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Transnationale 
Bildung in 
Meknès 

 

   

 

Pioniere aus Marokko an der FH Aachen 
 

 

 

Zum Wintersemester 2013/14 hat die erste Studierendengruppe aus 
Meknès/Marokko ihr Studium am Campus Jülich der FH Aachen 
aufgenommen. Die dreizehn Studierenden sind im Studiengang ''Angewandte 
Chemie'' immatrikuliert, der als transnationales Bildungsangebot mit 
Bachelor-Doppelabschluss von der FH Aachen zusammen mit der Université 
Moulay Ismaїl in Meknès angeboten wird. 

 

 

 

Der Bachelorstudiengang ''Angewandte Chemie'' umfasst sechs Semester: Das 
Besondere an ihm ist, dass die Studierenden die ersten vier Semester an der 
Universität in Meknès verbringen und das Abschlussjahr im 5. und 6. Semester an 
der FH Aachen stattfindet. Der Unterricht erfolgt in Marokko in französischer und 
deutscher Sprache, in Deutschland ausschließlich auf Deutsch. Der 
Deutschlandbezug ist von Anfang an gegeben: Das Studienangebot orientiert sich 
an einem deutschen Lehrplan, es gibt intensiven Deutschunterricht und auch 
deutsche Dozenten und Professoren der FH Aachen, die so genannte ''Fly-in-
Faculty'', unterrichten in Marokko. Unter anderen ist der Projektleiter Prof. Dr. 
Thomas Mang, Leiter des Instituts für Angewandte Polymerchemie im Fachbereich 
Chemie und Biotechnologie am Campus Jülich, regelmäßig vor Ort in Meknès. Das 
''Made in Germany'' wird zudem durch den immensen Praxisbezug des 
Studiengangs deutlich: Die Orientierung am deutschen Fachhochschulmodell 
kommt auch hier – wie in anderen TNB-Projekten in der MENA-Region – zum 
Tragen. Da dieses praxisnahe Hochschulmodell in Marokko noch wenig bekannt 
ist, weckt dieses Angebot auch das besondere Interesse der Wirtschaft und der 
Industrie: Das Projekt wird sowohl von der deutschen als auch von der 
marokkanischen Industrie unterstützt und begleitet – und zeigt dadurch bereits jetzt 
den Bedarf und die Marktrelevanz des angebotenen Studiengangs vor Ort in 
Marokko. 
 
Während des Abschlussjahres in Jülich werden die Studierenden nicht nur intensiv 
im Rahmen des theoretischen Fachstudiums auf den Abschluss und die 
Bachelorarbeiten vorbereitet; sie erhalten auch eine intensive praktische 
Ausbildung im Laborbereich und absolvieren ein Praktikum. Darüber hinaus werden 
sie ihre Deutschkenntnisse weiter vertiefen, damit sie Ende 2013, Anfang 2014 die 
zweite Stufe der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH 2) 
ablegen können und somit offiziell als Studierende an der FH Aachen anerkannt 
werden.  
 

 

 



Revue de Presse de l’UMI 
Novembre 2013 

 
 

 

 

 

Angehende ''Botschafter'': Die Studierenden aus Meknès sind sich ihrer Chancen bewusst 

© Houssam Elbasri 

  

Außerordentlich motiviert 

Die Studierendengruppe, die am Campus Jülich vor kurzem als erste das Studium 
im Abschlussjahr aufgenommen hat, ist außerordentlich motiviert und spricht 
zudem zum Großteil sehr gut Deutsch. Den jungen Menschen ist bereits klar 
geworden, dass sie als erste ''Kohorte'' und Pioniere dieses bedeutenden 
Studienprojektes eine wichtige Funktion für ihr Land und als Multiplikatoren für die 
künftigen Studierendengenerationen innehaben: Sie werden nicht nur als 
Ansprechpartner, sondern auch als ''Botschafter'' für das Projekt dienen und als 
Mediatoren zwischen den beiden beteiligten Ländern tätig sein. Zugleich werden 
sie durch eine erfolgreiche Integration in den marokkanischen Arbeitsmarkt die 
Weichen stellen für eine erfolgreiche Implementierung des Studienprojekts in die 
marokkanische Hochschullandschaft. Die Studierendengruppe wünscht sich, dass 
noch mehr derartige deutsch-marokkanische Studienangebote initiiert werden, 
manch einer träumt sogar von einer deutsch-marokkanischen Hochschule. Ein 
möglicher Schritt in diese Richtung ist die Beantragung eines weiteren 
Studiengangs seitens der FH Aachen. 
 

