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Abstract:  

 The public debate on the language of instruction in public education 

in Morocco was   characterized by intellectual and political 

confrontations that affected the linguistic issue, identity, public 

education crisis and other issues.  It has concentrated on two main 

streams, one of which fiercely defends the policy of Arabization, and 

another believes that this policy, in particular ,is  first and foremost 
responsible for the failure of the educational system and the 

deterioration of its quality. These political and ideological  

confrontations are a continuation of a long-standing struggle 

between conflicting choices in the field of linguistic politics, which 

have extensions and roots in the field of the general ideological 
struggle between the approaches and trends that used to enter 

battles  over the nature of  Social projects, and to determine the type 

of  cultural references that are assigned to    . 

This study attempts to help the reader learn more about "language 

war" by retrieving the most important arguments that were faced , 

and clarifying the ideological and political stakes involved in the 
raging debates about linguistic policy and managing its current crisis 

in Moroccan public education. 

Key words: Linguistic Policy, Linguistic Market, Language War, Public 

Education, Identity, Arabization, Language of Instruction. 
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 التعليم العمومي وحرب اللغات بالمغرب

 إشكاالت ورهانات

 

ي  2 عبد المجيد السخير

 
 الملخص

ي المغرب بمواجهات فكرية 
ز
ز النقاش العمومي حول لغات التدريس بالتعليم العمومي ف تمي 

ها من القضايا، وقد  وسياسية طالت المسألة اللغوية والهوية وأزمة التعليم العمومي وغي 
ز  اسة عن سياسة التعريب، وآخر يرى أن تركزت بي  ، أحدهما يدافع بشر ز تيارين أساسيي 

ا عن فشل النظام التعليمي وتراجع جودة  هذه السياسة بالتحديد هي المسؤولة أوال وأخي 
ي إطار هذه المواجهات من معارك سياسية وإيديولوجية ليس 

ز
بوي. وما دار ف العرض الير

ي حقل السياسة اللغوية، سوى استمرار لرصاع قائم منذ زمن بع
ز
ز اختيارات تتضارب ف يد بي 

ز تيارات واتجاهات اعتادت  ي العام بي  ي حقل الرصاع اإليديولوج 
ز
لها امتدادات وجذور ف

، وتحديد نوع المرجعية القيمية  وع المجتمعي
كات المجابهة حول طبيعة المشر دخول معير

من أجواء "حرب اللغات" من  والثقافية المسندة له. وتحاول هذه الدراسة تقريب القارئ
ي تواجهت عىل أرضيتها، واستجالء الرهانات 

جاع أهم االطروحات التر خالل اسير
ي انطوت عليها السجاالت المحتدمة حول السياسة اللغوية 

اإليديولوجية والسياسية التر
ي  ي التعليم العمومي المغرب 

ز
 .وتدبي  أزمتها الراهنة ف

، السياسة : الكلمات المفتاحية اللغوية، السوق اللغوية، حرب اللغات، التعليم العمومي
 .الهوية، التعريب، لغات التدريس

 

 

 : المقدمة
لمان، قبل أزيد  17.51بالمصادقة عىل القانون اإلطار رقم  ي الي 

، بغرفتر بية والتكوين والبحث العلمي المتعلق بمنظومة الير
ي التعليم 

ز
يله إىل الجريدة الرسمية ليصي  قانونا ساري المفعول، يكون النقاش حول لغات التدريس ف ز

من سنة، وتيز
ي العمومي بالمغرب قد ُحسم لصالح خيار "الفر 

ز
ز ف ز التيارين الرئيسي  ي اندلعت بي 

ي ذلك أن المعارك التر
نسة"، دون أن يعتز

ي مستوى 
ز
اجع المسجل ف ي الواقع ال تزال السجاالت والمواجهات متواصلة إىل يومنا رغم الير

هذه المواجهة قد انتهت. ففز
ي إطارها من نقاشات متشنجة ال يعدو  شوطا من "حرب" مفتوحة ب

ز
ز اختيارات ورؤى ظلت الحدة، بل إن ما دار ف ي 

ز  ي بي  ي المجال لحركة استقطاب إيديولوج 
ز
ي حقل السياسة اللغوية الرسمية، وتفسح ف

ز
تتضارب منذ عقود من الزمن ف

 ، وع المجتمعي
كات المجابهة حول طبيعة المشر ي اعتادت دخول معير

ذات التيارات واالتجاهات الفكرية والسياسية التر
ي هذه الحرب يتم توظيف كل الوسائل والمعاجم لتجييش وتحديد نوع المرجعية القيمية وا

ز
لثقافية المسندة له. وف

ي اللجوء إىل 
ز
العواطف الدينية أو توزي    ع االتهامات بالعمالة لجهات خارجية، حتر أن بعض األطراف لم تتورع ف

ي لإلشاعات، أو توظيف الخلفية الدينية لممارسة الضغط المعنوي عىل ا
ر
لخصوم واالستدراج االستخدام غي  األخالف

ي النهاية لألدلجة والتسييس الفج للنقاش، وبالتاىلي االبتعاد التام عن النقاش 
ز
ي للناس إىل صفها، فكانت الغلبة ف

العاطفز
 العلمي الهادئ والمسؤول، وهو ما أفسح المجال لكل أنواع التعصب والغلو والمزايدات الفارغة. 

جع أهم لحظاتها، وتقف عند الرهانات  هذه الدراسة تسلط الضوء عىل أجواأاأأجواء "الحرب اللغوية" تلك وتسير
ي التعليم 

ز
ي تنطوي عليها السجاالت المحتدمة حول السياسة اللغوية وتدبي  أزمتها الراهنة ف

اإليديولوجية والسياسية التر
 . ي  العمومي المغرب 

 سياق عودة النقاش حول لغات التدريس بالتعليم العمومي 

وع شهد المغرب منذ أز  ز عودة قوية للنقاش والسجال حول االختيارات اللغوية للبالد، بعد دخول مشر يد من سنتي 
اح العودة  لمان، والذي تضمنت بعض مواده اقير يعي بالغرفة األوىل للي 

ز التداول التشر القانون اإلطار المذكور أعاله حي 
ي تدريس المواد العلمية عىل غرار ما جرى به ال

ز
ز العتماد الفرنسية ف ز اتجاهي  عمل قبل التعريب، ما أفرز تقاطبا حادا بي 

ي 
ي الفرنسية لغة الحداثة واالنفتاح التر

ز
"، الذي يرى ف ي

ظلت المواجهة بينهما أحيانا غي  معلنة، وهما االتجاه "الفرنكوفوبز
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 " ي  لولوج سوق الشغل، واالتجاه "التعريت 
ز بوية والتعليمية وتؤهل الخريجي 

 بأداء المنظومة الير
ر
ف ي اعتماد سير

ز
الذي يرى ف

، كلغة تدريس المواد العلمية واألدبية، ما يستجيب لمبدأ األمن  ي جميع مراحل وأسالك التعليم النظامي
ز
اللغة العربية ف

ز  ي ينص رصاحة عىل ذلك. وإضافة إىل االتجاهي  ، فضال عن أن الدستور المغرب  ي
اللغوي للمتعلم وانسجامه الهويابر

، فإن ثمة اتجاه ثا ز ا بقوة تجسده "الحركة الثقافية األمازيغية" يطالب منذ سنوات بتفعيل الطابع السالفي  لث بات حارصز
ي ذلك التعليم واإلدارة، وبالتاىلي تصحيح 

ز
ي جميع مجاالت ومناجي الحياة العامة، بما ف

ز
الرسمي للغة األمازيغية وإدماجها ف

ي مجال التعليم من تناقضات وغ
ز
ي ظلت تشكو  ف

ز السياسة اللغوية التر ز تعليميي  ياب االنسجام بسبب وجود نظامي 
، واحد تشغل العربية فيه مكانة اللغة األوىل، وآخر تهيمن فيه الفرنسية، وهو ما كان يكرس عدم  ز ز ومتنافسي  متوازيي 

ز عىل مستوى لوج سوق الشغل والمناصب العليا.   مستعمىلي اللغتي 
ز  تكافؤ الفرص بي 

ي المشهد اللغوي  
ز
جمها التداخالت وتراكب استعمال اللغات يبدو المغرب اليوم، ف العام، ساحة "فوضز لسانية" تير

ز ونجوم الفنون الشعبية  ي األحاديث اليومية للشباب والمراهقي 
ز
ي قبل اللسان الواحد، كما يالحظ ذلك ف

ز
المختلفة ف

ات االخبارية، وكذلك ا ي الخطابات االعالمية لمقدمي برامج المنوعات وحتر النشر
ز
ية، وف نتشار واسع الستعمال والحرصز

ونية. ويرى كثي  
ي المنشورات والمدونات اإللكير

ز
ز العامية واللغات األجنبية والعربية الفصىح ف خلطات لسانية تجمع بي 

ي لألمة المغربية، مثلما ال 
ز
ي طياتها مخاطر تهدد األمن اللغوي والثقاف

ز
ز أن هذه "الفوضز اللسانية" تحمل ف من المتتبعي 

ز تيارات فكرية وسياسية تخلو من اسقاطات  ي سياق الحرب اإليديولوجية المندلعة بي 
ز
سياسية برزت واضحة ف

  (Sefrioui et al., 2018). ومجتمعية حول لغات الهوية أو التدريس
 والقوة السوق اللغوية والرصاع من أجل البقاء

ة سنة   ي محارصز
ز
: ( مفهوم السوق ال1984بجامعة جنيف بسويشا، عرض بورديو) 1978ف ي

لغوية عىل النحو اآلبر
+ سوق لغوية= عبارة، خطاب" )ص.  ي

ء ملموس)حالة اجتماعية معينة( 194"هابيتوس لستز ي
(. وقد عَرفها بأنها شر

ة لتشكيل أسعار المنتجات اللغوية(، وهي المكان الذي تتشكل فيه أسعار المنتجات  ز متغي  ي نفس اآلن )قواني 
ز
ومجرد ف

ز يثمنون الخطاب بمنحه سعرا اللغوية المعروضة مما يصدر عن ا ز أو محاورين أو مستمعي  ي اتجاه مخاطبي 
ز
ز ف لمتكلمي 

(Bourdieu, 1984) أي أن تقييم األداء اللغوي ال يتوقف عند مستوى األهلية والكفاءة، بل يتحدد بموجب قانون .

