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مقتطف من اخلطاب السامي الذي وجهه جاللة امللك حممد السادس إىل األمة مبناسبة الذكرى  16لعيد
العرش اجمليد:
شعيب العزيز،
يف سياق اإلصالحات اليت دأبنا على القيام هبا من أجل خدمة املواطن ،يظل إصالح التعليم عماد حتقيق
التنمية ،ومفتاح االنفتاح واالرتقاء االجتماعي ،وضمانة لتحصني الفرد واجملتمع من آفة اجلهل والفقر ،ومن
نزوعات التطرف واالنغالق.
لذا ،ما فتئنا ندعو إلصالح جوهري هلذا القطاع املصريي ،مبا يعيد االعتبار للمدرسة املغربية ،وجيعلها تقوم
بدورها الرتبوي والتنموي املطلوب.
وهلذه الغا ية ،كلفنا اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي بتقييم تطبيق امليثاق الوطين للرتبية
والتكوين ،وبلورة منظور اسرتاتيجي شامل إلصالح املنظومة الرتبوية ببالدان.
ولفهم ما ينبغي أن يكون عليه اإلصالح ،نطرح السؤال  :هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤان اليوم ،يف املدارس
العمومية ،قادر على ضمان مستقبلهم؟
وهنا جيب التحلي ابجلدية والواقعية ،والتوجه للمغاربة بكل صراحة  :ملاذا يتسابق العديد منهم لتسجيل
أبنائهم مبؤسسات البعثات األجنبية واملدارس اخلاصة ،رغم تكاليفها الباهضة؟
اجلواب واضح  :ألهنم يبحثون عن تعليم جيد ومنفتح يقوم على احلس النقدي ،وتعلم اللغات ،ويوفر
ألبنائهم فرص الشغل واالخنراط يف احلياة العملية.
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وخالفا ملا يدعيه البعض ،فاالنفتاح على اللغات والثقافات األخرى لن ميس ابهلوية الوطنية ،بل العكس،
سيساهم يف إغنائها ،ألن اهلوية املغربية ،وهلل احلمد ،عريقة وراسخة ،وتتميز بتنوع مكوانهتا املمتدة من أورواب
إىل أعماق إفريقيا.
ورغم أنين درست يف مدرسة مغربية ،وفق برامج ومناهج التعليم العمومي ،فإنه ليس لدي أي مشكل مع
اللغات األجنبية.
والدستور الذي صادق عليه املغاربة يدعو لتعلم وإتقان اللغات األجنبية ألهنا وسائل للتواصل ،واالخنراط يف
جمتمع املعرفة ،واالنفتاح على حضارة العصر.
كما أن األجانب يعرتفون بقدرة املغاربة وبراعتهم يف إتقان خمتلف اللغات.
لذا ،فإن إصالح التعليم جيب أن يظل بعيدا عن األاننية ،وعن أي حساابت سياسية ترهن مستقبل األجيال
الصاعدة ،بدعوى احلفاظ على اهلوية.
فمستقبل املغرب كله يبقى رهينا مبستوى التعليم الذي نقدمه ألبنائنا.
ومن هنا ،فإن إصالح التعليم جيب أن يهدف أوال إىل متكني املتعلم من اكتساب املعارف واملهارات ،وإتقان
اللغات الوطنية واألجنبية ،السيما يف التخصصات العلمية والتقنية اليت تفتح له أبواب االندماج يف اجملتمع،
كما أن اإلصالح املنشود لن يستقيم إال ابلتحرر من عقدة أن شهادة الباكالوراي هي مسألة حياة أو موت
ابلنسبة للتلميذ وأسرته ،وأن من مل حيصل عليها قد ضاع مستقبله.
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وبطبيعة احلال فإن بعض املواطنني ال يريدون التوجه للتكوين املهين ألنه يف نظرهم ينقص من قيمتهم ،وأنه
ال يصلح إال للمهن الصغرية ،بل يعتربونه ملجأ ملن مل ينجحوا يف دراستهم.
فعلينا أن نذهب إليهم لتغيري هذه النظرة السلبية ،ونوضح هلم أبن اإلنسان ميكن أن يرتقي وينجح يف حياته
دون احلصول على شهادة الباكالوراي.
كما علينا أن نعمل بكل واقعية من أجل إدماجهم يف الدينامية اليت يعرفها هذا القطاع.
فاملغاربة ال يريدون سوى االطمئنان على مستقبل أبنائهم أبهنم يتلقون تكوينا يفتح هلم أبواب سوق الشغل.
ومبا أن التكوين املهين قد أصبح اليوم هو قطب الرحى يف كل القطاعات التنموية ،فإنه ينبغي االنتقال من
التعليم األكادميي التقليدي إىل تكوين مزدوج يضمن للشباب احلصول على عمل.
ويف هذا اإلطار ،جيب تعزيز معاهد التكوين يف خمتلف التخصصات ،يف التكنولوجيات احلديثة ،وصناعة
السيارات والطائرات ،ويف املهن الطبية ،والفالحة والسياحة والبناء وغريها.
ومبوازاة ذلك جيب توف ري تكوين مهين متجدد وعايل اجلودة ،وال سيما يف التخصصات اليت تتطلب دراسات
عليا.
ومما يبعث على االرتياح ،املستوى املشرف الذي وصل إليه املغاربة يف خمتلف التخصصات املهنية.
وهو ما جعل بالدان تتوفر على يد عاملة ذات كفاءات عالية ،مؤهلة للعمل يف خمتلف املقاوالت العاملية،
خاصة منها اليت ختتار املغرب لتوسيع استثماراهتا وزايدة إشعاعها.
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ولضمان النجاح للمنظور االسرتاتيجي لإلصالح ،فإنه جيب على اجلميع متلكه ،واالخنراط اجلاد يف تنفيذه.
كما ندعو لصياغة هذا اإلصالح يف إطار تعاقدي وطين ملزم ،من خالل اعتماد قانون  -إطار حيدد الرؤية
على املدى البعيد ،ويضع حدا للدوامة الفارغة إلصالح اإلصالح ،إىل ما ال هناية.
شعيب العزيز،
إذا كانت السياسة الداخلية لبالدان تقوم على خدمة املواطن ،فإن السياسة اخلارجية هتدف إىل خدمة
املصاحل العليا للوطن.
وهلذه الغاية ،عملنا على إعادة النظر يف أسلوب وتوجهات العمل الدبلوماسي الوطين ،مع االلتزام ابملبادئ
الثابتة اليت يرتكز عليها املغرب يف عالقاته اخلارجية ،واملتمثلة يف الصرامة والتضامن واملصداقية.
وأييت هذا التوجه استجابة للتطور والنضج الذي بلغه النموذج املغريب ،وملواكبة التغريات اإلقليمية والدولية
املتسارعة ،واالستفادة مما حتمله من فرص ،ورفع ما تنطوي عليه من حتدايت.
ففي ما يتعلق ابلصرامة ،فإن املغرب كشريك مسؤول ،وويف ابلتزاماته الدولية ،لن يدخر جهدا يف الدفاع عن
مصاحله العليا.
كما لن يسمح أبدا ابلتطاول على سيادته ووحدته الرتابية ،ومنوذجه اجملتمعي .ولن يقبل أبي حماولة للمس
مبؤسساته ،أو كرامة مواطنيه.
وخبصوص قضية وحدتنا الرتابية ،فقد حددان يف خطابنا مبناسبة ذكرى املسرية اخلضراء ،بطريقة واضحة
وصرحية ،مبادئ ومرجعيات التعامل مع ملف الصحراء املغربية ،على الصعيدين الداخلي والدويل.
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وقد أابنت التطورات اليت عرفتها هذه القضية ،صواب موقفنا على املستوى األممي ،وصدق توجهاتنا على
الصعيد الوطين ،حيث سيتم ،بعون هللا وتوفيقه ،االنطالق يف تطبيق اجلهوية املتقدمة ،والنموذج التنموي
لألقاليم اجلنوبية للمملكة.
غري أن هذا ال يعين أننا طوينا هذا امللف .بل على اجلميع مواصلة اليقظة والتعبئة ،من أجل التصدي
ملناورات اخلصوم ،وألي احنراف قد يعرفه مسار التسوية األممي.
ويف ما خيص التضامن ،فإن املغرب يعتمد توجها دبلوماسيا اسرتاتيجيا يهدف إىل ترسيخ تعاون جنوب -
جنوب فعال ،خاصة مع الدول اإلفريقية الشقيقة.
وقد مكنتنا الزايرات اليت قمنا هبا لعدد من بلدان القارة ،من تطوير منوذج للتعاون االقتصادي ،يقوم على
حتقيق النفع املتبادل ،وعلى النهوض أبوضاع املواطن اإلفريقي.
ووفاء النتمائها العريب واإلسالمي ،فقد اخنرطت اململكة يف التحالفات العربية ملكافحة اإلرهاب ،ومن أجل
إعادة الشرعية اب ليمن ،اليت دعا إليها أخوان األعز خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل
سعود ،وكذا دعم أشقائنا وشركائنا االسرتاتيجيني العرب.
ويف هذا السياق ،نؤكد على أمهية إجياد حلول لألوضاع بكل من اليمن وسوراي والعراق وليبيا ،على أساس
احلوار ،وإشراك كل مكوانت شعوهبا ،واحرتام سيادهتا ووحدهتا الرتابية .وهو ما يسعى املغرب إىل حتقيقه ،من
خالل احتضان مفاوضات الصخريات ،حلل األزمة الليبية.
ورغم الظروف الصعبة اليت متر هبا املنطقة العربية ،بفعل تنامي عصاابت التطرف واإلرهاب ،فإن القضية
الفلسطينية تظل هي جوهر السالم مبنطقة الشرق األوسط.
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وهنا نؤكد ،بصفتنا ملك املغرب ورئيس جلنة القدس ،دعمنا املوصول ألشقائنا الفلسطينيني ،قيادة وشعبا،
من أجل اسرتجاع حقوقهم املشروعة ،وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على حدود  1967وعاصمتها
القدس الشرقية.
أما املصداقية يف عملنا الدبلوماسي ،فتجسدها عالقات الشراكة اليت جتمع بالدان بعدد من التجمعات
والدول الصديقة.
ففي إطار اخنراطه يف فضائه األورو -متوسطي ،يواصل املغرب العمل على تطوير الشراكات اليت جتمعه
بدول االحتاد األورويب.
ويف هذا الصدد ،حنرص على تعزيز الشراكة االستثنائية مع فرنسا ،بتعاون مع فخامة الرئيس فرانسوا هولند.
كما نعمل على استثمار روابط الصداقة مع جاللة امللك فيلييب السادس ،لتوطيد عالقات التعاون وحسن
اجلوار مع إسبانيا ،فضال عن التزامنا بتطوير عالقات تعاون مثمر مع ابقي الدول األوروبية.
وابعتباره شريكا اسرتاتيجيا ألورواب ،فإن املغرب يطالب إبقامة شراكة متوازنة ومنصفة تتجاوز املصاحل
الظرفية الضيقة.
كما حنرص على تطوير شراكتنا اإلسرتاتيجية مع الوالايت املتحدة ،واملبنية على القيم واملبادئ اليت يتقاسم
شعباان الصديقان اإلميان هبا.
ويف إطار تنويع عالقاته ،نؤكد التزام املغرب بتعميق وإغناء الشراكة اليت جتمعه بكل من روسيا والصني.
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ويف نفس السياق ،نعمل على فتح آفاق أوسع أمام عالقات التعاون مع دول أمريكا الالتينية ،ومع الدول
اآلسيوية.
وتتجلى مصداقية بالدان ،أيضا ،يف اخنراطها اإلجيايب ،يف خمتلف اإلشكاالت والقضااي اليت تشغل اجملتمع
الدويل.
فاحتضان املغرب لعدد من املنتدايت العاملية هتم حقوق اإلنسان ،واهلجرة ،ورايدة األعمال ،وحماربة
اإلرهاب ،والتغريات املناخية ،كلها تظاهرات تربز الثقة واملصداقية اليت حيظى هبما عامليا.
كما أن اإلجاابت اليت تقدمها بالدان ملعاجلة هذه القضااي الكونية تشكل مسامهة نوعية يف اجلهود الدولية
إلجياد حلول موضوعية هلا.
شعيب العزيز،
إن مذهبنا يف احلكم يقوم على خدمة املواطن ،وحتصني هويته ،وصيانة كرامته ،والتجاوب البناء مع تطلعاته
املشروعة.
ومن منطلق العهد املشرتك بيننا ،فإن خدميك األول سيظل حريصا على مواصلة العمل اجلماعي ،من أجل
مغرب الوحدة والتنمية ،واملساواة يف احلقوق والواجبات ،ويف االستفادة من خريات الوطن.
وال يفوتنا ،هبذه املناسبة ،أن نوجه حتية تقدير للقوات املسلحة امللكية ،والدرك امللكي ،والقوات املساعدة،
واألمن الوطين ،والوقاية املدنية ،جلهودها يف محاية أمن وسالمة املواطنني وتفانيها يف الدفاع عن حوزة الوطن
واستقراره.
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وخري ما أختم به خطايب لك ،شعيب العزيز ،أن أذكرك بصيانة األمانة الغالية اليت ورثناها عن أجدادان ،وهي
اهلوية املغربية األصيلة اليت حنسد عليها.
فمن واجبك الوطين والديين احلفاظ على هويتك ،والتمسك ابملذهب السين املالكي الذي ارتضاه املغاربة
أاب عن جد.
وال تنسى ملاذا ضحى املغاربة أبرواحهم يف احلرب العاملية األوىل والثانية ،ويف خمتلف بقاع العامل .وملاذا نفي
جدان املنعم جاللة امللك حممد اخلامس ،طيب هللا ثراه.
لقد كان ذلك من أجل نصرة القيم الروحية واإلنسانية ،اليت نؤمن هبا مجيعا .كما حنارب اليوم ضد التطرف
واإلرهاب.
فهل هناك سبب يدفعنا للتخلي عن تقاليدان وقيمنا احلضارية القائمة على التسامح واالعتدال ،واتباع
مذاهب أخرى ال عالقة هلا برتبيتنا وأخالقنا ¿
طبعا ال .فال تسمح ألحد من اخلارج أن يعطيك الدروس يف دينك .وال تقبل دعوة أحد التباع أي مذهب
أو منهج ،قادم من الشرق أو الغرب ،أو من الشمال أو اجلنوب ،رغم احرتامي جلميع الدايانت السماوية،
واملذاهب التابعة هلا.
وعليك أن ترفض كل دوافع التفرقة .وأن تظل ،كما كنت دائما ،غيورا على وحدة مذهبك ومقدساتك،
اثبتا على مبادئك ،ومعتزا بدينك ،وابنتمائك لوطنك.
قال تعاىل " :كلوا من رزق ربكم واشكروا له ،بلدة طيبة ورب غفور" .صدق هللا العظيم.
والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته ".
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ت ـ ـوط ـ ـئـ ـة
من منطلق إميان راسخ مببدأ احرتام دولة القانون واملؤسسات ،وقناعة قوية حبتمية التزام اجلميع،
مواطنني ومؤسسات بروح القانون والدستور الذي هو أمسى تشريع من بنوده تنبثق مجيع القوانني
والتشريعات واملراسيم احلكومية ومجيع قرارات اإلدارات ،وابعتباره أيضا تعبريٌ أمسى لصوت الشعب

وتكريس ملفهوم إرادة املواطنني ،وعقد اجتماعي إلزامي ،حيمي حقوق املواطنني ويفتح جمال املشاركة الواسعة
دومنا إقصاء ،وحيصن مؤسسات الدولة من أي مزاجية فردية أو نزعة ذاتية لفرض القرارات أو االستفراد هبا،
وهو عقد ملزم ملؤسسات الدولة مبا له من قدسية تفرضها الثقة املتبادلة ،وكذا املواثيق اليت حتمي حقوق
املواطنة وجتعل السيادة للشعب ميارسها من خالل تصويته يف استفتاء دستوري على بنود وشروط اجتماعية،
فُرض على مؤسسات الدولة ومسؤوليها ،احرتامها وااللتزام الكامل بتطبيقها مبجرد صدورها يف اجلريدة

الرمسية.