Erfolgversprechendes deutsch-marokkanisches Beispiel 

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2013 
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 يناقشون إنشاء مؤسسة جامعية متخصصة في الفنون في المغرب
رهانات التكوين والتنشيط في الجامعات"ندوة دولية في مكناس تحت عنوان   

 المغرب اليوم

13:22 2013أكتوير /1 تشرين11, الجمعة  GMT 

 

 حميد بن عبد اهللا- فاس

نوفمبر المقبل، ندوة دولية في /  تشرين الثاني15 و14تنظم المدرسة العليا لألساتذة في مدينة مكناس المغربية، يومي 
، بمشاركة مجموعة من "الفنون في الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة، رهانات التكوين والتنشيط"موضوع 

 .الباحثين الجامعيين والمهتمين، الذين يتدارسون محاور متعددة ومتنوعة، تصب في صلب هذا الموضوع

ويناقش المشاركون في مشروع إنشاء مؤسسة جامعية متخصصة في الفنون، وتحديد مهامها، والتصورات 
الفنون في الجامعات والمعاهد بين "البيداغوجية، والمسارات األكاديمية الكفيلة بإنجاحها، عقب تدارسهم محاور 

التكوين والتنشيط، والتجارب الجامعية الدولية في مجال تدريس الفنون، واألوضاع البيداغوجية واألكاديمية للمعاهد 
 ."الفنية المغربية المتخصصة
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ويتطرق المشاركون، طيلة يومين، في جلسات مختلفة، بالدرس والتحليل، إلى مفهوم التعليم الفني الجامعي، وأهدافه 
ومساراته البيداغوجية، وديداكتيك الفنون، مع تدارس أوضاع الفنون في الجامعة المغربية، من حيث التخصصات 

 ."والبرامج والمقررات ووحدات التكوين والمسالك، والفنون والبيداغوجيا الجامعي

واقترحت الجهة المنظمة هذه المحاور، وفتحت باب المشاركة لكل المعنيين فيها، معينة لجنة علمية تتكون من أساتذة 
التعليم العالي في المدرسة العليا لألساتذة في مكناس حسن يوسفي، ومحمد أمين، ومحمد عفط، وإدريس مسكين، 

 كلمة، مرفقة بموجز عن السيرة العلمية، في أجل ال يتعدى 250تستقبل ملخصات المساهمات المرتقبة في حوالي 
 .الخميس المقبل

وتتوخى الندوة القيام بتشخيص دقيق ألوضاع الفنون في الجامعات والمعاهد المغربية، واقتراح البدائل، بغية تحقيق 
الرهانات المرجوة منها، على صعيدي التكوين والتنشيط، واإلفادة واالستفادة من تجارب دولية رائدة في هذا الباب، 
سواء في الوطن العربي أو أوروبا وأميركا وآسيا، واستحضار تراكماتها ومقترحاتها في كل منظور مستقبلي بشأن 

 .الفنون في الجامعة المغربية

وتأتي الندوة في وقت تعرف فيه الفنون، في اختالف أنواعها وأجناسها، حضوًرا قوًيا ومتوازًنا في التعليم الجامعي 
دولًيا، تعكسه أوضاعها البيداغوجية، واإلشعاعية، في كليات ومعاهد ومراكز ومحترفات ومختبرات ونواد فنية متنوعة، 

 .فيما تعيش الفنون في الجامعة المغربية وضعية ملتبسة وغير مستقرة وغير متوازنة، على صعيد التكوين أو التنشيط

ويتفاوت الحضور الجزئي للفنون في الجامعات المغربية ما بين جامعة وأخرى في المسالك والشعب والوحدات 
المبرمجة فيهما، فيما تعرف مؤسسات جامعية حركية نسبية على صعيد التنشيط الفني، في حين تعيش أخرى على 
إيقاع الجمود، وغياب اإلشعاع الثقافي المتصل بالفنون، بل إن الفنون فيها ال تحظى باالهتمام المعرفي واألكاديمي 

 .واإلشعاعي المأمول

وتبقى أوضاع التعليم الفني في المغرب، جامعًيا كان أو غير تابع للجامعة، يحتاج لمساءلة قوية على أصعدة متعددة، 
بينها الوضع البيداغوجي والديداكتيكي المتصلين بالتكوين، ومساراته وأهدافه ومسالكه ومحتوياته، والجانب المتصل 