ي السوق اللغوية، وهو ما يقود إىل استبدال مفهوم الكفاءة اللغوية برأ
ز
س مال اللغوي، الذي هو تشكيل األسعار ف

ز تشكيل األسعار تلك لفائدته واقتطاع فائض القيمة  "السلطة عىل آليات تشكيل األسعار اللغوية، وعىل تشغيل قواني 
. ويسمح استخدام مفهوم السوق اللغوية، كما طوره وأشاعه بورديو، بتعقب آثار (Bourdieu, 1984, p. 124)الخاصة"

ي الحقل 
ز
العام لتهيئة اللغات وتدبي  تنافسها ورصاعاتها من جهة، وبيان ما يرتبط بهذه اآلثار من السياسات اللغوية ف
ي 
ي النهاية   -جدلية الوعي الطبفر

ز
ي بواقع السيطرة ورصاع المجموعات من جهة ثانية. فالسوق اللغوية تتجىل ف

الهويابر
ي الذي تتبادله اللغات المتنافسة، أو  (Boukous, 1995)كمشح للعنف الرمزي

ر
تمارسه اللغة القوية والثمينة عىل باف
ي 
ي سياق التمفصل اللسابز

ز
ي أي بلد يستدعي وضعها ف

ز
 -اللغات األخرى المتدنية. ولعل إدراك رهانات السياسية اللغوية ف

ز منتجات لغوية وتبخيس أخرى من خالل اختيارات سياسية إرادية معينة،  المجتمعي حتر يتستز فحص ما يتصل بتثمي 
، وأنه ليس ثمة وضع لغوي بحت أو Calvet, 1979, p. 58)ل مجتمع لسانيات عالقاته لإلنتاج")ذلك أن "لك

، ومن ثم تظهر الحاجة إىل اقتصاد للمبادالت الرمزية يضع ضمن أهدافه تطوير نظرية (Bourdieu, 1984)خالص
وط االجتماعية إلمكا نية االنتاج والرواج لعالقات االنتاج اللغوي، أو علما للغة ينصب عىل تحليل الشر

( ز ي متناول لسانيات خالصة مزعومة، أو فلسفة منطقية، أو حتر بوسع Bourdieu, 1977اللغويي 
ز
(، وهو تماما ما ليس ف

 عىل طريقة بينيفست أو جاكبسون.  النحو التوليدي عىل الطراز التشومسكوي، أو علم لغة بنيوي
وعية  الحرب اللغوية والرصاع من أجل المشر

ي كل 
ز
ي والعلمي إىل الجوانب ف

نقاش حول المسألة اللغوية تتداخل أبعاد ومستويات مركبة، تمتد من المستوى اللسابز
..إلخ، حيث تفرض مقاربتها أخذ هذه األبعاد  ي

ز
ي وثقاف وبولوج  ي وأنير

السياسية واإليديولوجية، ثم إىل ما هو هويابر
ي 
ز
ي كليتها وتداخلها وتشابكها. فال يوجد بلد ف

ز
 العالم ال يواجه اليوم قضيته اللغوية الخاصة، لكن المشكلة والمستويات ف

ي معالجتها")العروي، 
ز
ي "مقدار الوعي بالمشكلة، ومقدار الجدية والهمة ف

ز
ي أسلوب معالجتها، أو باألحرى ف

ز
، 1983تكمن ف
ز الذي يشتبك فيه االنسان مع العالم، فإنه ال يمكن تناوله209ص.  ا بمعزل عن السياق (. وحيث أن اللغة هي ذلك الحي 

ز بها) ي واالجتماعي الذي تنغرس فيه، أو بعيدا عن المتحدثي 
ز
(، حيث تظل "المرشد الرمزي Calvet, 2011الثقاف

ي بناء الهوية الفردية واالجتماعية")Sapir, 1968, p. 135للثقافة..")
ز
ي "تندرج ف

 Blanchet et(، ومن العنارص األوىل التر

al., 2012, p. 134 ورات معقدة بفعل تدخل عوامل مختلفة، اجتماعية واقتصادية (. ومن ثم ي سي 
ز
فهي تندرج ف

وسياسية، كما أن التعبي  اللغوي يتأثر برهانات التواصل أو الرصاع داخل المجموعة اللسانية الواحدة، أو بوجود 
اللغوية كبنية متجانسة احتكاكات مع مجموعات لسانية مغايرة أو مجاورة أو دخيلة. وعليه ال يمكن تناول الظاهرة 

 (، ومعزولة عن السياقات التواصلية واالجتماعية. فاللغة، فضال أنهاBlanchet, 2012ومتجردة عن الممارسات الكالمية )
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عد اليوم أداة سياسية بامتياز
ُ
وال  ،(Cordier, 2012)حامل للثقافة ورؤية للعالم وأداة لتشكيل الهوية الجماعية والثقافة، ت

ي 
ز
(، Barthes, 1984, p. 347ذلك، طالما أن "اللغة هي دائما سلطة وقوة، والكالم هو ممارسة إلرادة قوة...")غرابة ف

ي األنساق الرمزية، يقول 
ر
ي السوق اللغوية. فهي كباف

ز
وعىل أرضيتها تدور رصاعات وتقوم عالقات القوة كما يظهر ذلك ف

ي بناء الواقع")ص. (: "ليست فقط أدوات للتعبي  عن الواقع، إن2001بورديو)
ز
(، ومن ثم ال توجد اللغة 42-41ما تساهم ف

نجز Calvet, 2012a, p. 54"خارج العالقات التاريخية واالجتماعية" )
ُ
(. وسيذهب بورديو أبعد من ذلك مؤكدا أن اللغة ت

فهم بموجب شيفرات أو س
ُ
ي سياقات محض لسنية، وت

ز
لفر ف

ُ
ز التواصل وتقوم، ليس كعالقة تواصل، أو مجرد كلمات ت يز

(. نظريا، ومن وجهة نظر Bourdieu, 1984اللغوي المتواضعة، بل تتحدد كعالقة اقتصادية تندرج ضمنها قيمة المتكلم )
ام،  ي النهاية، ما يستوجب معاملتها بنفس القدر من االحير

ز
خطاب السياسة اللغوية، جميع اللغات متساوية ألنها لغات ف

ي تؤديها)لكن الواقع يكشف أنها ليست كذلك 
(، أو Calvet, 2014من حيث القيمة السوقية أو من جهة الوظائف التر

ا  اعات اللغوية كثي  ز
عندما تتحول إىل أداة لغزو السلطة واحتالل مواقع السيطرة، ما يجعل منها قوة للتحكم والهيمنة. فاليز

اعات السياسية  ز ي بلد ما، كما أن اليز
ز
جم الرصاعات السياسية القائمة ف ير

ُ
تنطوي دائما عىل رصاعات لغوية حتر يقال أن ما ت

(. فقد صارت اللغات حوامل سياسية وإيديولوجية تعكس Momha, 2014حربا عالمية جديدة ستكون هذه المرة لغوية)
ز الشعوب والجماعات المسيطرة وتلك الُمسيطر عليها والمغلوبة،  رصاعاتها ومنافساتها عالقات الغلبة والسيطرة بي 

ي المقدمة( ال تعكس تفوقا حضاريا فحسب، بل  حيث الوقائع
ز
ية ف ز اليومية تشهد عىل أن سيطرة لغات األقوياء)االنجلي 

ي للغات" و"إيكولوجيا الثقافات"، كما يشيع التعبي  اليوم عن ما نعيشه من  وأساسا تشكل تهديدا فعليا "للتنوع البيولوج 
ز  كز اإلنجلي 

ز نسبة تصاعد لموجة أنجلزة/ أمركة العالم، حيث تير ي يتحدث بها ما يناهز  2.5ية بي 
 90بالمئة من اللغات التر

، وهي ليست "بأسلحة حرب"، إنما  ي
. صحيح أن اللغات ال تقوم بالحرب، يقول كالفز ي

ي المئة من سكان الكوكب األرضز
ز
ف

ي الرصاعات االجتماعية)
ز
ي تتCalvet, 2012 aلها مكانها ف

ي بعض (، ومن شأنها أن تغذي الحروب الثقافية التر
ز
حول ف

ي ميدان "الهوية" المسيج 
ز
الحاالت إىل مواجهات دموية وحروب أهلية مدمرة. فهي أسلحة حرب رمزية تدور رحاها ف

، أو ترصيحات سياشي مخبول، ليشعل فتيل الحرب  ز ي لغو شعبوي معي 
باألساطي  والمحروس بالمقدسات، ويكفز

 العسكرية والمواجهات الدموية عىل تخومه. 
 وية وتهذيب الحربالسياسة اللغ

استخدام السياسات اللغوية هو الشكل المتحرصز  إذا كانت الحرب استمرارية للسياسة بوسائل أخرى، كما يقال، فإن
ز اللغات) (. Calvet, 1987(، وهذه الحرب إذا ما اندلعت فعال فستتخذ شكل حروب أهلية)Phillipson, 2000للحرب بي 

ي شكلها 
ز
ي بلد ما)غي  أن السياسة اللغوية ف

ز
اتيجية لتدبي  الموارد اللغوية ف

 ,Boukous)المهذب قد تكون عبارة عن اسير

ي مجال التعليم، وبذلك فهي جزء من سياسة الدولة وأحد روافدها1999
ز
. وتعد من الناحية (Boukous, 1999)، خاصة ف

ي نظر بوكوس)
ز
اتية واالجرائية، المتمفصلة حول (: "مذهبا شامال يغطي المستويات الدستورية، المؤسس1999المثالية، ف

ي المجتمعات اللغوية)...(. وبالتاىلي فإن وظيفتها هي ضمان التدبي  -الدراسات العلمية للوضع السوسيو
ز
لغوي السائد ف

ي للموارد اللغوية لجميع مكونات الجماعة الوطنية")ص. 
ي الواقع غي  105المنصف والعقالبز

ز
ي ف

(. لكنها غالبا ما تأبر
ي ا
ز
ي متناغمة ف

ز
اث االستعماري من ناحية، وفائض اللغات المتنافسة ف لدول الوطنية حديثة البناء، بسبب ثقل المي 

ي ميدان  السوق اللغوية من ناحية ثانية. 
ز
ى أن السياسة اللغوية هي "جملة من االختيارات الواعية المنفذة ف ي في 

أما كالفز
ز  ز اللغة والحياة االجتماعية، وبشكل خاص بي  (. ومن Calvet, 1987, p.154-155اللغة والحياة الوطنية ")العالقات بي 

ي المتمركز األحادي حيث تعتمد الدولة لغة واحدة،  ثم نجد أنماطا مختلفة لترصيف السياسة اللغوية، كالنمط اليعقوب 
ز باعتماد لغة واحدة للدولة مع السماح باعتماد لغات جهوية، ثم ال نمط التعددي والنمط المركزي متعدد اللغات، ويتمي 

ف  ي الذي يعير
ي سويشا، كما نجد أيضا النمط الثناب 

ز
الال متمركز الذي يستند إىل لغة رسمية لكل جهة، كما هو الحال ف

ز للدولة، وهذا حال المغرب منذ سنة  ز رسميتي   وإن ظل هذا االختيار اللغوي بدون تفعيل عمىلي 2011بلغتي 
، حتر

. وإىل جانب األنماط السالفة، نج ي
ي مواجهة أخطار حقيفر

ز
ي ف

ز بطابعه الحماب  ي السياسة اللغوية يتمي 
ز
د اتجاها عاما ف

ز الجيو -االبتالع أو االستيعاب االستعماري، ويقوم عىل مجموعة من المبادئ السياسية والنظرية ترتبط أساسا بالموقفي 
ي تدبي  مواردها ال

ز
( للدولة ف ي )المستوى الداخىلي

ر
(، والحقوف ي ي سوق سياشي )المستوى الخارج 

ز
اتها الرمزية ف لغوية وخي 

ي مواجهة 
ز
ة ف المبادالت الدولية واالقليمية والوطنية. ويتعلق األمر أساسا هنا بالدول المستقلة حديثا أو األمم الفقي 