وكمدخل ال بد منه ،وجب التأكيد على أنه وإلجناح أي منوذج تنموي ،خاصة إذا كان مبنيا على إشراك كافة
الفئات واهليئات املدنية الفاعلة يف اجملتمع ،البد من وضع مساحة من الثقة والتقدير املتبادل ،وهتيئة األجواء
الصحية لتشجيع مجيع املتدخلني واملهتمني على املشاركة ،وذلك ما يوجب:
أوال – العمل على التنسيق مع مجيع املكوانت الرمسية للدولة املغربية ،حبيث أننا مل نلمس أي
مواكبة فعلية من طرف احلكومة إلجناح هذا املشروع من خالل بث الثقة ،واليت حيتاجها املواطن لكي يشعر
أن ابلفعل هنالك رغبة يف التقدم اجلماعي ،بعد عقود من تغييب هذه الثقة ،وهنا نود أن نشري إىل أننا
وإلعداد هذه املذكرة بذلنا جهدا مضنيا بسبب امتناع عدد من الوزارات واملؤسسات احلكومية عن التجاوب
مع طلبات املعلومات اليت تقدمنا هبا ،على امتداد األشهر السابقة ،وفق النموذج الرمسي املعتمد ،غري آهبة
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بقانون احلق يف احلصول على املعلومات ،كما أن العديد من املراسالت جنهل مآهلا رغم مرور عدة أشهر على
توجيهها ،على الرغم من وجود مرسوم لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة يلزم اجلهات احلكومية ابلرد
على الشكاوى داخل أجل ال يتعدى ستني يوما ،كما أن استمرار احلكومة وعدد من الوزارات واملؤسسات
القطاعية الكربى يف انتهاك الدستور ال يشجع على إجناح هذا املشروع اجملتمعي ،وخنربكم يف هذا الباب ،أننا
سجلنا جمموعة من االختالالت ،تتعلق ابالنتهاك الفاضح للدستور يف فصله اخلامس املتعلق ابلطابع
السيادي والرمسي اإللزامي للغة العربية يف مجيع القطاعات العامة.
وكما أكدان ،إنه وإلجناح هذا املشروع التنموي اجلماعي ،وجب التنسيق مع مجيع مؤسسات الدولة،
وإقناعها بضرورة مواكبة هذا النموذج إلجناحه ولبث الثقة ،وذلك ،ابالخنراط الفعلي واجلاد مبا يبث شعورا
لدى املواطن وابقي اهليئات األهلية جبدية ومصداقية هذا العمل ،وهذا يتطلب من مجيع مؤسسات الدولة
بدون استثناء ،احرتام حق املواطن يف احلصول املعلومات والعمل على تزويده هبا ،والتفاعل مع شكاوى
ومالحظات واقرتاحات املواطنني واهليئات املمثلة للمجتمع األهلي؛ اإللتزام التام بنصوص الدستور ،وهذا
حييلنا إىل الوضعية الكارثية والفوضوية يف جمال السياسة اللغوية والتواصلية ألغلب إدارات الدولة ،اليت
تنتهك الدستور وحتقر أحكام القضاء وال أتبه مبنشورات رئيس احلكومة يف ما يتعلق ابلطابع الرمسي
والسيادي للغة الوطنية ،مما جيعلنا نشعر بعدم وجود رغبة حقيقية من اجلهات الرمسية الحرتام القانون
وااللتزام به واالخنراط الفعلي يف منوذج تنموي قيل أنه مغريب خالص.
اثنيا ،وجب على هذه اللجنة الساهرة على إعداد هذا النموذج التنموي ،التخلي عن االرتباط العاطفي مع
اللغة الفرنسية وإيالء اللغة الوطنية قيمتها يف تدبري النقاشات واجلو العام ،إذ أن ما نتابعه ونالحظه من
خالل عمل هذه اللجنة ،ال يكرس ذلك الشعور أبننا ابلفعل أمام منوذج مغريب ،فالندوات اليت تبث على
الصفحة الرمسية يغلب عليها التوجه الفرنكفوين الذي يبقى غريبا عن جمتمعنا ،ونفس التوجه نلمسه يف
االجتماعات التواصلية ،حيث الغلبة للغة األجنبية سواء يف الالفتات احلائطية أو أمساء أعضاء اللجنة أو يف
اخللفيات ،وكما تعلمون أن للصورة أثر كبري على املتلقي ،وقد سبق أن تقدمنا مبالحظات من خالل
الصفحة الرمسية للجنة ،غري أننا مل نلمس أي جتاوب ،كما أننا مل نتلقى أي رد.
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وملا كان الدستور ،الذي هو أمسى قانون يف البالد من نصوصه تنبثق مجيع القوانني ،قد ألزم يف فصله
اخلامس ابستعمال العربية كلغة وطنية ورمسية أوىل ،وأقر بطابعها السيادي وأعطاها املشروعية الكاملة،
ابعتبارها اللغة اجلامعة والقادرة على تبسيط وتسهيل حياة املواطنني يف عالقتهم مع اإلدارات واملؤسسات
العامة واخلاصة ،والعتبارات اترخيية وشعبية وواقعية ال تقبل أي جدال أو أتويل أيديولوجي أو مصلحي
ضيق ،فإن استمرار هتميش لغة املغاربة لصاحل لغة أجنبية حضورها يف األوساط املغربية ال يتعدى الشكل وال
تستند إىل أي مشروعية قانونية أو شعبية ،وصدرت أحكام قضائية تعتربها غري قانونية ،هو انتهاك جسيم
للدستور وتبخيس لقيمة املواطن ومساس بدولة املؤسسات والقانون.
وملا كان القضاء املغريب قد حسم يف قضية اللغة العربية ،مبوجب أحكام قضائية إدارية هنائية قضت
إبلزامية استعمال اللغة العربية واعتربت استعمال الفرنسية ،عوض اللغات الوطنية ،ال يستند إىل أي
مشروعية وأبنه ميثل انتهاكا للسيادة الوطنية ،ووصفت إحدى هذه األحكام ،إقصاء اللغة الوطنية لصاحل
نظريهتا األجنبية أبنه "انتهاك جسيم للقانون"؛ فإن استمرار هذا الوضع غري الواقعي وغري املوضوعي مبا فيه
من تعارض مع منطق العقل ،واملتسم ابلنظرة االستعالئية إىل لغتنا الوطنية ،يُ ُّ
عد حتقريا ملقررات قضائية

وضرب هليبة القضاء الذي هو عماد العدالة وأساس الدميقراطية بدون احرتامه وتقديس أحكامه وقراراته ال
ميكن لدولة املؤسسات والقانون أن تكون هلا قائمة ،أمام إصرار العديد من املؤسسات العامة واخلاصة على

ِ
وأتكيد الدستور على التمكني هلا وتعزيزها يف مجيع
ممارسة إقصائها اللغة العربية ،غري آهبة لطابعها الرمسي
اجملاالت دون استثناء ،واإلصرار على استبداهلا بلغة أجنبية يف التخاطب مع املواطنني.

وملا كان رئيس احلكومة ووزير املالية واإلقتصاد وإصالح اإلدارة قد أصدرا منشورات ومراسالت تلزم
ابستعمال العربية (مرفق نسخ منها) وقد أكدت مذكرة معايل رئيس احلكومة عممها على الوزراء والقطاعات
 ، 2018 /16على أن حترير الواثئق ابللغة الفرنسية بدل اللغات الوطنية يعد "انتهاكا جسيما للقانون" وقد
ألزم هذا املنشور اإلدارات واملؤسسات العمومية ابستعمال اللغة العربية يف الواثئق املوجهة للمواطنني
املتداولة داخل وبني املؤسسات واإلدارات التابعة للدولة ،ويف هذا السياق توصلت املنظمة العربية للتعريب
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والتواصل مبراسلة من معايل وزير املالية واالقتصاد واصالح اإلدارة يؤكد فيها على إلزامية اللغة العربية يف
االدارة وبني اإلدارات (نسخة منها مرفقة هبذا الكتاب حتت رقم .)0004161
كما أن سعادة وايل الدارالبيضاء سطات عمم يف إبريل /نيسان مذكرة تلزم ابعتماد مجيع املراسالت
واملطبوعات النموذجية ابلصيغة العربية ،سواء بني املصاحل التابعة للكتابة العامة ،أو عالقتها ابملصاحل
اخلارجية ،ويف مقدمتها مصاحل الدولة واجلماعات الرتابية واملؤسسات العمومية ،وهيئات اجملتمع املدين
واخلواص.
ويف العام  )٢٠١٨( 2018ألغت حمكمة ابلرابط قرارا إداراي يف دعوى رفعتها طبيبة ضد وزارة الصحة
بسبب تضمنه معلومات كلها حمررة ابللغة الفرنسية .وقالت احملكمة إن القرار اإلداري "مشوب بعيب
املخالفة اجلسيمة للقانون".
وابلتايل ،فإن استمرار هذا الوضع اللغوي املأساوي واملأزوم املوروث عن الفرتة االستعمارية ،يشكل نسفاً
لقرارات الدولة وتبخيسا ملؤسساهتا ،مبا فيها القضاء ،وتناقضا داخل املكوانت الرمسية للدولة وظلما كبريا
لعموم املغاربة مبساسه حبقوقهم اللغوية وإقصائهم لغواي ،وال يشجع أبدا على إجناح أي مشروع تشاركي،
فجميع املكوانت الوطنية األصيلة يف املغرب ،أمجعت على أنه ال تنمية بدون تعزيز حضور اللغة الوطنية
وتفعيل طابعها الرمسي والسيادي ،ويف ظل هيمنة رهيبة ووضع متغول للغة أجنبية ال تستند إىل أي مشروعية
قانونية أو دستورية ،ويف ظل تصارع لغوي غري متكافئ وغري عادل وهتميش للغة املواطن املغريب ،وأمام هذا
االنقسام الذي تسببت فيه هذه اللغة األجنبية ،ومن خالل تتبع ومواكبة للتعليقات على املواقع اإلخبارية
وشبكات التواصل اإلجتماعي ،تتبلور رؤية واضحة حول التهديد الذي ابت يشكله هذا الوضع اللغوي
املأزوم واملتسم ابلفوضى والتسيب ،لتماسك النسيج االجتماعي ،وحجم االستقطاب والصراعات اليت
تسبب فيها ،وأمام غياب إرادة حكومية لتفعيل ما نص عليه أمسى قانون يف البالد ،فإننا كفاعلني ال نلمس
أي أجواء صحية الخنراط حقيقي يف هذا النموذج التنموي الذي نتمىن له ،بنية خالصة ،التوفيق ،وإن كان
ذلك يتطلب إحساس مكوانت احلكومة ابملسؤولية الكبرية يف إجناح هذا الورش ،وهو ما يوجب على
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احلكومة لتحقيقه االيفاء ابلتزاماهتا الدستورية ،وتفعيل الطابع الرمسي الذي حدد اللغات الوطنية ،وتنفيذ
أحكام القضاء ا ليت أبطلت استعمال الفرنسية يف اإلدارات ،وإلزام مجيع مسؤويل االدارات واملؤسسات
والقطاعات العمومية بذلك.

احملاور:
من أجل إقرار عدالة لغوية
إىل حدود هذا العام التشريعي ،قامت احلكومة منذ  )٢٠١٢( 2012بتنزيل جزء كبري وهام من بنود
دستور  )٢٠١١( 2011من خالل قوانني عامة وأخرى تنظيمية ومراسيم ومذكرات وقرارات إدارية ،غري
أن ما يُثري الشعور ابإلجحاف والظلم لدى قطاع واسع من املغاربة ،نشطاء وفاعلني وخرباء ،وكذلك

مواطنني ال ينتمون إىل أي هيئات سياسية أو أهلية أو توجهات فكرية ،هو امتناع احلكومتني املتتاليتني عن

تنزيل ما أقره الدستور من أحكام ختص الطابع الرمسي والسيادي للغة العربية ،ومتكينها من احتالل وضعها
الطبيعي والتارخيي الذي أقصيت منه على امتداد  )٤٣( 43عاما من االستعمار األجنيب ،فإن مقرتحا
ملشروع قانون خاص ب"حبماية ومتكني اللغة العربية" مازال حبيس مكتب جملس النواب منذ 2017
( ،) ٢٠١٧كما أن احلكومة اليت متعها الدستور بصفة السلطة التنفيذية متتنع إىل اليوم عن تنفيذ أحكام
القضاء النهائية اليت قضت بعدم مشروعية اللغة الفرنسية وألزمت ابستعمال اللغات الوطنية.
وهلذا قد ابت من الالزم إخراج قانون محاية اللغة العربية إىل حيّز الوجود ،وذلك اقتضاء ابلعديد من الدول

والتجارب املتقدمة يف جمال الدميقراطية ،فعلى سبيل املثال قد أقرت فرنسا يف العام ( 1994العام )١٩٩٤
قانوان مسي إعالميا بقانون توبون جلعل استخدام الفرنسية إلزاميا يف مجيع القطاعات ومناحي احلياة وكافة

أشكال البث التلفزيوين اليت ألزمها بدبلجة كل الربامج الناطقة بلغات أجنبية
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القانون رقم  665-94سنته احلكومة الفرنسية يف  4أغسطس /آب 1994حلماية اللغة الفرنسية وتراثها،
ويرتكز على ثالثة أهداف رئيسية هي :إثراء اللغة؛ وااللتزام ابستخدام اللغة الفرنسية ؛ والدفاع عن الفرنسية
كلغة رمسية للدولة تفعيال ل(املادة  2من دستور عام .)1958
ويلزم القانون إبعطاء أسبقية استعمال املصطلحات الفرنسية التقليدية عوض مصطلحات اإلنكليسسم
(املصطلحات اإلنكليزية) ،لضمان سيادة الفرنسية يف فرنسا ،كما يلزم ابستعمال اللغة الفرنسية يف مجيع
اإلعالانت التجارية وامللصقات الرتوجيية.
وبسبب االحندار املستمر يف استخدام اللغة الفرنسية يف كندا ،بسبب التوجه املتسارع حنو تعلم اإلنكليزية
وإمهال اللغة الفرنسية ملا متثله األوىل من أمهية وقوة ،فإن احلكومة الكندية كانت سبّاقة إىل إصدار قانون
اللغات الرمسية عام  ،1969لفرض استخدام اللغة الفرنسية يف حماولة للحفاظ على ثقافة الكنديني

هاما يف الرتاث الكندي.
دورا ً
الفرنسيني الذين لعبوا ً
لقد أعطينا هنا مناذج لتجارب دول جد متقدمة يف حقوق اإلنسان ويف مجيع اجملاالت ،فالنموذج الفرنسي
مثال ،كان على مدى قرون منبعا لفلسفة حقوق اإلنسان ابملفهوم الكوين هلا .وكل هذا يؤكد مدى ارتباط
محاية اللغات الوطنية وتعزيز حضورها يف مجيع امليادين ،ومتكينها من لعب دورها الطبيعي ،مبدى احرتام
الدول حلقوق مواطنيها يف شقها غري املادي وألسس الدميقراطية اليت ال ميكن هلا أن تنشأ إذا مل هتُيأ هلا أجواء
صحية تتيح تفعيل واحرتام القوانني والدساتري وقرارات السلطة القضائية.