بالتنشيط من حيث بنياته وآلياته وأوضاعه وانعكاساته على األوضاع السوسيولوجية، والسيكولوجية للطالب، 
 .ومساراتهم العلمية والمهنية والحياتية

ويكاد التنشيط يقتصر على المسرح، الذي يحضر في غالب الجامعات بكيفية ظرفية، عبر المهرجانات الجامعية الوطنية 
والدولية في الدار البيضاء، وأغادير، وفاس، وطنجة، ومراكش، ووجدة، بالتوازي مع بعض األنشطة المتفرقة، وغير 
المنتظمة، بشأن السينما والفيديو، فيما تغيب كلًيا تظاهرات جامعة وازنة بشأن الموسيقى والرقص والفنون التشكيلية 

 *.والفنون الرقمية الجديدة

وفي شأن التكوين، تعيش الفنون إما خارج دائرة االنشغال األكاديمي، أو على هامشها في مختلف الشعب والمسالك 
الجامعية، السيما في كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية، رغم بعض المحاوالت التي بوأت المسرح مكانة علمية، إما من 

خالل برمجة وحدات مسرحية في سلك اإلجازة، أو عبر فتح مسالك للماستر، أو مختبرات للدكتوراة في الدراسات 
 .المسرحية

ويبقى الحضور العلمي لهذا الفن في الجامعة محدوًدا وخاضًعا لظرفيات تتفاوت بين مؤسسة وأخرى، فيما تحتاج 
المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط "األوضاع البيداغوجية واألكاديمية التي تعيشها هذه المؤسسات، السيما منها 

، العتبارهما نموذجين في هذا اإلطار، إلى وقفة تأملية لمراجعة مسارات "المعهد الوطني للفنون الجميلة"، و"الثقافي
 .التكوين
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 ندوة دولية بمكناس تناقش واقع التعليم الفني بالجامعة المغربية
 

28.11.2013 

الفنون " أشغال ندوة دولية حول موضوع ? اليوم الخميس بمكناس? انطلقت/ومع/ نونبر28مكناس 
تنظمها ، على مدى يومين، " رهانات التكوين والتنشيط: في الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة

 . المدرسة العليا لألساتذة بمكناس

الذي يؤطره أساتذة باحثون في التعليم الفني والتنشيط الثقافي ? ويشكل هذا الملتقى العلمي
كال من الجزائر وتونس ومصر ولبنان واإلمارات، فضاء للنقاش والحوار ? باإلضافة إلى المغرب? يمثلون

 . حول التعليم الفني الجامعي بالمغرب

وأكد رئيس جامعة موالي اسماعيل السيد أحمد لبريهي، خالل الجلسة االفتتاحية ، على أهمية 
هذا اللقاء الذي يشكل فرصة لفتح باب الحوار والتداول قصد تشخيص مختلف االختالالت المتصلة 
بالتعليم الفني الجامعي بمختلف قضاياه البيداغوجية وإشكاالته التنظيمية، مضيفا أن هذه الندوة 
تشكل أيضا مناسبة القتراح األفكار والتصورات العلمية التي من شأنها النهوض بأوضاع الفنون في 

 . الجامعة المغربية على صعيدي التكوين والتنشيط

من جهته، أبرز مدير المدرسة العليا لألساتذة بمكناس السيد محمد ياسين ، أن هذا اللقاء يروم 
رصد اإلكراهات والعوائق التي تحول دون ترسيخ وتطور الفاعلية الفنية في أبعادها ومجاالتها 

المختلفة داخل الجامعة المغربية والمعاهد العليا المتخصصة، مضيفا أن هذا التظاهرة العلمية 
تتوخى أيضا إرساء السبل المفضية إلى بعث حياة فنية ذات جذور مستوحاة من الرصيد الفني 

 .الوطني والعالمي

من جانبه، ثمن عصام أبو القاسم، ممثل إدارة المسرح بدائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة باإلمارات 
العربية المتحدة، تنظيم هذا اللقاء العلمي ، معتبرا أن مشروع الشراكة بين إدارة المسرح 

والمدرسة العليا لألساتذة سيخدم الحركة المسرحية ويؤسس لقاعدة أكاديمية للمسرح محليا 
 . وعربيا

