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 مستقبل تدريس اللغة االمازيغية في ضوء

 جازة في التربيةمسالك اإل 

                                                                                                                      
 عبدالهادي امحرفذ.                                                                       

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان                                                    

 
بعد التهميش الذي عانت منه اللغة والثقافة األمازيغية لعقود طويلة، وتغييب مطلق الها     

سي السنة للموسم الدرامن حصص التربية والتكوين في المدرسة المغربية، شهدنا مع بداية 

إدماج هذه اللغة في المنظومة التعليمية الوطنية، وهو ي فتمثل يحدثا هاما  2004 -2003

الحدث الذي تزامن مع التغييرات التي خصص لها فتح مجموعة من األوراش، المتمثلة 

أساسا في المصالحة مع المواطن المغربي من خالل االهتمام التدريجي في االعتراف 

غوية، ثقافية، وبطبيعة الحال لاجتماعية وسياسية وقتصادية و؛ اع مستوياتهاجمي بحقوقه في

أيضا إعطاء أهمية قصوى للهوية المغربية في مختلف تجلياتها من  خالل مجموعة من تم و

وتضمينها في المقررات الدراسية بوطننا، جاء بفعل  ةإن االعتراف باألمازيغي .1األعمال

 من المقتضيات التي ندرجها كالتالي:االستناد على مجموعة 

 المقتضيات المعتمدة إلدماج األمازيغية في التعليم

 :مقتضيات سياسية .1

مسألة إدماج األمازيغية في المنظومة التربوية مطلبا  أصبحت- األقل على-منذ السبعينات    

عرفت  1991غشت  5، وفيللجمعيات الفاعلة في مجال الثقافة واللغة األمازيغيتين   2ملحا
األمازيغية نقلة نوعية بإصدار ميثاق اللغة والثقافة األمازيغيتين المشهور بميثاق أكادير 

يشكل "مرحلة مفصلية هذا س نإ .3الموقع من طرف جمعيات تمثل مختلف مناطق المغرب

، وهو الميثاق الذي وقعته ست 4وتحوال نوعيا في مطالب الحركات األمازيغية بالمغرب"
ثقافية أمازيغية وازنة ليصبح بعد ذلك مرجعا اساسيا لرصد وتتبع المكتسبات جمعيات 

 .والمطالب الثقافية واللغوية األمازيغية

الب مط ليستجيب جزئيا لبعضجاء الخطاب الملكي للحسن الثاني  1994 غشت 20 وبتاريخ
ا أقره " وهو موذلك بتأكيده على " تدريس اللهجات في التعليم االبتدائي ،الحركة األمازيغية

                                                             
 العنف فيللغة في المدرسة المغربية"، يوم دراسي حول "األمازيغية في المدرسة المغربية: مسيرة لم تكتمل، أو عنف اعبدالهادي أمحرف:  1 

 2015المدرسة العليا لألساتذة/تطوان منشورات دفاتر البيداغوجي  ،66 المغربيةالمدرسة 

   2  أحمد بوكوس: "المسألة األمازيغية في المغرب" نوافذ العدد 17 و18 ص73 ..2002

 جمعيات ثقافية أمازيغية.، ووقعته ست 1991غشت  5صدر في ، ميثاق أكادير 3 

، عدد خاص، الدولية للدراسات الدولية االستراتيجية ، المجلة59ص مكاسب األمازيغية في عهد الملك محمد السادس "،  ": عبدالهادي أمحرف 4 

  2019غشت 
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الذي أشار إلى أهمية  1998تصريح حكومة التناوب في كلمة لعبد الرحمان اليوسفي سنة 

 .البعد األمازيغي للهوية الوطنية

وجه صاحب الجاللة محمد السادس خطابا  ،2001يوليوز  30عيد العرش بتاريخ  وبمناسبة
          اتأولوي منالبعد األمازيغي  جاعال ،على الطابع المتعدد للهوية المغربيةفيه أكد  لشعبه

عن إدراج األمازيغية في بوضوح تام عناصرها، كما أعلن ألول مرة في تاريخ المغرب 

 المنظومة التربوية.

