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إدماج اللغة األمازيغية في قنوات السمعي البصري العمومي تفعيال
للفصل الخامس من الدستور
مصطفى الخلفي
وزير االتصال ،الناطق الرسمي باسم الحكومة

تقديم:
نص الفصل الخامس من الدستور على أنه "تعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة،
باعتبارھا رصيدا مشتركا لجميع المغاربة ،بدون استثناء ،"...وعلى أنه "يُحدَث مجلس
وطني للغات والثقافة المغربية ،مھمته ،على وجه الخصوص ،حماية وتنمية اللغات العربية
واألمازيغية" .لقد شكلت اللحظة الدستورية الجديدة ،التي توجت مسارا إصالحيا عميقا
انخرط فيه المغرب منذ سنوات عدة ،محطة جديدة بخصوص تثمين وتنمية الرصيد اللغوي
ببالدنا بمختلف مكوناته وباألخص اللغة األمازيغية التي فتح الدستور الجديد المجال أمام
ترسيمھا.
إن المراجعة الدستورية األخيرة لم تخلق أوتكتشف وضعا جديدا ،بل إنھا قامت بإقرار
لواقع ملموس في الحياة العامة ،على اعتبار أن اللغة األمازيغية تشكل رصيدا مشتركا
بمنطوق المادة الدستورية ،كان وال زال جزءا ال يتجزأ من الثقافة والھوية المغربيتين
الغنيتين والمتعددة الروافد .لكن ومع ذلك فإن اإلقرار باللغة األمازيغية دستوريا يعني مأسسة
ھذا الواقع الثقافي العريق وإعطائه كل اإلمكانيات والضمانات الضرورية للتطور واالرتقاء.
على ھذا األساس ،وتفعيال لھذا المقتضى الدستوري ،أولت الحكومة عناية خاصة للمعطى
األمازيغي بالشكل الذي يواكب تطلعات المغاربة.
ففي مجال التعليم ،على سبيل المثال ،اتخذت الحكومة إجراءات تھدف إلى تسريع وتيرة
تدريس اللغة األمازيغية من أجل تحقيق ھدف مليون مستفيد خالل السنة الدراسية
 .2013/2012كما تعمل الحكومة على خلق مناصب الشغل لفائدة األساتذة والمؤطرين،
وتشجيع وتقوية مسالك الدراسات األمازيغية بالجامعات ،وتوفير شروط التكوين وتكثيف
التكوينات األساسية والمستمرة وخلق بنيات إدارية مكلفة بتدبير تدريس اللغة األمازيغية .أما
على المستوى الثقافي ،فإن الحكومة تعمل من خالل وزارة الثقافة ،على تشجيع ومواكبة
المبدعين في مختلف مجاالت الكتابة والتأليف باللغة األمازيغية وكذا الفنانين وتطوير كل
السبل الكفيلة بتثمين الموروث الثقافي األمازيغي وإبرازه ،على سبيل المثال ال الحصر.
ومن بين أھم مداخل تعزيز ملف ترسيم اللغة األمازيغية ،يحتل اإلعالم العمومي
السمعي البصري مرتبة متقدمة الرتباطه بشكل وثيق بتثمين وتنمية اللغة والثقافة
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األمازيغيتين .من ھنا جاءت مقاربة الوزارة الوصية على قطاع اإلعالم واالتصال لتعمل من
خالل دفاتر تحمالت اإلعالم العمومي السمعي البصري الجديدة على بلوغ ھدف اإلدماج
الحقيقي للغة األمازيغية مدخل رئيسيا لترسيمھا ،وفق مقتضيات الفصل الخامس من الدستور
الجديد للمملكة.