أما السيد محمد أمين رئيس شعبة اللغة العربية بالمدرسة العليا لألساتذة فأشار إلى أن هذه 
الندوة هي فرصة لألساتذة والطلبة لتبادل الخبرات والتجارب وتطوير األفكار ، مبرزا أن الشعبة 

عملت خالل السنتين الماضيتين على إحداث أربعة مسالك في اإلجازة المهنية والماستر 
 .المتخصص

من جهته، أكد السيد خالد أمين رئيس المركز الدولي لدراسات الفرجة بطنجة أن المركز حاول منذ 
 .إنشائه تقديم مبادرات علمية للنهوض بالثقافة المغربية والعربية
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وتتواصل أشغال هذا الملتقى، بتنظيم عدة ورشات تتناول مجموعة من المحاور منها على 
إشكاالت : الفنون في الجامعة "و " الفنون بين االعتبار االجتماعي والوضعية األكاديمية"الخصوص، 

األوضاع البيداغوجية : المعاهد الفنية المتخصصة بالمغرب"و " التكوين وإكراهات التنشيط
 . "تجارب عربية: التعليم الفني الجامعي"و" واألكاديمية
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 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمكناس تنظم عدة أنشطة لتشجيع الشباب على خلق مقاوالت

 

شكل موضوع نشر ثقافة المقاولة وإنعاش الحس المقاوالتي عند الشباب محور مجموعة من األنشطة انطلقت 
فعالياتها ، يوم األربعاء الماضي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمكناس، والتي نظمتها ، على مدى ثالثة أيام، 

تافياللت في إطار االحتفال بالدورة السادسة لألسبوع -اللجنة الجهوية لدعم إحداث المقاوالت لجهة مكناس
 .) نونبر الجاري24 إلى 18من (العالمي للمقاولة 

فرع جهة مكناس تافياللت، جميع - وتستهدف هذه األنشطة ، المنظمة بتعاون مع مركز المسيرين الشباب المغرب
 . الطلبة التابعين لجامعة موالي اسماعيل والطلبة المتدربين بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة بمكناس

تطرق خالله عدد من " خلق المقاوالت بمكناس" وتميز اليوم االفتتاحي لهذه التظاهرة، بتنظيم لقاء حول موضوع 
المتدخلين إلى التعريف بالمشاريع االستثمارية الممكن إنجازها من طرف الطلبة والحاملين لمشاريع مبتكرة بجهة 

مكناس تافياللت وكذا التعريف بالمؤسسات التي يمكن أن تقدم لهؤالء الشباب مساعدات إلنجاز مشاريعهم المقاوالتية 
 .بالجهة

كما تطرق المتدخلون، وهم يمثلون المركز الجهوي لالستثمار، وجامعة موالي اسماعيل، ومكتب التكوين المهني 
وإنعاش الشغل بمكناس والوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات، ومركز المسيرين الشباب المغرب فرع جهة مكناس 

تافيالت، ومؤسسة البنك الشعبي لدعم خلق المقاوالت، واالتحاد العام لمقاوالت المغرب لجهة مكناس تافياللت، إلى 
 .مراحل خلق مقاوالت الشباب من خالل المواكبة واالحتضان والتمويل والمصاحبة وصوال إلى إقامة المشروع
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ويتضمن برنامج هذه األنشطة ، على الخصوص، تنظيم مسابقة بين الطلبة ترتكز على محاكاة تسيير شركة افتراضية 
على جهاز الكمبيوتر وذلك بهدف جلب اهتمام الشباب بالمقاوالت ونشر مفهوم التحدي عندهم ، إضافة إلى تمكينهم من 

يشار إلى أن اللجنة الجهوية لدعم إحداث . مالمسة المفاهيم األساسية المرتبطة بعالم األعمال وتسيير المقاوالت
 ، تضم ممثلين عن المركز الجهوي لالستثمار، وجامعة 2004تافياللت ، التي تم إحداثها سنة -المقاوالت لجهة مكناس

موالي اسماعيل، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمكناس والوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات، ومركز 
المسيرين الشباب المغرب فرع جهة مكناس تافيالت، ومؤسسة البنك الشعبي لدعم خلق المقاوالت، واالتحاد العام 

 . لمقاوالت المغرب لجهة مكناس تافياللت
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 )صور(جامعة موالي إسماعيل تحتفي بطلبتها المتفوقين 

 