حتريك احلياة الدستورية:
 -1تفعيل الفصل اخلامس من الدستور
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جاء يف الفصل اخلامس من الدستور "تظل العربية اللغة الرمسية للدولة .وتعمل الدولة على محايتها وتطويرها،
وتنمية استعماهلا .تعد األمازيغية أيضا لغة رمسية للدولة ،ابعتبارها رصيدا مشرتكا جلميع املغاربة بدون
استثناء.
حيدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية ،وكيفيات إدماجها يف جمال التعليم ،ويف جماالت
احلياة العامة ذات األولوية ،وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها ،بصفتها لغة رمسية.
تعمل الدولة على صيانة احلسانية ،ابعتبارها جزءا ال يتجزأ من اهلوية الثقافية املغربية املوحدة ،وعلى محاية
اللهجات والتعبريات الثقافية املستعملة يف املغرب ،وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية،
وعلى تعلم وإتقان اللغات األجنبية األكثر تداوال يف العامل ،ابعتبارها وسائل للتواصل ،واالخنراط والتفاعل
مع جمتمع املعرفة ،واالنفتاح على خمتلف الثقافات ،وعلى حضارة العصر.
ُحي َدث جملس وطين للغات والثقافة املغربية ،مهمته ،على وجه اخلصوص ،محاية وتنمية اللغتني العربية
واألمازيغية ،وخمتلف التعبريات الثقافية املغربية ابعتبارها ترااث أصيال وإبداعا معاصرا .ويضم كل املؤسسات
املعنية هبذه اجملاالت .وحيدد قانون تنظيمي صالحياته وتركيبَته وكيفيات سريه"( .إنتهى).
لقد ألزم الفصل اخلامس من الدستور ،الدولة حبماية اللغة العربية وتطويرها ،وتنمية استعماهلا ،وذلك ما
يدعو إىل ضرورة سن قانون ي لزم ابستعمال اللغة العربية يف مجيع اجملاالت ،من تعليم جبميع مستوايته ومجيع
الشعب ،وإدارة وواثئق وبياانت ومعطيات توضيحية سواء على علب السلع واملنتجات ،أو عقود كيفما كان
نوعها ،وتقوية حضورها خاصة يف اإلعالم الرمسي ،واستعمال املصطلح العريب عوض املفردات الدخيلة يف
األعمال التلفزيونية واإلعالانت التجارية السمعية واملكتوبة ،وذلك تفعيال للفقرة اليت ألزمت حبماية
التعبريات واللهجات املغربية.
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كما ألزم ذات الفصل بتعلم وإتقان اللغات األجنبية األكثر تداوال يف العامل ،ابعتبارها وسائل للتواصل،
واالخنراط والتفاعل مع جمتمع املعرفة ،واالنفتاح على خمتلف الثقافات ،وابلتايل ،فإن اإلبقاء على سياسة
أُحادية القطب فيما يتعلق ابللغات األجنبية وتكريس مبدأ اللغة األجنبية الوحيدة ،يف وقت أمست اللغة
الفرنسية تعاين ضمورا يف مجيع اجملاالت العلمية والتكنولوجية ،ومل تعد هلا القدرة على تلبية متطلبات العصر،
الذي تفرض فيه اإلنكليزية نفسها كلغة ت َف ُّو ٍق يف مجيع اجملاالت ،يُعد هذا الوضع خمالفا للدستور ورغبة يف

اإلصرار على عدم تفعيل هذا النص الذي كتب من أجل ضمان حق املواطن املغريب يف تعلم وإتقان اللغات

األكثر تداوال على املستوى العاملي واالستفادة منها ،خاصة أن عشر دراسات دولية تؤكد أن الفرنسية
ليست ضمن قائمة اللغات األكثر تداوال يف العامل ،وهلذا ،وجب متكني املغاربة من مطلب إدراج االنكليزية
كلغة أجنبية يف السلك الثالث ابتدائي إىل جانب اللغة الفرنسية ،من جهة متكني املغاربة من حقهم
الدستوري يف انفتاح حقيقي وواسع على العامل ،ومن جهة اثنية خلق منافسة لغوية مصلحية وحممودة بني
اللغات األجنبية وتنويع العرض اللغوي كما هو معمول به يف مجيع الدول املتقدمة.
 -2تفعيل ديباجة الدستور اليت تعترب جزءً ال يتجزأ من الدستور ككل ،فيما خيص احلقوق اللغوية وجترمي

كافة أشكال التمييز سواء على أساس اجلنس أو العرق أو اللغة والثقافة وغريها مما ذكر يف تصدير الدستور

ُقر يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي أقره
املغريب ،وهو أيضا ما أ ّ

اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة ،الذي أكد على احلقوق اللغوية والثقافية للشعوب.

هذا التمييز على أساس اللغة نلمسه ،كمغاربة ،يوميا من خالل معاملة تفضيلية للغة الفرنسية وللمتمكنني
منها ،يف جماالت التلفزيون واإلذاعة والتظاهرات الراقية والكربى ،ويف العديد من اجملاالت اإلدارية واملرافق
العمومية ذات املستوى املتميز والعصري...
 -3احلق يف احلصول على املعلومات
تدعيم مبدأ الشفافية واحلق يف احلصول على املعلومات ،ذلك أنه وبدخول قانون )١٣٠٣١( 13.31
املتعلق ابحلق يف احلصول على املعلومات حيز التنفيذ والذي ألزم بتمكني املغاربة من احلق يف الولوج إىل
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املعلومات كما ألزم يف املادة ( )١٠ -10فيما يتعلق ب "تدابري النشر االستباقي" كما صيغت يف القانون،
اإلدارات واملؤسسات احلكومية إباتحة املعطيات بكل الوسائل املتاحة ،حيث جاء يف هذه املادة أنه "جيب
على املؤسسات واهليئات املعنية ،كل واحدة يف حدود اختصاصاهتا ،أن تقوم ،يف حدود اإلمكان ،بنشر احلد
األقصى من املعلومات اليت يف حوزهتا واليت ال تندرج ضمن االستثناءات الواردة يف هذا القانون ،بواسطة
مجيع وسائل النشر املتاحة خاصة اإللكرتونية منها مبا فيها البواابت الوطنية للبياانت العمومية ،والسيما
املعلومات املتعلقة مبا يلي :
 االتفاقيات اليت مت الشروع يف مسطرة االنضمام إليها أو املصادقة عليها ؛ النصوص التشريعية والتنظيمية ؛ مشاريع القوانني ؛ مشاريع قوانني املالية والواثئق املرفقة هبا ؛ مقرتحات القوانني اليت يتقدم هبا أعضاء الربملان ؛ ميزانيات اجلماعات الرتابية ،والقوائم احملاسبية واملالية املتعلقة بتسيري هذه اجلماعات وبوضعيتها املالية ؛ مهام املؤسسة أو اهليئة املعنية وهياكلها اإلدارية  ،واملعلومات الضرورية من أجل االتصال هبا ؛ األنظمة واملساطر والدورايت والدالئل اليت يستخدمها موظفو املؤسسة أو اهليئة أو مستخدموها يف أداءمهامهم ؛
 قائمة اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة أو اهليئة للمرتفقني  ،مبا فيها قوائم الواثئق والبياانت واملعلوماتاملطلوبة بقصد احلصول على خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رمسية واخلدمات اإللكرتونية املرتبطة هبا ؛
 حقوق وواجبات املرتفق جتاه املؤسسة أو اهليئة املعنية  ،وطرق التظلم املتاحة له ؛ شروط منح الرتاخيص واألذوانت وشروط منح رخص االستغالل ؛ النتائج املفصلة ملختلف احملطات االنتخابية ؛ الربامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا مت إجنازها وحائزوها ومبالغها ؛ برامج مبارايت التوظيف واالمتحاانت املهنية  ،واإلعالانت اخلاصة بنتائجها ؛ اإلعالانت اخلاصة بفتح ابب الرتشيح لشغل مناصب املسؤولية واملناصب العليا والئحة املرتشحنياملقبولني للتباري بشأهنا ونتائجها ؛
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 التقارير والربامج والبالغات والدراسات املتوفرة لدى املؤسسة أو اهليئة ؛ اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية ؛ املعلومات املتعلقة ابلشركات السيما تلك املمسوكة لدى مصاحل السجل التجاري املركزي ؛ املعلومات اليت تضمن التنافس احلر والنزيه واملشروع.وعليه ،فإن استمرار العديد من املؤسسات يف نشر بياانهتا وحمتوايهتا مبا فيها عناوينها وشروط اإلستخدام
واألحكام وقوانينها وغريها من البياانت التوضيحية والقانونية ،بلغة غري دستورية ،يتعارض مع نص قانون
احلق يف الولوج إىل املعلومات سالف الذكر ،ألن القانون يف عمقه يستند إىل املرجعية الدستورية وال شيء
غريها ،وابلتايل فكون الدستور مل يعرتف مبشروعية اللغة الفرنسية ،فإن استمرار استعمال هذه اللغة يف تقدمي
املعطيات بدل اللغة الرمسية ،هو ضرب هلذا القانون الذي جاء تفعيال للدستور الذي ألزم حبق املواطنني يف
الولوج إىل املعلومات ،كما أن إقصاء اللغة العربية يعترب عرقلة هلذا احلق ،ومنع للمواطنني من حقهم يف
الولوج إىل املعطيات.
وهلذا ،فإن إستمرار العديد من املرافق واإلدارات العمومية ،يف إقصاء اللغة الرمسية واالقتصار على اللغة
األجنبية يف نشر احملتوى الرقمي على املواقع اإللكرتونية التابعة هلا ،هو استمرار لوضع يتعارض مع بنود هذا
القانون ،وميثل عائقا غري قانوين للوصول إىل املعطيات ،مبا تشكله اللغة الفرنسية من عراقيل وعوائق أمام
حق املغاربة يف اإلطالع على هذه املعطيات يف ظل إقصاء واضح غري مفهوم للغة العربية ،لكون هذا
القانون جاء لتمكني املواطنني من حقهم يف الولوج بسهولة وسالسة إىل املعلومات.
وهلذا ،وجب العمل على إلزام موظفي الدولة على احرتام اللغة العربية ابعتبارها شكالً من أشكال السيادة،
ذلك ،أن هنالك أفراد يتحملون مسؤولية عمومية ،مل يعودوا خيفون عداءهم للغة العربية ،بل إن مثة توجه
واضح مفضوح للنيل من اللغة العربية وحتقريها أو اقصائها متاما ،أو يف أفضل الظروف وضعها يف موضع لغة
اثنوية تكميلية ،ويف هذا الباب خنربكم أن للمنظمة العربية للتعريب والتواصل جتارب ومواقف جد سيّئة مع

عدد من مسؤويل املؤسسات احلكومية ،ففي اتصال أبحد مسؤويل التواصل مبؤسسة عمومية كبرية ،تفاجأان
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برد غري متوقع ،ذلك ،أنه ولتربير إلغاء اللغة الوطنية يف خدمات هذه املؤسسة املوجهة جلمهور عموم
املغاربة ،وصف الفرنسية أبهنا لغة العلم مقابل أن العربية هي "جمرد" لغة دين ،وزاد مهامجا أبن يف املغرب
يوجد أجانب وهذا ما يفرض استعمال الفرنسية ،علما أن استعمال اللغات األجنبية هو أيضا من مطالب
منظمتنا اليت تؤكد دائما يف مراسالهتا وتواصلنا مع اجلهات املعنية ،على ضرورة تنويع العرض اللغوي يف ما
يتعلق ابللغات األجنبية ،وذلك ابالهتمام ابالنكليزية يف مجيع آليات التواصل الرمسية ،العتبارات ،منها ما
يرتبط بنمو السياحة يف املغرب و ازدايد تعدد جنسيات الوافدين ،وانفتاح املغرب على العديد من
األسواق ،والثورة التكنولوجية والتواصلية ،واليت مل تعد اللغة الفرنسية معها ،تساير تطور العصر ،الذي غذا
يتطلب إنفتاحا على لغات عاملية تتجاوز حمدودية اللغة الفرنسية ،غري أن هذا كله ال يبيح انتهاك حق
املواطن املغريب ،أو هتميشه إبقصاء لغته واإلهتمام بلغة األجنيب فقط ،ألن الوطن هو أوال للمواطن.
إكمال بناء الصرح الدميقراطي يتطلب إهناء كافة أشكال اإلقصاء اللغوي:
تكريس الشعور لدى اإلنسان املغريب ابالنتماء إىل هذا الوطن ،وحتسيسه أبنه ليس غريبا يف بلده ،وأنه
مواطن كامل املواطنة له لغة وطنية توارثها لعشرات القرون ،وهي عماد ثقافته وهويته ووجدانه ،وذلك جبعلها
لغة احلياة العامة يف التخاطب اإلداري مع املواطنني يف مجيع املرافق احلكومية وغريها من الفضاءات واملرافق
املفتوحة للمواطنني ،فإقصاء لغة املواطن هو إقصاء له ،وهتميشها وجعلها أدىن درجة من اللغة األجنبية فيه
هتميش له وتقليل من قيمته ودفعه إىل الشعور أبنه غريب يف وطنه أو أنه أجنيب رغم أنه يف بلده.
إقرار سياسة إدماج للمواطنني األجانب ،تقوم على إدماجهم لغواي من خالل توفري مراكز لتعليم اللغة
العربية جماان ،كما هو معمول به يف مجيع الدول املتحضرة.
دمج مواطين أفريقيا املقيمني ،يف اجملتمع املغريب عرب متكينهم من تعلم اللغة العربية وتعريفهم بشيء من
التاريخ والثقافة املغربيني ،وذلك أيضا من ابب محاية اهلوية الوطنية والتماسك االجتماعي للمجتمع املغريب
واحلفاظ على األمن اللغوي للبلد الذي ال يقل أمهية عن ابقي أنواع األمن ،وهذا النهج معمول به يف مجيع
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الدول املتقدمة؛ إذ يبقى األمن اللغوي ضمانة ومناعة من كل أشكال االخرتاق اهلادف إىل بث ال ُفرقة
واالنقسام والتغريب والتباعد بني األفراد واجملموعات ،شأنه يف ذلك شأن األمن الغذائي واألمن االجتماعي
واألمن الروحي والقومي والوطين وغريه.

االعرتاف ابحلقوق اللغوية للمغاربة
االعرتاف رمسيا بكون اللغة الوطنية حق من احلقوق غري املادية ،خاصة أن النظرة البائدة لقضية اللغة العربية
أو التعريب من قبل خصومها ،اليت اختزلتها يف العامل األيديولوجي الضيق ،قد انتهى زمنها ،وقضية
التعريب اليوم مسألة حقوقية حبثة مرتبطة ابحلقوق اللغوية للمواطنني ،وهي اليوم حتظى برعاية ملكية سحبتها
من إطارها التنظيمي واحلزيب واأليديولوجي الضيق ،وذلك بعد اإلطالق الرمسي ،وبرغبة ملكية ،ألكادميية
امللك حممد السادس للغة العربية واجمللس الوطين للثقافة املغربية ،خصوصا وأن هذا اجمللس يضم يف عضويته
ممثال عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ،ما يؤكد الطابع احلقوقي اإلنساين لقضية اللغات الوطنية ،وابلتايل،
فإنه لن يكون هنالك انسجام يف أي سياسة حقوقية أو تنموية تشاركية ،يف ظل استمرار النظرة املتجاوزة
احملتقرة للغة الوطنية ،وأي مناذج تنموية مل يُستحضر فيها البعد احلقوقي واإلنساين والوطين للغة الوطنية ولغة
املواطن ،ستكون ضعيفة ال حمالة ،وإقصائية ،لن تليب مبدأ "النموذج املغريب  -املغريب" الذي جيري احلديث

