


 

 

 

 

 

 اللغات متنوعةالمتعلم المغربي في بيئة 

 الباحث التربوي: يوسف أغراس 

 باحث بسلك الدكتوراه 
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 متهيد 

متعددا، يعكس الغىن والتنوع الثقايف واللغوي احلاصل يف اجملتمع، يعيش املغرب منذ عقود قدمية وضعا لغويا 

على كل اجملتمعات، على اعتبار أن القضية اللغوية هي قضية هلا واحلقيقة أن ظاهرة التعدد هذه ظاهرة مفروضة 

خصائص عامة تشرتك فيها اجملتمعات، ويف خضم هذا االشرتاك جند هذا التعدد الذي يربز اختالف األلسن بني 

)الفاسي الفهري،  على حد قول الفاسي الفهري يف املغرب لغة وطنية ولغات رمسية وأجنبية. كما هو الشأن اآلن

 (1983ملكة اللغة العربية يف وضع االزدواج والتعدد، 

خالفا ملا ميكن –فال ميكن اعتبار املغرب استثناء هلذه القاعدة وال ظاهرة خاصة به، ف"ليس التعدد 

العامل الثالث على وضعا خاصا وال مقصورا على مناطق خمصوصة، وال هو مسة من مسات  –للبعض أن يتصوره 

النامية اليت نتصورها بداهة موزعة بني "هلجاهتا" ولغاهتا احمللية و"لغتنا"،  و مسة من مسات البلدانوجه التحديد، أ

  (CALVET ،1999) فالتعددية قدر مشرتك، وإن ظهرت بأشكال خمتلفة يف كل حال"

وال شك أن هذا الواقع اجملتمعي والثقايف ستكون له نتائج وانعكاسات كبرية على ميدان الرتبية والتكوين، 

املعرب عنها يف الدعامة التاسعة من امليثاق الوطين للرتبية والتكوين إىل جتديد حيث تسعى السياسة اللغوية/الرتبوية 

رجيي لألمازيغية يف املدرسة وتنويع لغة تدريس العلوم والتكنولوجيا تعليم اللغة العربية وتقوية استعماهلا مع إدماج تد

وإتقان اللغات األجنبية، مما يعين أن املتعلم ومنذ بداية طفولته جيد نفسه حماطا بتنوع لغوي يعيشه يف جمتمعه 

قات القائمة وينتقل معه إىل مدرسته وحميطه الرتبوي، ويف هذا الصدد سنحاول يف هذا الفصل الرتكيز على العال

واملتفاعلة اليت جتمع املتعلم املغريب باللغات احمليطة به، وخنص بالذكر هنا العربية، الدارجة، الفرنسية واألمازيغية كما 

سنسلط الضوء على املكانة اليت حتتلها اللغات يف منظومة الرتبية والتكوين قبل أن خنتم هذا الفصل بالتعرف على 

 وأهم املستجدات اللغوية اليت أتت هبا. 2015/2030رتاتيجية لإلصالح سياقات بروز الرؤية االس
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  والتنوع اللغوي. المتعلم 1

يشكل املغرب ملتقى جملموعة من احلضارات والثقافات، فقد اعرتف رمسيا بالتعدد اللغوي، وجسد هذا 

مع هذا التعدد  واإلسبانية...، وباملوازاةليزية رنسية، اإلجنالتعدد يف مناهجه اليت تدرس اللغة العربية، األمازيغية، الف

يف  جتعل الفرديعيش املتعلم املغريب وسط تنوع لغوي وهلجي كبري يف جمتمعه، يتميز باستخدام لغات خمتلفة 

عد جماال وبالتايل فإن هذا التعدد الشك أنه سينتقل معه إىل مؤسسات الرتبية والتكوين اليت ت معهااحتكاك دائم 

ا التعدد والتنوع اللغويني، كما يفرض على لغة التدريس أن تكون وسيلة مستوعبة هلذا التنوع، مهما لتطوير هذ

مع السياسات واالختيارات الرتبوية واللغوية يف بالدنا حىت يتسىن  تتماشى وتنسجمفلسفة مؤطرة  وذلك من خالل

 بلوغ اجلودة املنشودة يف تعلمات التالميذ. 

  ة. املتعلم واللغة العربي1.1

بعض و تعد اللغة العربية الفصيحة يف املغرب لغة املدارس والكتب التعليمية واإلدارة والصحافة املكتوبة، 

  ..الربامج عرب وسائل اإلعالم السمعي والسمعي البصري.