لسامي الخطاب الملكي ا هذا التوجه الذي تقوده السلطات العليا المغربية، تم التأكيد عليه في  

بمناسبة اإلعالن عن تأسيس المعهد  ،2001أكتوبر  17إقليم خنيفرة بتاريخ  بأجدير في

الملكي للثقافة األمازيغية. وتمت بلورته بوضوح في الظهير المحدث والمنظم للمعهد 
السلطات مساعدة  باألمازيغية النهوض-ضمن مهمات أخرى  من-المذكور والذي سيعهد إليه 

 ة إلدماجها في المدرسة المغربية.الحكومية والمؤسسات المعني

 مقتضيات حقوقيه .2

لمملكة ا اوق االنسان كما صادقت عليهقالعهود واالتفاقيات الدولية المتعلقة بحونخص بها   
الملزمة الحترام التعدد اللغوي واستعمال اللغات الوطنية في والمغربية أو انضمت إليها 

التعليم، وهذه القوانين تفرض على الدول من بينها مجال التربية و ؛مجموعة من المجاالت

 .تدابير ملموسة احتراما لكل المكونات اللسانية السائدة في البلد واعتمادااللتزام بها 

هذه العهود الدولية من شأنه أن يجعل الدولة المغربية تسعى لسن تهيئة لغوية  ان استحضار  

استعجالي إلدماجها في األجهزة  تروم رفع التهميش على األمازيغية واعتماد مخطط ،عادلة

 1التربوية.

 :مقتضيات دستورية .3

مقتضيات دستور المملكة المغربية في فصله الخامس من الباب  على ستنادفي االتتمثل  

 :األول الذي جاء فيه

 تظل العربية اللغة الرسمية للدولة "   

[....]   

 لجميع المغاربة، بدونتعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا 
 .استثناء

يحدد قانون تنظيمي مراحل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم، وفي 

العامة ذات األولية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها، بصفتها لغة  مجاالت الحياة

 2".رسمية

 :مقتضيات قانونية .4

  صادق عليهما مجلس النواب وصدرا بالجريدة الرسمية: قانونينأساسا  بهاونعني  
                                                             

 عبدالهادي أمحرف المرجع السابقينظر:  العهود واالتفاقياتلالطالع على مقتضيات بعض  1 

 2011دستور المملكة المغربية  2 
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 1العلميالمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث  51.17رقم  اإلطار-القانون  .أ

 :نقتطف منه ما يلي الذي

واللغات األجنبية وال سيما في التخصصات  تمكين المتعلم من اتقان اللغتين الرسميتين" 
 .العلمية والتقنية

وتطوير وضع اللغة األمازيغية في المدرسة ضمن غة العربية لغة أساسية للتدريس، اعتماد الل
إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا 

 .مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء

إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتكلم الحاصل على 

 .(31 )المادة.... " متقنا للغتين العربية واألمازيغيةالباكالوريا 

المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي  26.16والقانون التنظيمي رقم  .ب
جاالت الحياة العامة ذات ادماجها في مجال التعليم وفي م لألمازيغية وكيفيات

 :، ونختار منه الفقرات التالية2األولوية

 (3المادة )استثناء. يعد تعليم األمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون 

تعمل السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي بتنسيق مع المجلس 
خاذ لتربية والتكوين والبحث العلمي على اتالوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس األعلى ل

التدابير الكفيلة بإدماج اللغة األمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين 

 .بالقطاعين العام والخاص

ولهذا الغرض، تدرس اللغة األمازيغية، بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم األولي    

 لثانوي التأهيلي والتكوين المهنيواالبتدائي واالعدادي وا

كما يتعين أن يتم تعميمها بنفس الكيفية في مستويات التعليم الثانوي االعدادي والتأهيلي 

 (5)المادة 

ل لجميع التالميذ في كتنص بعبارة صريحة على ضرورة تدريس األمازيغية فهذه الرافعة 

كيفية ها بيمم، كما ينبغي أن يكون تعبغيرهاأو  بهامناطق المغرب دون تمييز بين الناطقين 

 . فما هي اإلجراءات العملية التيكافة أسالك التعليم من األولى إلى الباكالوريافي  تدريجية

مواكبة ل التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اتخذتها وزارة
وتحقيق مقتضيات هذه الرافعة؟ قبل التطرق للجواب على هذا السؤال، أتطرق بإيجاز عن 

 الوضعية الحالية في التعليم. 