 .Iاالعتناء باألمازيغية لغة وثقافة من خالل دفاتر التحمالت الجديدة  :المقاربة
المعتمدة واألھداف المؤطرة
في إطار إعداد دفاتر التحمالت الجديدة ،اعتمدت وزارة االتصال مقاربة توخت اإلشراك
الفعلي والفعال للفاعلين األمازيغ في ھذه العملية من أجل النھوض باللغة والثقافة
األمازيغيتين ) .(1كما أن دفاتر التحمالت الجديدة تستھدف العناية باللغة األمازيغية من خالل
وضع أھداف عامة وقواعد مؤطرة للخدمة العمومية بخصوصھا ). (2
 .1مقاربة إعداد وتنزيل دفاتر التحمالت الجديدة بخصوص األمازيغية :
اعتمدت وزارة االتصال المقاربة التشاركية في مباشرة جميع المشاريع اإلصالحية التي
تھم النھوض بقطاع اإلعالم واالتصال ببالدنا .ولم يشكل إعداد دفاتر تحمالت الشركة
الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية االستثناء بالنسبة لھذه القاعدة ،على
اعتبار أنه خالل الشھرين األولين من الوالية الحكومية الحالية ،عقدت وزارة االتصال
اجتماعات مع العديد من الفعاليات من المجتمع المدني وتوصلت بأكثر من  35مذكرة
تتضمن اقتراحات بخصوص إعداد الدفاتر الجديدة .وقد برز خالل ھذه المرحلة الدور الذي
لعبته الفعاليات األمازيغية من خالل تقديم مقترحات بناءة ووجيھة تروم النھوض بالثقافة
واللغة األمازيغيتين في اإلعالم السمعي البصري العمومي .فبعد الزيارة التي قمنا بھا شھر
يناير  2012لمقر قناة »تمازيغت« واالجتماع بمسؤوليھا والعاملين فيھا والتي أتت مباشرة
بعد الزيارة التي قمنا بھا لمقر الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ،بدأ العمل على إدراج
مقترحات الفعاليات األمازيغية سواء منھا الفردية أوالجمعوية .وينبغي التذكير ھنا بأن كل
ھذه الفعاليات قد نوھت غير ما مرة بھذه المقاربة التشاركية وبإدراج جل مقترحاتھا بالوثائق
الجديدة ،سواء منھا المتعلقة بمضاعفة ساعات البث بقناة تمازيغت أوبتعزيز حضور
األمازيغية بمختلف قنوات السمعي البصري العمومي أوبتشجيع اإلبداع والمبدعين
األمازيغيين وما إلى ذلك.
باإلضافة إلى ذلك ،وسعيا منھا إلى التنزيل األمثل لإلجراءات الطموحة التي جاءت بھا
دفاتر التحمالت الجديدة ،ارتأت وزارة االتصال عقد عدة شراكات مع كل من المعھد الملكي
للثقافة األمازيغية ومع المسؤولين العموميين إضافة إلى الشراكة المرتقبة مع الجمعية
المغربية للمنتجين والمبدعين باألمازيغية .ويأتي كل ھذا في إطار العمل التشاركي بغية
تحقيق األھداف المتوخاة والتي تروم تعزيز حضور وتثمين وتنمية اللغة والثقافة
األمازيغيتين.
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باإلضافة إلى المقاربة المتعلقة باإلعداد ،فإن الوزارة الوصية واعية أشد الوعي بالدور
المنوط بالموارد البشرية من أجل تنزيل المقتضيات الجديدة .وبالتالي فإن من بين األوراش
المھيكلة التي تشتغل عليھا وزارة االتصال ،ھناك ورش تكوين ھذه الموارد وتأھيلھا
والنھوض بأوضاعھا المھنية واالجتماعية .حيث إن ھذه األخيرة ھي الوحيدة القادرة على
إعطاء الصورة النموذجية التي يرتقبھا الجميع سواء بالنسبة لقناة تمازيغت أواإلذاعة
األمازيغية أوباقي قنوات السمعي البصري العمومي بخصوص ھذا المجال الحيوي .وبالتالي
فإن ھناك تفكيرا من أجل توفير برنامج متكامل للتكوين المستمر في أفق السنة المقبلة بتنسيق
مع معاھد التكوين المتخصصة والھيآت المعنية.
 .2األھداف العامة والقواعد المؤطرة للخدمة العمومية في ما يخص
األمازيغية :
إن إدماج األمازيغية بالقنوات العمومية ،وفق الفلسفة الجديدة المؤسسة لدفاتر التحمالت،
ليست غاية في حد ذاتھا ،بل إنھا مؤطرة بقواعد واضحة وتبتغي بلوغ أھداف محددة .أما في
ما يتعلق باألھداف العامة للخدمة العمومية لالتصال السمعي البصري بخصوص األمازيغية،
فتنص دفاتر تحمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية على أن
ھذه الخدمة تھدف إلى "تعزيز مقومات الھوية الوطنية الموحدة التي تنصھر فيھا كل
المكونات العربية-اإلسالمية واألمازيغية والصحراوية الحسانية الغنية بروافدھا اإلفريقية
واألندلسية والعبرية والمتوسطية ،"...وذلك وفق ما يقر به الدستور .أي أن الھدف ليس ھو
خلق تمييز معين يفضي إلى تكريس قاعدة الغيتو .وبما أن الدستور يكرس قاعدة كون
األمازيغية رصيدا مشتركا لكافة المغاربة ،فإن الفلسفة الجديدة تقتضي توجيه الخدمات
التلفزية واإلذاعية التي تقدمھا شركات السمعي البصري العمومي لكافة المغاربة سواء منھم
الناطقين أوغير الناطقين باألمازيغية.