وجيد املتعلم نفسه أمام اللغة العربية منذ سن السادسة، أي مبجرد ما يلج املدرسة حيث يتلقى ما يقارب 

ساعة يف اإلعدادي، قبل أن ينتقل إىل السلك الثانوي  408ساعة يف تعلمها يف التعليم االبتدائي وحوايل  1607

 (2000)الكتاب األبيض، اجلزء األول،  الذي ختتلف فيه عدد ساعات تدريس اللغة العربية من شعبة إىل أخرى.

مع اللغة العربية حىت خارج أسوار املدرسة، خاصة يف وسائل اإلعالم  مستمر اتصالكما يكون املتعلم يف 

 اتصالاملتحركة، كما يكون يف  من خالل النشرات اإلخبارية والربامج التلفزيونية أو اجلرائد واملطبوعات، ويف الرسوم

معها يف الشبكات االجتماعية وخمتلف الوسائط املعلوماتية )حاسوب، هاتف ذكي، لوحة إلكرتونية(. وال تتوقف 
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عالقة املتعلم املغريب بالعربية عند هذا احلد بل تتجاوزها إىل التعامل معها كوسيلة للتواصل يف املساجد واملواعظ 

 وازية أو انشطة العمل اجلمعوي...الدينية ويف قراءة القرآن الكرمي مث يف األنشطة امل

 املتعلم والعامية  . 2.1

ويقابلها  ، وهي لغة البيت أو املنشأ،(1996)نازيل،  .الدارجة يصطلح على اللغة العامية باللهجة أو

أول ما ينطق به الفرد وأول ما يصغي إليه. فال  البعض باللغة األم، وهي بالنسبة للمغريب، العامية املغربية. وتعد

يتعلمها بالدرس وإمنا يكتسبها يف بيئته منذ طفولته، مث تزداد خربته هبا كلما تقدم يف السن فتصبح لغته األوىل اليت 

 يستعملها بصفة طبيعية كأداة للتخاطب اليومي وللتعبري عن حاجات احلياة اليومية. 

ينتمي إىل أصل لغوي معني، ويتميز عن غريه من املشتقات ذات األصل  والعامية "هي تركيب كالمي

)الفاسي الفهري، ملكة اللغة العربية ومنوها يف وضع االزدواج  اللغوي يف النطق واملفردات ويف بعض الرتاكيب"

 (1986والتعدد، 

واحد هو اللغة العربية الفصيحة، ويسري تعريف  وتنتمي العاميات يف الوطن العريب تارخييا إىل أصل

فرغسون لالزدواجية اللغوية، على االزدواجية اليت تربط بني الفصحى والدارجة املغربية، فهما معا ينتميان إىل نفس 

األصل، أي نفس األسرة اللغوية، ويتوزعان حسب وظائف سوسيولغوية متسمة بالتكامل واإلقصاء. فاللغة العربية 

على اجملاالت الرمسية كاجملال الديين واملؤسسات الرتبوية واإلدارية، ومن هنا فهي تكتسب طابع النمط  هتيمن

اللغوي "األعلى". أما الدارجة املغربية فهي لغة االستعمال اليومي، خاصة يف الوسط األسري وبني األصدقاء، كما 

الت طابع النمط اللغوي "األدىن". تستعمل يف جمال األدب الشفوي، وتكتسب من خالل هذه االستعما

باإلضافة إىل اللغتني املذكورتني، البد من االشارة إىل بروز لغة عربية ثالثة وهي العربية الوسيطة اليت حتيل على 
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واقع اللغة الفرسية داخل ، وقد ظل االسرتاتيجية تقدمي تدريسها وإدراجها منذ السنة األوىل من نفس السلك

 املشهد اللغوي املغريب يتأرجح ما بني اعتبارها لغة ثانية تارة واعتبارها لغة أجنبية أحيانا أخرى.