عنه رمسيا.
يتزامن إطالق املنصة اخلاصة بلجنة النموذج التنموي اخلاص ،مع ظرفية وطنية وعاملية موسومة بتحدايت
كبرية على مستوى الصحة واالقتصاد والتماسك اإلجتماعي والوطين ،وقد أابن عموم املغاربة عن وحدهتم
وتضامنهم ،ملكا وشعبا وحكومة ومجيع مكوانت الدولة ،وعن ملحمة وطنية إنسانية من روح اإلخاء
والتآزر ،تستحق اإلهتمام والدراسة ،مل حتظى هبا حىت جمتمعات دول متقدمة كانت على الدوام متثل منوذجا
تغري الكثري من
للوحدة ،وإن انتهاء هذه اجلائحة سيكون ،ال حمالة ،بداية لتاريخ وطين جديد سيشهد على ُّ
األوضاع ،وأنمل أن يكون هذا املوعد انطالقة للتصاحل ،وإعادة الثقة للمواطن املغريب ،بداية من التصاحل مع
لغته ،وإذكاء الشعور يف نفسه ابالنتماء إىل هذا الوطن ،ال كأنه شخص غريب يف بلد يقصيه من حقه يف
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لغته كلغة سيادية تسود كما تسود اللغات الوطنية يف مجيع الدول الدميقراطية.
وابلتايل ،فهذا املواطن حباجة إىل تصاحل الدولة مع لغته ودعمها وتعزيز حضورها يف مجيع اجملاالت ،وفقا ملا
مت ذكره حرفيا يف الفصل اخلامس من الدستور ،لكوهنا حاملة هلويته وثقافته واترخيه ،وألهنا جزء ال يتجزأ من
شخصيته ورمز من رموز السيادة الوطنية.
لقد ابت ملموسا على مواقع التواصل االجتماعي مدى أمهية اللغة العربية والتعريب وموقعهما يف اهتمامات
قطاع جد واسع من املغاربة ،حيث بتنا نلمس حراكا جد مؤثر يستحق التتبع والتأمل فيه والتعامل معه
ابهتمام كبري ،يف ظل تنامي مطالب القطع مع سطوة وهيمنة اللغة الفرنسية واليت مل تستطع طوال هذه
األعوام أن ختلق هلا حضورا شعبيا حقيقيا يف األوساط الشعبية مبا فيها الطبقة الواسعة والطبقة الوسطى
العريضة ،وظلت جمرد لغة متيز اجتماعي وطبقي لقسم من الطبقة الغنية ،وقسم صغري من الطبقة الوسطى
اليت وجدت نفسها مرغمة على تسلق السلم الطبقي عرب أدراج اللغة الفرنسية .وإقرار سياسة لغوية عادلة
وواقعية حترتم خصوصية الشعب املغريب ،وتعرتف ،بل وتؤمن أبن املغاربة شعب غري انطق ابلفرنسية كون هذا
هو الواقع الشعيب لشعب ممتد من طنجة إىل الكويرة ،وتراعي كرامته وقيمته اجملتمعية كمواطنني أعضاء يف
هذا اجملتمع يتمتعون بكامل حقوقهم مبا فيها احلقوق اللغوية ،وتكرس مبدأ السيادة الوطنية اليت تتطلب،
فضال عن حتصينها ترابيا واجتماعيا ،حتصينها أيضا لغواي ،فاللغة بدورها تظل من رموز السيادة ومن أهم ما
يذكي اإلحساس ابالستقالل يف قلوب ونفوس الناس ،ويلغي فكرة التبعية لفرنسا الرائجة لدى قسم جد
واسع من املغاربة ،وهي بكل أتكيد مغالطة كون املغرب دولة أثبتت يف عديد من املناسبات قدرهتا على
اختاذ القرارات السيادية يف استقالل اتم ،كما أن التوجه الذي يسري فيه املغرب حنو تنويع اقتصاده وأسواقه
وتبوئه الصدارة على عدة مستوايت يف العمق األفريقي ،قد أفاد
وحتوله إىل بلد يعتمد اإلنتاجية والتصنيعُّ ،
جيدا البالد يف تقوية حضورها السيادي على املستوى الدويل ،غري أنه لألسف هذا التقدم امللموس مل تواكبه
استقاللية لغوية ،حيث مازالت التبعية اللغوية حاضرة بقوة ،كما مل تواكبه سياسة لغوية انفتاحية تتيح
استعمال لغات عاملية من اللغات األكثر حضورا على املستوى العاملي من قبيل اللغة االنكليزية ،اليت مل
أيخذ املغرب حقه منها لالستفادة هبا بشكل أوسع بسبب اإلنغالق على اللغة الفرنسية وعدم تنويع العرض
اللغوي فيما يتعلق ابللغات األجنبية ،سواء يف التعليم أو اإلعالم أواحملتوى الرقمي بكل أنواعه وغريه.
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وجب أثناء إعداد هذا النموذج التنموي الذي يعقد عليه غالبية الفاعلني يف املغرب آماهلم ،استحضار
هذا احلراك الذي ما لبث يتعاظم ،خاصة على مواقع التواصل االجتماعي ،واملنادي ابلتحرر من التبعية
اللغوية واإلهناء مع عهد أُحادية اللغة األجنبية وإاتحة اإلمكانية النفتاح لغوي أوسع ،والقطع مع هيمنة
اللغة الفرنسية ،ومتكني اللغة العربية من لعب دورها احلقيقي وتعزيز حضورها يف مجيع اجملاالت دون استثناء
لتأخذ موقعها ومكانتها الطبيعية داخل موطنها ،وهو حراك ،وإن شهد بفضل التطور يف جمال التواصل
واإلنرتنت قفزة ملحوظة ،غري أن هذه احلركية ليست وليدة هذه الثورة املعلوماتية ،وإمنا هي نتاج تراكمات
على مر التاريخ احلديث يف جمال الدفاع عن اللغة العربية ،وهو ابكورة جتارب طويلة ومريرة لنخب مغربية
من خمتلف املشارب تبنت الدفاع والرتافع عن اللغة الوطنية ،انطلقت يف فرتة االستعمار ،وتواصلت حىت
خالل اإلستقالل وإىل يومنا هذا حيث أسباب هذا احلراك اللغوي اهلواييت مازالت قائمة ،واستمرار التغاضي
عنها ،وعدم معاجلة هذه اإلشكالية سيضيِّع كثريا من االنسجام والتصاحل مع الذات ،ويزيد يف استمرار
اإلقصاء ،الذي أصبح ،عموما ،من سياسات املاضي ابلنسبة للمغرب.

إن استحضار منوذج حملي وطين صرف ،ال يستقيم ،إال ابإلنصات إىل ممثلي اجملتمع املدين وأبناء اجملتمع
املغريب ،وإننا وإذ نعقد األمل بشأن هذا املوضوع ،على هذه اللجنة املباركة ،اليت ابركتها يد السدة العالية
ورعاية املؤسسة امللكية ووضعت فيها ثقتها من أجل إشراك اجملتمع املغريب والتفاعل مع مجيع القضااي وبلورة
كافة املطالب مبا يتماشى مع روح الدستور ،فإننا يف املنظمة العربية للتعريب والتواصل ،أنمل يف هذا
النموذج أن يكون هناية لسنوات من اإلقصاء والقهر اللغوي ،والتهميش للغتنا ،بل ولنا كمواطنني نسكن
هذا الوطن ،ابستهداف لغتنا الوطنية اليت تعرب عن وطنيتنا وانتمائنا هلذا الوطن ،وبسبب عقود من االستفراد
ابلقرار يف جمال السياسة اللغوية من طرف فئات آثرت االنتصار للغة اليت تفتحت عليها وارتبطت هبا
عاط فيا ومصلحيا ،ضاربة بعرض احلائط قيم التعايش يف الوطن الواحد ،ومنحت نفسها حق تقرير املصري
اللغوي للبالد والعباد ،واختارت لوحدها تزكية لغة أجنبية ليس هلا أي مشروعية ،يف مجيع جماالت احلياة،
متجاوزة املساحة أو املوقع الطبيعي والعقالين الذي يُفرتض أن تكون فيه أي لغة أجنبية يف أي بلد يف العامل،
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وبذلك أقصت لغة الوطن ومعه املواطن ،ومهشتها وفرضت عليها منطا وشكال وحيزا وجماالت بعينها ،مل
يستفىت الشعب بشأهنا ،ومل يوافق عليها من ميثلوه ،ومل يُنصت للخرباء واملتخصصني واملثقفني ،كما مل يؤخذ
برأي النخب الوطنية اليت ظلت رافضة هلذا التوجه اللغوي األحادي فيما خيص اللغات األجنبية ،بل

اختارت شكال طبقيا يف توظيف اللغتني ،فاختارت ،وعلى أساس طبقي متييزي ،للغة الفرنسية موقعا يف كل
وبراق ،يف مقابل ذلك ُحصرت اللغة الوطنية داخل حيِّ ٍز حددته هي وفق أهوائها وتصورها
ما هو راق َّ

وفلسفتها وم صاحلها ،واختزلتها ضمن ما هو تقليدي وشعيب ،بينما اللغة يف األساس تبقى مرتبطة مبوقع
بلدها ،فإذا حترر هذا البلد من شكله التقليدي وجب ترقية لغته وعصرنتها ،كما فعلت مجيع الدول
األوروبية ،وذلك إبدماجها يف مجيع جماالت احلياة دون استثناء.
وإذ أنمل أن ال يتكرر هذا اإلقصاء والتهميش والظلم اللغوي يف عهد النموذج اجلديد ،وحنن منر مبرحلة
مفصلية أمجع املتتبعون واخلرباء على أن هنايتها ستكون بداية مغرب جديد ،مغرب ما بعد اجلائحة ،مغرب
إحياء الكفاءة واإلهتمام ابالبتكار والتآخي والتضامن والروح الوطنية ،فإننا نتساءل ،ملاذا نشجع كل ما هو
وطين حىت اجللباب والقفطان ،وهنمل اللغة الوطنية .أليست اللغة جزء من الرتاث احلضاري والتاريخ العريق،
بل وعماد الثقافة واهلوية؟
وإذ نعقد أملنا على هذه اللجنة اليت أابن أعضاؤها عن مترسهم وكفاءهتم وسعة صدرهم وانفتاحهم على
مجيع الشرائح واملكوانت السياسية والفكرية واجملتمعية يف املغرب ،فإننا نرجو أن تتحلى هذه اللجنة ،وهي
تراجع هذه املذكرة ،ابلصدر الرحب الذي يرحب مبقرتحات أبناء الوطن الربرة ،وذلك بتجرد من أي ارتباط
عاطفي ابللغة الفرنسية ومن أي نظرة شخصية لقضية اللغة العربية ،اليت جيب أن يُنظر إليها ابعتبارها قيمة

وطنية ولغة حمبوبة لدى عامة املغاربة ،ووسيلتهم اليومية يف التواصل يف عدة مناحي من حياهتم املعاشة ،وأهنا
حاملة ثقافتهم ولساهنم ولغة دينهم وعقيدهتم ،وهبا صيغ الدستور ،وهبا تلقى اخلطاابت امللكية السامية ،فهي

إذن لغة اإلمجاع املغريب والرتابط والتالحم ،وهلذا وجب العمل على تطويرها وجعلها لغة لالقتصاد الوطين
والعلوم واالبتكارات الوطنية ،وإيالئها العناية اليت تستحق ،وحترير اإلدارة من تلك النظرة القدمية اليت مل تعد
تساير العصر ،واليت ربطت لغتنا على الدوام مبا هو أيديولوجي ،واختزلتها يف ما هو تقليدي وشعيب ،وهلذا،
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أنمل من هذه اللجنة ،أن تتعامل مع قضية التعريب اعتباراً للبعد الوطين الذي حتمله يف طياهتا ،لتحرير
اإلدارة من هيمنة اللغة األجنبية وحتصني املغرب من أي اخرتاق لغوي أجنيب ،وكذلك النظر إىل مسألة اللغة
العربية ،ابعتبارها قضية جمتمع مدين ،ترتافع من أجلها هيئات أهلية ومجعيات مدنية وخنب وخرباء من مجيع
امليادين ،من أدب وطب وهندسة وعلم اجتماع ،ولسانيني واقتصاديني ،وقد بدل هؤالء الربرة جهوداً مظنية
وعظيمة إبمكاانهتم املادية الذاتية ،إلنصاف اللغة العربية وإعالء شأهنا يف وطنها ،بل وبرهن كل من موقع
اختصاصه على قدرة هذه اللغة على لعب دورها يف مجيع اجملاالت ،وحيضران يف هذه السطور إسم
الربوفيسور السوري/املغريب الراحل حممد البغدادي الذي رهن حياته خلدمة هذه اللغة ،على مدى ثالثني
سنة من التدريس اجلامعي ابملغرب ،فكان من نتاج ذلك اجلهد اجلهيد إصداره موسوعة علمية يف مخسة
جم لدات ،تطلبت منه سنوات من العمل ،حتت عنوان «أسس الفيزايء املعاصرة» ،تتعمق يف علم الفيزايء
الرايضية ،أو ما يطلق عليه أيضا «الفيزايء النظرية» .ورغم أمهية العمل الضخم وقيمته العلمية ،غري أن
صاحبه واجه التحدايت إلجنازه دون أن يتلقى أي مساعدة أو دعم مادي .وهنالك أساتذة يف الطب،
إبمياهنم بدور اللغة الوطنية وقيمتها يف توطني العلوم واالبتكارات وازدهارها ،توفقوا يف إقناع عشرات من
طلبة الطب لتحضري رسائلهم وأطروحاته ابللغة العربية ،ولعل مؤمتر الطب ابلعربية الذي يقام سنواي يف
الطب ابللغات احمللية ،ومكانة اللغة العربية يف
اململكة ،والذي يتبىن التأكيد على ضرورة وأمهية تدريس ّ

الطب بلغاهتا احمللية ،دليل على ضرورة االلتفات إىل هذه اللغة،
تطوَرت البلدان اليت ّ
تدرس ّ
الطب ،وكيف ّ
من طرف اجلهات الرمسية املسؤولة عن الشأن العام ،تفاعال مع هذا التطور الذي يقوم به أفراد ومجعيات