كما تھدف ھذه الخدمة العمومية أيضا إلى "حماية وتقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين
العربية واألمازيغية واللسان الصحراوي الحساني ومختلف التعبيرات اللسانية والثقافية
المغربية ،والمساھمة في تفعيل ترسيم اللغة األمازيغية في المجال السمعي البصري."...
أما بخصوص القواعد العامة المؤطرة للخدمة العمومية لالتصال السمعي البصري ،فإن
دفاتر التحمالت الجديدة تنص على "مراعاة سالمة اللغة األمازيغية ،وفق نحو ومعجم اللغة
األمازيغية المعيار ،من حيث ضبط التركيب والمعجم واالشتقاق ومخارج الحروف وإمالء
الخط ونطق األسماء ،واعتماد حرف "التيفيناغ" ،واعتماد التدقيق اللغوي في كل ما يتم
بثه باألمازيغية" .وتبرم الشركات لھذه الغاية" ،تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة
باالتصال ،اتفاقية مع المعھد الملكي للثقافة األمازيغية تحدث بموجبھا لجنة لغوية مشتركة
تعنى بتتبع سالمة االستعمال اللغوي في البرامج األمازيغية" .وبالتالي ووفق ما تمت
اإلشارة إليه سابقا ،يبرز دور اإلعالم العمومي ليس فقط في إدماج اللغة والثقافة
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األمازيغيتين ،بل أيضا في العناية بھذه اللغة من خالل احترام قواعدھا السليمة وذلك باعتماد
التدقيق اللغوي ،على سبيل المثال.

.II

نحو إدماج حقيقي للغة األمازيغية باإلعالم السمعي البصري العمومي

إن المقاربة المعتمدة في إعداد دفاتر التحمالت الجديدة ال تبتغي فقط تعزيز دور اإلعالم
المخصص للثقافة واللغة األمازيغيتين من خالل القناة الثامنة "تمازيغت" أو اإلذاعة
األمازيغية ،بل إنھا تصب في خانة اإلدماج الحقيقي والفعال لألمازيغية بمجموع قنوات
وإذاعات اإلعالم العمومي وذلك بغرض الحيلولة دون التعاطي معھا بمنطق الغيتو.
 .1تعزيز دور قناة "تمازيغت" واإلذاعة األمازيغية بغرض تثمين وتنمية اللغة
والثقافة األمازيغيتين
من أبرز ما يميز دفاتر التحمالت الجديدة الخاصة باإلعالم العمومي السمعي البصري
ھوالمكانة الخاصة التي أولتھا للنھوض بالثقافة واللغة األمازيغيتين .ويبرز ھذا األمر بشكل
جلي في البعد المتعلق بتثمين وتنمية الجانب اللغوي والثقافي التعددي .فبخصوص القناة
األمازيغية ،نجد بأن دفاتر التحمالت تلزم الشركة "في إطار مھام المرفق العام المنوطة بھا
بتقديم مساھمة متميزة عبر قناة "تمازيغت" لتثمين وتنمية ونشر الثقافة واللغة
األمازيغيتين ،باعتبارھما جزءا ال يتجزء من الثقافة والحضارة المغربيتين ورصيدا مشتركا
لكل المغاربة" .وتقترح ھذه القناة برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تھدف إلى االستجابة
لحاجيات اإلخبار والثقافة والتربية والترفيه ألوسع فئات الجمھور .وفي أفق رفع ساعات بثھا
على مدار الساعة ،فإن المادة  43من دفتر تحمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة الحالي
ينص على أن "قناة "تمازيغت" تبث برامجھا بالنظامين التناظري والرقمي كل يوم
وبشكل تدريجي لمدة أربعة وعشرين ) (24ساعة" .وبھدف تقوية المادة اإلخبارية بھذه
القناة فإن الدفاتر الجديدة تنص في المادة  47على أنه "تقوم "تمازيغت" ،يوميا ،بإنتاج
وبث ثالث نشرات إخبارية تلفزية عامة على األقل باللغة األمازيغية .كما تبث يوميا نشرة
إخبارية باللغة األمازيغية ،وفق "نحو ومعجم اللغة األمازيغية المعيار" ،مصحوبة بترجمة
مكتوبة إلى اللغة العربية ،على أساس أن يتم ذلك بطريقة تدريجية".