احتضنت قاعة الندوات التابعة للمركب اإلداري و الثقافي لوزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية بمكناس،مساء 
 نونبر الجاري،حفل توزيع جوائز التميز على الطالبات و الطلبة المتفوقين في العديد من 27أمس األربعاء 

المسالك الدراسية األساسية والمهنية، التابعة لمختلف مؤسسات جامعة موالي إسماعيل برسم الموسم 
 . 2014ـ2013الجامعي 

،تم 2014ـ 2013للموسم الجامعي " الجامعة في محيطها"ونظم على هامش هذا الحفل وفي إطار سلسلة المحاضرات 
 : تنيظم ندوة فكرية من تأطير األستاذ أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة األمازيغية حول موضوع

"  Diversité langagière et bilinguisme institutionnel au Maroc à la lumière des 
dispositions de la Constitutions : Défis, enjeux et stratégie. " 

وتم خالل نفس المناسبة توقيع اتفاقية شراكة و تعاون بين جامعة موالي إسماعيل و المعهد الملكي للثقافة األمازيغية و 
 .ذلك من أجل تكثيف الجهود و السعي إلى اإلسهام في تفعيل رسمية اللغة األمازيغية بالمغرب

كما تم كذلك على هامش هذا الحفل، توشيح كل من األستاذ عبد العالي بوطيب أستاذ التعليم العالي بكلية اآلداب و العلوم 
اإلنسانية بمكناس بوسام اإلستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة و السيد إبراهيم اإليراري موظف بنفس الكلية، بوسام 

 .اإلستحقاق الوطني من الدرجة األولى
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وسجلت مكناس بريس عدم حضور أي مسؤول رسمي، كعمدة المدينة أو والي الجهة، عن الحدث الذي يعد ذا أهمية 
ليطرح األمر أكثر من تساؤل حول األسباب الخفية وراء .بالغة لتحفيز وترسيخ تقافة التفوق والتميز في صفوف الطلبة

 !!! هذا الغياب

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revue de Presse de l’UMI 
Novembre 2013 

 
 

 

 

 

 

 

التنوع اللغوي بالمغرب يتعين تدبيره بطريقة واضحة ومتجانسة: بوكوس  
 

28.11.2013 

07h46 

 

أرشيف| أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة األمازيغية   

 

أكد عميد المعهد الملكي للثقافة األمازيغية السيد أحمد بوكوس، أمس األربعاء بمكناس، أن التنوع اللغوي والثقافي 
 .بالمغرب يتعين تدبيره على مستوى السياسة اللغوية بطريقة واضحة ومتجانسة

 حول 2014-2013وأوضح أحمد بوكوس، خالل ندوة نظمتها جامعة موالي إسماعيل بمناسبة افتتاح الموسم الجامعي 
تحديات، .. التنوع اللغوي واالزدواجية اللغوية المؤسساتية بالمغرب على ضوء المقتضيات الدستورية "موضوع 

، أنه ينبغي صياغة سياسة في المجال التربوي تحدد مكانة اللغة العربية بالدرجة األولى ثم اللغة "رهانات واستراتيجية
األمازيغية وباقي اللغات المتواجدة بالمدرسة والمؤسسات الجامعية المغربية، كما ينبغي، يضيف السيد بوكوس، 

 .توضيح الوضع القانوني لهاتين اللغتين واللغات األخرى، وتحديد وظائف كل لغة من هذه اللغات
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واستعرض أحمد بوكوس مقتضيات بنود الفصل الخامس من الدستور المتعلقة بترسيم اللغتين العربية واألمازيغية، 
، وتؤسس لسياسة لغوية تربوية عبر التنصيص على 1996مقارنة مع دستور " متقدمة جدا"معتبرا أنها مقتضيات 

إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي من بين مهامه إيجاد وصياغة سياسة لغوية واضحة المعالم 
توضح التكامل الوظيفي للغتين، من خالل تحديد وظائف اللغة العربية الفصحى واللغة األمازيغية وعالقة هاتين اللغتين 

 .باللغات األجنبية

هو نظام يجعل ميزان القوى بين هاتين اللغتين الرسميتين " المستقرة"وأكد أحمد بوكوس أن نظام االزدواجية اللغوية 
ستمكن من العيش في السلم االجتماعي واللغوي والثقافي، كما أنها " متقدمة"متكافئا، معتبرا أن ترسيمهما هو مبادرة 