 

                                                             
 19الموافق ل  1440، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، ذو الحجة يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 51.17إطار رقم  -قانون  1 

 2019أغسطس 

ات ادماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفي 26.16قانون تنظيمي رقم  2 

 2019سبتمبر  26الموافق ل  1441محرم  26ة، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، ذات األولوي
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 الوضعية الراهنة لألمازيغية في المدرسة المغربية

 

وذلك وفق ما  ،2012بتعميم األمازيغية في أفق  2003سنة  تعهدت وزارة التربية الوطنية   

بين المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ووزارة الموقعة اتفاقية الشراكة والتعاون جاء في بنود 

 .2003يونيو  26 بتاريخ التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي؛

المدارس تدريس اللغة األمازيغية في تجربة  في سنة على الشروع 16بعد مرور أكثر من  

يحق لنا أن  ،سنوات على ترسيمها في الدستور الجديد 8المغربية، وبعد مضي حوالي 

نستفسر عن مدى النجاح الذي حققته الدولة المغربية في إدماج هذه اللغة في منظومة التربية 
 والتكوين.

البتدائي اأن االنطالقة الفعلية لتدريس األمازيغية بالسلك  ،فقد جاء في إحصائيات الوزارة   

 4000، ووصل إلى 2003/2004مؤسسة تعليمية خالل الموسم الدراسي  317ب كانت 
سنوات دراسية تلت  8وهو ما يبين أنه خالل ، 2011/2012مؤسسة خالل الموسم الدراسي 

مؤسسة،  460مؤسسة جديدة بمعدل سنوي يقارب 3683االنطالقة تم إدراج األمازيغية في 

كما بينت نفس اإلحصائيات ان  1مؤسسة.  9000عليم االبتدائي فاق علما أن عدد مؤسسات الت
تلميذ)ة( من أصل  545.000عدد التالميذ الذين درسوا اللغة األمازيغية وصل إلى 

 من مجموع تالميذ السلك االبتدائي. %15أي بنسبة تقارب  4.016.934

بين بالملموس أن ورش إلحصائيات الرسمية، دون الدخول في مناقشة تفاصيلها، تإن هذه ا 

ة مسالك اإلجازلألهداف المسطرة لتحقيقه، وستسعى  ذريعاعرف فشال تدريس األمازيغية 

المقترحة والمنفذة من طرف نفس الوزارة للسعي للقضاء والقتل الرحيم  في التربية

 لألمازيغية في مسلسل تدريسها في المدرسة المغربية، كما سنبين ذلك فيما يلي.

 

 

 األمازيغية في مسالك اإلجازة في التربيةمكانة 

أقدمت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي  ،استعجالية ةوبطريق ،2018في شهر أبريل     

والبحث العلمي لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

ة وكلية علوم التربيوكليات العلوم على حث األساتذة في كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 FILIERES LICENCEوالمدارس العليا لألساتذة لتقديم مسالك اإلجازة في التربية 

D’EDUCATION (LE)، في جميع التخصصات  ةالتي سيتكون بها مستقبال أساتذ

إلى  ةوفق الحاجيات المرفقة بالمراسلة الموجه التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي واللغات في
 مستحضرة في ذلك السياق العام القاضي بتبنيها. مؤسسات التي ستتكلف بتكوينهم،

 

 

                                                             
 ، مديرية االستراتيجية واإلحصاء والتخطيط، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني2013/2014موجز إحصائيات التربية   1 
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 السياق العام  

كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي لدى القاضي وفق إن السياق العام     

مسالك لتبني هذه ال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

الصادرة عن  2030-2015االستراتيجية لإلصالح  ثالث للرؤيةيتمثل أساسا في رافعات 

 .1المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

 تخويل مؤسسات التربية والتكوين التأطير والتجهيز والدعم الالزمالرافعة السادسة: 

 .الجودة من للرفع أولى ةأسبقي :والتدبير والتكوين التدريس مهن تجديد التاسعة: الرافعة

سة اللغات من التمكن :عشرة الثالثة الرافعة  .التدريس لغات وتنويع الُمدرَّ

 

هي " ما يلي للغة األمازيغية خصصتأنها محتويات الرافعة األخيرة، الحظنا وبعودتنا إلى 

؛ ولغة (ستور الد) ءاستثنا لجميع المغاربة بدون شتركم صيدللدولة، ور سميةلغة ر أيضا

 عمل إطار ضمن رسةفي المد ضعها ؛ يتعين تطوير و 2003منذ  المدرسة في مدرجة

لتي ا سباتعلى توطيد وتطوير المكت وقائم ،دستورال ضياتمتناغم مع مقت ضحوا وطني

مع  سها،لتدري والموارد الديداكتيكية البشرية الكفاءات وإعدادتحققت في تهيئتها اللغوية، 

قانون تنظيمي يحدد مراحل  سن على صالذي ين ستوري الد ضىاألخذ بعين االعتبار المقت

 لحياةا مجاالت وفي التعليم، مجال في إدماجهاوكيفيات لألمازيغية   الرسمي تفعيل الطابع