ز  ي تسع بكل الوسائل لضمان استخدام لغاتها أو فرضها عىل شعوب أخرى لتأمي 
يالية التر الدول االستعمارية واالمي 

ياليات اللغويةمصالحها اال  اتيجية وتدفق بضائعها ورساميلها المادية والرمزية إىل األسواق الخارجية. أليست "االمي   سير

ياليات أخرى ووراء حرب اللغات تجري حروب أخرى، اقتصادية، ثقافية، إلخ"؟) (. Calvet, p.279هي دائما عالمات المي 
ي تتغذى منها السياسات اللغوية الرامية إىل ذلك صحيح بال شك، إنما وجب التنبيه إىل بعض"البديهي

ات الخاطئة" التر
ية عىل المستوى  ز ي مواجهة سيطرة لغات األقوياء، وبصفة خاصة االنجلي 

ز
حماية اللغات الوطنية أو المهددة باالختفاء ف
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ي 
ز
صي َ الثقاف

ُ
ي البلدان المستقلة حديثا، وهي بديهيات ت

ز
 ,Calvetطبيعيا) العالمي اليوم، أو لغات المستعمر السابق ف

ورة جميعها خاطئة. 2014  (، حتر ولو كانت منطلقاتها ليست بالرصز
 السوق اللغوية بالمغرب 

ي كيفت قيامها؟ من 
وط التاريخية واالجتماعية والسياسية التر كيف تشكلت السوق اللغوية بالمغرب؟ ما هي أهم الشر

ي التعدد اللغو 
ي إىل المنافسة والرصاع بدال من التعايش واالغتناء يحدد قيمة المنتجات اللغوية فيها؟ لماذا يفضز

؟   ي
ي بحت إىل ما هو سياشي وهويابر

ز
ي دائما عىل رهانات رمزية تتجاوز ما هو ثقاف

المتبادل؟ كيف ينطوي االختيار اللسابز
 كيف تتشب االختيارات اإليديولوجية إىل النقاشات والسجاالت حول استعمال اللغات وتقييم وظائفها المدرسية

 والتعليمية والتواصلية؟  
ز السوق اللغوية المغربية بتجاوز وتعايش لغات تقوم بينها رصاعات صامتة   ي العالم، تتمي 

ز
مثل كل األسواق اللغوية ف

أحيانا، ومكشوفة أحيانا أخرى من أجل السيادة، وهي أيضا مشح النبعاثات وتطلعات يرتبط بعضها باإلرث االستعماري 
ي الحديث)الفرنسية ب

ز
اث الوطنية المغربية)العربية المقدسة(، وتبدو ف طل باستمرار من مي 

ُ
شكل خاص(، فيما أخرى ت

ي السياسة اللغوية المعتمدة من قبل الدولة، بينما واقع الحال يؤكد أن الفرنسية هي من يملك التأثي  
ز
ا ف  تأثي 

الظاهر أكير
د الحرب القد

َ
ي تجد

ز
ي هذا الباب. وقد وجد البعض ف

ز
ز العربية والفرنسية ما يدعو للقلق بشأن ما سيكون الفعىلي ف يمة بي 

 السوق اللغوية 
َ
ة عىل مكانة ووضع اللغة األمازيغية كلغة وطنية رسمية ثانية. وبشكل عام تعج لها من انعكاسات مباشر
ألساسية، والعربية بلغات وطنية مختلفة تتقدمها الدارجة بمختلف تنويعاتها المناطقية، ثم األمازيغية بلهجاتها الثالث ا

ية ولغات أخرى أقل  ز الفصىح بوجهيها الكالسيكي والوسيط، ثم لغات أجنبية تتصدرها الفرنسية فاإلسبانية، ثم االنجلي 
ز  ي ارتباط بالتعددية اللغوية، تزدحم السوق بالمواقف السياسية واإليديولوجية المرتبطة بالتنافس بي 

ز
استعماال. وف

ي السوق اللغوية منتجات  اللغات وتصنيفها وترتيبها،
ز
وبرهانات السياسة اللغوية الرسمية. وكأي سوق أخرى، تتواجد ف

ي المقابل تعرض السوق منتجات "رخيصة" بسعر منخفض، سواء بسبب جودتها 
ز
"ثمينة" بجودة عالية وسعر مرتفع، ف

ي ترصيفها، أو 
ز
ألنه جرى تبخيس سعرها  الضعيفة أو قيمتها المتدنية بموجب قانون العرض والطلب الذي يتحكم ف

ي المنتجات المعروضة، خاصة المستوردة منها من الخارج. 
ر
بسبب تقلبات ظرفية جعلتها تفقد قدرتها التنافسية مع باف

ز الفينة واألخرى  ي الجودة والقيمة مع أسعار متباينة تعرف بي 
ز
وهكذا تقدم لنا السوق اللغوية المغربية منتجات متفاوتة ف

ات طارئة، أو دخول منتجات جديدة مجال المنافسة. وتستأثر السوق اللغوية بحصة مهمة تقلبات مفاجئة بسب ب تغي 
ي،  ز مختلف اللغات المعروضة يزداد حدة 2011من عمل النظام الرمزي)السخي  (، فيما تنشط عىل وقع تنافس قوي بي 

ات الظرفية. وإذا كانت تشهد منذ زمن بعيد تملمال وتنافسا ناعما ب ز هذه مع التغي  ز اللغات الوطنية من جهة، وبي  ي 
ز   عىل أحد، فإنها بي 

ي تحطز بامتيازات رمزية وسياسية ال تخفز
ة، أو عىل األقل واحدة منها، واللغات األجنبية التر األخي 

ز اللغات الموجودة تبلغ درجة من التشنج والتعصب ما يوجي  ي الرصاع والمواجهة بي 
ز
الفينة واألخرى تشهد تصعيدا ف

، كما بدا الموقف مع احتداد النقاش العمومي حول لغات تدريس باندال  ي
ز مكونات الهوية أو الكيان الوطتز ع حرب بي 

ز  ي المدرسة العمومية، موازاة مع تحضي  ومناقشة القانون اإلطار. غي  أن المواجهة تحولت هذه المرة بي 
ز
المواد العلمية ف

ز باستمرار العمل بالتعريب الُمفَعل منذ أزيد من أنصار "فرنسة" تدريس العلوم بالمدرسة العمومية، و  ز المتشبثي  بي 
ي مثل هذه المواقف لم يكن 

ز
ي وسياشي مكشوف الخلفيات والغايات، مع أن االصطفاف ف عقدين، إىل رصاع إيديولوج 

الرصاعات يوما ما بريئا من الخلفيات الفكرية واالختيارات اإليديولوجية واألهداف السياسية، بل ولم يكن بمنأى عن 
ب مخاطر االنزالق إىل حرب هوياتية مدججة بأسلحة 

َ
ي ارتباط مع هذا الجدل، ولتجن

ز
الطبقية بالمعتز العميق للكلمة. وف

، تتعاىل أصوات التهدئة ألجل رأب الصدع والتخفيف من حدة التوتر وتغذية أنواع من  الفتك بالتماسك االجتماعي
ي من اللغات )الفرنكوفوبيا و 

العربوفوبيا أو األمازيغوفوبيا(، وهو ما من شأنه أن يؤدي إما إىل االنفجار الخوف المرضز
ي هويات مغلقة، مع ما سينجم عن ذلك من عواقب وخيمة عىل مستوى الوحدة الوطنية 

ز
ي أو االنكماش ف

الهويابر
ي تخطيط وتهيئة البيئة 

ز
. ومن ثم فإن كل سياسة لغوية ناجعة ال تقترص ف ي

اللسانية وتدبي  أزماتها واستقرار الكيان الوطتز
ز االعتبار جملة من العوامل السياسية واالقتصادية والثقافية  عىل المحددات الوظيفية والشكلية، بل ال بد وأن تأخذ بعي 

ها) ز المغرب Boukous, 2018والديمغرافية واللسانية والحقوقية وغي  ز أن ما يمي  ز والباحثي  (. وبينما يرى أغلب الفاعلي 
ي التاري    خ وليس االستثناء)العروي، من تعددية لغ

ز
ق، بل 2009وية هو القاعدة ف ي المغرب والمشر

ز
(، وهي ظاهرة موجودة ف
ي،  ي ومرونته اللسانية المحمودة)السخي  ي للكائن المغرب 

ز
(، نجد البعض 2011وظاهرة كونية ودليل عىل االنفتاح الثقاف

ه  ي استهدفت اآلخر يصف الوضع اللغوي السائد بالمشوه الذي يجد تفسي 
ي مخلفات االستعمار وسياساته الثقافية التر

ز
ف

ي وجدت الرعاية التامة من قبل أجهزة الدولة، وأحيانا يذهب 
ي وضعية تبعية وخضوع، تلك السياسات التر

ز
إبقاء البالد ف

ز عنها بالعمالة والشوفين ز يشملون بوصفهم ذاك اللغة األمازيغية ويرمون المدافعي  ي منىح متطرف حي 
ز
ية هؤالء ف

وتشجيع الفوضز اللغوية لغايات مشبوهة. لكن هناك من ال يرى األمر استثناء أيضا فيما يتعلق ب"وضع األمازيغية إزاء 
ي، ص.  ")السخي  ي

ي السياق التاريىحز
ز
ز 54العربية، بل هو القاعدة ف ز اللغتي  ي أن يقوم تحالف بي 

(، وأنه بالتاىلي ينبعز
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 ، ي  لمواجهة الغزو اللغوي األجنت 
ز مع الحرص عىل قيام عدالة لغوية تتأسس عىل االنصاف والمساواة بينهما، الوطنيتي 

 . ز ز من اللغتي  عات المحافظة عند بعض المتكلمي  ز ي تغديها اليز
ونبذ جميع صور التعصب والتقوقع والرفض المتبادل التر

ز أو  ز  والواقع أن ما يروج بالسوق اللغوية يتأثر بشكل أو بآخر بتمثالت اللغة من قبل الفاعلي  ز )المتكلمي  المستهلكي 
( وخلفياتهم السوسيولوجية، عىل نحو ما تعكسه تقييماتهم وأحكامهم. فنجد أن وضع العربية عىل مستوى  ز والمنتجي 

اها أهلها بأنها من المقدسات و"حاضنة الهوية وراعيتها")حميش،  عية والدين، في  (، بينما 2019التمثل يجعلها لغة الشر
ز بالدرجة األوىل. أما وضع الفرنسية فيجعلها لغة يراها المناوئون بأنها  ز الدينيي  لغة ميتة وجامدة تخدم مصالح المتطرفي 

للهيمنة االقتصادية والرمزية، فُينظر إليها من قبل المستفيدين كلغة انفتاح وإغناء للهوية والثقافة، بينما يراها الخصوم 
زيغية لغة األسطورة والتاري    خ والقرية، بينما المدافعون عنها لغة استيالب وتغريب واستعمار. وكذلك يرى البعض األما

ي تهميشها وعزلها حتر يتستز محو 
ز
ي دفعت الثمن من جراء سياسة لغوية أمعنت ف

يرون أنها لغة الشعب األصىلي التر
الفصىح  الهوية الثقافية للمغاربة وتجريدهم من أهم سالح الستعادة ذاتيتهم المسحوقة. وإذا كانت كال من العربية

ي السوق اللغوية للمغرب" 
ز
ز ف ز القويتي  ، بحكم أنهما يحوزان عىل .Boukous, 1995, p)61(والفرنسية تمثالن "اللغتي 

ي بورصة القيم اللغوية بالسوق المغربية"، إال أن "عائدهما ليس ال متساويا وال ثابتا" 
ز
ات ف  ,Boukous)"أعىل المؤشر

p.62)نفس القيمة الرمزية وال عىل نفس االستعماالت االجتماعية"،  كما أنهما ال يتوفران "ال عىل (Boukous, p.61)  .