غريب نفسه يف اتصال مع اللغة الفرنسية يف التعليم العايل )يف الشعب العلمية والتقنية كما جيد املتعلم امل

د حدود التعليم الثانوي، حيث يصطدم املتعلم بواقع آخر تصبح فيه على وجه اخلصوص( نظرا لتوقف التعريب عن

مما خيلق له العديد من املشاكل اليت تؤثر على دراسته وحتصيله العلمي، وجتعله الفرنسية هي لغة التدريس الرئيسية 

هبذه اللغة ومل التدريس  يألفجمربا على بذل جهد مضاعف إلتقان لغة التدريس أوال مث حتصيل املعارف، لكونه مل 

يعهد االحتكاك هبا كلغة حاملة للمعرفة قضى ساعات يسرية يف تعلمها مقارنة باللغة العربية اليت خيصص هلا وقت 

 أكرب لتعلمها.

 . مكانة اللغات في منظومة التربية والتكوين2

مهية وضرورة حتديد وضع كل لغة على حدة يف ى قطاع الرتبية والتعليم تستشعر أبدأت اجلهات الوصية عل

املدرسة املغربية، واعتبار ذلك هو السبيل الوحيد للنهوض باللغة تعليما وتعلما، وذلك ما جسدته توصيات اجمللس 

حيث يعترب اجمللس أن "حتديد وضع   ،2015/2030األعلى للرتبية والتكوين واليت شخصتها يف الرؤية االسرتاتيجية 

ل املدرسة بوضوح يعد عامال حامسا يف تطوير اللغات والتدريس هبا، ومن مث حتقيق التكامل فيما كل لغة داخ

، 2015/2030)الرؤية االسرتاتيجية لإلصالح  بينها، وكذا االنسجام بني املكونات القطاعية للمنظومة".

2015) 

 ة الرتبية والتكوين على الشكل التايل:وبالتايل حدد اجمللس وضع اللغات يف منظوم

اللغة العربية: مت اعتبارها اللغة الرمسية للدولة ولغة معتمدة يف تدبري الشأن العام، ومقوم أساسي من مقومات 

(، وبالتايل جيب 5اهلوية املغربية، عالوة على كوهنا اللغة األساس واألوىل للتمدرس كما أقر بذلك الدستور )الفصل
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تنمية استعماهلا يف خمتلف جماالت العلم واملعرفة والثقافة واحلياة، ويرى اجمللس أن من الضروري تقوية تعزيزها و 

وضعها وتنميتها وحتديثها وتبسيطها وحتسني تدريسها وتعلمها، وجتديد املقاربات والطرائق البيداغوجية ذات الصلة 

 هبا.

أدرجت يف  قدفانية للدولة، واعتبارا لوضعها يف التعليم اللغة األمازيغية: اعتربها اجمللس أيضا لغة رمسية ث

جب تطوير وضعها يف املدرسة ضمن إطار عمل وطين واضح ومتناغم مع ، وبالتايل و 2003مة الرتبوية منذ املنظو 

مقتضيات الدستور، وقائم على توطيد وتطوير املكتسبات اليت حتققت يف هتيئتها اللغوية. كما جيب إعداد 

 الكفاءات البشرية واملوارد الديداكتيكية لتدريسها، مع األخذ بعني االعتبار املقتضى الدستوري الذي ينص على

سن قانون تنظيمي حيدد مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية، وكيفيات إدماجها يف جمال التعليم، ويف جماالت 

احلياة العامة ذات األولوية، كما يشدد اجمللس على ضرورة إجناز تقييم شامل لتجربة تدريس األمازيغية يف التعليم 

 ازيغية يف التعليم العايل.املدرسي، وكذا إجناز تقييم لتجربة الدراسات األم

اللغات األجنبية: حددها اجمللس يف اللغات األكثر تداوال يف العامل، كما وصفها بأهنا وسائل للتواصل 

واالخنراط والتفاعل مع جمتمع املعرفة واالنفتاح على خمتلف الثقافات وعلى حضارة العصر كما أقر بذلك الدستور، 

نمية تدريسها وتعلمها يف أسالك التعليم والتكوين، وكذا توظيف املقاربات وبالتايل يرى اجمللس أنه يتعني ت

 ها املبكر.مالبيداغوجية الكفيلة بتعل

لقد حاول اجمللس حصر وحتديد وضع كل وضع لغوي على حدة ورسم حدوده وجمال اشتغاله واضعا ثالثة 

 مرتكزات أساسية إلعمال ذلك وهي:

 تعلم اللغات  ( حتقيق االنصاف وتكافؤ الفرص يف1

 االجتماعية ( حضور اللغتني الوطنيتني الرمسيتني يف مستوى مكانتهما الدستورية و2
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 متوازنة ( إرساء تعددية لغوية تدرجيية و3

