
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

سعى هذا الكتاب لتقديم ضع اللغ ي شاملة ومركزة عن الو ضية الهصورة   وية.وي الُمرّكب بالمغرب في عالقته بق

ضية التعليم و سعى لطرح ق ضوع الكتاب ذو ثالثة أطراف، كما  سألة الهوية واللغة، لذلك فمو صل عن م هي ال تنف

ة اللغوية هنا تتحدد بناًء على التصور الذي تحمله المجتمعات المغاربية عن كينونتها التاريخية وصيرورتها فالسياس

 المعاصرة.

 

للغة في بسط نفوذه وتحقيق وقد ناقش الكتاب كيف استغل االستعمار حتى بعد رحيله هذه العالقة بين الهوية وا

واعتمد الكتاب بشكل ملحوظ على تصورات المفكرين  لمغرب العربي.، مما كان له بالغ األثر السيئ على هوية امصالحه

ساعدوالكّتاب  ضيته، مما  سة في معرفة العرب في عرض ق صدد درا ضوع، فنحن ب تتبنى منهجًا علميًا  أبعاد المو

 وُمحاولة الستخالص ما ُيمكن استخالصه من أفكار حتى نصل إلى نتائج موضوعية بشأنها.

الذي كُثر  مفهوم الهويةُمبينًا ، هوية المغرب بين األمس واليوم ن الكتاب بالحديث عنالفصتتل األوم ماستتُتهل 

شارفي  الكالم عنه صعوبة بمكان تعريفه تعريفًا دقيقًا، لكن المراد كما أ صار من ال سانية، ف ا هذ مجمل العلوم اإلن

الكتاب هو الهوية الثقافية لجماعة بشتترية معينة، فجوهر الهوية الجماعية هو الثقافة، فتتتت  هنا  إذن هوية 

ستمر  سجم والم شكل المجموع المن ستمد مالمح مقوماتها من ثقافة المجتمع، على اعتبار أن الثقافة ُت جماعية ت

صيلها  شتركة التي تعمل الجماعة على تو سجها وللمعاني والرموز الم إعادة إنتاجها من خالم مختلف القنوات التي تن

شار المفهوم عالميًا كما علل الكتاب81ص  من أجل هذه الغاية سباب انت صر الهويات ادالفر :، فمن أ نية فنحن في ع

سير في اتجاه واحد يأتي سومة مما أوجب تعينها، كما العولمة والحداثة التي غالبًا ما ت سألة الهوية مح ن م ولم تبق م

، باإلضافة إلى األزمات والتحديات الحضارية وتحديدًا ما يخص العالم العربي ومكانته، كما أن الوعي 81ص الغرب للشرق

عتراف بقيمة التعددية الحضارية مما دفع الشعوب للمطالبة الم وثقافة حقوق اإلنسان فرضا االالديموقراطي في الع

 .02مل يخص األمم التي سبق استعمارها صتها، وأخيرًا عابالمحافظة على ثقافتها من خالم إبراز هوي

 

 فهيأداة التفاهم والتواصتتل االجتماعي، فاللغة وعاء الفكر و ،العالقة الوثيقة بين الهوية واللغةالكتاب  يناقشثم 

 .08ص عنوان الهوية للفرد والمجتمع كما أنها أداة ربط بالثقافة والحضارة

 



 
 
 
 
 
 
 

 

الظهير البربري في  الكتاب ألهميةنوه  ، لهذاعلى شق صف المغاربةفقد عمل االستعمار  الهوية المغربيةأّما ما يخص 

ضام ،تنبيه المغاربة لألخطار المهِددة لهويتهم سيًا للتفكير والن ضوعًا رئي ضحت القضية مو دى ل فمنذ ذلك التاريخ أ

سترجاع العزة، وليس إصال . كما أن اإلصالح مدخل هامالباحثين ح الدين فحسب، بل إصالح التعليم لصون الهوية وا

. كما أشار الكتاب إلى الجذور التاريخية للهوية المغربية، ثم أتى على ذكر مكونات الهوية المغربية 02ص ولغته العربية

سبة  صر، أي الرغبة الدائمة في التجدد والتحوم، أّما بالن سي  األرض وروح الع صيتها وهما كما رأى  عالم الفا صو وخ

شرقا، ولكن انفتاحها على العالم كان برًا ال بحرًالألرض فه شرق  شمااًل والم صل جغرافيًا بأوروبا  ، فالتوجه 00ص ي تت