ات مستمرة بحكم تحسن أو تراجع مكانة  ي تعرف تغيي 
وبالطبع ال يعتي  ذلك أمرا ثابتا، بل يرتبط بموازين القوى التر

ات الظرف ، أو تتعلق بالمتغي  ي الحقل الرمزي لإلنتاج االجتماعي
ز
ز ف ية واالقتصادية. ويتجىل التغيي  بشكل مستعمىلي اللغتي 

ز العربية والفرنسية، وهو ما انته مرة أخرى  ي الحقل المدرشي الذي يشهد تنافسا حادا ونزاعات متواصلة بي 
ز
خاص ف

ي الواقع ال تمنح العربية 
ي واقع األمر. ففز

ز
لصالح الثانية بعد حسم معركة تدريس العلوم باللغات األجنبية، أي الفرنسية ف

ز  نفس ي كانت وظلت تمنحها الفرنسية عىل مستوى سوق الشغل وولوج المناصب العليا بالنسبة للمتكلمي 
الحظوظ التر

ما، بل  ، حيث تنفرد الثانية بقطاعات تعتي  أكير مردودية تمنح للملتحق بها، ليس فقط أجرا محير ز والعمالء االجتماعيي 
ي االلتحاق بمحافل

ز
النخبة والقرب من السلطة. وعالوة عىل حيازة الرأسمال  وتتوجه برأسمال رمزي يعزز حظوظه ف

، يرفع "المفرنس" من قيمة وأسهم الرأسمال الرمزي االجماىلي بالحصول عىل وضع  ي من المسار الدراشي
ز
اللغوي والثقاف

تبط تقليديا ببعض القطاعات الديني ي منحته المنصب أو اللقب المستحق، أما العربية فير
ة جديد من المؤسسة التر

ي بوصة القيم اللغوية، ما 
ز
والمهن التعليمية، وظلت بالتاىلي لغة نخبوية تشهد باستمرار تراجعا عىل مستوى األسهم ف

ي سوق التبادالت الرمزية، بينما تستحوذ الفرنسية عىل القطاعات 
ز
ورة إىل تراجع قيمة الرأسمال الرمزي ف يؤدي بالرصز

اتيجية، كاالقتصاد واإلدارة والتعليم  ي التعليم العام. االسير
ز
، و تحافظ عىل مكانتها كلغة ثانية ف ي العاىلي

 العلمي والتقتز
 تعايش ورصاع -1
ز خمس   فضال عن تنوع هائل للمنتجات اللغوية المعروضة والمتداولة، تشهد السوق اللغوية المغربية تنافسا حادا بي 

ات  ي الخريطة اللسانية المحلية، وهو تنافس يخضع لمتغي 
ز
ي ف

ز
أقطاب متفاوتة من حيث القوة والحجم واالمتداد الجغراف

ي الخطابات اإليديولوجية  عدة تجعله أحيانا يخرج إىل العلن، وأحيانا أخرى
ز
ي أشكال وصور متخفية ومضمرة ف

ز
يتواصل ف

ز اللغات المتنافسة ليست ثابتة، بل تخضع بدورها إىل تطور األوضاع  واالختيارات السياسية. فعالقات القوة بي 
ز القطب األ Boukous, 2012لسانية) -السياسية واالقتصادية والسوسيو ي (. فمن حيث األسبقية التاريخية يي 

مازيغوفوبز
ي فلكه عدد من اللهجات أو"مجموعات لهجية")

ز
(، وهي تمازيغيت، تريفيت Quitout, 2001, p. 16الذي تدور ف

ز  واح ما بي 
ز تير (، أو أقل Boukous, 1995بالمئة) 30و 20وتشلحيت، وهو القطب األعرق بال منازع يغطي نسبة متحدثي 

ي أنها لغة أقYoussi, 1983حسب آخرين)
ي التاري    خ، وهي المنافس الوحيد للدارجة (، ما يعتز

ز
لية عددية، لكنها متجذرة ف

ي بمختلف تفرعاته 
؛ ويليه القطب العربوفوبز ي

ز
ي والثقاف

المعَربة عىل مستوى التواصل اليومي كلغة أم ولغة التعبي  الهويابر
، وحظيت العربية الكالسيكية من اللهجات والعاميات، وهو مكون للهوية المغربية بقوة الدستور وعوامل التاري    خ والدين

ي،  ي غالب األحيان)السخي 
ز
ز لغوي مارسته ضدها الفرنسية ف (، وهي 2011ضمنه بعناية خاصة، رغم أنها عانت من تميي 

، إىل جانب العربية الحديثة، أو  ي
ي المدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية األخرى والتعليم الديتز

ز
المعتمدة ف
( المستعملة بوسائل االعالم والتواصل والتخاطب الرسمي واإلدارة. لكن "العامية"،  Quintout, 2007, p. 81"الوسيطة")

ز بها بشكل  ز الناطقي  ز من األمازي    غ، وبي  ز المزدوجي  ز الناطقي  كة بي 
ي الواقع لغة مشير

ز
ة، هي ف كلغة شفهية غي  ُممعي 

ي النهاية تابعة للعربية
ز
، رغم أنها تظل ف ز ألنها لهجة متفرعة عنها، وبحكم عالقتها بها  أحادي، عربا كانوا أو معربي 

ي الخريطة 
ز
تيب الثالث من حيث االمتداد ف ي الير

ز
ي ف

ي فيأبر
ية. أما القطب الفرنكوفوبز ي المراكز الحرصز

ز
وانتشارها الواسع ف

بة الثانية ي المير
ز
ي ف

ي اإلدارة والتعليم، ويأبر
ز
ز عىل مستوى االستعمال ف ز السالفي  بعد العربية  اللسانية، ويتفوق عىل القطبي 

جم بوضوح  ، ويحطز بهالة من التفخيم النخبوي بفضل نفوذه االقتصادي والسياشي ويير ي من حيث االستخدام الكتاب 
، وهو محدود االنتشار  (؛Boukous, 2012 ; Boukous, 2008)عالقة التبعية لفرنسا  ي

ثم يحل رابعا القطب اإلسبانوفوبز
ي السابق، وال يكاد تداول اللغة االسبانية يلفت االنتباه مقارنة مع 

ز
ي ف

ي كان يحتلها االستعمار االسبابز
ي المناطق التر

ز
حتر ف
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ي الصاعد 
ا نجد القطب األنغلوفوبز ز من المخلفات االستعمارية؛ وأخي  أو قيل التشكل، والذي  الفرنسية، مع أن كال اللغتي 

، ألن مالمح هذا القطب  ي
ي الفرنكوفوبز  اآلن مجرد أمنية تصدح بها األصوات الرافضة الستمرار الخضوع للوب 

يظل حتر
ي العالم أمر واقع وال يمكن 

ز
ية ف ز ، عىل الرغم من أن نفوذ االنجلي  ي المحىلي

اللغوي ال تبدو جلية عىل مستوى التداول اللسابز
 االفالت منه. 

ن وتبخيس -2  تثمير
ات الرمزية تتحدد  تخضع اللغات لتسعي  رمزي يتجاوز وظائفها االستعمالية، بحيث أنها  ي سوق الخي 

ز
كمنتجات تعرض ف

ز تشكيل األسعار) ي النهاية "رأسماال ُيموقع Bourdieu, 1977 ; Bourdieu, 1984بموجب قواني 
ز
(، ما يجعل منها ف

ي البنية االجتماعية"
ز
، من خالل ما يوفره له من امتيازات وحظوظ تزيد أو تنقص (Boukous,2012, p. 5)المتكلم ف

ات الرمزية ي سوق الخي 
ز
ة ف ي يتكلم بها، أي قيمتها المتغي 

. وإذا كانت السوق (Boukous, 2012)بحسب قيمة اللغة التر

، كالعربية والفرنسية، فإن  ز ز معياريتي  ز لغيتي  ي وجود تنافس أو رصاع بي 
ز
المنىح الذي يطعز عىل اللغوية ال تنحرص ف

ز للرصاع  ز التقليديي  ز االتجاهي  ي المغرب اليوم بخصوص المسألة اللغوية يكشف عن حرب مستعرة بي 
ز
النقاش العمومي ف

ز أنصار  ، وقد أخذت اليوم شكل المواجهة الحادة بي  ي
اىلي الفرنكوفوبز ي هذا البلد، االتجاه المحافظ واالتجاه الليي 

ز
ي ف

اللسابز
عريب جميع المواد التعليمية من جهة، وأنصار العودة إىل تدريس المواد العلمية بالفرنسية من جهة استمرار العمل بت

 ، أخرى.  يعتي  الفرنكوفونيون ومحازيبهم أن التعريب فشل بشكل شامل، ليس ألنه لم ُيستكمل عىل صعيد التعليم العاىلي
ز العلمية الصارمة باللغة العربية.  . ]ال[مليئة "بالمحافظة واألسلمة والالهوت")عصيد، بل الستحالة نقل "المضامي 

ي نظرهم المرور إىل اعتماد الفرنسية لرب  ح 2019
ز
ر ف (، وحتر تأهيلها لذلك سيكون مكلفا اجتماعيا واقتصاديا، وهو ما يي 

اف بفشل التعريب تتقاسمه اليوم أغلب التيارات، بما فيها المحافظة، فإن ز عنه  الوقت والتكلفة. وإذا كان االعير المدافعي 
ي،  د")الودغي  فِشل عن قصد وتعمُّ

ُ
ون "أن التعريب أ ز 2019يعتي  ة وكَون جيال من المدرسي  (، بعدما راكم المغرب خي 

"القادرين عىل تدريس كافة المواد العلمية بالعربية والتأليف بها وإغناء العربية بالمصطلحات المناسبة، وكان من السهل 
ي، تطويرها ونقلها إىل التع ط له بعناية")الودغي 

َّ
ي ومدروس ومخط ( ، وأن الحكم عىل 2019ليم العاىلي بشكل تدريىح 

ي أعقاب "ّاإلقرار بفشل 
ز
التعريب بالفشل ال يستند إىل أي دراسة علمية منجزة أو حجة ثابتة، بل إن التعريب جاء ف

 ، نما العودة إىل الفرنسة غايتها تكريس (، بعد سنوات من اعتماد الفرنسية، بي2019المنظومة من طرف الدولة")بوعىلي
التبعية للنموذج الكولونياىلي وتعظيم مكاسب النخبة المتعلقة به، االجتماعية واإليديولوجية، ومن ثم فهي ليس إال 