 .األولوية ذات العامة

 سي، هذه اللغة في التعليم المدر سلتجربة تدري شامل تقييم إنجاز بدون يتأتى لن ذلك نأ غير

 .2"مازيغية في التعليم العاليسات األوكذا لتجربة الدرا

في  ةمسالك اإلجازب الخاصةاألساتذة بتقديم ملفاتهم الوصفية وقد ألزمت الوزارة السادة     

إياهم بملئه  ، منبهةالتعليم، وفق مسلك أعدته الوزارة الوصية على التربية بالتعليم االبتدائي

تنظيم لا، وألخذ فكرة به نقدم فيما يلي وحدات ومحتويات المسلك النموذجيااللتزام التام بو

 .التعليم االبتدائي-العام لسلك اإلجازة في التربية 

 

 

 

 

                                                             
https://www.csefrs.ma/wp-، المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 1 

content/uploads/2017/09/Vision_VF_Ar.pdf  2019ديسمبر  10، تمت الزيارة بتاريخ 

 نفسه 2 

https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2017/09/Vision_VF_Ar.pdf
https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2017/09/Vision_VF_Ar.pdf
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 االبتدائي التعليم-التنظيم العام لسلك اإلجازة في التربية 

 

 كوين التخصصيتاستكمال ال

 الوحدة المدة

ل
ص

لف
ا

 2
 

 

 الوحدة المدة

ل
ص

لف
ا

 1
 

 1اللغة العربية  50 2اللغة العربية  50

 1اللغة الفرنسية  50 2اللغة الفرنسية  50

 1الرياضيات  50 2الرياضيات  50

 1العلوم  50 2العلوم  50

 التاريخ والجغرافيا 50 التربية اإلسالمية 50

 علوم التربية 50 الديدكتيك العامة 50

50 
 معلوماتتكنولوجيا ال

 2ت في التدريس الاتصواال
50 

 معلوماتتكنولوجيا ال

 1ت في التدريس الاتصواال

  

 تعميق التكوين التربوي

 الوحدة المدة

ل
ص

لف
ا

 
4

 

 

 الوحدة المدة

ل
ص

لف
ا

 
3

 

 النفس التربوي النمو وعلم سيكلوجيا 50 التربية سوسيولوجيا 50

 1ديدكتيك اللغة العربية  50 2ديدكتيك اللغة العربية  50

 1ديدكتيك اللغة الفرنسية  50 2ديدكتيك اللغة الفرنسية  50

 1ديدكتيك الرياضيات  50  2ديدكتيك الرياضيات  50

 1ديدكتيك النشاط العلمي  50  2ديدكتيك النشاط العلمي  50

 ديدكتيك التاريخ والجغرافيا 50 ديدكتيك التربية اإلسالمية 50
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 استكمال التكوين التربوي

 الوحدة المدة

ل
ص

لف
ا

 
6

 

 

 الوحدة المدة

ل
ص

لف
ا

 
5

 

 )بيداغوجيا األهداف( 1طرق ومقاربات  50 )المقاربة بالكفايات( 2طرق ومقاربات  50

50 
و النفسي والحركي التربية الفنية والنم

 واالجتماعي
50 

و النفسي والحركي والنمالتربية البدنية 

 واالجتماعي

 تقنيات التنشيط 50 اللغة والثقافة األمازيغية 50

50 
 2للغة اإلنجليزية ا

 1للغة اإلنجليزية ا 50

 علم القياس والتقويم 50 أخالقيات المهنة والتربية على القيم 50

 1في وسط مدرسي  االنغماستدريب  50 2في وسط مدرسي  االنغماستدريب  50

 

 

لما  برمته، لتعليم االبتدائيبااالتنظيم العام لسلك اإلجازة في التربية محتويات تعمدنا إيراد 

نا يهمما ، وتفاصيل حول الهندسة العامة للمواد والساعات المخصصة لهايحتوي عليه من 

 :والتي يمكن أن نبدي عليها المالحظات التالية ،اللغاتهو  خاص بشكل

 ساعة. 200 ديدكتيكهاوللغة العربية  تخصص 

 ساعة. 200 ديدكتيكهاوللغة الفرنسية  تخصص 

 ساعة. 100للغة اإلنجليزية  تخصص 

 ساعة.  50األمازيغية  والثقافة للغة تخصص 

ة عن النظرة الدوني حيعبر بوضوإن الغالف الزمني المخصص للغة والثقافة األمازيغية،    

ات الكفاءوعدم التعاطي الجدي إلعداد  ،لهذه اللغة للمسؤولين في قطاع التربية والتكوين