في اكتساب شمام أفريقيا إلى األصل اإلثني  وفقًا لنظرية مشهورة العربيرب قديمًا، ويرجع نجاح الفتح الشرقي للمغ

 .حدة أو متقاربةراكهما في ثقافة واالواحد للعرب واألمازيغ، أو الشت

سالم في الهوية المغربية صلة  ومكانة اإل سه من دون بو سالم يجد المغربي نف عظيمة حتى قام أحدهم  من دون اإل

ساة  صية من03ص وال مر صية المغرب الوطنية ال  ، ولقد كانت للمغرب خصو ساتها لإلسالم، كما أن خصو حيث ممار

شعور انُتؤثر على  شك فيه أن  خيرة، لكن قيمة ء للعروبة تراجع إلى حد ما في اآلونة األنتمااالتمائها العربي، ومما ال 

سب تاريخي ال العتب صلحية بحتةاالنتماء العربي مك ضًا ارات تتعلق بالهوية والتاريخ وفقط، بل العتبارات م وقد  ،أي

  .افد أخرى لهوية المغرب الوطنيةمن التفصيل، كما استحضر الكتاب رو بشيٍءطرحها الكتاب 

ضوء في الفصل الثاني على سلط الكتاب ال منزلة اللغة العربية اليوم ف، ية: مقوماتها ووضعيتها اليومالعرب ثم 

 قية، فقد عمل االستتتعمار الفرنستتي على إقصتتاء اللغة العربية وتهميشتتها في مقابل ترستتيختعيش أزمة حقي

في المجتمع كما وصفوها بالجمود والرجعية، ولقد دافع العديد من علماء اللغة الفرنسية في المجاالت ذات الفاعلية 

 بروح نضاليةما انفكوا يواظبون على ذلك و عن العربية بأقالمهم الفّياضة تحت أسماء مستعارة في مجاالت الكتابة،

لذّب عن حماها بيل إعالء قدر اللغة العربيةتؤازرها الخبرة العلمية والتأصتتيل المعرفي في ستت ا عقب و، (8) وا أّم

مدارن وطنية ُتقر اللغة العربية اال تأستتيس  ما عمل المغاربة على  ستتتقالم فقد تعثرت حركة التعريب، بعد 

ضعف التكوين  سيق التعريب في الوطن العربي، نتيجة ظاهرتين هما الجهل باللغة ل سيس المكتب الدائم لتن وتأ

اللغوي للقائمين بالتعريب وظاهرة التقصير في ضبط كل لغات القبائل العربية وإضافة األلفاظ المولَّدة التي يحتاج 

 .حديات التي واجهت سياسية التعريبالمعوقات والت، كما أتى الكتاب على ذكر أبرز 30ص إليها واقع العصر

                                                           
   .53حاث ودراسة السياسات، بيروت، صلمركز العربي لألب، الُهويّة العربية واألمن اللغوي: دراسة وتوثيق، ا4112عبد السالم المسدّي، )1 (



 
 
 
 
 
 
 

 

في عصرنا كما أورد الكتاب طابعها القدسي ورمزيتها اإلسالمية وأنها لغة تتمّيز  مقومات اللغة العربيةولعل من أهم 

سمية لدى  سات دولية وإقليمية 00بقوة الناطقين بها عدديًا كما أنها لغة ر س سميتها تمتد إلى مؤ  دولة عربية، فر

صلة على اللغة العربية والغريب كما ذكر د.،35ص شيخ أن هذه الحرب المتوا سية للعرب تجاه وال بدوي ال هزيمة النف

كما سعى الكتاب إلبراز ، (0) صحى بخصائص كثيرة تفوق كل اللغاتفي نفس الوقت التي تتمتع به الف ؛نامىتلغتهم ت

 للنهوض باللغة العربية. الوسائل التي اقترحها الباحثون األكاديميون

 

سبيلع الفصل الثالث من كان موضوة في المغرب الدعوة إلى العامّيو    الكتاب، فقضية الدارجة المغربية أضحت 

 هاُمال تأمر لغوي فرنسي نهج سياسة لغوية قوفي ظ تيار المناهض للغة العربية لمحاربة الفصحى،الفرنكفونية وال