باإلضافة إلى ذلك وبغرض المساھمة في مواكبة الجھود التي تبذلھا الحكومة ،من خالل
وزارات التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،من أجل
تعميم تدريس اللغة والثقافة األمازيغيتين ،فإن دفاتر التحمالت تساھم في ھذا الورش من
خالل أنواع مختلفة من البرامج التعليمية .حيث تنص المادة  52على أن قناة "تمازيغت"
"تقترح ،مرة في اليوم ،من االثنين إلى الجمعة ،برنامجا لتعليم األمازيغية بحرف
"تيفيناغ" موجھا للجمھور الناشئ" .كما أن القناة تبث وفق نفس المادة "برنامجين
أسبوعيين لتعليم األمازيغية لمختلف الشرائح العمرية .إلى جانب ذلك ،تبث القناة برنامجا
أسبوعيا على األقل لتعليم اللغة العربية موجھا إلى الناطقين باألمازيغية" .إلى جانب
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تدريس اللغة األمازيغية ،تھدف الدفاتر الجديدة أيضا إلى النھوض باإلبداع الفني والمبدعين
األمازيغيين .وھنا تنص المادة  57على أن "تمازيغت" تبث ،بكيفية منتظمة وعلى األقل
مرة في األسبوع ،برنامجا فنيا يعنى خاصة بالموسيقى والغناء األمازيغي األصيل
والعصري ،مع ضمان تنوع التعبير الفني المغربي في بعديه الجھوي واللغوي والعمل على
تشجيع اإلبداع وإبراز المواھب الجديدة كما يتم من خاللھا االعتناء بتفقد أحوال الفنانين
والمبدعين وبالمستجدات الميدانية التي لھا عالقة بالقطاع الفني".
من جھة أخرى عززت دفاتر التحمالت آليات تشجيع اإلنتاج السمعي البصري الوطني،
إذ تنص المادة  62على أن "الشركة تضطلع بدعم اإلنتاج الوطني السمعي البصري
والسينمائي باألمازيغية ،ويشمل اإلنتاج السمعي البصري الوطني باألمازيغية المبثوث على
"تمازيغت" ،والذي تنتجه الشركة بمفردھا أو بشراكة مع غيرھا أو حازت حقوق بثه،
على األقل عشرة ) (10أفالم تلفزية ،ستة ) (06مسلسالت ،عشر ) (10مسرحيات،
وعشرين ) (20شريطا وثائقيا في السنة ،وتحتسب ضمنه األعمال المدبلجة باألمازيغية في
السنتين األوليين ابتداء من دخول دفتر التحمالت ھذا حيز التنفيذ" .وتتجلى اإلضافة
النوعية لھذه المادة في دعم المبدعين األمازيغ وذلك من خالل جعل األمازيغية لغة لإلبداع
واإلنتاج السمعي البصري وليس لغة للدبلجة فقط.
إلى جانب الخدمة التلفزية ،أولت دفاتر التحمالت الجديدة مكانة مھمة إلذاعة األمازيغية.
حيث تنص المادة  140على أن الشركة تلتزم في إطار مھام المرفق العام المنوطة بھا ،على
غرار ما تم إقراره بخصوص قناة تمازيغت" ،بتقديم مساھمة متميزة ،عبر "اإلذاعة
األمازيغية" ،لتثمين وتنمية ونشر الثقافة واللغة األمازيغيتين ،باعتبارھما جزءا ال يتجزأ
من الثقافة والحضارة المغربيتين ورصيدا مشتركا للمغاربة .وتعتمد اإلذاعة برمجة ذات
مرجعية عامة ومتنوعة باللغة األمازيغية أساسا ،تھدف إلى االستجابة لحاجيات اإلخبار
والثقافة والتربية والترفيه ألوسع فئات الجمھور".