ي تثبيت للوالء للمركز االستعماري. 
ز
 عملية استثمارات مدرة للرب  ح ورغبة ف

 السوق المدرسية واألزمة اللغوية -3
ز التعددية اللغوية الحية هو المدرسة، مع إذا كان هنا ز اللغات وتأمي  اكة ممكنة بي  ك من يرى أن المكان المالئم لقيام شر

ورة االقتصادية) (، فإن البعض اآلخر وجد أن Chaudenson, 2006أنها تجنح إىل فرض األحادية اللسانية بطبيعتها وللرصز
ي يجري عليها الرصاع اللغوي أيضا هي الت

)الساحة التر ز الفرنسية Boukous, 2012عليم العمومي (، خاصة الرصاع الدائر بي 
ي بلدان أخرى، وهو رصاع يعكس تناقض مصالح المجموعات المتماهية مع 

ز
ية ف ز ة واالنجلي  ز هذه األخي  والعربية، أو بي 

ز الحصول عىل مكاسب مادية أو رمزية ت تغي  بحسب الظروف هذه اللغة أو تلك. وألن اللغة تشكل رأسماال يتيح للمتكلمي 
ز هم "القطاع  ات الرمزية بصفة عامة، فسنجد أن المتمدرسي  وموازين القوى وتقلبات السوق اللغوية، أو سوق الخي 

(. وكأي حالة لغوية أخرى، تقع السوق اللغوية Boukous, 1995, p. 51االجتماعي األكير حساسية إزاء قضية التعريب")
ات الهيمنة وعالقات القوة الموضوعية للسوق اللغوية، وهو ما يستوجب المدرسية تحت طائل ما يسميه بورد يو بتأثي 

ي Bourdieu, 1984, p. 97االهتمام أكير ب"االستخدام المدرشي للغة")
ز
(. فما يحدد وضع لغة ما، أي استخدامها ف
ز  ، وإنما محصلة هذه الكفاءة وقواني  ي كفاءة المتكلم، كما يزعم تشومسكي

ز
وط وأوضاع محددة، ال ينحرص فقط ف شر

ي سوق تعج بالمنتجات المتنافسة من اللغات (Bourdieu, p. 98)"السوق اللغوية" 
ز
وط تلقيه ف ، أي أداء الخطاب وشر

ي وضعيات اجتماعية متكافئة، حيث يخضع كل والخطابات الم
ز
ز ال يوجدون ف ز ومنتجي  رسلة إليها من قبل متحدثي 

. وتشكل الحالة المدرسية نوعا خاصا من الحالة اللغوية العامة، وهي ليست سوى "سوقا للتبادل  منتوج لتقييم وتسعي 
ء ما"، بتعبي  بورديو. فعندما يقرر المتعلم أو الوضي عليه أن يت ي

علم هذه اللغة أو تلك، أو عندما تعمل وتناضل مع شر
ي 
ز
ز لغات التحدث الرسمي أو ف ز لغات التدريس، أو بي   لغتها باألسبقية أو تمنح لها حظوة بي 

جماعة لغوية ما لكي تحطز
ض أن لغتها مفيدة، أي مدرة ض أنها تدرك أو تفير ي المناسبات الرمزية أو الخاصة، فإن ذلك يفير

ز
 المنابر والمنصات، ف

 ودرجاتهم المهنية، وبالتاىلي 
ز ي تحدد مستقبل المتعلمي 

ي السوق المدرسية، التر
ز
للرب  ح )العالمات المدرسية مثال ف

وط  ي الوقت نفسه أنها مفيدة، أي نتعلم "شر
ز
مداخيلهم المادية مستقبال(. ولذلك عندما نتعلم لغة ما نتعلم معها ف

ي هذا الباب أن تكون حالة لغوية خاصة  . وال تعدو (Bourdieu, p. 98)المقبولية لهذه اللغة"
ز
السوق اللغوية المدرسية ف

ز الذين ال ينقصهم الوعي بفرص الرب  ح والخسارة بمجرد ما يلجونها ، ومن (Bourdieu, 1984)تفرض رقابتها عىل المتعلمي 
ي تشكيل النخ

ز
ي الحقل التعليمي أداة االنتقاء االجتماعي والتحكم ف

ز
 السياسة اللغوية ف

َ
عد
ُ
ب وإعادة انتاجها، بقدر ما ثم ت
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اتيجية للهيمنة الرمزية) (. وإن "األزمة اللغوية مظهر من مظاهر أزمة المؤسسة المدرسية"، Boukous, 1999هي اسير
ي الحالة المغربية، يجب أن تربط بأزمة المؤسسة المدرسية وأزمة 

ز
يؤكد بورديو، وأزمة لغة التدريس، كما تطرح اليوم ف

ي التشكيلة االقتصاديةالسلطة السياسية ال
ز
االجتماعية السائدة، بدل الهروب -قائمة، ومن ثم أزمة العالقات االجتماعية ف

إىل المخرجات اإليديولوجية المبسطة للرصاع، عىل نحو ما كشفه السجال الراهن واالنشغال بتحقيق المكاسب 
 السياسية اآلنية. 

 اتجاهات الرصاع اللغوي الراهن  
ي كبلد مكبل باإلرث ا

ز
الستعماري، يواجه المغرب تحديات بخصوص حماية أمنه اللغوي، منها ما يرتبط بتدبي  التعدد ف
ي قلب الجدل العمومي والرصاع اللغوي. وثم 

ز
ي هي اليوم ف

إطار سياسة لغوية عادلة، ومنها ما يتعلق بلغات التدريس التر
ي ي

، وهما اتجاهان رئيسان يتنازعا حول نوع ورهانات السياسة اللغوية التر ي الحقل التعليمي
ز
حتاجها المغرب، خاصة ف

ي تدريس المواد العلمية أو "فرنسة" شاملة 
ز
االتجاه المدافع عن التعريب الشامل، واالتجاه المدافع عن اعتماد الفرنسية ف

ي فلكه يدور دعاة اعتماد الدارجة المغربية كلغة تدريس. بينما اتجاه ثالث يحاول الخر 
ز
وج من الزاوية للتعليم واإلدارة، وف

ي حلقة مفرغة. فما هي 
ز
ي التعليم العمومي ما يفتأ يدور ف

ز
ي وضع فيها النقاش حول مكانة اللغات الوطنية ف

الضيقة التر
افع حول اختياره؟          ي الير

ز
ي يستند إليها كل اتجاه ف

يعتي  أنصار                                                          الحجج التر
ي والسياشي للبالد، وكل محاولة إلبعادها وتهميشها عىل ال

ز
تعريب أن اللغة العربية هي صمام أمان االستقالل الثقاف

مستوى التدريس واإلدارة واالعالم، يعتي  انتهاكا لحقوق األغلبية الساحقة من المغارب، ومن ثم يظل التعريب مطلبا 
ي الوقت نفسه)حمودي، 

ز
اتيجيا ف ي التخىلي عن اللغة العربية ورصيدها  (،2019قوميا واسير

ز
وأنه من الخطأ القاتل التفكي  ف

ي الناجع  اتيىح  ا مهوال لحياة المغاربة المادية والمعنوية، بينما المطلوب هو التدبي  االسير الهائل، ألن ذلك سيكون تفقي 
بوية، مع مواصلة ي المنظومة الير

ز
ي بها ف

ي المكان الصحيح ويرتفر
ز
جهود تأهيل األمازيغية لتصي  هي  الذي يضع هذه اللغة ف

. ويعتقد هؤالء أن سيطرة الفرنسية قاد إىل تهميش العربية كلغة وطنية رسمية أوىل،  األخرى لغة التعليم والبحث العلمي
امج والسياسات  ي مختلف الي 

ز
ما يستوجب تعريبا شامال وكليا للتعليم، ومواصلة الجهود لالرتقاء بوضع العربية ف

، واختيار 2011دارة والمعامالت المختلفة، مع إنصاف األمازيغية كلغة وطنية رسمية ثانية بحكم دستور العمومية واإل 
. والغريب أن بعض األصوات بهذا  ي التعليم العمومي

ز
ية بدل الفرنسية، إذا كان ال بد لتدريس بعض المواد ف ز اإلنجلي 
" ه ى أن "االسالم السياشي ي اتجاه مختلف، فير

ز
و من يقود المعركة الفعلية ضد اللغة العربية إخالصا المعسكر تسي  ف

" ومرجعية منظريه الكبار، وهو أكي  المستفيدين من تهميشها وتضييق الخناق عليها ثأرا من خصمه  لنهجه "األممي
ي عهد "حكم" حزب "العدالة والتنم

ز
ا أن تمرير القانون االطار ف ، معتي  ، ولو بأثر رجعي ي

ي العلمابز ية" دليل القومي والعروب 
از مارسته القوة  ز ز نوعا من االبير ي ظل حكومة االسالميي 

ز
ي استهدف اللغة العربية ف

ز
واضح عىل ذلك، بخالف الذين رأوا ف

ب أحد مقوماته الرمزية. بل ويذهب أصحاب هذا الرأي إىل  وعهم السياشي من خالل رصز ي الدولة لتقزيم مشر
ز
الفعلية ف

ز واأل  ز مع الفرنكوفونيي  ي تحقيق جمع االسالميي 
ز
ة تصَب ف كات كثي 

ي سلة واحدة لما بينهم من مشير
ز
ز ف ز المتعصبي  مازيغيي 

وعه الخاص.   ، كي يخلو لكل طرف بعد ذلك الجو لتشغيل مشر  الهدف البعيد، وهو سحق التيار القومي
ي نقل العلوم    

ز
ي التجربة العملية عن محدوديتها ف

ز
ون أن لغة الضاد أبانت ف وتدريسها، وهو ما أما أنصار "الفرنسة" في 

ي تعريب المواد العلمية، وأن 
ز
وع ف ي مستوى التحصيل العلمي بالمدرسة العمومية منذ الشر

ز
اجع المهول ف يكشفه الير

مناهضة "الفرنسة" دليال عىل تشبث طبقة مهيمنة ماديا ورمزيا بمواقعها المؤثرة باستعمال اللغة الفرنسية للحفاظ 
ي مقابل حرمان الطبقات ا

ز
لشعبية من أن تصل إىل مواقع الطبقة المسيطرة بتجريدها من الموارد الرمزية قبل كل عليها، ف

ي الرصاع من أجل السيطرة والهيمنة 
ز
ي ف

ء، ومنها اللغة الفرنسية. وإذا كان صحيحا أن اللغة هي رهان رمزي وطبفر ي
شر

م حجب الحقيقة الموضوعية لعالقته واالستئثار بالمناصب والمواقع واالمتيازات الطبقية، وأن من أخطر وظائف التعلي
(، فإن السؤال الذي يطرح نفسه Bourdieu & Passeron, 1970ببنية العالقات الطبقية، كما وصفها بورديو/ باشون) 

ي المغرب هي من يدافع عن التعريب بغاية الحفاظ 
ز
ي هذا الباب هو: هل صحيح أن الطبقة )أو الطبقات( المسيطرة ف

ز
ف

طبقية واحتكارها للمناصب السياسية والوظائف السامية والتسيد االقتصادي وحرمان الطبقات الشعبية عىل امتيازاتها ال
 والمسيطر عليها من الوصول إىل المواد المؤهلة للصعود إىل مواقعها؟ 