 وعموما ميكن تلخيص الوضع اللغوي يف منظومة الرتبية والتكوين يف اخلطاطة التالية:

 والتكوين: وضع اللغات يف منظومة الرتبية 1خطاطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 . سياق انبثاق الرؤية االستراتيجية والمستجدات اللغوية3

 سياق انبثاق الرؤية االسرتاتيجية. 1.3

أجل تكريس املكتسبات جاءت الرؤية االسرتاتيجية للمجلس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي من 

اليت مت حتقيقها وتوطيدها خاصة إدراج تدريس األمازيغية وثقافتها، كما جاءت من أجل جتاوز الصعوبات 

واملشاكل اليت طرحت يف الفرتة املاضية خصوصا ضعف التمكن اللغات والكفايات والقيم، مث جتاوز الرتدد 

 ولغات التدريس.احلاصل يف معاجلة املشاكل املتعلقة بتعلم اللغات 

 اللغة العربية 
اللغة 

 األمازيغية 
 اللغة الفرنسية 

اللغة 

 اإلنجليزية 

لغة أجنبية ثالثة على 

 سبيل االختيار 

يتم إدراجها 

في الثانوي 

 التأهيلي

 

إلزامية  لغة

بوصفها لغة 

مدرسة ابتداء من 

األولى إعدادي في 

أفق إدراجها في 

 الرابعة ابتدائي

 

لغة إلزامية 

بوصفها لغة 

مدرسة في كل 

مستويات التعليم 

 المدرسي

لغة تدريس بعض 

المضامين أو 

المجزوءات ابتداء 

من الثانوي 

 االعدادي

 

لغة إلزامية 

في التعليم 

االبتدائي في 

أفق تعميمها 

تدريجيا في 

التعليم 

 المدرسي

لغة إلزامية 

في كل 

مستويات 

التعليم 

بوصفها لغة 

المدرسة ولغة 

 التدريس
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الرؤية االسرتاتيجية لإلصالح استجابة الضطالع اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي  أتتوقد 

. مث استجابة للدعوة امللكية املوجهة 2014ماي  16مبهامه طبقا للدستور والقانون املتعلق به، الصادر بتاريخ 

من أجل وضع خارطة إلصالح املدرسة وتأهيلها  2014أكتوبر  4بتاريخ للمجلس يف افتتاح الدورة اخلريفية للربملان 

وجتديدها لتضطلع بأدوارها على النحو األمثل، وقد جاءت أيضا تفاعال مع التحوالت الدولية يف ميدان حقوق 

 اإلنسان والرتبية والتكوين واملناهج واملعرفة والبحث العلمي والتطور التكنولوجي والفكري.

 االسرتاتيجية على نوعني من املرجعيات :ترتكز هذه 

( مرجعيات موجهة: ميثلها الدستور املغريب واخلطب امللكية مث امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، باعتباره ال 1

 يزال ميثل اإلطار املرجعي لإلصالح مع ما يقتضيه من مالئمة وتطوير يهم باألساس اهلندسة اللغوية.

 جممل تقارير وأعمال اللجان الدائمة للمجلس.( مرجعيات العمل: تضم 2

 وتستند هذه االسرتاتيجية على مجلة من املبادئ واملقومات املنهجية أمهها :

اهلوية املغربية املوحدة واملتعددة املكونات والغنية الروافد، واملنفتحة على العامل واملبنية على االعتدال 

 حلوار بني الثقافات واحلضارات.والتسامح وترسيخ القيم وتقوية االنتماء وا

( موزعة على ثالث 2030إىل  2015سنة )من  15مدى زمين يصل إىل  علىومتتد هذه االسرتاتيجية 

 سنوات، أما املرحلة البعيدة املدى فهي 6سنوات، والثانية متوسطة املدى تبلغ  3مراحل، األوىل قريبة املدى تبلغ 

 2030تفوق الست سنوات إىل حدود  اليت

 رافعة لإلصالح. 23ص يف اجلمل لخ  صالحية يف أربعة فصول، ت  وتنتظم هذه الرؤية اإل
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 املستجدات اللغوية يف الرؤية االسرتاتيجية  . 2.3

ويف النجاح املدرسي، والرفع من املردودية  أحس أعضاء اجمللس بأمهية اللغات يف حتسني جودة التعلمات