انتشتتار اللهجات العامية، ولم يقف األمر على المغرب فقط بل تعداه في الوطن العربي، فتلك الدعوة ارتبطت في 

حد نادى 46ص يث بظروف احتكا  المجتمعات العربية عن طريق البعثات الثقافيةالعصتتر ال ، وذكر الكتاب كيف 

ن باستخدام العامية واتهموا الفصحى بشتى التهم، كما وضح الفارق بين  اللغة  و اللهجة  ون وشاميريون مص  مفكرو

محمد  في هذا الستتياق يقوم وشتتعبيتها، فإن كل لغة تعرف ظاهرة االزدواج اللغوي القهري لتلقائية اللغة العامية

شآت اجتماعية  حية  تتعامل فيما بينها  سانّيين ألن اللغات من شفيق أن تداخل المعاجم أمر مألوف معروف عند الل

سان آخر في معجمه  سانهم لم يتأثر بل  فمصطلح. (0)وتتبادم  الخدمات ، ولذا ال يمكن لمتكلمي لغة ما، أن يدعوا أن ل

تفرع اللغة إلى وقد عزى علماء اللغات   لهجة  أدق من  اللغة العامية  ألن اللهجة فرع من األصل وليست لغة مقابلة،

، ربيةوأشار إلى اشترا  العامية المغربية في خصائص مع باقي اللهجات الع .الكتاب أيضًا شار إليهاإلى عوامل أ لهجات

شفيق  فت عددًا مهمًا من الكلمات العربية عن معانيها الحقيقية، وذلك ألن ية حّرأن الدَّارجة المغربكما يقوم محمد 

من أخذها أوم األمر عن العرب كان أمازيغّي اللستتان فهم كل كلمة منها في ظروف معينة أوحت إليه بمدلوم لتلك 

 . (6) الكلمة غير مدلولها الحقيقي الدقيق

 

                                                           
.71، دار األندلس الجديدة، مصر، ص3، سلسلة منار الشباب: الهوية ج9002د.بدوي الشيخ،     (2) 

  (3)  محمد شفيق، 7222، الدارجة المغربية: مجال توارد بين األمازيغية والعربية، أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، ص37.
  (4)  المرجع السابق رقم 5، ص55.  



 
 
 
 
 
 
 

 

لتنافيها مع الواقع  واهية فقد اعتمدوا على عدة دعاوى، العامية ظاهرة الدعاة الجدد إلى روزب ومن المثير للجدم

 :50ص من أهمهاوالتي كان  وافتقارها الحقيقة

 الفصحى.*اعتبار العامية المغربية لغة قائمة بذاتها ومستقلة عن 

 .*ادعاء أن العربية الفصحى لغة وافدة إلى المغرب

  .*شبهة اختالط الخط المغربي عن الخط المشرقي

 

سية في النظام التعليمي أّما سا  فكانت الفرنكفونية ومكانة الفرن ستعمار فرن صل الرابع، فا ضوع الف مو

 همادوي ِعبقرابة النصف قرن أحدث نقالت فارقة في جميع المجالت الحيوية في المغرب، فتأسيس تعليم عصري نخ

سية كان على رأن المخطط  ستعماريالفرن ستعمار بل ظهرت، حتى أنه لم يتغير اال  الفرنكفونية   عقب جالء اال

سيون دائمًا لفرض لغتهم بخالف اإلنجليز سعى الفرن سية كما ي سها51ص كأيديولوجية فرض الفرن  ، كما تعتبر نف

ضًا ضحى عند المؤرخين واالجتماعيين حامية للتعدد اللغوي،  أي شيئًا أ سالم المسّدي  ساق عبد ال سيينوكما  سيا  وال

ورة، محتواه أن االستعمار الفرنسي قد خالف االستعمار البريطاني في أنه كان استعمارًا ثقافيًا ولغويًا كالمعلوم بالضر

فرنسا باختيارها االستعمار عبد اإلله بلقزيز  وقد وصف، (3) سياسيًا واقتصاديًا بالقوة نفسها التي كان بها استعمارًا

سائر الدوم  صادي للخيرات عن إحراز أهداف الثقافي أنها َأَحدَّ ذكاء من  شهية النهب االقت شغلتها  ستعمارية التي  اال

اري حقبة انتقالية في تاريخ البشتترية ال مبإدراكها أن حقبة االحتالم االستتتع ،أخرى بعيدة المدى وعظيمة العوائد