 .مبادرة تؤسس لسياسة لغوية جديدة ومتجددة

كما دعا عميد المعهد الملكي للثقافية األمازيغية المؤسسات الجامعية والمدرسة المغربية إلى تدبير معقلن لمسألة التنوع 
اللغوي والثقافي، مشيرا إلى أن التمكن من اللغة األمازيغية واللغات األجنبية األخرى يضمن الولوج لمجتمع المعرفة 

وسوق الشغل، ومشددا على ضرورة أن يأخذ المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أثناء وضعه لتصور شامل 
 .للسياسة اللغوية بعين االعتبار متطلبات سوق الشغل

من جهة أخرى، أكد أحمد بوكوس أن مشروع الجهوية الموسعة سيفتح آفاقا للغة األمازيغية، معتبرا أن تفعيل مشاريع 
التنمية البشرية رهين بالنهوض بهذه اللغة وإدماجها في المشاريع التنموية التي ال يلقى بعضها نجاحا في مناطق من 

جهات المملكة لكون الساكنة ليست متمكنة من لغة التداول التي لها صلة بموضوع التنمية مما يحول دون تملكها لهذه 
 .المشاريع

من جهته، أكد رئيس جامعة موالي إسماعيل،  أحمد لبريهي، أن إحداث المعهد الملكي للثقافة األمازيغية يعتبر حدثا 
نوعيا في المسار متعدد األبعاد والروافد للثقافة المغربية، مشيدا بالجهود التي يبذلها المعهد في مضمار البحث 

 .والتكوين المرتبطين باللغة والثقافة األمازيغيتين

وأبرز أن مؤهالت الجامعة في الدراسات اللغوية واألدبية وفي العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم البيولوجية 
كفيلة بجعل جامعتنا قادرة على بلورة واحتضان مسالك اإلجازة والماستر مقترنة مباشرة باللغة والثقافة "والجيولوجية 
 ."األمازيغيتين

وتم خالل هذه اللقاء التوقيع على اتفاقية شراكة في المجال العلمي والثقافي بين المعهد الملكي للثقافة األمازيغية 
 .وجامعة موالي إسماعيل وقعها السيدان أحمد لبريهي وأحمد بوكوس

ويلتزم الطرفان بموجب هذه االتفاقية، على الخصوص، بإرساء التعاون العلمي والبيداغوجي والثقافي المتعلق بأعمال 
البحث والتكوين وتبادل الخبرات والتأطير في مجال الدراسات األمازيغية وبالتنظيم المشترك لتظاهرات علمية وثقافية 

 .ذات االهتمام المشترك

 على عدد من الطلبة التابعين لجامعة 2013-2012كما تم، بالمناسبة، توزيع جوائز التميز برسم الموسم الجامعي 
األول بوسام  )أستاذ جامعي وموظف(موالي إسماعيل، فضال عن توشيح إطارين تابعين لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 .االستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة والثاني بوسام االستحقاق من الدرجة األولى
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 يجب تدبير التنوع اللغوي في السياسة اللغوية بوضوح وتجانس: بوكوس

و م ع- أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة األمازيغية   

  2013 نوفمبر 28, الخميس
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أكد عميد المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، أحمد بوكوس، أمس األربعاء بمكناس، أن التنوع اللغوي والثقافي بالمغرب 
 .يتعين تدبيره على مستوى السياسة اللغوية بطريقة واضحة ومتجانسة

 حول 2014-2013وأوضح بوكوس، خالل ندوة نظمتها جامعة موالي إسماعيل بمناسبة افتتاح الموسم الجامعي 
تحديات، .. التنوع اللغوي واالزدواجية اللغوية المؤسساتية بالمغرب على ضوء المقتضيات الدستورية «موضوع 

، أنه ينبغي صياغة سياسة في المجال التربوي تحدد مكانة اللغة العربية بالدرجة األولى ثم اللغة »رهانات واستراتيجية
توضيح «األمازيغية وباقي اللغات المتواجدة بالمدرسة والمؤسسات الجامعية المغربية، كما ينبغي، يضيف بوكوس، 

. »الوضع القانوني لهاتين اللغتين واللغات األخرى، وتحديد وظائف كل لغة من هذه اللغات

واستعرض بوكوس مقتضيات بنود الفصل الخامس من الدستور المتعلقة بترسيم اللغتين العربية واألمازيغية، معتبرا 
، وتؤسس لسياسة لغوية تربوية عبر التنصيص على إحداث 1996مقارنة مع دستور " متقدمة جدا"أنها مقتضيات 

المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي من بين مهامه إيجاد وصياغة سياسة لغوية واضحة المعالم توضح 
التكامل الوظيفي للغتين، من خالل تحديد وظائف اللغة العربية الفصحى واللغة األمازيغية وعالقة هاتين اللغتين باللغات 

. األجنبية

هو نظام يجعل ميزان القوى بين هاتين اللغتين الرسميتين " المستقرة"وأكد بوكوس أن نظام االزدواجية اللغوية 
ستمكن من العيش في السلم االجتماعي واللغوي والثقافي، كما أنها " متقدمة"متكافئا، معتبرا أن ترسيمهما هو مبادرة 

. مبادرة تؤسس لسياسة لغوية جديدة ومتجددة

كما دعا عميد المعهد الملكي للثقافية األمازيغية المؤسسات الجامعية والمدرسة المغربية إلى تدبير معقلن لمسألة التنوع 
اللغوي والثقافي، مشيرا إلى أن التمكن من اللغة األمازيغية واللغات األجنبية األخرى يضمن الولوج لمجتمع المعرفة 

وسوق الشغل، ومشددا على ضرورة أن يأخذ المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أثناء وضعه لتصور شامل 
 .للسياسة اللغوية بعين االعتبار متطلبات سوق الشغل

من جهة أخرى، أكد بوكوس أن مشروع الجهوية الموسعة سيفتح آفاقا للغة األمازيغية، معتبرا أن تفعيل مشاريع 
التنمية البشرية رهين بالنهوض بهذه اللغة وإدماجها في المشاريع التنموية التي ال يلقى بعضها نجاحا في مناطق من 

جهات المملكة لكون الساكنة ليست متمكنة من لغة التداول التي لها صلة بموضوع التنمية مما يحول دون تملكها لهذه 
. المشاريع

من جهته، أكد رئيس جامعة موالي إسماعيل، أحمد لبريهي، أن إحداث المعهد الملكي للثقافة األمازيغية يعتبر حدثا 
نوعيا في المسار متعدد األبعاد والروافد للثقافة المغربية، مشيدا بالجهود التي يبذلها المعهد في مضمار البحث 

. والتكوين المرتبطين باللغة والثقافة األمازيغيتين

وأبرز أن مؤهالت الجامعة في الدراسات اللغوية واألدبية وفي العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم البيولوجية 
كفيلة بجعل جامعتنا قادرة على بلورة واحتضان مسالك اإلجازة والماستر مقترنة مباشرة باللغة والثقافة "والجيولوجية 
". األمازيغيتين

وتم خالل هذه اللقاء التوقيع على اتفاقية شراكة في المجال العلمي والثقافي بين المعهد الملكي للثقافة األمازيغية 
 .وجامعة موالي إسماعيل وقعها ان أحمد لبريهي وأحمد بوكوس
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ويلتزم الطرفان بموجب هذه االتفاقية، على الخصوص، بإرساء التعاون العلمي والبيداغوجي والثقافي المتعلق بأعمال 
البحث والتكوين وتبادل الخبرات والتأطير في مجال الدراسات األمازيغية وبالتنظيم المشترك لتظاهرات علمية وثقافية 

. ذات االهتمام المشترك

 على عدد من الطلبة التابعين لجامعة 2013-2012كما تم، بالمناسبة، توزيع جوائز التميز برسم الموسم الجامعي 
األول بوسام  )أستاذ جامعي وموظف(موالي إسماعيل، فضال عن توشيح إطارين تابعين لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

. االستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة والثاني بوسام االستحقاق من الدرجة األولى
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يجب تدبير التنوع اللغوي في السياسة اللغوية بوضوح وتجانس: بوكوس   
 2013 –11 - 28يوم  الرأي المغربية نشر في

 

أكد عميد المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، أحمد بوكوس، أمس األربعاء بمكناس، أن التنوع اللغوي والثقافي بالمغرب 
  .يتعين تدبيره على مستوى السياسة اللغوية بطريقة واضحة ومتجانسة

 حول 2014-2013وأوضح بوكوس، خالل ندوة نظمتها جامعة موالي إسماعيل بمناسبة افتتاح الموسم الجامعي 
تحديات، .. التنوع اللغوي واالزدواجية اللغوية المؤسساتية بالمغرب على ضوء المقتضيات الدستورية «موضوع 