ي عهد االستعمار  
ز
ي هذا الباب أن من استفاد من االمتيازات التعليمية والثقافية ف

ز
ي تظهر ف

هم بالفعل أبناء إن المفارقة التر
ي أقامها المستعمر 

ي المدارس العرصية التر
ز
أعوانه واألعيان وكبار التجار والمالك الكبار، بفضل دراستهم باللغة الفرنسية ف

ي المناصب 
ز
ز ف ز لتعويض الفرنسيي  ي جعلتهم مهيئي 

ى، ومن ثم تحصيلهم للرساميل الثقافية والرمزية التر ي الحوارصز الكي 
ز
ف

إلدارية بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المدرة للرب  ح والجاه، وبقية المراكز الحكومية والمهن السامية والوظائف ا
ي تشكلت من ورثتهم وأبنائهم عىل التواىلي هي من ينافح اليوم 

الراقية المكسبة للسلطة والنفوذ، غي  أننا نجد أن النخبة التر
 .عن التعريب للحفاظ عىل امتيازاتها الطبقية الموروثة
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ي االرتقاء بجودة التعليم وتقليص   
ز
وبينما يلح أنصار "الفرنسة" عىل أن العودة لتدريس العلوم بالفرنسية سيسهم ف

ها  الفوارق الطبقية وتسهيل ولوج الجميع إىل سوق الشغل عىل قدم المساواة، يتجاهلون أن تملك اللغة الفرنسية، أو غي 
ي "السوق") والفرنسي

ز
ة ليست كذلك اليوم عىل أية حال(، لن يغي  من واقع عدم تكافؤ الفرص من اللغات المتفوقة ف

ي عدد من أعماله المشهورة، إذ ال تعدو هذه 
ز
ورة من إعادة االنتاج، كما وصفها بدقة بورديو ف ي سي 

ز
الموروث اجتماعيا ف

ي السوق الرمزية تتيح لممتلكيها نوعا من
ز
" ف ز ي الوقت الحارصز أن تكون عالمة "تميي 

ز
الوجاهة االجتماعية أو  اللغة ف

ز أن واقع اللغات، المرتبط بشكل وثيق بموازين القوى االقتصادية واالجتماعية،  ي حي 
ز
ي غالب األحيان. وف

ز
االيحاء بذلك ف

ي العزف 
ز
ي سوق األعمال والتجارة والمبادالت العلمية والتكنولوجية، يستمر هؤالء ف

ز
يكشف تقهقرا مستمرا للفرنسية ف

ي التعليم وولوج المناصب والوظائف يمر  عىل وتر أن المدخل
ز
ز المغاربة ف ز الطبقات وتكافؤ الفرص بي  إىل المساواة بي 

ورة عي  توحيد لغة التدريس، عىل األقل بالنسبة للعلوم الدقيقة، باختيار الفرنسية بديال للعربية "الفاشلة"  بالرصز
فبعدما أثمرت عملية تعميم التعليم و"فرنسة" تدريس  و"العاجزة" عن مواكبة العرص وتطور العلم والتقنية، وهلم زعما. 

ز للطبقات  المواد العلمية وصول العديد من أبناء وبنات الطبقات الشعبية إىل مواقع ومناصب عليا، يقول هؤالء، تبي 
الحدود  المسيطرة أن "التعريب" هو الحل لفرملة هذا المسار والعودة إىل األصل: الحفاظ عىل امتيازاتها الطبقية ورسم

". فقد استخدم  ز ي وجه "المعربي 
ز
ي الطبقات األخرى، وإغالق سوق الشغل والوظائف "النبيلة" والنخبوية ف

ر
مع باف

ة 2019التعريب بشكل ذكي لتعطيل مجانية التعليم ودمقرطته وتعميمه)بودهان،  (، وبالتاىلي حرمان أبناء الطبقات الفقي 
ة" رمزيا بعدما استفادوا من قبل من ولوج المناصب العليا من الصعود االجتماعي بتجريدهم من الشواهد  ز "الممي 

ي يصفها هؤالء ب"الدمقرطة اللغوية"، ألنها سَوت 
، والتر ي عهد "الفرنسة" المعممة بالتعليم العمومي

ز
ي ف

واالرتقاء المهتز
ي الحصول عىل نفس التعليم والشواهد. 

ز
ز أبناء الطبقات الشعبية وأبناء الطبقات "العليا" ف غي  أن أصحاب هذا الطرح  بي 

ي مسار  التعليم وتبصم 
ز
ي تتدخل ف

ي حقيقة الال مساواة االجتماعية التر
يتجاهلون أن تكافؤ الفرص الصوري هذا ال يلعز

ي "الورثة")
ز
حها بورديو/ باشون ف ورة إعادة انتاجها، كما شر (، حيث ال تجدي Bourdieu & Passeron, 1964سي 

ي 
ز
ها. وضمن هذا المعسكر يتحرك أيضا تيار يدعو "الدمقرطة اللغوية" نفعا ف هذا الباب، سواء تحققت بالفرنسية أو بغي 

ي حماسته لفرنسة التعليم، 
رصاحة إىل اعتماد الدارجة أو العامية المغربية كبديل للعربية الفصىح بالتعليم، دون أن يخفز

" وإزالة ال ز ي الحل األول مقدمة للتخلص من تركة "التعريبيي 
ز
عقبات أمام الفرنسية ليخلو لها المجال. وطبعا ال إذ يجد ف

ز بسبب اختالف اللغة المستعملة  ز والمتعلمي  ز المعلمي  ي صعوبات التواصل بي 
ز
تنقصه الحجة هو اآلخر، تلك المتمثلة ف

تب عن ذلك من هدر مدرشي أو تدهور المكتسبات ي البيت، مع كل ما يير
ز
ي يتواصل بها التالميذ ف

ي الفصل عن تلك التر
ز
. ف

ي ترسيم الدارجة 
ي الثالثينيات من القرن الماضز

ز
هذه الدعوة ليست بجديدة إذا ما تذكرنا محاولة اإلدارة الفرنسية ف

د هذه الدعوة ذهب البعض 
َ
ي رد عىل تجد

ز
المغربية كلغة وطنية قبل التخىلي عن محاولتها لصعوبات تطبيقية حينها. وف

ي البيت، وأن الدعوة للتدريس بالدارجة  إىل التأكيد عىل أن ليس من مهام المدرسة تعليم
ز
ي يتحدث بها ف

الطفل اللغة التر
هي إما زائدة أو لها غايات أخرى، ومن شأن ترصيفها أن يقوض الوحدة الوطنية، وسيحكم عىل المغرب "بالعزلة ]عن[ 

ي الدول العربية")العروي، 
ر
تجعل الفصىح أقرب  (، وبالتاىلي فالمطلوب هو االجتهاد لخلق لغة مدرسية وسيطة2013باف

ز لغة التواصل الشفهي ولغة الكتابة، ومن ثم  إىل لغة البيت مما سيساعد عىل الحد من التنافر الذي يعيشه المتعلمون بي 
ها  ي البيت والشارع والمصانع وغي 

ز
ز لغة المعامالت اليومية ف المطالبة بإصالح شامل للغة العربية لردم الهوة بينها وبي 

ز الفصىح والدارجة)العروي، خاصة مع وجود تقار  (، مع التأكيد عىل أن نجاح هذه المهمة يستلزم ربط 2009بات بي 
(، مع قدر من 228، ص. 1983اصالح اللسان بالقرار القومي لسلطة قوية "لها نفوذ عىل المجموعة القومية")العروي، 

ي ستالزم مثل هذا القرار. وإذا كان ال
ي اعتماد الدراجة ما من شأنه أن الجرأة الالزمة وتحمل المخاطر التر

ز
بعض يجد ف

ي الولوج إىل المناصب بحيازة رأس مال 
ز
ز الطبقات والفوارق عىل مستوى تكافؤ الفرص والمساواة ف يقلص الفجوة بي 

اث واالستغالل السياشي للدين،  ي العالقة مع الير
ز
ك، فضال عن تحقيق غايات ثقافية وسياسية غي  خافية ف

لغوي مشير
ز اللغة العربية الفصىح، ومن ثم إفساح فإن آخرين  ز المغاربة وبي  ي ذلك مناورة استعمارية ودسيسة لإليقاع بي 

ز
يرون ف

ي االستعماري بكامل عدته. لذلك، ورغم تمرير القانون اإلطار واعتماده 
ز
وع الثقاف المجال أمام الفرنسية وتمرير المشر

ز عن التعريب وأنصار  ز المدافعي  الفرنسة تتواصل إىل اليوم عىل منابر االعالم، حيث يتبادل  رسميا، فإن المواجهة بي 
الطرفان االتهامات بركوب النقاش حول اللغات لتصفية حسابات إيديولوجية قديمة، ومن ثم تغييب "المقاربة العلمية 

ز والمصالح الضيقة المعت بوية المتأنية" ما يفسح المجال أمام "الغوغائية والتلويث اإليديولوجيي  مة للمشهد اللغوي والير
")الفهري،  ي

ز
، منها من يدعو إىل اعتماد ازدواجية لغوية 2019والثقاف ز ز االتجاهي  ي الوسط بي 

ز
(. غي  أن ثمة أصوات تقف ف

ة االمتياز الموروث، ومنها من يدعو إىل القطيعة مع الفرنسية  ية إىل الفرنسية، مع إعطاء هذه األخي  ز تجمع االنجلي 
ي االنجل

ورية بشكل متدرج، ألنها لغة النشر العلمي واالقتصاد والتجارة والتواصل األكير رواجا والمرور إىل تبتز ية كلغة رصز ز ي 
 ونفوذا اليوم، دون المساس بمكانة اللغات الوطنية)العربية واألمازيغية( وحقوفها التاريخية والثابتة.  
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ي  إن ما تشكو منه السياسة
اتيجية للدولة يلفر ي حسم االختيارات والتوجهات االسير

ز
اللغوية من تشوهات وترددات ف

بظالله عىل واقع المدرسة العمومية، ألن هذه المدرسة تشكو أصال من أعطاب هيكلية وتشوهات عديدة، منها ما ورثته 
ي فرنسا")ال

ز
(، ومنها 172، ص. 1985جابري، من حقبة االستعمار بحيث صارت "صورة مشوهة ومتخلفة من التعليم ف

ي،  ي، 2013ما يرتبط بنتائج سياسة التسليع المفروضة والجاري العمل بها منذ سنوات)السخي  (. فأزمة 2016؛ السخي 
د النقاش Boukous, 1999النظام التعليمي ترتبط بشكل مباشر بتوجهات السياسة اللغوية المعتمدة)

َ
(، وأن ما يفش تجد

ز لغة التدريس عىل مستوى التعليم األساشي حول االختيار اللغ وي بالمدرسة المغربية هو من جهة، عدم االنسجام بي 
)الفرنسية أساسا(؛ ومن  ي

والثانوي )العربية(، ولغة تدريس المواد العلمية والتقنية بمؤسسات التعليم العاىلي العلمي والتقتز
ي التعبي  وال

ز
ي المدرسة العمومية، جهة ثانية، ضعف القدرات والكفايات اللغوية ف تواصل والكتابة لدى أغلبية متخرج 