ضرور سَتع َمرة القدر ال شعوب الم ي من التراكم الذي به تلبس حتى تنكفئ إلى حدودها يومًا ما بعد تحقيق مقاومة ال

ستعمرا سيطرتها في الم شروط ديمومة  صرفت بعناية إلى توفير  ت حتى بعد ُتجِبُرها على ذلك االنكفاء، لذلك ان

في الناحية  وقد لفت الكتاب االنتباه إلى مسألة مهمة هي عدم إمكانية حصر الفرنكفونية، (4) اضطراراها للجالء عنها

سيين أطلق عبارة  -اللغوية سي، حتى إن بعض الباحثين الفرن سيا شروع جيويوليتكي و ضًا م االجتماعية، فهي أي

ب العربي منطقة يجوز أن ننسى أن الغرب يعد المغر الدفاع عن اللغة الفرنسية مسألة تتعلق بالدفاع القومي. كما ال

                                                           
  .  365:360ص، 7رقم  السابق المصدر (5)
حلقة نقاشية نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لغوي،  –، الفرنكفونية: أيديولوجيا، ثقافات، تحدِّّ ثقافي4111تحرير: عبد اإلله بلقزيز،  (6)

     .41،12ص 



 
 
 
 
 
 
 

ار في تكوين نخب فرنكفونية تدافع عن مصتتالحه وتعتبر ستتتعماالهذا وقد نجح  .18نفوذ خاصتتة بفرنستتا ص

 الفرنكفونية من مكونات الهوية المغربية.

 

سيخ ومما يدعو للعجب  ستقالمتر شر للتبعة اللغوية اال سي في ن ستعمار هو المسهم الرئي ستقالم  ال اال ، فتتت  اال

سية بالبلد ستعادة ا14ص الفرن سباب ذلك كما قام أحدهم أنه  بعد ا سة كأداة ، ومن أ للغة العربية لدورها في المدر

، كما سجل الميثاق 15ص أساسية للتلقين، يصبح دور اللغات األجنبية أكثر وضوحًا وأيسر تقباًل من طرف الرأي العام 

الوطني للتربية والتكوين تراجعًا بدعوته إلى تدريس المواد العلمية في التعليم الثانوي بالفرنسية بُحجة أن الحاصل 

 .11ص التتبتتكتتالتتوريتتا ُيتتمتتكتتنتته متتتتتابتتعتتة دراستتتتتته التتجتتامتتعتتيتتة عتتلتتى

ومن وظائف الفرنكفونية بالمغرب كما عرض الكتاب إثارتها لبعض المشتتكالت، فالفرنستتية أصتتبحت أداة للتمييز 

صادي شكلت إعاقة فعلية للتنمية والتطور االقت شل  التعريب، ومن  ، عالوة على18ص الطبقي واالجتماعي، كما   ف

سية بالمغرب، كما رأى الحل  ستقبل الفرن شرف الكتاب م ست شجيع العامية. وقد ا ضًا تمييز األمازيغ وت وظائفها أي

 .13ص المطلوب لمعضلة الفرنكفونية في الديموقراطية وتحكيم الشعوب مصيرها

قطاب الخطاب األمازيغي أن األمازيغ فقد اعترف العديد من أ، األمازيغية الحديث عنبوقد أختص الفصتتل الخامس 

عرَّبوا أنفسهم، لكن هذا التعريب لم يكن شاماًل فقد  أصبحت بالد البربر مسلمة في أقل من قرنين )السابع والثامن( 

ستعرب نهائيًا إلى اليوم  سة التعريب هذه من أكبر العوامل التي 11ص على حين أنها لم ت سيا . ومع ذلك فقد كانت 

ستتار األمازيغية باإلضتتافة إلى نهاية العزلة الجغرافية، واندثار البنيات االجتماعية التقليدية، وحركة أدت إلى انح

 .11ص السكان في كل اتجاه وغيرها

 

اخل المجتمع المغربي، ولكن الجدام وكيف تعايش البربر قرونًا د لمحة تاريخية عن الحركة األمازيغيةثم روى الكتاب 

ضحى  حوم صر الحديث وأ ستقلة والهوية ظهر في الع صية الم شخ ضايا الهامةال ، اليوم في المغرب المطروحة من الق