وخرباء دون أن تتبناه الدولة وتنخرط فيه ،ابعتباره إبداع وابتكار وطين ،جيب على الدولة احتواءه ضمن
اسرتاتيجية رمسية ،ووفق سياسة لغوية هتدف إىل الرقي ابملبادرات الوطنية ،ودعم اجملهودات اهلادفة إىل تنمية
العلوم وفق منوذج حملي يتبىن اللغة الوطنية ،ابعتبارها الوسيلة الوحيدة لتوطني العلوم ،ومن مت االستفادة منها
على حنو أوسع لكون اللغة الوطنية وحدها القادرة على تبسيط املعلومات وحتفيز ملكة العطاء ،وحىت ال
نبقى متكلني يف هذا الباب على الدول األخرى ،خاصة فرنسا اليت ابتت تتبىن الرتمجة أكثر من اإلنتاج فيما
خيص املنشورات واألحباث العلمية والتقنية /الفنية ،إذ أنه عرب اتريخ البشرية ،مل توجد حضارة واحدة قامت
دون حركة ترمجة جلميع العلوم واآلداب والكتب الفكرية واملعرفية والعلمية.
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وهل ذا نود إاثرة عناية هذه اللجنة الكرمية إىل أن إمهال قضية التعريب يف النموذج الذي هي بصدد إعداده،
وعدم اإلهتمام حبل املسألة اللغوية الشائكة واليت مل ُحيسم فيها على الرغم من مرور كل هذا الوقت،
سيكون فيه إقصاء لقسم عريض من النخب واهليئات األهلية والشخصيات الوطنية واملواطنني من خمتلف
املستوايت الثقافية ،وابلتايل عدم انسجامه مع اإلرادة امللكية اليت أرادت هلذه اللجنة وهذا النموذج أن
يكوان مساحة ٍ
تالق جلميع األفكار وإنصاف للمغاربة وإشراك للجميع دون إقصاء لرأي أو إمهال لفكرة،
خاصة إذا كانت متثل فئة عريضة من مكوانت الشعب املغريب.
إن مجيع الدول املتقدمة والسائرة يف التقدم أو الصاعدة ،تويل األمهية العظمى للغاهتا الوطنية يف مجيع
امليادين؛ يف التعليم واإلدارة احلكومية واملؤسسات اخلصوصية ويف اإلعالم وغري ذلك ،على الرغم من أن
غالبية هذه البلدان لغاهتا ضعيفة جداً من حيث األمهية واحلضور الدويل وال تصل املكانة اليت حتتلها اللغة
العربية مبا هلا من إرث حضاري وقدرات ضمنية ومتوقعها العاملي بفضل انتشارها الواسع ،حبيث صنفتها
عشر دراسات عاملية ضمن املرتبة الرابعة من حيث االنتشار دوليا ،وهذا الطرح هو الذي جيعلنا نقف أمام
ارتكاسية ونك وص فكري وقصور يف الرؤية تنم عن حمدودية الكفاءة وغياب االسرتاتيجية يف كالم بعض
املسؤولني أو السياسيني يف املغرب ،وذلك عند تعاطيهم مع قضية التعريب ،والذين يف الغالب يربطون هذا
التسابق حنو دعم اللغة الفرنسية ،مبربر اتفه يقول بضعف اللغة العربية يف جمال العلوم ،واحلقيقة أن الضعف
يف اجملال العلمي ال عالقة له ابللغة ،وإمنا بضعف اإلهتمام بتطوير املراكز البحثية العلمية والتقنية /الفنية
ومتويل البحث وتغييب التنسيق واإلحتاد يف هذا اجملال مع ابقي األقطار العربية من أجل خلق حركة متكاملة
تقوم على ترمجة النصوص األجنبية اليت حتتل فيها اللغة االنكليزية ما جمموعه  80ابملئة ( ٨٠ابملئة) فيما ال
يتعدى نصيب اللغة الفرنسية ال 4ابملئة ( ٤ابملئة) يف أحسن األحوال ،وانعدام دعم التعاون العريب /العريب
يف اجملال ،إضافة لضعف امليزانية املخصصة لقطاع التعليم خصوصا األسالك اجلامعية .وإنه ملن السداجة أن
نصف لغة أبهنا لغة علمية من أجل تربير هذا اهليام والوله بتلك اللغة األجنبية واالنتقام من اللغة الوطنية،
ألن اللغات يف األساس هي كياانت أدبية تقوم على النحو والصرف وقواعد اللغة ،وابلتايل ال يستقيم أن
نسمي هذه لغة علمية واألخرى لغة أدبية ،وال توجد لغة غري قادرة على نقل العلوم مادامت تتمتع ابحلضور
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الفعلي يف اجملتمع ،فال توجد لغة علمية وإمنا يوجد أسلوب علمي أو تقين /فين ومصطلح علمي أو تقين/
فين ،وهو ما يعرف أبسلوب التقرير العلمي أو التقرير التقين /الفين الذي يكون مبسطا واضحا ٍ
خال من
التعبريات الفلسفية اخليالية أو اجلمل الغامضة ،وهذا متاح بشكل كبري يف اللغة العربية اليت استطاعت
التطور وجماراة العصر ،وابلتايل ما حنتاجه اليوم هو حركة ترمجة علمية وتقنية /فنية تقوم على رؤية متكاملة
من خالل دعم ترمجة النصوص واملصطلحات وتطوير مراكز البحث يف اجلامعات ،وهذا يتطلب رفع امليزانية
املخصصة للتعليم ،وكذا إدماج اللغة االنكليزية انطالقا من الصف االبتدائي ،لكوهنا اللغة اليت تكتب هبا
النسبة الساحقة من املؤلفات والنصوص يف جماالت العلوم والتقنية ،وكذا اعتماد املصطلح اإلنكليزي إىل
جانب نظريه الفرنسي ،وذلك حىت تسهل عملية التنسيق مع مراكز التعليم يف ابقي البلدان العربية اليت
تعتمد املصطلح اإلنكليزي ،ومتكني الطلبة املغاربة والباحثني من االستفادة مما ينتج على املستوى الدويل
والذي جله يعتمد اللغة اإلنكليزية.
ونشري يف هذا الباب إىل عدد من احلمالت اإللكرتونية انطلقت على اإلنرتنت تطالب إبدراج اللغة
اإلنكليزية يف السلك االبتدائي وحققت إحداها عام  )٢٠١٧( 2017شعبية منقطعة النظري وتعاطت معها
وسائل إعالم عربية ودولية ،غري أن احلكومة ،مبا فيها وزارة الرتبية والتعليم ،مل أتخذ هبذا املطلب الشعيب
وأقصت مجيع هذه األصوات املتصاعدة املطالبة حبقها وحق أبنائها يف انفتاح حقيقي وواسع ال ميكن أن
توفره أي لغة أجنبية أخرى غري اإلنكليزية ،وفضلت إقرار تصورها واختيارها بكل ارجتالية واستفراد ابلقرار
يف املصري اللغوي لشعب أبكمله ،من خالل انتصارها خليار أُحادية اللغوية األجنبية الذي جتاوزه الزمن ومل
يعد يتماشى مع تطور العصر ،وهو خيار تعزيز اللغة الفرنسية ،حيث أقر قانون اإلطار االقصائي اخلاص
ابلتعليم إدراج الفرنسية يف الصف األول من االبتدائي دون أن أيخذ بعني االعتبار الضرورة امللحة الدراج
اللغة االنكليزية يف مرحلة االبتدائي.
إن الذين حياولون تربير إقصاء اللغة العربية من جماالت العلوم والتقانة واالقتصاد ،مبربر واهٍ ينم عن
اضمحالل يف الفكر وقصر نظر ،أو عن مشاكل شخصية أو مواقف أيديولوجية أو ملصاحل اقتصادية أو
سياسية ،أبن موقع اللغة العربية هو جمال األدب والشعر والكتابة ،نذكرهم أن أعظم احلضارات على مر
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التاريخ ،قامت على الفكر واألدب والفلسفة ،فالقيم اإلنسانية والرؤى الفلسفية لقيام أي مشروع هنضوي
عام وشامل ،ال يقوم إال جبهود املفكرين واملثقفني ،فالفكر والثروة الثقافية هي ما يعطي للسياسة قوهتا وينتج
تصورات ومشاريع هنضوية لاللتحاق ابلدول املتقدمة.
وابلتايل ،فإن اللغة اليت تقوم بعملها يف جماالت األدب والفكر والفلسفة ،ال يعجزها أن تلعب دورها يف نقل
العلوم وتدريس االقتصاد ونظم املعلوماتية ،حيث أن ما يلزم هو توفري ميزانيات للرتمجة وخلق شعب
منوذجية جتريب ية يف اجلامعات والكليات واملعاهد متهيدا لتعريب شامل للتعليم العلمي اجلامعي.
إنه وإذ نعرب عنها صراحة ،أن اللغات األجنبية هي مسألة مصلحة ،وجب التعامل معها وفق ما تقتضيه
املصلحة العليا والعامة للوطن وجلميع املواطنني ،وبعيدا عن أي ارتباط عاطفي معها ،وذلك لالستفادة منها
مبا تتيحه من فوائد ،يف املقابل ،تظل اللغات الوطنية أو القومية مبنأى عن أي تعامل قائم على مبدأ مصلحي
أو حساابت الربح واملادية ،وذلك بغض النظر عن موقعها بني اللغات الدولية أو مكانتها على الصعيد
العاملي ،وإمنا جيب التعامل معها وفق حس وطين إنساين قيمي وابستحضار مشاعر االنتماء .ألن ما تقدمه
اللغة الوطنية من حصانة للتماسك االجتماعي ،واألمن الثقايف واهلواييت خاصة يف عامل معومل ،حىت الدول
العظمى فيه بدأت ختشى على هوايهتا وعلى نسيجها االجتماعي ،وما تقدمه هذه اللغة الوطنية من قيمة
للمواطن وحفظ لكرامته ومس اواته مع مواطين ابقي الدول ،ومن إحساس ابالنتماء إىل الوطن ،لن تقدمه
اللغات األجنبية هلذا الوطن أو ملواطنيه.

القطع مع زمن الشعارات والبدء يف زمن التفعيل:
لقد واجهتنا يف املنظمة العربية للتعريب والتواصل عراقيل ومماطالت وتسويفات ووعود كاذبة من طرف
إدارات ومسؤولني يف عدد من القطاعات ،مستها الغالبة التهرب من اإللتزام بنصوص الدستور يف ما يتعلق
ابلطابع الرمسي والسيادي للغة العربية ،بني امتناع عن التجاوب أو حىت الرد على املراسالت اليت وجهناها
إليهم ،رغم منطقية وواقعية حمتواها ،والتعامل معها وفق مبدأ الالمباالة ،على الرغم من تعدد الرسائل
التذكريية اليت بعثناها إليهم واالتصاالت اليت أجريناها مع املسؤولني يف هذه املؤسسات ،وتذكريان هلم
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ابخلطاب امللكي السامي مبناسبة افتتاح الربملان بتاريخ  16أكتوبر  2016الذي جاء فيه أنه "من غري
املقبول ،أن ال جتيب اإلدارة على شكاايت وتساؤالت الناس وكأن املواطن ال يساوي شيئا  ،أو أنه جمرد
جزء بسيط من املنظر العام لفضاء اإلدارة .فبدون املواطن لن تكون هناك إدارة .ومن حقه أن يتلقى جوااب
عن رسائله ،وحلوال ملشاكله ،املعروضة عليها .وهي ملزمة أبن تفسر األشياء للناس وأن تربر قراراهتا اليت
جيب أن تتخذ بناء على القانون [." ]...
وتذكريان هلم مبرسوم معايل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2.17.265الصادر يف 23
حزيران /يونيو  2017والذي حدد يف املادة الثامنة منه أجل أقصاه ستون ( )60يوما من اتريخ التوصل
ابلشكوى ملعاجلتها والرد عليها
أما خبصوص املراسالت اليت تلقينا بشأهنا ردوداً ،أو االتصاالت اليت أجريناها شفهيا مع هذه املؤسسات،
فلألمانة هنالك بعض اإلدارات تفاعلت مع مطالبنا بسرعة وحبس املسؤولية القانونية ،بيد أهنا ال متثل إال
االستثناء ،يف حني أن مؤسسات أخرى اضطرت إىل التجاوب ،وذلك بعد تقدمنا بشكاوى ضدها لدى
مجيع اجلهات الرمسية املتدخلة ،مبا فيها الوزارة املكلفة حبقوق اإلنسان ووزارة اإلقتصاد وإصالح اإلدارة،
هذه األخرية اليت وجدان أهنا بدورها تعاين تناقضا صارخا يف بعض املؤسسات والقطاعات الفرعية التابعة هلا،
واليت امتنعت عن الرد على مراسالتنا مصرة على اعتماد اللغة الفرنسية يف الواثئق وعلى مستوى بعض
تطبيقاهتا اإللكرتونية وتقاريرها وبياانهتا ،وذلك على الرغم من توصلنا من وزارة االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة مبراسلة تؤكد إلزامية استعمال اللغة العربية وعدم إقصائها( ،جتدون مرفقا نسخة منها).
يف املقابل هنالك مؤسسات وعدت إبصالح هذا الوضع غري القانوين املتمثل يف إقصاء اللغة الرمسية ،غري
أن األمر مل يتجاوز التسويف واملماطلة ،أو يف عدد من احلاالت االدعاء بعدم توصلها مبراسالتنا رغم أهنا
متت عرب الربيد املضمون ،فضال عن ذلك واجهنا إمهاال لعدد من الشكاوى اليت قدمناها عرب البوابة
اإللكرتونية للشكاايت ،ما يفتح ابب التساؤل حول اهلدف من وضع هذه البوابة اليت يف كل مناسبة تشيد
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احلكومة بنجاعتها .كما أن مؤسسات أخرى كانت متتنع عن تسلم الرسائل اليت نبعثها هلا عرب الربيد
املضمون.
بتاريخ  6إبريل /نيسان  2018تقدمنا بعريضة اقرتاحية( ،مسجلة حتت رقم  2933لدى رئيس احلكومة)،
ابسم مركز احلقوق االجتماعية واالسرتاتيجيات اإلمنائية ،مت نشرها على البوابة الوطنية للمشاركة املواطنة،
حتت رقم  355560 :موجهة إىل أصحاب املعايل ،رئيس جملس النواب ورئيس احلكومة تتضمن مطلبا
بتفعيل الطابع السيادي والرمسي للغة العربية ،ورغم نشرها من طرف جملس النواب على املنصة املخصصة،
غري أننا مل نتلق أي تفاعل ،سواء من مكتب جملس النواب أو مكتب رئيس احلكومة ،لنعلم بعد ذلك ،أنه
جرى رفضها من طرف مكتب رئيس احلكومة مبربر أهنا "غري مستوفية للشروط" إال أن الثابت هنا ،أن املعين
ابألمر أغفل اجلانب الدستوري والقانوين للغة العربية الذي يلزم بتفعيل طابعها الرمسي ودون املرور عرب
العرائض ،لكون اللغة الفرنسية املستهدفة من العريضة الغية أصال من الناحية القانونية ،وال تتوفر على أي
سند دستوري يؤهلها لتحل حمل اللغة العربية يف العديد من اجملاالت ،حبيث أن السلطة التنفيذية تبقى ملزمة
بتفعيل مقتضيات الدستور وعدم التغاضي عنها.
توصلنا يف  9سبتمرب /أيلول  2019مبراسلة جوابية من معايل رئيس احلكومة حول موضوع" :الطابع الرمسي
للغة العربية" ،جتدون نسخة منها ضمن املرفق (رقمها  ،)1475يؤكد فيها رئيس احلكومة على إلزامية
استعمال اللغة العربية يف مجيع املعامالت بني اإلدارات ومع املواطنني .املراسلة توصلنا هبا من معاليه مرفقة
بنسخة من منشور كان عممه على أصحاب املعايل السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب
الدولة واملندوبني السامني واملندوب العام (نسخة منه مرفقة هبذه املذكرة رقمه  )2018 /16أشار فيه إىل
عدم مشروعية اللغة الفرنسية وإجبارية االلتزام ابلنص الدستوري يف ما خيص لغة التعامل داخل اإلدارة وفيما
بني اإلدارات ومع املواطنني ،وحيث أنه أشار فيه حرفيا إىل احلكم القضائي الذي جاء فيه أن "إصدار مرفق
عمومي لقرارات وواثئق حمررة بلغة أجنبية مشواب بعيب املخالفة اجلسيمة للقانون ،وانتهاكا الرادة املواطنني
اجملسدة بنص الدستور"" ،فضال عن كون اللغة األجنبية غري منصوص على استعماهلا الرمسي أبي نص
قانوين" ،كما أهاب رئيس احلكومة يف نفس منشوره املعمم ابستعمال إحدى اللغتني الرمسيتني أو مها معا يف
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الواثئق والقرارات واملذكرات وكافة املراسالت الصادرة عن املسؤولني واملوظفني يف مجيع اهليئات
واملؤسسات واملقاوالت العمومية.
إن إصدار رئيس احلكومة منشورا معمما على املصاحل اإلدارية يلزم فيه ابحرتام أحكام الدستور فيما يتعلق
ابستعمال اللغة ،ميثل التزاما أخالقيا وقانونيا ،وابلتايل امتناعه عن إلزام اجلهات املعنية بتفعيل هذا القرار يعد
إخالالً ابلتزامات الدولة وهتراب من املسؤولية ،كما أن إشارته إىل أحكام القضاء ،هي أتكيد على معرفته
مبضمون هذا احلكم ،وابلتايل ،فإن امتناع جنابه عن تنفيذ هذه األحكام اليت أشار هلا ،يكون قد أعطى
منوذجا سيئا لعدم احرتام مقررات القضاء وساهم بذلك يف تكريس ثقافة االستهانة ابلقضاء اليت نكافحها
مجيعنا ،إمياان ابلدور العظيم هلذه املؤسسة يف قيام الدميقراطية وربط املسؤولية ابحملاسبة ،وذلك اعتباراً
للمسؤولية القانونية واألخالقية لرئيس احلكومة لكونه املسؤول عن اجلهاز التنفيذي الذي يستوجب فيه
تنفيذ مجيع القرارات ذات الطابع السيادي وذات املشروعية الرمسية ،مبا فيها القوانني ونصوص الدستور
وأحكام القضاء ،وابلتايل فإن احلكومة ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء ،وأن إعاقة تنفيذ األحكام واالمتناع عن
تنفيذها هو مس بقوة األحكا م القضائية ،وإزاء هذه الوضعية جند الدستور املغريب لسنة  2011ألول مرة
أ َْوىل محاية خاصة لألحكام القضائية من خالل الفصل  126الذي جاء فيه أن "األحكام النهائية الصادرة
عن القضاء ملزمة للجميع .جيب على السلطات العمومية تقدمي املساعدة الالزمة أثناء احملاكمة ،إذا صدر

األمر إليها بذلك ،وجيب عليها املساعدة على تنفيذ األحكام".
وبناء على ما سبق ذكره ،فإننا نتأسف لكوننا مل نلمس من طرف مكتب رائسة احلكومة أي حترك أو رد على
مراسالتنا وتذكرياتنا ومناشداتنا له يف هذا الشأن.