ز الطبقات االجتماعية بحرمان أغلبية واسعة من أبناء الطبقات الشعبية المكدسة  وهو ما أدى إىل تعميق الفوارق بي 
ز فرص ولوج سوق الشغل أو بلوع المناصب العليا  ، بالتعليم العمومي من الحصول عىل موارد لغوية تمكنهم من تحسي 
ي 
، بالرغم من أن "الميثاق الوطتز وبالتاىلي أضحت السياسة اللغوية غي  المنصفة المتهم الرئيس بتكريس الوضع الحاىلي

ي المادة 
ز
بية والتكوين" أوض ف ي تدرس  114للير

بتدريس الوحدات والمجزوآت العلمية والتقنية بسلك الباكالوريا باللغة التر
ي يتم توجيه 

، مع العمل عىل فتح شعب اختيارية تدرس بها التخصصات والشعب التر ي التعليم العاىلي
ز
التالميذ إليها ف

وع القانون االطار، بعد عقدين من الزمن، التذكي  به من خالل ما  باللغة العربية، لكن من دون تفعيل، وهو ما أعاد مشر
ز  دد اللذان رافقا 31/32أطلق عليه بالتناوب اللغوي )المادتي  وع، لدليل  (. وأن االرتباك والير النقاش العمومي لهذا المشر

ي عىل ما نقول. واعتي  بعض أنصار التعريب أن الخالف المستعر حول هذه القضية دليل عىل العودة إىل نقطة 
ز
إضاف

ي ومعاكسة لما تم تحقيقه عىل المستوى الدستوري، طالما من المفروض أن القضية 
الصفر، وهو بمثابة انتكاس هويابر

عية الدستورية حسمت باختيار ال تعريب منذ سنوات. فالهرولة إىل فرض الفرنسية كلغة لتدريس العلوم يدوس عىل الشر
ي والمعلن. وبشكل رصي    ح يتهم هؤالء ما يقوم به 

ي الخفز ي أو الدعم الخارج 
ويفرض واقعا لغويا باستغالل النفوذ المؤسسابر

ي عىل الم
ز
ي وثقاف

ي بأنه إرادة فرض واقع لستز
ي الفرنكوفوبز درسة العمومية، ليس من أجل االصالح المزعوم، وإنما اللوب 

ب االستقالل اللغوي للبالد  لغاية تكريس واقع التبعية للمستعمر القديم/ الجديد عىل جميع األصعدة، والبداية برصز
ي دس

ز
ي المجسد ف

ي المذكور بأنه انقالب عىل التوافق الوطتز ، بل ويوصف سلوك اللوب  ي
ز
تور وتثبيت أركان التغريب الثقاف

ي من أجل اللغة العربية ]اومألع[، 2011
 (.2019.)االئتالف الوطتز

 أزمة المدرسة المغربية والعدالة اللغوية -1
يعتي  المدافعون عن التعريب أن التصور الذي ُيراد تمريره، من خالل مواد القانون االطار ذات الصلة بلغات التدريس، 

، وهو ما يعززه 2015لع، يتجاهل األبعاد المركبة للهندسة اللغوية )اومأ ي
اق الكامل للكيان الوطتز وط االخير (، وي  هت   شر

ي المنظومة التعليمية. 
ز
ي إشارة إىل إدراج الدارجة أو العامية ف

ز
أيضا التوجه الملغوم نحو االنفتاح عىل الثقافة المحلية، ف

ي  فلغة التدريس "ليست مسألة تقنية بحتة، بل هي قضية وجود الوطن ومنظومته القيمية
ز
المؤسسة عىل الوحدة ف

، وكل انقالب عىل هذه المقومات تهديد لوحدة الوطن ووجوده").)اومألع،  ي واللغوي والمجتمعي
(. 2017االنتماء الديتز

والحال أن التوجه إىل "فرنسة" التعليم يوهم بأن أزمة المدرسة المغربية ذات طابع لغوي بحت، وهو ما يرفضه بقوة 
ز والفاع ين أن األمر ال يعدو تصفية حساب مع العربية من خالل تكريس عدد من المثقفي  ، معتي  ز ز والحزبيي  ز المدنيي  لي 

ي المحافل الرسمية المعاكس للتوجه الدستوري حول الثنائية اللغوية الرسمية )العربية
ز
األمازيغية(، -سيطرة الفرنسية ف

ي جانب أساشي منه بالوضع اللغوي بينما يرتبط التدهور الذي تشهده المدرسة العمومية عىل جميع المست
ز
ويات ف

 ، ي "مستوى التحكم اللغوي")التقرير التحليىلي
ز
"المشوه"، يقول هؤالء. وحيث أن التقارير الرسمية تكشف الضعف ف

ي فشل المنظومة التعليمية. فالمشكلة 2016
ز
ي أن التعريب ال دخل له ف

ز العربية والفرنسية، فإن ذلك يعتز (، بالنسبة للغتي 
ي غياب "العدالة اللغوية")المملكة المغربية، تكمن أس

ز
( بسبب "اإلجحاف اللغوي" الذي يطال الطفل 2018اسا ف

ي ظل وجود فوارق 
ز
")المملكة المغربية(، وعدم تكافؤ فرص الحصول عىل تربية جيدة، ف ي كمظهر "للظلم المدرشي المغرب 

وري للتواصل واكتسا ز من يتوفر عىل "الرصيد اللغوي الرصز ز من يفتقر لذلك. كما يرتبط صارخة بي  ب المعارف"، وبي 
ز األطفال  ي الوقت نفسه بوجود تفاوتات بي 

ز
ز العربية واألمازيغية، وف ز الوطنيتي  غياب هذه العدالة بتهميش اللغتي 

ز الطبقات  المغاربة من حيث التمكن من اللغات األجنبية الوظيفية المرتبط بغياب العدالة االجتماعية والمساواة بي 
ي نظام تربوي منصف يقوم عىل مبدأ "التنوع االج

ز
تماعية، ما يستدعي إصالحا لغويا يمنح كل لغة مكانتها المستحقة ف

ي التمكن 
ز
ي النهاية "االنصاف وتكافؤ الفرض ف

ز
اللغوي"، ويعتمد "هندسة لغوية" بحسب األسالك التعليمية، بما يحقق ف

ز الرسميت ز الوطنيتي  ي مستوى مكانتهما الدستورية واالجتماعية"، من خالل من اللغات"، والحفاظ عىل اللغتي 
ز
ز "ف ي 

ز تدرسيها"، وتهيئة اللغة األمازيغية"، مع "إرساء  مواصلة جهود تنمية العربية و"تحديث مناهج وطرائق ومضامي 
اتيجية لإلصالح)المملكة المغربية،      (. 2015تعددية لغوية تدريجية ومتوازنة"، كما دعت إىل ذلك الرؤية االسير
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 فشل التعريب وتناقضات السياسة اللغوية -2

ي تحكم 
ي أي بلد، وهي "مجموع الخيارات التر

ز
تمثل السياسة اللغوية واحدة من أهم محاور السياسة العامة للدولة ف

ات/ البنية االجتماعية بجماعة محددة؛ و)...(تهم االختيارات السياسية المتعلقة بوضع اللغات -عالقات اللغة
اتيجية التنمية الوطنية وللوسائل العملية الموجودة، وا ي تمنح لها، والستعماالتها، وإلدماجها ضمن اسير

لمكانة التر
. ورغم أن جماعات أخرى يمكنها التدخل أو التأثي  بمواقفها أو  (Boukous,1999, p.56)الموضوعة رهن إشارتها"

ي بلورة السياسة اللغوية، مثل الجمعيات أو الجماعات ا
ز
ها، فإن الراجح أن السياسة اللغوية ترتبط مطالبها ف ابية وغي 

لير
ي  (.Boyer, 2010أساسا بتوجهات الدولة)

ي عقد السبعينيات من القرن الماضز
ز
ت هذه التسمية ف بكل من  وقد انتشر

 فمن حيث المبدأ تتدرج السياسةCalvet, 1996). بعدما سبقتها تسمية "التخطيط اللغوي") الواليات المتحدة وأوروبا،
اللغوية من وضع االختيارات والمبادئ العامة، مرورا بتدبي  الموارد اللسانية من خالل آلية التهيئة اللغوية، إىل التخطيط 
اللغوي الذي يروم النهوض بالوضع القائم للغات، بحسب السياقات السياسية واالجتماعية والثقافية الخاصة بكل بلد 

، وطبيعة نظامه السياشي من جهة ثانية، بينما يمر ترصيف كل سياسة لغوية عىل حدة، أي بخصوصيته اللغوية من جهة
بثالث مراحل أساسية: بداية من التصور، فبلورة القرارات، ثم التطبيق أو التنفيذ، توازي  ها ثالث خطوات عىل مستوى 

ي تشخيص المشاكل من خالل آلية التحل(Boukous, 1999)األهداف المنشودة 
ز
يل المنكب عىل الوضع : تتمثل أوالها ف

ي بلد ما، وهو ما يسمح بتعبئة موارد التصور العام للسياسة اللغوية المطلوبة، يليها تحديد  -السوسيو
ز
ي السائد ف

لسابز
ا المرور إىل الفعل والتدخل عىل مستوى اللغات الموجودة  التوجهات العامة واختيار الوسائل المناسبة لترصيفها، ثم أخي 

ي أفق تحقيق تنم
ز
ي أبعادها المادية والرمزية. وبالموازاة ال بد من التأطي  الدستوري الذي يمنح اللغات مكانتها ف

ز
ية وطنية ف

اف أو يطالها من اإلقصاء،  ويحدد وسائل حمايتها مؤسساتيا وتنظيميا عىل جميع المستويات، بقدر ما يكون لها من االعير
ي وبالتاىلي اتخاذ ما يناسب عىل مستوى التخطيط اللغو 

ز
ي ف ي المجال التعليمي المغرب 

ز
ي. وقد أسهمت السياسة اللغوية ف

ز  ز ومتنافسي  ز متوازيي  ز تعليميي  تعميق الفجوة االجتماعية وعدم تكافؤ الفرص من خالل السماح بتواجد هيكلي 
(Boukous, 1999)ي أحسن األحوال، بأدوار هامشية وامتيازا

ز
ي ، أحدهما "ُمعَرب" يعيد انتاج النخب التقليدية ف

ز
ت ف
فتح 

ُ
تراجع مستمر، واآلخر "مفرنس" يكون نخبا عرصية وكوادر عليا تمتح من جميع أنواع االمتيازات المادية والرمزية، وت

 أمامها كل األبواب لولوج مراكز القرار والسلطة والنفوذ االقتصادي. 
ن الهوية واللسان السياسة اللغوية -3  بير

ي ينم عن أحادية لغوية يشعر البعض من المغاربة، لكي ال نقول أغلب
يتهم، أن ما يعيشونه عىل مستوى الواقع اللسابز

ي قطاعات التعليم 
ز
ي تكريس لغة معينة وإبعاد لغات أخرى من الحقل الرسمي أو االستعماالت الحيوية ف

ز
مقنعة تتمثل ف

ها. فبالرغم من التنصيص الدستوري عىل الطابع الر  ي وغي  ز العربية واإلدارة واالقتصاد والتواصل الخارج  سمي للغتي 
ي المعامالت الرسمية والتخاطب 

