنولو  .وما عنه ذلك من " غليب لغات ال و ة والقيم

- 1يوضح جيمس و .طوليفصون مفهوم السياسة والتخطيط اللغويين ،قائﻼ ":يشمل التخطيط اللغوي كل الجهود الواعية
والرامية إلى التأثير في بنية التنويعات اللغوية أو في وظيفتها ،وهذا هو التحديد الذي يحظى بالقبول عامة .وتؤدي هذه
الجهود إلى إنشاء قواعد اﻹمﻼء ،وتحديث البرامج وتوحيدها ،وتنويع الوظائف بين اللغات في المجتمعات متعددة اللغات،
وإسناد وظائف إلى لغات بعينها .وتعني السياسة اللغوية ذلك التخطيط الذي تضعه الحكومات ،وهذا هو التحديد الذي
يحضى بالقبول عامة" .جيمس و .طوليفصون ،السياسة اللغوية خلفياتها ومقاصدها ،ترجمة محمد خطابي ،تقديم عبد
الغني أبو العزم ،مؤسسة الغنى ،الرباط ،ط ،2007 ،1 .ص..55 ,
- 2يفترض الباحث أحمد بوكوس إلى أن سياسة التعريب ﻻ تعدو في الواقع أن تكون سوى ذريعة سياسية مستخدمة من
قبل الجماعات المسيطرة كي تقدم ﻷطفال الطبقات الشعبية تكوينات معربة غير ُمجزية ،تكوينات ﻻ تخول ولوج المجاﻻت
اﻻجتماعية -اﻻقتصادية الموفرة للسلطة  ..هذا في الوقت الذي تعهد فيه هذه الجماعات بتربية أبنائها وتكوينهم إلى
المدارس اﻷجنبية (..) .وقد ﻻ يتفق مع هذا اﻻفتراض الذين يؤكدون بأن السياسة اللغوية العقﻼنية والفعالة تستطيع أن
تُدمج بشكل ناجع تطوير اللغة العربية في رؤية حداثية .ينظر :أحمد بوكوس ،مسار اللغة اﻷمازيغية ،ص.37 .
- 3تتسم اﻷمازيغية بجملة من الخصائص اﻵنتربولوجية التي تميز الثقافة اﻷمازيغية سواء في مظاهرها الرمزية
)المعتقدات والتمثﻼت ورؤية العالم( ،وغير المادية )اﻷدب واﻷغنية والرقص الجماعي( ،أو في مظاهرها المادية
)المعمار والحلي والزرابي ونقش الخشب والزخرف ،إلخ( (..) .ويدل هذا الثقافة اﻷمازيغية تهيكل الﻼشعور الجماعي
للكائن المغربي ،وتسبك الشخصية الثقافية اﻷساسية للبﻼد .إذ إنها حاضرة بجﻼء أو ضمنيا لدى كل فرد ،إن في لسانه أو
في سلوكه الوجداني واﻻجتماعي .أحمد بوكوس ،مسار اللغة اﻷمازيغية ،ص.294-293 .

والعادات أو لغات الوجدان

السلك اﻷول وقبل السلك اﻷول ،ع أساس أن يتم غليب

لغات التفتح واﳌواكبة السلك التأ ي نظرا ﻻرتباطه بأسﻼك البحث والتعليم العا ".1
 .1فما

اﳌﻼمح العامة للسياسة اللغو ة

اﳌغرب ،وما أثر ا ع ال ندسة اللغو ة باﳌدرسة

اﳌغر ية؟
 .2ما

الدعامات اﻷساس ﻹرساء سياسة لغو ة منصفة وعادلة لتدب التعدد اللغوي باﳌغرب ،بما

يقر بتدر س اللغة اﻷماز غية لغة أم و أخذ ع ن اﻻعتبار الثنائية اللغو ة الرسمية؟
 .3ل يمكن للقانون التنظي

ﻹدماج اﻷماز غية

مختلف منا

ا ياة العامة ،أن يؤسس

لسياسة لغو ة عادلة ومنصفة ،و سا م نجاح ورش عميم تدر س اﻷماز غية؟
 .4ل يمكن للمجلس الوط للغات والثقافة اﳌغر ية ،باعتباره مؤسسة مرجعية
اللغو ة ،أن يلعب دورا

السياسة

إنصاف تدر س اللغة اﻷماز غية وإقرار عددية لغو ة وتنوع ثقا

باﳌغرب؟
 .5ما

اﳌق حات والتعديﻼت ال ترو ا ضرورة ع مﺸروع القانون التنظي اﳌتعلق بتحديد

مراحل تفعيل الطا ع الرس لﻸماز غية وكيفيات إدماج ا

مجال التعليم لي ون متناﻏما مع

روح الدستور؟

- 1محمد القبلي ،المدرسة المغربية وضرورات التوفيق بين لغات الوجدان ولغات العلم  ،مجلة المدرسة المغربية،
المجلس اﻷعلى للتعليم ،ع ،3 .مارس  ،2011ص.151 .