تلقينا ردا من وزارة الصحة بتاريخ  21يونيو /حزيران  2019حول موضوع" :انتهاك اللغة العربية يف
نشرات األدوية" أكدت فيه أن مجيع األدوية املسوقة ابملغرب ملزمة ابستعمال اللغة العربية ،غري أنه ورغم
مرور عدة أشهر ظلت الكثري من الشركات املصنعة لألدوية أو املسوقة هلا داخل املغرب تقصي اللغة العربية
يف نشرات الدواء ،وهو ما دفعنا يف هذه املنظمة إىل معاودة مراسلة الوزارة وتذكريان إايها جبواهبا السالف
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الذكر ،ورغم إرفاقنا نسخة منه إضافة إىل منوذج لنشرة دواء صادرة حديثا تقتصر على اللغة األجنبية ،إال
أن الوزارة امتنعت عن الرد أو تفعيل قرارها السابق ،ورغم اتصالنا هبا هاتفيا ،غري أننا مل نتلقى أي معلومات
هبذا الشأن (مرفق نسخة من جواب الوزارة رقمها  1553ونسخة من مراسلة تذكريية).
من املفارقات املثرية ،ما يتعلق مبراسلة وجهناها إىل معايل رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ،وضحنا
فيها جلناهبا ،اجلانب املخالف حلقوق اإلنسان يف موضوع يتعلق ابالستعمال غري الربيء للغة الفرنسية يف
برامج القناة الثانية ،بشكل يُكرس مفهوم الطبقية االجتماعية وامليز من خالل توظيف اللغة ،وهو ما خيالف

ما جاء يف ديباجة الدستور والعهد الدويل ،غري أننا مل نتلقى أي رد من هذا اجمللس ،ما يطرح عالمة استفهام
حول كفاءة هذه املؤسسة يف تعاملها مع شكاوى املواطنني والتزامها ابحلق الدستوري يف الرد على

التظلمات ،فضال عن امتناعها عن التدخل إلنصافنا من هذا اجلور الذي يتسبب يف هضم حقوق أقرها
الدستور بوضوح يف فصله اخلامس ،وحيث أن هذا اجمللس اتبع للدولة ،فاملفروض أن يستند يف أدبياته إىل
بنود الدستور واملواثيق األممية اليت وقع عليها املغرب ،وليس إىل أيديولوجيات ونظرايت شخصية أو تنظيمية
أو حزبية.
هتميش اهليئة العليا للسمعي املرئي حلقوق املشاهدين ،مقابل االنتصار للقناة الثانية ،ابلتغاضي عن
إخالهلا بدفاتر التحمالت ،مبربر محاية مالية القناة ،إذ سبق لرئيستها أن صرحت حول النموذج االقتصادي
للقناة الثانية .وابلتايل ،فإن حفظ الشكاوى ضد القناة مبربر يعطيها حق جتاوز دفرت التحمالت ،وهو ما
يشجع هذه اخلدمة العمومية على جتاوز نص إطار تضعه الوزارة املكلفة وفق ما ينص عليه قانون السمعي
البصري الذي يلزم القناة ابحرتام بنوده وتطبيقها ،وتصريح رئيسة اهليئة العليا مبثابة ضربة هلذا القانون وجتاوز
لدفرت التحمالت ،وابلتايل املساس حبقوق املشاهد واحنياز واضح للقناة الثانية واحنراف عن الدستور الذي
ألزم ابلتعامل جبدية مع شكاوى املواطنني.

من أجل تقديس احلقوق اللغوية للطفل:
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لقد قدمنا هلذه اهليئة (اهليئة العليا للسمعي املرئي) اثبااتت على إخالل القناة ببنود دفرت التحمالت يف ما
خيص التعامل مع اللغة العربية ،وكذلك ما خيص اللهجات الوطنية والربامج املوجهة لألطفال ،فيما يتعلق مبا
نص عليه دفرت الشروط حول اهلوية الوطنية مبا يتوافق مع الدستور الذي ألزم حبماية اللهجات الوطنية ،إذ
أن القناة ال تعتمد أية ضوابط لضبط استعمال املصطلح احمللي يف ظل فوضى املصطلحات األجنبية ،سواء
يف انتاجاهتا الدرامية أو من طرف مقدميها خاصة يف اخلدمة اإلذاعية التابعة هلا ،كما أن استعمال العامية
بشكل مبالغ فيه يف الربامج املوجهة لألطفال ال يتماشى مع الغاية من وراء هذه الربامج اليت من املفروض
أن حتمل بعدا تكميليا لت عليهم ،إذ أن الطفل يبقى يف حاجة أكرب إىل برامج ابللغة الفصحى بدل توظيف
الدارجة اليت لن تفيده يف مساره التعليمي .وكذا التمييز املسجل يف طريقة توظيف اللغة األجنبية والذي
سبق أن أشران إليه فيما يتعلق ابلتحيز أو التمييز الطبقي على أساس اللغة .وإذ أنه يبقى للطفل املغريب
حقوقا لغوية ،مضمونة ،خاصة أن املواثيق الدولية تلزم بتوفري املعرفة والثقافة للطفل مبا يناسب عمره
وحاجياته ،فإنه وجب إلزام قنوات اإلعالم العمومي ،بربط الربامج املقدمة هلذه الشرحية العمرية ،مبتطلبات
املناهج التعليمية ،وأن تتماشى مع حاجياته التعليمية ،لتكون مكمال ملشواره الدراسي.
املالحظ من خالل بياانت اهليئة أن تركيزها ينصب على اجلانب االقتصادي لإلعالم الوطين ،حيث أن
أغلب قرارات الردع اليت اختذهتا يف حق القنوات واإلذاعات احلكومية واخلصوصية ،كانت بسبب اختالالت
شابت تنظيم اإلعالانت التجارية اليت تبثها هذه املؤسسات ،مقابل ذلك نلمس ،كمتتبعني ،إمهاال
ملحوظات للجانب القيمي الذي ائتمنت عليه ،والذي حدده القانون التنظيمي هلا ،والذي منحها سلطة
الرقابة على تنفيذ دفاتر شروط وسائل اإلعالم الوطنية ،حيث أن أغلب الشكاوى واملالحظات اليت تقدم
هلا بشأن اختالالت تتعلق ابجلانب القيمي واألخالقي يكون مصريها احلفظ كما حدث مع شكاوى تقدمنا
هبا حول إخالل القناة الثانية ابجلانب القانوين املتعلق ابللغة العربية.
إن تغاضي هذه اهليئة عن جتاوزات وسائل اإلعالم يف العديد من احلاالت وتساهلها املبالغ فيه يف تطبيق
حول هذه املؤسسة إىل ما يشبه وكالة إعالانت يقتصر عملها على تتبع اإلعالانت
بنود دفاتر التحمالتَّ ،
التجارية ومراقبة ُمددها القانونية واجلوانب املالية.
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ما يطرح السؤال ،حول مدى التزام اهليئة العليا للسمعي املرئي ،ابألهداف اليت أنشئت من أجلها ،ومدى
احرتامها التزاماهتا اليت تفرض عليها الصرامة يف تطبيق القانون املمثل يف دفاتر حتمالت قنوات اإلعالم
العمومي ،اليت تعدها الوزارة املعنية ابإلتصال ،ومدى احرتامها حلقوق ماليني املشاهدين .فالقنوات الوطنية
أتسست لغاية ،يف األساس ،هي تقدمي حمتوى ذو قيمة ،وليس فقط ألجل ملء الفراغ اإلعالمي .فنحن
نتحدث عن مؤسسات إعالمية من املفرتض أن تكون حاملة لرسالة إنسانية ووطنية وثقافية ،خاضعة لشروط
وأهداف ومعايري اخلدمة العمومية ،وليس عن شركات جتارية أو مصانع ومقاوالت إنشائية ،حىت يكون
اهلاجس لدى اجلهات املعنية هبذا الشأن هو فقط إنقاذ ماليتها من اإلفالس.

سياسة لغوية عصرية إلعالم عصري:
املأمول من هذا النموذج التنموي ،إصالح اهليئة العليا للسمعي املرئي ،لتكون آلية فعالة للرقابة والدفع
بتنفيذ وسائل اإلعالم الوطنية التزاماهتا وفق قانون السمعي املرئي ،ومحاية حقوق املواطنني يف إعالم ملتزم
حمرتم للقانون ،يهدف إىل حتصني اهلوية الوطنية وقيم اإلنسانية ،واإلسهام يف الرفع من قيمة اخلدمات
اإلعالمية الوطنية وجودة تنافسيتها ،وتعزيز البعد الثقايف واملعريف واجلمايل يف براجمها
والوصول إىل هذه الغاية اإلصالحية ،يتطلب يف نظر منظمتنا ،تغيري بنية اجمللس األعلى للسمعي البصري،
وجعله منفتحا على الفاعلني واملختصني من جماالت حقوق اإلنسان والثقافة األدبية وعلوم الرتبية والفاعلني
يف جمال اللغة والثقافة املغربية ،أبن يكون منتدبون عن هذه اجملاالت ضمن أعضائه ،ومتكينه قانونيا مبا ميأل
الفراغ النصي يف هذا اإلطار ،مبا يتيحه له اإلمكانيات للعب دوره يف تعزيز اجلانب الثقايف والقيمي لإلعالم
ومحاية اللغات واللهجات الوطنية واهلوية اجلامعة.
عالقتنا بوزارة اإلعالم:
يف الوقت الذي تؤكد فيه احلكومة ووزارة االتصال والثقافة على إشراك اجملتمع املدين يف اختاذ القرارات يف
إطار الدميقراطية التشاركية ،فإننا نواجه ابمتناع الوزارة السالفة الذكر عن التجاوب مع مجيع املراسالت
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والشكاايت اليت نبعثها هلا ،كما أننا جنهل إىل اليوم مآل مذكرة اقرتاحية كنا تقدمنا هبا إىل الوزير املعين بشأن
دفاتر حتمالت القناة الثانية ،غري أننا اصطدمنا بواقع مغاير لكل تلك الشعارات واخلطاابت اليت تروجها
الوزارة عن عالقتها ابجملتمع املدين ،وقد تواصلنا مع أحد املسؤولني يف الكتابة العامة الذي اقرتح علينا رفع
امل ذكرة سالفة الذكر ،بيد أننا ،وبعد مرور أشهر ،عاودان االتصال ابلوزارة ،حيث مت حتويلنا إىل أحد
املسؤولني إال أنه مل يبدي أي تفاعل مع موضوعنا ،كما أنه رفض إطالعنا عن مآل املذكرة ،على الرغم من
أن القانون مينحنا حق تتبع املراسالت واإلطالع على املعلومات بشأهنا.
إن مواصلة ختصيص وزارة الثقافة والرايضة والشباب  20ابملئة ( ٢٠ابملئة) من ساعات البث يف دفرت
حتمالت القناة الثانية للغة الفرنسية ،يفتقد من جهة إىل السند الدستوري ،ومن جهة اثنية يدخل يف إطار
احملاصصة أو ما يعرف أحياان ابلكوتة ،وابلتايل نتساءل عن غاية هذه احملاصصة ومدى انسجامها مع التطور
الدميقراطي ،إذ أن املتعارف عليه ،أن احملاصصة تعطى ،ويف إطار توافقات إرضائية ،يف الغالب ،ألجل انتقال
مرحلي سلس حلل مواضيع أو إشكاليات ذات بعد وطين ،فنجد هذا النظام السلس يطبق يف قضااي
املساواة بني اجلنسني ،حيث متنح النساء مثال نسبة حماصصة معينة كمرحلة للعبور السلس واملؤقت اهلدف
منها إذكاء روح املساواة يف اجملتمع .أو جندها يف بعض اجملتمعات الطائفية ،حبيث يتم اعتماد هذا النظام
للوصول إىل توافقات بني األحزاب ذات املرجعية الطائفية ،وهو ما مل يعرفه املغرب يوما.
كما أن الوزارة امتنعت عن تقدمي معلومات كاملة يف إطار طلب معلومات كنا تقدمنا به إليها ،وفق النموذج
الرمسي املعتمد للحصول على معلومتني ،لكننا مل نتوصل إال مبعلومة واحدة تتعلق بنسب املشاهدة اخلاصة
ابلربامج املبثوتة ابللغة الفرنسية يف القناة الثانية ،يف حني امتنعت عن تزويدان مبعلومة بشأن املواد الدستورية
اليت استندت إليها يف ختصيص نسبة ضخمة من خريطة الربامج للغة أجنبية بعينها ،وابلتايل ،فإن الوزارة
حرمتنا من حقنا يف احلصول على معطيات يتيحها قانون ملزم بتمكني املواطنني من الولوج إىل املعطيات،
وابلتايل فإن هذا التوجه الذي تعتمده الوزارة يبقى ارجتاال واستفرادا ابلقرار يف هذا االختيار اللغوي
احملاصصايت الذي ال يساير املكتسبات الدميقراطية والتطور يف فلسفة حقوق اإلنسان وحقوق املواطنة
ويتعارض مع الدستور واألحكام القضائية اليت سبق أن أشران إليها ،كما أنه خيالف تطور العصر واالنفتاح
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احلاصل يف اجملتمع املغريب املتطلع إىل لغات عاملية أكثر أمهية من اللغة الفرنسية ،واإلنفتاح التواصلي
واإلعالمي الذي توفره وسائل التكنولوجيا احلديثة.
إن نظام احملاصصة اللغوية الذي تصر وزارة اإلتصال على فرضه يف دفاتر حتمالت اإلعالم الوطين ،ويف
مقابل تعارضه مع الدستور ،فإنه كما هو معروف يف العديد من اجملتمعات الدميقراطية ،جيري تطبيقه على
اللغات الوطنية واللسن احمللية فيما بينها ،وذلك لغاية إرضاء مكوانت اجملتمع كما حيددها الدستور ،وال
يشمل اللغات األجنبية ،وذلك احرتاما للدستور من جهة ،ومحاية للنسيج االجتماعي وحتصني األمن اللغوي
وااللتزام مببدأ املساواة بني أفراد وطبقات اجملتمع ،بسبب ما هلذه احملاصصة من انعكاسات سلبية على
الدميقراطية والعدالة اجملتمعية خاصة وأهنا تُنمي إحساسا ابلتمييز بني مكوانت اجملتمع وتكرس التباعد
االجتماعي بني فئاته وطبقاته على أساس الغىن والفقر ،وهو ما نلمسه يف شبكة برامج القناة الثانية القائمة
على تقسيم طبقي متييزي عرب توظيف غري عادل للغة األجنبية ،فنجد مجيع الربامج ذات املستوى
االجتماعي الراقي من تظاهرات فنية ورايضية رفيعة (فعاليات اجلاز ،سباقات السيارات ورايضة التنس،
الغولف… ).والربامج اليت تعىن أبجدد السيارات وبرامج اإلقتصاد واالستطالعات والتحقيقات الكربى
والربامج الثقافية ذات اجلودة العالية ،ومجيع االنتاجات اليت تستهدف األفراد والفئات اليت تتوفر على املال
والعلم واملعرفة واملستوى التعليمي العايل ،حصرا على اللغة الفرنسية ،يف حني ترتك اللغة العربية لتغطية
الربامج ذات الطبيعة الشعبية أو برامج القرب واحلوارات السياسية الشعبية وبرامج املطبخ ومجيع اإلنتاجات
اليت تعىن ابلطبقات االجتماعية الفقرية أو اليت ال متلك اإلمكانيات املادية اجليدة أو ينقصها التعليم اجليد،
وهو ما خيلق مغالطة وتضليال للحقيقة والواقع الذي يؤكد احلضور الوازن للغة العربية وهيمنتها الفعلية على
جماالت الثقافة والفن واألدب واملسرح وسط اجملتمع املغريب ،وهذا بدليل اإلحصائيات اليت تفيد أبن مثانني
ابملئة من الكتب اليت تنشر يف املغرب ،تتم ابللغة العربية ،غري أن هذا التوجه احملاصصايت الطبقي أذكى
مغالطة مفادها أن الفرنسية هي لغة املعرفة والتثقيف يف املغرب ،كما جنح يف خلق تباعد اجتماعي متييزي
وطبقي على أساس لغوي ،وهو ما أكدت ديباجة الدستور املغريب على جترميه ومكافحته ،حيث جاء يف
مقدمة الدستور "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب اجلنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو
االنتماء االجتماعي أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي ،مهما كان" .
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وذلك من خالل التقسيم الطبقي االجتماعي يف هذه اإلنتاجات اعتمادا على توظيف اللغة من خالل
ختصيص الفرنسية لطبقة أو طبقتني معينتني صغريتني هلما حظوة اجتماعية ،وترك اللغة الوطنية للطبقات اليت
حتتل أقل حظوة يف اجملتمع واليت تضم الفئات اليت تبقى أكثر سعيا إىل الرتقي حنو الطبقتني سالفيت الذكر.