ز
ي أهم المجاالت وتفضيلها ف

ز
ز للغة الفرنسية ف واألمازيغية، فإن الواقع يفصح عن التمكي 

ام لمبدأ السيادة اللغوية. ولذلك عندما نتحدث عن السياسة اللغوية  الديبلوماشي دون اعتبار للشخصية الوطنية أو احير
ي المغرب فإن أول م

ز
ي ف

ز
ا يتبادر إىل األذهان هو "التعريب"، عىل الرغم من أن تدبي  الوضع اللغوي التعددي ال ينحرص ف
ي المجاالت الرسمية باعتبارها اللغة الرسمية للبالد، إىل 

ز
ي يطرحها استخدام اللغة العربية ف

االجابة عن المشكالت التر
ي ، وجعلها بالتاىلي الل2011جانب األمازيغية منذ إقرار دستور 

غة الوحيدة للتخاطب والمعامالت والتدريس. فالوضع الدوبز
ي سياسية التعريب أمر غي  محسوم بالنسبة للدولة، 

ي نظر البعض، يدفع إىل االعتقاد بأن تبتز
ز
الذي توجد فيه العربية، ف

ي المواقف تجاهها. وتاريخيا استن
ز
ي تنفيذها وسيادة نوع من االزدواجية ف

ز
دد ف ي وهو ما يفشه أيضا الير

ز
د اختيار التعريب، ف
عنة للغة  ي البلدان المغاربية، عىل إيديولوجيا لغوية ذات نزعة وطنية أو قومية رصيحة، أخذت شكل شر

ر
المغرب وباف

ي االسالمي ولغة للحداثة أيضا) اث العرب 
(، فهي لغة إعجازية Laroussi, 2003العربية والدفاع عنها باعتبارها حامال للير

(، وضامنة Boukous, 2102ية(، وجامعة موحدة لشعوب وأعراق مختلفة)الحجية الثقافية()ومقدسة) الحجية الدين
)الحجية السياسية(، أو هي اإلسمنت الرمزي لألمة العربية )الحجية اإليديولوجية() (، Boukous, 2008للكيان القومي

ي العرص الوسيط)الحجية العلمية أو التاريخية(. وقد تفاعلت 
ز
ولغة حضارة عريقة وناقل علوم ومعارف عظيمة ف

ي انطوت عليها السياسة اللغوية وهيكلت الحقل السوسيو
ي باعتبارها  -وعكست هذه اإليديولوجيا الرهانات التر

ز
ثقاف

وعيات متعددة المرجعية  اع المشر ز ات ليز وعية (Boukous,1999)تعبي  ، ومن ثم جاءت سياسة التعريب لتثبت المشر
ي الوقت نفسه 

ز
، ما دفع البعض إىل (Boukous, 1999)التاريخية والدستورية للعربية بإقرارها لغة وطنية ورسمية ف

ي ذلك األمازيغية كأقوى ما يكتس
ز
ي السوق اللغوية، بما ف

ز
وعية عن أي لغة أخرى ف ي نزع المشر

ي أن ذلك يعتز
ز
ب االشتباه ف

" منذ الحقبة االستعمارية  ي ي المغرب 
وضع اللغة الوطنية من الناحية التاريخية والفعلية. وقد أرش "الفكر الوطتز

ي اعتمدتها "اللجنة الملكية إلصالح التعليم" 
وعيته عىل خطاب الهوية جاعال من التعريب أحد المبادئ األربعة التر مشر

ي أول اجتماع لها يوم 
ز
، )المجد 1957شتني   28ف ي ي فعىلي عىل سياسة 1981وب  اض شعت  (. وإذا لم يكن هناك من اعير

انها لقطع  ي مرم ني 
ز
ي التعليم العمومي من أبناء الطبقات الشعبية يشعرون بأنهم أضحوا ف التعريب، فإن الكثي  من خريىح 
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، بينما تقول بعض القوى التقدمية أن التعريب مدخل أ ي االجتماعي
ر
ف ي الير

ز
ساشي لعدالة الطريق عىل أي طموح ف

اجتماعية تبدأ من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص عىل مستوى التعليم وتمر عي  تقليص الفوارق الطبقية. ال شك أن التعريب 
 " ي  (Boukous, 2012, p. 26)الذي نهجه المغرب هو "اختيار سياشي

ز
يروم استكمال االستقالل السياشي باستقالل ثقاف

ي ذلك عىل وجه الخصوص لغة أساسية ولغوي من خالل جعل العربية لغة رسم
ز
ية لجميع المؤسسات العمومية، بما ف

ي اإلطار الذي تبلور فيه)العروي، 
ز
(، وهو يتجاوز 1983ووحيدة للتدريس، ولعل المغزى السياشي للتعريب كان واضحا ف

، أي ما يتعلق بتأهيل اللغة وإعطائها مكانتها المستحقة مقارنة مع منافستها ا ي
لفرنسية، إىل تعريب الهوية الجانب التقتز

ي النهاية يروم مسخ الهوية المغربية الحقيقية، عالوة عىل أنه 
ز
والثقافة، وهو ما يرفضه األمازيغيون بشدة، ألنه ف

ي البالد")
ز
ي ينتج النخب ف

اتيجية إيديولوجية )...( إلقفال المنفذ إىل التكوين التر (، ويناوئه أيضا Boukous, 1996"اسير
ألنه يطاول بغائيته اإليديولوجية معاقلهم الثقافية ويتهدد عىل المدى البعيد امتيازاتهم الرمزية والمادية،  الفرنكوفونيون

عة العروبية") ز ي لليز
فع أسهم  أنصار التعريب الذين يشكلون "الذراع المسلح اللسابز (. Calvet, 2012b, p. 8وبالتاىلي سي 

ي للمشكلة ال يجب أن ي
، أي ارتباط اللغة بمستوى تطور المجتمع لكن البعد السياشي اآلبز ي

عمينا عن رؤية جانبها التاريىحز
ي يرتبط بسعي النخبة التقليدية  ي أن نغفل عن حقيقة أن الدفاع عن التعريب هو فعل إيديولوج 

الحضاري، مثلما ال ينبعز
ا عىل اإلرادة السياسية ، مثلما تقوم الحجة أيض(Boukous, 1999)الستعادة ما ضاع منها إبان الحقبة االستعمارية 

للدولة الستيعاب المجموعات األثنية األخرى وتجريدها من سالحها األساس، اللغة، برصف النظر عن التوظيفات 
 المشبوهة لبعض األطراف لهذه الحجية.         

ي النهاية ويقول أنصار التعريب أن ما حدث من انقالب عمىلي عىل التوافق الدستوري بشأن الهوية المغربية، وس
ز
مح ف

يعية، هو نتيجة طبيعية لممارسات ظلت  لزمن خارج نطاق  بتمرير القانون االطار المثي  للجدل عي  المؤسسة التشر
ز التنظيمية والمراسيم  يل أو التأويل غي  الديمقراطي للدستور من خالل القواني  ز

المحاسبة، ومنها ما يوصف بالتيز
ي الغالب والقرارات المختلفة، عالوة عىل األفع

ز
ي ف

ي تأبر
ال السياسية غي  المتطابقة مع مبادئ الدستور وأحكامه العامة التر

ي االعالم واألجهزة التنفيذية 
ز
تحت ضغط األحزاب والقوى الموالية لمركز السلطة وأذرعها وأجنحتها الفرنكوفونية ف

بية والتكوين، ألجل فرض تأويلها  الخاص فيما يتعلق بالهوية المغربية، وهي والهيئات العليا المكلفة بإصالح منظومة الير
ي اتجاه فرض 

ز
بية الوطنية" للدفع ف ي موقف هجومي عي  بوابة "وزارة الير

ز
ي وجدت نفسها ف

نفس القوى النافذة التر
ي النفس 

ي كان البعض يمتز
ية التر ز الفرنسية كلغة لتدريس المواد العلمية عىل حساب اللغة العربية، أو بديال لإلنجلي 

ي طال أمدها. لذلك يؤكد "التعريبيون" أن أي مسع للتوافق عىل باختيارها 
عىل األقل للتخلص من سطوة الفرنسية التر

ونه "ثوابت األمة"، غي  القابلة للتفاوض، هو أمر مرفوض ألنه محسوم دستوريا من خالل التنصيص  حساب ما يعتي 
ي مواجهة إرادة عىل الطابع الرسمي اللغة العربية، ما يستوجب النهوض بهذه اللغ

ز
ة وتأهيلها لتقوم بجميع وظائفها ف

ي أو المناسبات الوطنية والدينية، دون إغفال االنفتاح 
ي زاوية ضيقة، كلغة للتعليم الديتز

ز
ها ف ي تسع إىل حشر

التهميش التر
بية والتكوين")ا ي للير

ي المراحل األوىل للتعليم، كما أوض بذلك "الميثاق الوطتز
ز
لمملكة المغربية، عىل اللغات األجنبية ف

ي السوق اللغوية الدولية، عوض االنحياز السافر للفرنسية وتمكينها من كل 2000
ز
ي مقدمتها اللغات األكير رواجا ف

ز
(، وف

ي عقر دارها. 
ز
ي وقت تشهد فيه تراجعا وانكماشا ف

ز
 االمتيازات والحظوظ عىل حساب اللغات الوطنية ف

 

 خاتمة  
لمان وصدور  ي الي 

ي المغرب بعد المصادقة عىل القانون اإلطار بغرفتر
ز
هل ينتهي النقاش العمومي حول السياسية اللغوية ف

ي الصحافة الدولية 
ز
ي خلفها ف

ي السابق، أم أن األصداء التر
ز
نصه بالجريدة الرسمية، كما حدث مع عدد من القضايا األخرى ف

 ركة، عىل األقل بالنسبة للطرف الخاش؟  ستكون هذه المرة حافزا عىل مواصلة المع
ي النقاش العمومي حول مسألة 

ز
ز ف ز التيارين الرئيسي  ي مقدمة هذه الدراسة عل استمرار المناوشات بي 

ز
إذا كنا قد أكدنا ف

ي تم االعالن عن تأسيسها بمبادرة من 
لغات التدريس، مثلما ظهر مع ردود الفعل األوىل لجبهة مناهضة "الفرنسة" التر

د من الفعاليات والشخصيات الوطنية والجمعيات واألحزاب السياسية، فإن الراجح أن مصي  النقاش سيكون كمصي  عد
ز عىل األقل، مثل الخطة الوطنية  ي دارت حول قضايا حساسة خالل العقدين الماضيي 

ه من النقاشات والمعارك التر غي 
ي التنمية، والحريات الفردية، وعالقة ال

ز
ون اليوم حتر طبيعة إلدماج المرأة ف ها، إذ نسي الكثي  فنون باألخالق والدين، وغي 

ي أحدثتها داخل المجتمع، وإن كانت تلك القضايا تعود إىل الواجهة أحيانا مع وقوع حدث طارئ أو  
االنقسامات التر

ي شيعا وسط الصخب االعالمي والمناوشات عىل منصات التواصل ا
، ترصي    ح مستفز من جهة معينة، ثم تختفز الجتماعي

 أو أحيانا بتدخل "السلطة العليا" عن طريق ما يسم بالتحكيم، فيقضز "األمر الذي فيه تختضمان".   
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