تاح الستتري للفكر المغربي عاتها منظومة ثقافية ولغوية، وتدريس األمازيغية هو المففاألمازيغية بالنستتبة إلى ُد

لهذا فموقف التيار المحافظ منهم يرى اإلستتالم جزءًا  ،820ص لعربيةلدين أكثر بالتعمق بابينما يكون َفهم ا والعلوم

دون دون اإلسالم يرون أن األمازيغ بمن الهوية وهو أساسها العقدي لكنهم مسلمون عجم كالفرن واألترا ، أّما َمن  يعا

شيئًا أخر فهو سيكونون  سالم  سنتهم. اإل أنه منذ ظهور الحركة األمازيغية  محمد الكوخي وقد رأى العامل الذي غّير أل

والكالم يكثر في أوساطها عن  اللغة األمازيغية  ودورها في تشكيل وعي اإلنسان في المنطقة وثقافته وتاريخيه ... 



 
 
 
 
 
 
 

بل إن البعض يختصتتر القضتتية األمازيغية بمجملها في مستتألة  اللغة األمازيغية  إلى درجة التماهي المطلق   إلخ،

ضعيتها المعّقدة والمرّكبة، وذلك في إطار بينهما، لكن هنا   سها وو شكاليات المرتبطة بتلك اللغة نف عددًا من اإل

  .(5) أكبر من التعقيد والتشعب الذي تعرفه قضية الهوية اللغوية لسكان المغرب الكبير عمومًا

   

حيُث توجد مجموع كبيرة من  ،إشتتكالية األصتتوم التاريخية لألمازيغية ومشتتروع الَمع َيرةومن هنا انتقل الكتاب إلى 

أي توحيد المعاير   الَمع َيرة عِملوا على  لذلكاللهجات األمازيغية تحتاج في وصتتفها إلى دراستتات ميدانية مقاربة، 

سيس لغة أمازيغية واحدة، فهو  سي  والمهم فيه أن تعترف الجماعة وتأ سيا تركيب تقوم به الدولة الوطنية  قرار 

في حياتها اليومية ومؤسستها المختلفة، فهي الشرط األوم لتؤدي دورها في التواصل اليومي بهذه اللغة وتستخدمها 

، وقد لفت محمد الكوخي األنظار إلى أن عملية التوحيد هذه 821ص والمعرفي فيكون لها بذلك مكانتها بين اللغات

الته بشأن األرض واللغة والتاريخ، وهي ضرورية للغاية بالنسبة إلى هذا النزوع القومي، حتى يكون بمقدوره تبرير مقو

لذات  فهي بالضتترورة المقوالت التي يقوم عليها خطابه الكامل. أّما الخطوة المنطقية التالية التي تأتي بعد  توحيد ا

لذات عزلها عن  اآل ف بكونه  دخياًل  في مقابل ا خر  الذي جرى اختصتتاره في المكّون الثقافي العربي وصتتار ُيوصتتَ

د في بال ية  األصلية ، ضمن ثنائية عربي/ أمازيغي التي ستصبح عنوانًا للصراع القومي على هوية اإلنساناألمازيغ

 .(1) المغرب الكبير

من السلبيات التي تتلخص في القضاء على التنوع اللساني واإلضرار باللغة األم عالوة على  الَمع َيرة أمر لم يخُل عمومًاو

ازدواجية لغوية جديدة بين لغة مكتوبة وأخرى شتتفهية وكيفية التوفيق بين هدف َمع َيرة واحدة وبين احترام 

 .821ص عامل مع هذه اإلشكاليةاالختالفات اللهجية في المعجم والصوت والتركيب، لذا انقسم األمازيغيون في الت

وقد بذلت الحركة األمازيغية جهودًا في تدريس األمازيغية بالمدرسة المغربية، فقد ناقش الكتاب مسوغات االعتراف 

 وقد دعا المرصد ومشكلة الحرف في الكتابة.مازيغي والمباد  الموجهة لتدريسها باألمازيغية وتدريسها في الخطاب األ

، كما صتتاا المؤر  أهمية دمج اللغة األمازيغية بثقافتها من أداب وفنون وعادات وإدراجها في التعليماألمازيغي إلى 

ستقبل لألمازيغية وتوقع نجاح األمازيغية ستعمالها فال  الكبير  العروي  م سع نطاق ا في توحيد اللهجات وأن يتو