من أجل سياسة لغوية عادلة يف اإلعالم احلكومي:
كمدخل إىل هذا املقرتح ،وجب التأكيد بشدة على ضرورة وضع حد للتسيب والفوضى اللغوية يف اإلعالم،
وذلك لتحقيق دميقراطية وعدالة لغوية تقوم على سياسة منطقية عقالنية ذكية عصرية تقطع مع سياسات
التخبط والعشوائية واالنبهار بلغة األجنيب وتقديسها ،ولكي تتحقق الدميقراطية املغيّبة يف جمال العدالة
اللغوية يف اإلعالم العمومي ،كوهنا جزء ال يتجزأ من الدميقراطية يف شكلها العام ،وجب:

إهناء التنافس غري املتكافئ وغري العادل بني اللغة الوطنية واللغة الفرنسية يف القنوات الوطنية واخلدمات
اإلذاعية ،والذي جعل من هذه األخرية ضرة لألوىل ونداً هلا تنافسها يف كل ركن وزاوية حىت أهنا أصبحت،
رغما عنا ،لغة نقضي هبا حوائجنا اليومية بدل أن تكون جمرد لغة ننفتح هبا على ثقافة أجنبية معينة ،ألنه من
غري املعقول أن تُتخذ لغة ال تتوفر على أي اعتبار قانوين أو شعيب ،ضرة منافسة للغة وطنية هلا كل
الشرعيات ،من اترخيية وشعبية ودستورية وغريها.
وانسجاما مع قانون السمعي البصري الذي أكد على التعريف بتاريخ املغرب كما أكد على تعزيز الروابط
مع الدول العربية ،نقرتح تعزيز احلضور التارخيي للمغرب يف نشأة احلضارة اإلسالمية ،وذلك ابالهتمام
ابإلنتاجات الدرامية التارخيية اليت تستحضر اتريخ األمة اإلسالمية ،بدل االكتفاء بتقدمي أعمال تراثية
أسطورية تسيء إىل اترخينا وحضارتنا أكثر مما تضيء عليها ابختزاهلا لرتاثنا احلضاري يف شكل ممل ومنطي من
الفولكلور الفرجوي الذي ال حيمل أي قيمة ،ويكرس يف ذهنية املُشاهد صوراً منطية ختتزل اتريخ املغاربة يف
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بعض مظاهر الغش والتحايل أو ما يعرف يف العامية ب"حتراميات" اليت تكرسها العديد من األعمال الدرامية
كمسلسل "حديدان" و"عايشة دويبة" "سوق النساء"....
احلفاظ على سالمة اللغة العربية يف القنوات الوطنية واإلذاعية اخلصوصية والعمومية ،واحرتام اهلوية الوطنية
للهجات العامية واللُّسن احمللية ،وجتنب اقحام املصطلحات األجنبية مادام يتوفر املصطلح احمللي ،مع
احرتام اهلوية اللسنية واللهجات الوطنية كما أكد على ذلك الدستور ،وذلك من خالل احلرص على تنقيتها
من املفردات األجنبية غري الضرورية.
االلتزام ابلرتمجة الكتابية أو الدبلجة الشفهية لكل نص أو فقرة على برامج انطقة ابلفصحى أو ابلعامية.
إعتماد حماصصة بنسب حمددة للغات واللسان العامي املغريب ،على دفاتر حتمالت القناة الثانية ،حبيث
خيصص للغتني الرمسيتني نسب حمددة مقابل ذلك ختصيص نسبة معينة للسان العامي الدارج ،عكس اللغة
الفضفاضة اليت صيغ هبا دفرت التحمالت املعمول به منذ  )٢٠١٢( 2012والذي يعطي للفرنسية حتت
مسمى "اللغات األجنبية" (بصيغة اجلمع) نسبة  )٢٠( 20ابملئة ،ومثانني ابملئة للغة العربية واألمازيغية
والعامية العربية بشكل مشرتك ،وهو ما يرتك الباب مشرعا إلدارة القناة للتالعب هبذا البند كما تشاء،
حيث أن "ا لعداء" للغة العربية الفصحى جيد الطريق أمامه الستبعادها قدر اإلمكان لصاحل العامية اليت
تشكل جماال خصبا إلقحام املصطلحات الفرنسية ،خاصة أن القناة مل تستطع الفكاك عن توجها الفرنكفوين
الذي أتسست عليه قبل أكثر من عقدين ،رغم حتوهلا إىل مؤسسة عمومية خاضعة للدستور وتنطبق عليها
شروط والتزامات اخلدمة العمومية ،وعندما نتحدث عن العداء للغة العربية ،فهذا ليس من ابب التهكم ،أو
التضخيم أو حماولة للظهور مبظهر املظلومية ،وإمنا ألن هذا هو ما يلمسه غالبية املغاربة ،ويكفي البحث يف
اإلنرتنت عن تصريح إذاعي ملديرة األخبار السابقة السيدة مسرية سيطايل هتجمت فيه على االنتماء املغريب،
حيث قالت ابحلرف أن املغرب ليس بلدا عربيا ،وذلك طعنا يف نصوص الدستور وما أكدت عليه ديباجته
يف هذا الصدد ،ورغم هذا اخلطاب العنصري ،غري أن الوزارة الوصية مل تتدخل ،وقتها ،الختاذ اجراء اداري
يف حق املعنية.
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ختصيص نشرات إخبارية بلغات أجنبية إضافة إىل النشرات املبثوثة ابلعربية يف القناة الثانية على أن ال
تتجاوز نشرة واحدة لكل لغة من اللغات األجنبية الثالث ،أي الفرنسية واالنكليزية واالسبانية.
استعمال اللغة الرمسية يف مجيع املواقع اخلاصة بوسائل اإلعالم احلكومية املسموعة واملرئية ،وأن تكون
النسخة الرئيسية ،أي واجهة الولوج ،ابللغة العربية.
يف ظل غياب قانون حي مي اللغة العربية وحيمي معها حقوق املغاربة اللغوية ،نواجه يوميا تسيبا وفوضى تؤكد
غياب القرار القانوين واملؤسسايت لتقنني هذا التسيب اللغوي يف خمتلف القطاعات واملرافق العمومية،
ووسائل اإلعالم اململوكة لعموم املغاربة ،وسيطرة العقلية الذاتية النرجسية واملزاجية اليت تصر على معاكسة
تقدم املغرب يف ما خيص املكتسبات الدميقراطية ،بفرضها التوجهات ذات النظرة الشخصية على لغة
التواصل وتقدمي اخلدمات يف عدد من القطاعات واإلدارات العمومية وحىت املؤسسات اخلصوصية اليت
تتعامل بشكل مباشر مع املواطنني ،ويف الفضاء اإلعالمي العمومي ،فعلى سبيل املثال ،الوضع يف إذاعة
دوزمي (اخلدمة اإلذاعية للقناة الثانية) أقل ما ميكن أن يقال عنه ،أنه كارثي ،وأن هذه اخلدمة اململوكة لعامة
املغاربة من طنجة إىل الكويرة ،قد حتولت إىل ما يشبه صالوان لغواي خاصا ،ألشخاص يتحكمون يف هذه
املؤسسة ،القاسم املشرتك بينهم االرتباط العاطفي ابللغة الفرنسية ،حيث بلغ التسيب والفوضى يف جمال
اللغة حداً ال ميكن للمنطق أن يستوعبه ،لدرجة أن املواطن املغريب ابت حيق له أن يتساءل إىل من تبث هذه
اإلذاعة براجمها ،حيث امليزة الغالبة ،سواء على لغة البث األثريي أو على شكل وحمتوى موقعها الرمسي ،هو
الغلو يف تعزيز احلضور املبالغ فيه للغة األجنبية وحتقري وهتميش اللغة الوطنية ومعاملتها كلغة اثنوية أو كلغة
أجنبية ،وقد راسلنا اإلدارة املعنية يف هذا اخلصوص ،كما رفعنا شكوى لدى كل من وزير االتصال واهليئة
العليا للسمعي املرئي غري أن الوزارة أحالتنا يف جواهبا على اهليئة العليا للسمعي البصري ،ونتساءل يف هذا
الباب عن مدى مطابقة هذا الوضع لدفرت التحمالت الذي تعده الوزارة الوصية والذي يلزم بتعزيز العربية،
ومدى توافقه مع بنود الدستور اليت أجربت على األولوية للغة العربية وتعزيز حضورها يف مجيع اجملاالت.
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وهلذا ،ولتحقيق سياسة إعالمية عادلة حترتم قوانني البالد والتزامات املغرب دوليا يف ما خيص احلقوق اللغوية
للمواطن ،وجب حصر اللغة الفرنسية يف وسيلة إعالم واحدة ،واألجدر أن يتم اختيار قناة "املغربية" مع
إلغاء نظام احملاصصة اللغوية املخصص للغة الفرنسية يف دفرت حتمالت القناة الثانية وحتديد عدد حمدد من
الربامج املوضوعية اهلادفة لبثها ابللغات األجنبية ،وحتديد طبيعتها يف دفاتر التحلمالت ،فيكون على شاكلة
نشرة إخبارية وموجز اقتصادي ونشرة أحوال جوية لكل من الفرنسية واالنكليزية مث الربانمج األفريقي
املعنون بكونتنانتال الذي يبث حاليا على القناة ابللغة الفرنسية ،وحبذا لو أضيفت إليه اإلنكليزية أيضا ،مع
فرض التعددية على مستوى اللغات األجنبية ،وذلك ابعتماد ثالث لغات أجنبية على مستوى الربامج حبيث
تنضاف اإلسبانية إىل جانب الفرنسية واالنكليزية يف قناة "املغربية" ابعتبار هذه القناة موجهة إىل اخلارج
أكثر من الداخل ،وذلك من أجل حتقيق انفتاح حقيقي وشامل والتحرر من االنغالق على اللغة الفرنسية
اليت تقلصت أمهيتها دوليا ،فإىل جانب اللغة الفرنسية وجب اعتماد أيضا اإلنكليزية مع انفتاح على
االسبانية ألمهية هذه األخرية على االقتصاد والسياحة الوطنية ونظرا للقرب اجلغرايف مع إسبانيا.
كما هو معروف ،إن من شروط احلضارة واالندماج يف منظومات الدول املتقدمة ،احرتام احلقوق اللغوية
الوطنية ،واستثمار اإلرث اللغوي احلضاري الوطين وحتويله إىل ثروة فعلية ،كما فعلت فرنسا مع لغتها اليت
حولتها إىل وسيلة دولية للربط االقتصادي والعلمي لبلدان خارج أوراب مع املركز الذي هو فرنسا .كما أن
إمهال قيمة اهلوية القائمة على اللغة يف محاية وتقوية النسيج الوطين ،له عواقب وخيمة .كما إنه ملن الغريب
أن نعلم أن إدراج االعربية لغة رمسية يف األمم املتحدة ،كان بفضل املغرب ،الذي طالب برتسيم العربية يف
هذه املنظمة األممية عرب وزير خارجيته حينها األستاذ احممد بوستة ،فكان لذلك اجلهد الفضل يف صدور
قرار يساوي بشكل مطلق بني اللغة العربية وابقي اللغات يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وكذا الدور الذي
قام به السيد حممد الفاسي حني جنح يف إدخال العربية كلغة رمسية يف منظمة اليونيسكو ،ملا كان يشغل
منصب رئيس اجمللس التنفيذي للمنظمة يف مطلع السبعينات ،مبساعدة زميله الدكتور املهدي املنجرة يف
اليونيسكو ذاهتا.
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لقد أكد الفصل السادس من الدستور أن القانون هو أمسى تعبري عن إرادة األمة .واجلميع ،أشخاصا ذاتيني
واعتباريني ،مبا فيهم السلطات العمومية ،متساوون أمامه ،وملزمون ابالمتثال له.
من الناحية الدستورية ،فإن الفصل اخلامس مل يشر إىل اللغات األجنبية ،ابستثناء ما يتعلق بقطاع التعليم
وتعلم اللغات األكثر تداوال يف العامل ،واليت حسب الدراسات الدولية املوثوقة ،ترتبع كل من اإلنكليزية
واالسبانية على املواقع األوىل هلا .وابلتايل فإن مجهور كبري من الشعب املغريب ابت حيس ابحليف والظلم
واإلقصاء يف ظل هيمنة أُحادية القطب للغة أجنبية بعينها ،مجيع الدراسات تؤكد تقهقرها على مجيع
املستوايت ،وهو ما يلزم ابعتماد سياسة منفتحة تقطع مع زمن االستفراد ابلرأي خبصوص العرض اللغوي،
ما يتطلب إعادة النظر يف موقع اللغة الفرنسية يف املغرب ،وفتح اجملال أمام تنوع لغوي فيما خيص اللغات
األجنبية ،وذلك إبدراج اللغة اإلنكليزية يف السلك االبتدائي إىل جانب الفرنسية ،وتدريس اللغة اإلسبانية
بداية من السلك اإلعدادي ،ووضع اللغة الفرنسية يف حجمها الطبيعي كلغة انفتاح على ثقافة واقتصاد
وجمتمع بناء على ما حيمي مصاحل املغرب املرتبطة بفرنسا ،بدل الوضع احلايل هلذه اللغة والذي خلق كثريا
من اجلدل ،الذي بلغ حد صراعات على مواقع التواصل االجتماعي ،ونزاعات إدارية وصلت إىل القضاء،
كما أنه يبخس التقدم واملكتسبات اليت حققها املغرب يف جمال ختليق اإلدارة وتعزيز ثقافة احرتام القانون،
لكون الوضع الذي حتتله هذه اللغة األجنبية يف أغلب امليادين يشكل تناقضا صارخا مع الدستور والقانون
املغريب ويسهم يف املساس هبيبة وقدسية األحكام القضائية.
وهلذا ،ينبغي على مجيع املؤسسات واإلدارات العمومية االلتزام ابلطابع الدستوري وتطبيق ما جاء يف مرسوم
الوزير األول ومذكرات رئيس احلكومة يف ما يتعلق إبلزامية استعمال اللغات الرمسية ،وذلك بتبين سياسة
لغوية تواصلية وطنية تكرس مبدأ إحرتام اللغة الوطنية وجتعل استعماهلا يف مجيع اجملاالت ،ويف خمتلف
الوسائل ،سواء تعلق األمر ابملعامالت االدارية الورقية أو التسجيالت الصوتية املستعملة يف الردود اهلاتفية
مثال ،أو غريها ،وكذا مجيع وسائل البث اإللكرتوين من بواابت ومنصات وصفحات رمسية على مواقع
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التواصل االجتماعي ،ع لى النحو الذي أكده الدستور يف الفصل اخلامس خبصوص تعزيز استعمال اللغة
العربية يف مجيع اجملاالت.