البشرية والموارد الديداكتيكية لتدريسها وتعميمها في السلك االبتدائي، فلم يخصص لها سوى 

ساعة(، ونصف ما خصص  200ساعة( والفرنسية ) 200ربع ما خصص للغة العربية )

ساعة(، رغم كونها لغة رسمية للدولة، كما ينص على ذلك الدستور  200لإلنجليزية )

ورغم أنه توجد من بين الوثائق التي أرسلتها الوزارة لمسؤولي وأساتذة المؤسسات  المغربي،
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عداد مهمة من أساتذة التعليم االبتدائي، وهي كالتالي: الجامعية ما يفيد الحاجة الماسة أل

 .20201أستاذا سنة  3088، و2029أستاذا سنة  9872، و2018أستاذا سنة  2835

ما جاء في  ، هووما يبين أكثر التعامل السلبي للمسؤولين مع األمازيغية في المدرسة المغربية 

مقارنة مع  ،وحدة هذه اللغة محتويات وأهداف الملف الوصفي النموذجي الوزاري فيما يخص

محددة في عناصر معينة بالنسبة للعربية والفرنسية  ياتهامحتو ، فإذا كانتغيرها من اللغات

  على:مثال تسعى لجعل الطالب قادرا واإلنجليزية، وأهداف التكوين 

  تبسيط الدرس اللغوي األكاديمي وأجرأته في خطوات منهجية مدرسية وفق ما قررته

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛

  ؛الوظيفيبعده تفعيل 

  معرفة وتوثيق أهم المصادر اللغوية التي يمكن االعتماد عليها في هذا المجال، وأخذها

 بعين االعتبار في مرحلة تحضير درس خاص بأحد مكونات هذه اللغات.

 هذه اللغات تمكين الطالب)ة( من مجموعة من المعارف والقدرات في مجال ديدكتيك 

 ربية والتكوينتكوين مترشحين لمهن الت 

 إكساب الطالب مهارات إعداد مناهج تدريس. 

 األمازيغية، جاءت فضفاضة وعامة تتضمن ما يلي:اللغة و الثقافة وحدة مضامينفإن 

 للثقافة األمازيغية ةالعناصر األساسي▪

 .والجماليةاألمازيغي، أنساقه وأجناسه، خصائصه النوعية  األدب-

 .والجغرافيا البشرية االجتماع وتاريخ الحضاراتاألساسية لعلم  مفاهيمال  -

 .مختلف الجوانب المادية وغير المادية للتراث األمازيغي -

 .مفاهيم حول المشهد السوسيولساني المغربي  -

 التواصل باللغة األمازيغية▪

تقدم نفسك، االستعالم،  كيف األمازيغية:الشفوي باللغة  للتواصل العناصر األساسية -

 االستعمال، االستدالل.التعبير عن المشاعر، تسمية أدوات 

 2.القواعد األساسية للنحو والصرف األمازيغي -

ن مالواردة أعاله، سيالحظ بأنه  وحدة الثقافة واللغة األمازيغية إن المتمعن في مضامين   

غير المعقول بل ومن المستحيل أن ندرس وحدة تحتوي على كم هائل من العناصر الثقافية 

واللغوية لألمازيغية في خمسين ساعة، وحدة كان باإلمكان ـ لو تم إقرار عدالة لغوية ـ أن 
                                                             

االبتدائي، لألمازيغية للتعليم  منصبا 018ل سوى عن حاجتها  ة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميوزارلم تعلن    1 

 بأقسامهم لتدريس األمازيغية. 2020، وسيلتحقون سنة لمهن التربية والتكوين ةالمركز الجهويهذه السنة في  سيتكونون

 Descriptif de Licence d’accréditation d’une        التعليم االبتدائي مسلك اإلجازة المهنية في التربيةالملف الوصفي لطلب ظر: ان 2 
licence d'éducation Primaire                                                                                                                                                  
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 كما هو الشأن مع العربية والفرنسية،، على األقل ساعة 200يمدد غالفها الزمني إلى 

 مضامين هذه الوحدة التي تضم العناصر األساسية للثقافةبلإلحاطة بتفصيل نسبي  وذلك

، خصائصه النوعية والجماليةو أنساقه وأجناسهب األدب األمازيغي) واللغة األمازيغية

واصل الت...الخ( والمفاهيم األساسية لعلم االجتماع وتاريخ الحضارات والجغرافيا البشرية