الداخلية واخلارجية للمدرسة. ويف النهوض بالبحث وحتقيق االندماج. لذلك خصصت الرؤية ملوضوع اللغات 

 : التمكن من اللغات املدرسة وتنويع لغات التدريس(. 13رافعة قائمة بذاهتا )الرافعة 

 ة أهداف منها:وقد حددت الرؤية هندسة لغوية تسعى لبلوغ عد

 ( حتقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص يف التمكن من اللغات )شفهيا، قراءة، كتابة وتعبريا(1

( جعل املتعلم عند هناية التعليم الثانوي التأهيلي )الباكالوريا( متمكنا من اللغة العربية، قادرا على 2

)عربية+  1ربة مندجمة تنتقل من االزدواجية،التواصل باللغة األمازيغية، متقنا للغتني على األقل، وذلك ضمن مقا

 فرنسية( إىل جانب التعدد اللغوي )عربية+ لغتني أجنبيتني أو أكثر( 

 ( إعطاء األولوية للدور الوظيفي للغات املعتمدة يف املدرسة3

 ( اللغة العربية هي لغة التدريس األساس، ويتم تفعيل مبدأ التناوب اللغوي بالتدرج على أساس تدريس4

بعض املضامني أو اجملزوءات باللغة الفرنسية يف التعليم الثانوي التأهيلي على املدى القريب، ويف التعليم اإلعدادي 

 على املدى املتوسط وباللغة اإلجنليزية يف التعليم التأهيلي على املدى املتوسط.

لتام يف التدريس باستعمال ( متكني أطر التدريس والتكوين والبحث من تكوين مزدوج اللغة، مع التقيد ا5

اللغة املقررة دون غريها من االستعماالت، واملراجعة العميقة ملناهج وبرامج تدريس اللغة العربية. وجتديد املقاربات 

البيداغوجية واألدوات الديداكتيكية املعتمدة يف تدريسها، والسهر على املزيد من هتيئة هذه اللغة يف أفق تعزيزها، 

 نها، وتبسيطها.حتديثها، تثمي
                                                           

1
 ورود لفظ االزدواجية في هذا السياق جاء بمعنى الثنائية اللغوية نظرا لذكر اللغة العربية واللغة الفرنسية 
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 ( مواصلة اجملهودات الرامية إىل هتيئة اللغة األمازيغية لسنيا وبيداغوجيا.6

 ( مراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغات األجنبية طبقا للمقاربات والطرائق التعليمية اجلديدة.7

للغوية لدى ( تنويع لغات التدريس، السيما باعتماد التناوب اللغوي لتقوية التمكن كم الكفايات ا8

 املتعلمني وتوفري سبل االنسجام يف لغات التدريس بني األسالك التعليم والتكوين.

 ومن أجل تفعيل هذه اهلندسة اللغوية يطرح اجمللس جمموعة من التدابري املواكبة هلا أمها:

 ( وضع إطار مرجعي مشرتك للغات الوطنية واألجنبية املدرجة يف املدرسة املغربية.1

 ة هتيئة اللغتني العربية واألمازيغية.( مواصل2

 ( االرتقاء مبستوى التدريس والتأطري الرتبوي.3

ولعل أهم مبدأ جاء به اجمللس هو اإلعمال التدرجيي للتناوب اللغوي كآلية لتعزيز التمكن من اللغات عن 

 طريق التدريس هبا. والذي يعد حمور اشتغالنا يف هذا البحث.

املتعلم املغريب يعيش وسط تنوع لغوي وثقايف كبري، انعكس على لص إىل أن كن أن خنمن كل ما سبق مي

منظومة الرتبية والتكوين، حيث وعى القائمون على القطاع بضرورة تأهيل هذا التعدد، وصهره داخل بوتقة تتبىن 

تتماشى وتنسجم مع السياسات واالختيارات اللغوية للبالد وهو ما عجل بالتفكري يف مبدأ تنويع  فلسفة مؤطرة

تعلمات  لغة التدريس بغية بلوغ األهداف املنشودة وحتقيق الغايات املرجوة، اليت توصل إىل حتقيق اجلودة يف

تعلم املغريب يف اكتساب املهارات التالميذ والرفع مستواها، بعدما بينت التقارير الدولية والوطنية ضعف امل

 فرصة أخرى حبول اهلل.والكفايات األساسية وعدم التحكم فيها بالشكل املطلوب، وهو ما سنتطرق له يف 
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