اإلسراع يف عرض مقرتح قانون محاية وتنمية استعمال اللغة العربية املوضوع منذ  2017لدى مكتب جملس
النواب ،من أجل فرض الطابع الرمسي والسيادي للغة العربية يف مجيع اجملاالت ،من جتارة داخلية وإدارات
ومرافق عامة وغريها كما جاء يف بنود املقرتح.
تعديل قانون السمعي املرئي وإضافة بنود حتمي وتعزز حضور اللغة العربية وتكرس مبدأ تنمية استعماهلا،
وصون اللهجات العامية تنزيال للفصل اخلامس من الدستور ،وذلك إبلزام وسائل اإلعالم الوطنية العامة
واخلاصة ،بتعزيز اهلوية الوطنية للسن الدارجة لدى مقدمي براجمها ويف األعمال الدرامية ،وذلك عرب
استعمال املصطلحات الوطنية عوض املصطلحات األجنبية إال يف حاالت الضرورة.
تفعيل الفصل اخلامس من الدستور الذي نص على تعزيز استعمال اللغة العربية يف كافة اجملاالت ،ولتحقيق
هذا اهلدف ،وجب تشكيل جلنة أو هيئة تكون خاضعة لرئيس احلكومة ،تسهر على تفعيل الطابع الرمسي
للغة العربية ،وتوكل هلا مهمة تلقي الشكاوى من طرف اجملتمع املدين واملواطنني بشأن االخالالت يف هذا
الشأن ،وتتكلف بتتبع مدى التزام اإلدارات واملؤسسات ابستعمال اللغة العربية يف مجيع معامالهتا كما أكد
على ذلك مرسوم رئيس احلكومة سالف الذكر ،مع توفري وسيلة تفاعلية على البوابة الوطنية للشكاايت
لتقدمي الشكاوى واملالحظات بشأن االخالالت يف اإللتزام ابستعمال اللغة العربية.
إقرار سياسة لغوية عادلة حترتم دستور البالد وأحكام القضاء املغريب ومنشورات احلكومة واجلهات املسؤولة،
وتكرس مفهوما عصراي للمواطنة واالعتزاز مبقومات الوطن.
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اإلعرتاف ابحلقوق اللغوية للمغاربة كما وصفها "العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان االجتماعية والثقافية"،
الذي أقره اجمللس االجتماعي واالقتصادي التابع لألمم املتحدة يف جنيف.
مكافحة كافة أشكال التمييز على أساس اللغة ،كما تُعرفه أدبيات األمم املتحدة والعديد من خرباء حقوق
اإلنسان املختصني يف جمال احلقوق اللغوية ،وهو التمييز الذي ينطبق على وضعية اللغة الفرنسية يف املغرب،
وذلك ،أيضا ،تفعيال لديباجة الدستور اليت نصت على نفس الشيء.
تعريب احلياة اإلدارية العامة ومجيع فضاءات الولوج املفتوحة ،وإعطاء اللغة العربية األولوية ،جبعلها اللغة
الرئيسية وذات األولوية يف كافة األمور واملعامالت.
اعتبار اللغة العربية لغة احملاداثت واملفاوضات واملذكرات واملراسالت واالتفاقيات واملعاهدات اليت تتم مع
احلكومات األخرى واملؤسسات واملنظمات واهليئات الدولية.
كتابة اإلعالانت على الطريق العام أو وسائط النقل ابللغة العربية مع جواز إضافة ترمجة بلغة أجنبية.
إلزام استعمال العربية يف الصفحات األوىل يف مجيع الواثئق واملطوايت والبياانت واإلعالانت املكتوبة
واملسموعة.
تعميم اللغة العربية يف مجيع املواقع اإللكرتونية والبواابت التابعة للمؤسسات واإلدارات العمومية ،وجعل
النسخة الرئيسية أو واجهة الولوج الرئيسة يف هذه املواقع واملنصات الرقمية ،ابللغة العربية ،عكس ما
نالحظه حاليا يف أغلب املواقع الرمسية اليت تعتمد الواجهة الرئيسية ابللغة األجنبية ،حيث جيد املواطن نفسه
ملزما بتغيري اللغة للمرور إىل النسخة املعربة ،لكون الدستور يعطي اللغة الوطنية األولوية ،فضال على أن لغة
املواطن يتوجب أن تكون هي الرئيسية يف مجيع الوسائل الرقمية.
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إلزام مجيع مسؤويل الدولة ابستعمال اللغة الرمسية يف تواصلهم مع املواطنني واإلدارات كتابيا أو شفهيا ،وكذا
تصرحياهتم لوسائل اإلعالم الوطنية الناطقة ابلعربية.
تعريب التعليم مبا فيه اجلامعي ،وذلك خبلق شعب منوذجية مرحليا ،يتم فيها جتريب التعليم ابللغة العربية يف
الشعب العلمية والتقنية ،وتقييم نتائجها وتطويرها.
خلق حركة ترمجة علمية وتقنية /فنية تشمل الكتب واملراجع واملنشورات العاملية يف جماالت العلوم
والتكنولوجيا.
الزايدة يف ميزانية التعليم ،خاصة التعليم اجلامعي ،وحتديث مراكز البحث يف اجلامعات ،وتقوية حضورها
عربيا بواسطة شراكات ومؤمترات واتفاقيات تبادل خربات علمية.
توحيد املصطلحات العلمية /التقنية مع نظريهتا املتداولة يف ابقي األقطار العربية ،وتعزيز التعاون يف جمال
الرتمجة العلمية.
دعم اللغة العربية يف جمال االقتصاد والتجارة ،إبلزام مجيع الشركات والوحدات الصناعية واملصنعني
واملوزعني ،ابستعمال اللغة العربية أيضا يف بياانت املنتجات االستهالكية ،وكذا التشجيع على تداول العربية
يف املعامالت والعقود التجارية بشكل إلزامي ،ويف املراسالت والفواتري وغري ذلك ،وإلزام املصارف وماحني
القروض وشركات العقار ومؤسسات التأمني وغريها ،بتوفري اللغة العربية يف مجيع العقود اليت يف الغالب جيرب
العميل على توقيعها دون احتوائها على اللغة العربية ،وتكون بذلك الغالبية من املواطنني قد منعت من
اإلطالع بفحوى هذه العقود ،وهو ما ميكن تصنيفه وفق قانون العقود يف خانة ما يسمى ب"عقد اإلذعان"
والذي حيق للمتضرر إبطاله عرب القضاء.
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دعم حضور اللغة العربية يف بورصة القيم وأسواق املال الوطنية ،ويف البياانت والواثئق والتقارير وعلى
شاشات التداول داخل البورصة ،ويف النشرات االقتصادية الصادرة عنها .وفرض إجبارية اعتماد اللغة
العربية يف مجيع معامالت وبياانت وتقارير الشركات واملقاوالت واملؤسسات العمومية العاملة يف جماالت
االقتصاد والتجارة واخلدمات والصناعية.
االنفتاح الواسع على اللغة االنكليزية بتدريسها انطالقا من التعليم االبتدائي (على األقل بداية من الفصل
الثالث ابتدائي) ،واعتمادها كلغة اثنوية يف مجيع الواثئق واملواقع اإللكرتونية واملعامالت اإلدارية ودعم
حضورها يف التلفزيون املغريب ،وذلك للحاق ابلدول األوسع انفتاحا يف جمال اللغات على صعيد العامل،
ومسايرة التنوع على مستوى احلضور األجنيب يف املغرب ،والتطور الذي يعرفه االقتصاد الوطين وانفتاحه
املتزايد على العديد من دول ومناطق العامل.
تعزيز احلضور املغريب واإلشعاع على املستوى اإلقليمي.
تعميق وتعزيز الدور الرايدي للمملكة على مستوى الوطن العريب:
أكد الدستور املغريب يف ديباجته ،على تعميق أواصر االنتماء إىل األمة العربية واإلسالمية ،وتوطيد وشائج
األخوة والتضامن مع شعوهبا الشقيقة.
بناء على ذلك ،نرى أن مستوى الدبلوماسية املغريب يف الوطن العريب وحضوره احملوري الذي عرف به منذ
مطلع االستقالل ،عرف تقلصا ملحوظا ،ونظرا ألمهية احلضور املغريب وألجل اسرتجاع مكانته على املستوى
العريب ،وجب دعم وتعميق احلضور املغريب على املستوى العريب وعودة املغرب إىل لعب دوره احملوري البارز
يف الدفاع ،ويف تبين قضااي الوطن العريب واألمة اإلسالمية مجعاء ،ويف مقدمتها القضية الفلسطينية ،وتقوية
النسيج والرتابط العريب بعد زوال اجلائحة على مجيع املستوايت علميا واقتصاداي وثقافيا وسياسيا اخل اخل…
إعطاء دفعة قوية الستكمال بناء صرح احتاد املغرب العريب الكبري.
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تعزيز التعاون االقتصادي والثقايف مع ابقي األقطار العربية ،وعقد اتفاقات مع شركات النقل واملالحة اجلوية
العربية ،خلفض تكاليف الرحالت والرفع من أعدادها ،وتعزيز التبادل السياحي مع البلدان العربية عرب إلغاء
أتشريات املرور بشكل متبادل.
إطالق قناتني ابللغة العربية تبثان من املغرب ،موجهة إىل كامل املنطقة العربية ،إحدامها تكون خمتصة يف
التغطية اإلخبارية واالقتصادية ،والثانية عائلية شاملة ،جتمعان اخلربة والكفاءات وأصحاب املؤهالت
اإلعالمية واالقتصادية من خمتلف اجلنسيات العربية ،وتتبنيان اإلنتاج املشرتك مع األقطار العربية ،لدعم
حضور املغرب الوازن والدفاع عن مصاحله واإلسهام يف توعية املواطن العريب وحتقيق تكامل إعالمي تستفيد
منه املنطقة خبربة املغرب يف اجملال.
ختصيص دعم ،وتشجيع املبادرات اإلعالمية والصحفية على تبين إنشاء صحف أو مواقع إخبارية إلكرتونية
تركز على القضااي واألحداث العربية واليت مبقدورها اعتماد مراسلني ومندوبني يف الدول العربية ،وإطالق
نسخة عربية لوكالة املغرب العريب لألبناء ،حبذا لو حتمل إسم "وكالة العامل العريب لألبناء" هتتم ابلتغطية
اإلعالمية املهنية لألحداث العربية ،بشكل تنافسي لتعزيز احلضور املغريب وتقوية أتثريه عربيا والتسويق
لصورة اململكة ومكتسباهتا يف كافة اجملاالت واالستفادة يف هذا اجلانب من التجارب املميزة لدول اخلليج
العريب اليت استطاعت تسويق صورهتا وثقافتها عربيا وعامليا والدفاع عن قضاايها بواسطة اإلعالم التلفزيوين
وااللكرتوين ،وهو ما سيفيد يف دعم مجيع القطاعات الوطنية يف املغرب من سياحة واقتصاد وتراث وعقار
وغريه ،من خالل الرتويج اإلعالمي مثلما هو معمول به يف وكاالت األنباء العاملية.
املبادرة إىل إنشاء جملس للتعاون العريب لتوفري الدعم واخلربة وحل اخلالفات على مجيع املستوايت ،يكون
مقره يف املغرب.
املبادرة إىل إنشاء مصرف جتاري عقاري عريب إسالمي يكون مقره يف الدار البيضاء.
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إصدار قانون جترمي التطبيع ومجيع أشكال التعامل مع الكيان اإلسرائيلي.
التعاون العريب يف جمال اإلعالم والتلفزيون وتقوية االنتاجات املشرتكة مع هيئات التلفزيون العربية ،واإلهتمام
ابإلنتاجات التارخيية املشرتكة.
تعديل مواد القانون اإلطار اليت فرضت الفرنسية لغة للتدريس  -أي التلقني  -يف العديد من املواد ،بدل
اللغة العربية ،وذلك دون االعتماد على دراسة وطنية وفق الشروط العلمية والفنية املعتمدة ،واليت متت
بشكل ارجتايل متسرع ،وقد بدى وزير الرتبية والتعليم عاجزا عن إقناع املعارضني هلذا التوجه االستفرادي،
وبدل تقدميه الدالئل العلمية واألكادميية املُْقنِعة لدعم قراره ،اختار إىل جانب عدد من السياسيني اهلروب
إىل األمام مبهامجة رافضي هذه الفرنسة واهتامهم ابلدوافع األيديولوجية واألهداف السياسية ،واختزال
الطرف الرافض يف حزب العدالة والتنمية ،وإعطاء صورة كاذبة ابستغالله منصبه واهلالة اإلعالمية ،من خالل
هيمنته على احلضور اإلعالمي ،يف مترير مغالطات حول مطالب التعريب أو املطالب الرافضة للفرنسة ،دون
النظر بعني الواقع إىل صلب القضية ،حيث أن هنالك عدد وازن من األكادمييني وخرباء علوم الرتبية
واملختصني يف اللسانيات ،أكدوا رفضهم هلذه اخلطوة نظرا لنتائجها السلبية ،وهلذا ،نطالب يف هذه املذكرة،
إبجراء تقييم لنتائج عملية الفرنسة وما إن كانت سامهت ابلفعل يف الرفع من قدرات التالميذ أم ال ،خاصة
أن الوزير وقتها كان قد قدم معطيات مضللة ،لتربير تشبثه ابلقرار ،حيث أنه استشهد ابلنتائج والعالمات
اجليدة لبعض التالميذ ممن درسوا املواد العلمية ضمن مسلك ما يعرف ب"اخليار الفرنسي" غري أننا توصلنا
إىل معطيات رمسي ة تبني طريقة انتقاء هؤالء الطلبة ،حيث أن العملية تتم على انتقاء املرشحني بناء على
عالماهتم اجليدة يف املواد العلمية زائد عالمة جيدة يف اللغة الفرنسية ،إذ هم يف األصل اختريوا ألهنم
متفوقني يف الفرنسية ،أما تفوقهم يف املواد العلمية ،فهذا أيضا راجع للطريقة اليت اختريوا وفقها لوجول
سلك البكالوراي الدولية ،واليت تربط تفوقهم يف املواد العلمية خالل مرحلة اإلعدادي ،كشرط للقبول يف
هذا املسلك علما أن السنوات الثالث اليت قضوها يف السلك اإلعدادي درسوا خالل هذه املواد كما هو
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معروف ابللغة العربية ،وابلتايل فالفضل يف احلقيقة يعود للعربية يف حصوهلم على عالمات أهلتهم الستكمال
دراستهم ضمن البكالوراي الدولية خيار فرنسي.
والستغالل تتويج تالميذ مغاربة من مسلك بكالوراي خيار فرنسي ،يف الدورة السابعة والعشرين لألوملبياد
األفريقية للرايضيات ابمليدالية الذهبية ،بعد حصوله على  147نقطة ،عمدت وزارة الرتبية والتعليم إىل نشر
بالغ ملئ ابملغالطات ،حاولت من ورائه إظهار أن تفوق الطلبة الستة كان بفضل اللغة الفرنسية اليت تلقوا
هبا املواد العلمية يف هذا املسلك.
ولتفسري تلقي هؤالء التالميذ املتوجني لدراستهم ابلفرنسية ،تعرض املنظمة هذه املعطيات اليت وردت إليها
من مصادر مطلعة :فبالعودة إىل مشروع اعتماد املسالك الدولية لـ”الباك” املغربية مبيزة “دولية” الذي أعطى
انطالقته وزير التعليم السابق السيد رشيد بلمختار يف متوز /يوليو 2014؛ حيث تفتح البكالوراي الدولية يف
وجه التالميذ ،وفق شروط االستحقاق املبنية على معدل االمتحان اجلهوي للسنة الثالثة إعدادي (،)%50
زائد املعدل احملصل عليه يف امتحان يتعلق ابللغة األجنبية املختارة.
وهكذا فإنه ابلنسبة للجذع العلمي املشرتك فإن شروط القبول لاللتحاق ابلبكلوراي الدولية “خيار فرنسي”
حتتسب على هذا النحو:
(العربية  +الرايضيات  +العلوم الفيزايئية  +علوم احلياة واألرض)  + 4 /الفرنسية 2 /
أما اجلذع األديب املشرتك فشروط القبول ابلنسبة للباكلوراي دويل “خيار فرنسي” فتحتسب على النحو
التايل:
(اللغة العربية  +جغرافية التاريخ  + )2 /الفرنسية .″2 /
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وابلتايل فإن املالحظ أن “خيار فرنسي” يف البكالوراي الدولية (أديب أو علمي) يف األصل ال يقبل يف الولوج
إليه إال املتفوقون ،وهذه نقطة يف غاية األمهية ،وهكذا فإن عملية الفرز اليت تتم للقبول يف تلك األقسام،
إضافة إىل روح التنافس بني تلك النخبة من التالميذ هي اليت جعل نتائجها أفضل من غريها ،وليس اللغة
الفرنسية حبد ذاهتا.
ونوضح أكثر ،أن نتائج هذه األقسام النموذجية (بكالوراي دولية فرنسي) يتخذها أنصار فرنسة املواد
املدرسة وتضمن تفوقا أكادمييا ،يف حني أن
العلمية ،دليال على كون الفرنسية تتيح استيعااب أفضل للمواد َّ
معظم هؤالء التالميذ هم يف األصل متفوقني وجرى اختيارهم بناء على عالماهتم الدراسية منذ السلك
اإلعدادي ،مع العلم أهنم درسوا أساسا املواد العلمية ابللغة العربية طيلة ثالث سنوات إعدادي ،وابلتايل
فتفوقهم يف املواد العلمية ،كان بفضل اللغة العربية اليت تلقوا هبا تعليمهم يف السلك اإلعدادي اليت كانت
سببا يف أتهلهم لولوج امللك الدويل خيار فرنسي.
وابختصار“ ،فإن العملية تقوم أساسا على فرز املتفوقني حيث يستكملون تعليمهم ابلفرنسية ،وبذلك يتم
تقدمي تفوقهم كنتاج للغة الفرنسية ،وهذا يدخل ضمن نطاق تضليل الرأي العام الوطين وحىت الدويل.
ويشار إىل أن التالميذ املغاربة الستة حققوا املراتب األوىل يف األوملبياد األفريقية للرايضيات  2019اليت
نظمت بكاب اتون يف دولة جنوب أفريقيا ،حيث حصل املغرب على على ست ميداليات يف الرتتيب العام.
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