 مايز على مستوى النخب.يمكن تجاهل النتائج المترتبة على ذلك من الكلفة االقتصادية والت

                                                           
 -المجلد الثاني -1المعيارية بين اختالق لغة جديدة وصناعة الوهم األيديولوجي، مجلة تبيَّن للدراسات الفكرية والثقافية، العدد محمد الكوخي، األمازيغية  )7(

 .92، ص 9072شتاء 

 .57، ص7رقم  السابق المصدر )8 (



 
 
 
 
 
 
 

مازيغية وحدود مطالبها، وحاجتها إلى النقد الذاتي، كما كدسترة األ الحاجة إلى تأمل المسألة األمازيغية وقد رأى الكتاب

توقع استتتمرار التعايش بين العربية واألمازيغية، فَبي ن األمازيغية والعامية عالقة وطيدة جدًا من تبادم للمفردات 

حوية والصتترفية، كذلك التقارب بين األمازيغية والفصتتحى، فالرابح الكبير من  تصتتادم  اللغتين هي والتراكيب الن

الفرنكفونية على حد قوم المفكرين الذين دعو إلى التوّحد ضد الغزو الفرنكفوني االستعماري، فالحقيقة أن اصطناع 

 نقد وتقويم للخطاب األمازيغي. ، وأخيرًا قدم الكتاب803ص الصراع بين اللغتين سياسة فرنسية قديمة

ى فوض وفي الفصل السادن، فبّين أن ما حدث بالمغرب ه المدرسة المغربية واللغات عن وانتهى الكتاب بالكالم

لغوية وليس تعدد لغوي، فالميثاق الوطني للتعليم لم يضع أي تصور محدد من أجل ثورة لغوية أصيلة بل أسهم في 

شة  سيخ التعددية اللغوية  المتوح صه808ص تر سية تم  ، والنتيجة أن ما يمت التعليم اللغوي من كلفة زمنية نف

ضرار، أّما فيع ساب المعرفي في أهون األ ساب االكت صاها لى ح شل والهدر  ما يتبلور في فهو أق شتى من الف مظاهر 

على حد ذكر الكتاب، فعلى كل مغربي تعلم  فالتعددية اللغوية طموح غير واقعي وثمنه باهظ، 800ص المدرستتيين

مشتتروع( والعربية )وهذا ضتتروري( والفرنستتية )بوصتتفه واقعًا تاريخيًا( واإلنجليزية )بحكم  يئاألمازيغية )وهو شتت

سباب متع سبانية )أل ضرورة الدولية( وأخيرًا اإليطالية واإل سُينتج مخبرال ضاء للغات ول لقة بالجوار(، هذا ما  يس ف

دادهم للمشتتاركة في الحياة العامة المفروض هو التمكن من لغة رستتمية واحدة يتم من خاللها إع، و800ص للتفكير

 والعلمية.

سبة إلى الطفل والمجتمعوقد أتى الكتاب على ذكر  شكالت جراء التعدد اللغوي بالن سلبًا على اللغة  ،الم منها أنه يؤثر 

شمولي، وقد  سانيات أن التعدد اللغوي قد يكون من أقوى عوامل التفكك االجتماعي والتخلف ال األم، ونص علماء الل

ض سكه ووحدتهأ سيلة لتفكيك بنية المجتمع وتهديد تما ، كما ذكر أن من أهم فوائد التخلي عن تعميم 803ص حى و

 :805ص اللغات األجنبية

 ه.وميزانّيتاالقتصاد في مالية التعليم  (8

 توجيه أعلى نسبة من الممارسة الثقافية لذهن المتعلمين إلى المسميات بدم األسماء. (0

 الولوج التدريجي إلى العربية في جميع حقوم العلم ومجاالت العمل. (0

 التماسك االجتماعي والمحافظة على األصالة وسالمة اللسان من الرطانة. (6

 



 
 
 
 
 
 
 

 :801ص التدريس الحالي للغة الفرنسية مشكالت من أما

إمكانية االستالب في حالة عدم توافر المناعة المطلوبة، وال سيما في طور الطفولة والمراهقة حيث القابلية  (8

 .اشدهأللتأُثر تكون على 

 اختيار نوع المنهجية الُمتبعة. (0

 التركيز على المضمون أو الكفاءات أو المهارات اللغوية. (0

ضعه الحالي تكمن في وخطورة التعليم الخا شرص بو سطة وبين  اجتماعي  حدوث   باقيبين الطبقات العليا والمتو