لنحو القواعد األساسية لو الشفوي باللغة األمازيغيةالعناصر األساسية للتواصل )اللغة هذه ب

 .(...الخوالصرف األمازيغي

، كما تم تسطيرها في الملف الوصفي النموذجي، أهداف هذه الوحدةلكننا عنما نستحضر  

إلى مستوى تحقيق عدالة لغوية يتبين بالملموس أن أمر إدراج األمازيغية فيه، ال يرقى 

في تزويد معلم المستقبل  ال تتمثل سوى، إذ أن أهدافها 2011تنسجم مع مضامين دستور 

  .1بالعناصر الثقافية وأدوات التواصل التي ستعزز اندماجه في محيطه السوسيومهني

ليس هو تكوين مدرسي األمازيغية للسنوات المقبلة، بل هو فقط  إذن، الهدف من هذه الوحدة

تزويد معلم المستقبل بالعناصر الثقافية وأدوات التواصل التي ستعزز اندماجه في بيئته 

ما يتضمنه توصيف محتويات هذه الوحدة والتي ال تقحم في  االمهنية. وهذاالجتماعية 

عميق التكوين التربوي بل في مستوى مستوى استكمال التكوين التخصصي أو مستوى ت

وهذا الهدف على عالته، ال يمكن أن يتحقق سواء بالنظر إلى ، استكمال التكوين التربوي

 .الغالف الزمني المخصص لهذه الوحدة أو بالنظر إلى عناصر محتوياتها

  

 خاتمة     

رغم أن الوزارة تعترف من خالل اإلحصائيات في مراسالتها للمؤسسات الجامعية    

بالنقص الحاد والحاجيات المهمة من الموارد البشرية للسنوات المقبلة لتدريس األمازيغية 

رغم ظهور بعض المؤشرات األولية عند بعض الفاعلين و ، في أفق تعميمها في اإلعدادي

همهم إلدماج األمازيغية في الجهاز التربوي الدراسي، وإصدار السياسيين المغاربة وتف

مجموعة من القوانين التشريعية التي تصب في نفس المنحى،  فيالحظ أن هناك هوة عميقة 

 وزارة التربية الوطنية والتكوينلجدا بين الوضعية الفعلية لهذه اللغة والتخطيط اللغوي 

يشها، تسعى جاهدة لتهمو رياح التغيير ستعاك التي المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

كما يالحظ عدم االلتزام بالمرجعيات القانونية والسياسية والدستورية، والتي لم تفعل ألجل 

 إنصاف هذه اللغة لسن سياسة لغوية عادلة تنصف كل المكونات اللسانية بالمغرب.
 

 

  

 

. 

                                                             
 نفسه 1 
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 18و 17العدد  نوافذ"المسألة األمازيغية في المغرب"  بوكوس:أحمد  –

   73.2002ص

"األمازيغية في المدرسة المغربية: مسيرة لم تكتمل، أو عنف : يأمحرف عبد الهاد –

 ،66 المغربيةالعنف في المدرسة اللغة في المدرسة المغربية"، يوم دراسي حول 

 2015داغوجي المدرسة العليا لألساتذة/تطوان منشورات دفاتر البي

، 59ص " مكاسب األمازيغية في عهد الملك محمد السادس "، : يأمحرف عبد الهاد –

دستور  2019عدد خاص، غشت المجلة الدولية للدراسات الدولية االستراتيجية، 

 2011المملكة المغربية 

، المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي –

-https://www.csefrs.ma/wp

content/uploads/2017/09/Vision_VF_Ar.pdf  تمت الزيارة بتاريخ ،

 2019ديسمبر  10

 ، ووقعته ست جمعيات ثقافية أمازيغية.1991غشت  5ميثاق أكادير، صدر في  –

االستراتيجية واإلحصاء ، مديرية 2013/2014موجز إحصائيات التربية  –

 والتخطيط، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

ريدة ، الجيتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 51.17إطار رقم  -قانون  –

 2019أغسطس  19الموافق ل  1440الرسمية للمملكة المغربية، ذو الحجة 

تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية المتعلق بتحديد مراحل  26.16قانون تنظيمي رقم  –

ة ة، الجريدوكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوي

 2019سبتمبر  26الموافق ل  1441محرم  26الرسمية للمملكة المغربية، 

   التعليم االبتدائي مسلك اإلجازة المهنية في التربيةالملف الوصفي لطلب   –

Descriptif de Licence d’accréditation d’une licence d'éducation 

Primaire  
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