، أنه ينبغي صياغة سياسة في المجال التربوي تحدد مكانة اللغة العربية بالدرجة األولى ثم اللغة »رهانات واستراتيجية
توضيح «األمازيغية وباقي اللغات المتواجدة بالمدرسة والمؤسسات الجامعية المغربية، كما ينبغي، يضيف بوكوس، 

 .«الوضع القانوني لهاتين اللغتين واللغات األخرى، وتحديد وظائف كل لغة من هذه اللغات

واستعرض بوكوس مقتضيات بنود الفصل الخامس من الدستور المتعلقة بترسيم اللغتين العربية واألمازيغية، معتبرا 
، وتؤسس لسياسة لغوية تربوية عبر التنصيص على إحداث 1996مقارنة مع دستور " متقدمة جدا"أنها مقتضيات 

المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي من بين مهامه إيجاد وصياغة سياسة لغوية واضحة المعالم توضح 
التكامل الوظيفي للغتين، من خالل تحديد وظائف اللغة العربية الفصحى واللغة األمازيغية وعالقة هاتين اللغتين باللغات 

 .األجنبية

هو نظام يجعل ميزان القوى بين هاتين اللغتين الرسميتين " المستقرة"وأكد بوكوس أن نظام االزدواجية اللغوية 
ستمكن من العيش في السلم االجتماعي واللغوي والثقافي، كما أنها " متقدمة"متكافئا، معتبرا أن ترسيمهما هو مبادرة 

 .مبادرة تؤسس لسياسة لغوية جديدة ومتجددة

كما دعا عميد المعهد الملكي للثقافية األمازيغية المؤسسات الجامعية والمدرسة المغربية إلى تدبير معقلن لمسألة التنوع 
اللغوي والثقافي، مشيرا إلى أن التمكن من اللغة األمازيغية واللغات األجنبية األخرى يضمن الولوج لمجتمع المعرفة 

وسوق الشغل، ومشددا على ضرورة أن يأخذ المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أثناء وضعه لتصور شامل 
 .للسياسة اللغوية بعين االعتبار متطلبات سوق الشغل

من جهة أخرى، أكد بوكوس أن مشروع الجهوية الموسعة سيفتح آفاقا للغة األمازيغية، معتبرا أن تفعيل مشاريع 
التنمية البشرية رهين بالنهوض بهذه اللغة وإدماجها في المشاريع التنموية التي ال يلقى بعضها نجاحا في مناطق من 

جهات المملكة لكون الساكنة ليست متمكنة من لغة التداول التي لها صلة بموضوع التنمية مما يحول دون تملكها لهذه 
 .المشاريع
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من جهته، أكد رئيس جامعة موالي إسماعيل، أحمد لبريهي، أن إحداث المعهد الملكي للثقافة األمازيغية يعتبر حدثا 
نوعيا في المسار متعدد األبعاد والروافد للثقافة المغربية، مشيدا بالجهود التي يبذلها المعهد في مضمار البحث 

 .والتكوين المرتبطين باللغة والثقافة األمازيغيتين

وأبرز أن مؤهالت الجامعة في الدراسات اللغوية واألدبية وفي العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم البيولوجية 
كفيلة بجعل جامعتنا قادرة على بلورة واحتضان مسالك اإلجازة والماستر مقترنة مباشرة باللغة والثقافة "والجيولوجية 
 ."األمازيغيتين

وتم خالل هذه اللقاء التوقيع على اتفاقية شراكة في المجال العلمي والثقافي بين المعهد الملكي للثقافة األمازيغية 
 .وجامعة موالي إسماعيل وقعها ان أحمد لبريهي وأحمد بوكوس

ويلتزم الطرفان بموجب هذه االتفاقية، على الخصوص، بإرساء التعاون العلمي والبيداغوجي والثقافي المتعلق بأعمال 
البحث والتكوين وتبادل الخبرات والتأطير في مجال الدراسات األمازيغية وبالتنظيم المشترك لتظاهرات علمية وثقافية 

 .ذات االهتمام المشترك

 على عدد من الطلبة التابعين لجامعة 2013-2012كما تم، بالمناسبة، توزيع جوائز التميز برسم الموسم الجامعي 
األول بوسام  )أستاذ جامعي وموظف(موالي إسماعيل، فضال عن توشيح إطارين تابعين لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

  .االستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة والثاني بوسام االستحقاق من الدرجة األولى

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