شكام اللغوي بالمغرب، لذا لزم الحرص على عدم توسع التعليم الخاص، وعلى مراقبته الشعب، كما أنه سبب ظهور اإل

 .868ص اإلدارية

أن على الدولة  ين وظائف اللغات فقد رأىيأولها تع نحو طرح معالم ستتياستتية لغوية ستتليمة الكتاب وقد اتجه

حدة تكون  غة وا يار ل ناص من اخت ية والواقعية، فال م بدأ الوظيف بدأين هما المشتتروعية وم عاة م ية مرا المغرب

األمازيغية لما للعربية من مكانة علمية ال األساسية أو األولى، فاختار العربية لتكون األصلح للتدريس وليس العامّية و

الميثاق ، وهذا ما قرره 860ص ستجابة لكل المستجدات وغيرها من األسبابعلى اال ولِغناها اللفظي وقدرتها وتاريخية

 منها: 861فهنا  عدة مشكالت لتعليم العربية صالوطني للتربية والتكوين، وعلى الرغم من ذلك 

 على المستوى المنهاج والمقاربة البيداغوجية، تم اعتماد رؤية منهجية غير متكاملة. .8

 ًا في المستوى المعرفي واللغوي.ما يتعلق بمستوى أطر التدريس، فإن ثمة ضعف .0

 بخصوص المستوى البيداغوجي لظروف التعلم، فهنا  عدة مالحظات سلبية. .3

سّدي في كتابه  سالم الم صص عبد ال ساب اللغوي ورهانوقد خ صاًل كاماًل تحدث فيه عن كيفية االكت ته وكيف أن اف

يد على الصعأننا مازلنا  لها قرين تعّلمها، وال َتعلم إال بتعليم سواء أكان إراديًا أم غير إرادي، وكيفاللغة ملكة، وتحصي

ساب  صية اكت صو سيًا وذهنيًا بين مراحل التعليم وخ العربي_ لم نهتم بعُد بدران العالقة الجدلية الحميمية نف

ستوفية ل المهارات األدائية سطة اللغة العربية حين تكون م صاح اإلعرابي وقبل تلّقي القواعد بوا شراط اإلف كل أ

  . )1) النحوية بشكل نظري
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وقد وضتتع الكتاب تصتتورًا مالئمًا لتدريس اللغة األمازيغية، واقترح تصتتورًا لتدريس اللغات األجنبية في التعليم 

كل باحث متخصتتص في المغربي من أهم بنودها أن ال يكون إتقان هذه اللغات على كل التالميذ العاديين، بل على 

 .834ص حقل معرفي معين، فهم وحدهم القادرون على صوا المضامين العلمية

 وخاتمة الكتاب أكدت نتائج لحل قضية اللغة وخاصًة لغات المدرسة من حيث عالقتها بالهوية المغربية.

 

صيل أكثر مما  شديد التعقيد والتركيب، ويحتاج إلى تف ضخم و ضوع  صًا المغربية مو شكالية الهوية وخصو وأخيرًا فإ

ضه الكتاب هنا،  سألة الهوية والجانب التاريخي للفرنكفونيةعر ضايا كبرى حقيٌق بها أن تأخذ جهدًا األمازيغية و فم ق

التي والتي يتحقق بها العدم بين اللغات ألفكار كالعدالة اللغوية مع إهمام بعض المسائل وا وتناواًل لم يحققه الكتاب

سياسة لغوية تعددية تعترف بحق كل جماعة لغوية في التعاطي بلغتها   ،تؤسس المشهد العام لدولة ما عبر تبّني 

تمع ويصتتوا فمبدأ المستتاواة االجتماعية هو الذي يجعل من اللغة عنصتترًا ثقافيًا اجتماعيًا فاعاًل يؤكد وحدة المج

معلوماتية متعددة األبعاد كالبعد التكنولوجي باعتبارها أداة عالقة الهوية بالكوهوية ثقافية متعددة العناصتتر، 

سة الظواهر اإلُت ّسر مهّمة درا سّيار للمعلومة،ي سلك  صالي كم سانية، والبعد االت وقد اعترف بذلك كاتبا الكتاب في  ن

 ومتوسط الحجم. مختص كمدخل عاممقدمته قاصدين تقديم صورة شاملة للقار  غير ال
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