كما يبرز دور اإلذاعة األمازيغية بشكل كبير في تشجيع اإلبداع والمبدعين األمازيغيين،
حيث تنص المادة  149على أن "اإلذاعة األمازيغية" تشجع اإلبداع الفني وبروز مواھب
جديدة .وتخصص حصة لبث الموسيقى األمازيغية ال تقل عن  %80من الحجم الزمني
اليومي لحصة بثھا الموسيقي بين السادسة صباحا والواحدة صباحا".
 .2تجاوز منطق الغيتو من خالل تعزيز حضور األمازيغية بمجموع قنوات
وإذاعات الشركة الوطنية والقناة الثانية :
في إطار العمل على تنزيل روح الدستور على أرض الواقع ،وتنزيل مقتضياته التنزيل
األمثل ،عملت دفاتر التحمالت الجديدة على تجاوز المنطق الذي يعتبر اللغة والثقافة
األمازيغية حكرا على الناطقين بھذه اللغة .بل تم تعزيز معطى كون األمازيغية "رصيدا
مشتركا لكل المغاربة" ،تنزيال لفلسفة المادة  5من الدستور ،من خالل استھداف قناة
تمازيغت واإلذاعة األمازيغية لكل المشاھدين المغاربة بمن فيھم غير الناطقين باللغة
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األمازيغية ،وكذا فتح المجال أمام برامج تبث باللغة األمازيغية في جميع قنوات السمعي
البصري العمومي .وتجسيدا لھذه الغاية نجد المادة  60من دفاتر تحمالت الشركة الوطنية
لإلذاعة والتلفزة تنص ،بخصوص التنوع اللسني ،على أن "تمازيغت" تخصص على األقل
 %70من مدة الشبكة المرجعية باللغة األمازيغية مع مراعاة التنوع اللساني ،وعلى األقل
 %20باللغة العربية وباللسان الحساني الصحراوي واللھجات المغربية األخرى .ويمكن
لقناة "تمازيغت" أن تخصص برامج باللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم" .وبناء على
ذلك ،يمكن للجميع متابعة برامج قناة تمازيغت سواء من خالل برامج معدة بلغات أو تعابير
أخرى ،أو من خالل نظام الترجمة إلى اللغة العربية الذي سيتم إرساؤه بشكل تدريجي.
من جھة أخرى ،تشمل عملية إدماج اللغة األمازيغية ،وفق النصوص الجديدة ،مختلف
القنوات العمومية لكي تقوم ھي األخرى بدورھا في النھوض والمساھمة في الرفع من شأن
اللغة والثقافة األمازيغيتين.
فبخصوص القناة األولى ،تنص المادة  26التي تھم النشرات اإلخبارية على أن القناة
"تبث يوميا نشرة إخبارية باللغة األمازيغية ،وفق "نحو ومعجم اللغة األمازيغية المعيار"،
مصحوبة بترجمة مكتوبة باللغة العربية ،على أساس أن يتم ذلك بصفة تدريجية" .أما
بخصوص األعمال التلفزية والسينمائية والمسرحية ،تنص المادة  37من دفتر التحمالت على
أن تستثمر "األولى" رصيد قناة "تمازيغت" في عرض األفالم التلفزية والسينمائية من إنتاج
وطني .أما في ما يھم التنوع اللسني ،تنص المادة  39على أن تخصص األولى  %20على
األقل من مدة الشبكة المرجعية باألمازيغية.
في ما يخص شركة صورياد القناة الثانية ،تنص دفاتر التحمالت الجديدة في المادة
التاسعة بخصوص التنوع الثقافي واللغوي والمجالي على أن "الشركة تعتمد على برمجة
تعكس تنوع مقومات وروافد الھوية المغربية وتجلياتھا الثقافية واللغوية والفكرية
والمجالية واالجتماعية "...وتلك إشارة واضحة إلى المكانة التي تخصھا الدفاتر الجديدة
للرافد األمازيغي على اعتبار أن ھذه المادة تعكس في فلسفتھا روح المادة الخامسة من
الدستور.
كما تنص ھذه المادة على أن الشركة تبث برامجھا باللغتين العربية واألمازيغية واللسان
الحساني واللھجات والتعبيرات الشفوية المحلية المغربية المتنوعة ،مع المحافظة على سالمة
اللغتين العربية واألمازيغية ،خاصة في البرامج الموجھة لألطفال والجمھور الناشئ
والنشرات اإلخبارية ،وفي الدبلجة وفي الترجمة المكتوبة المرافقة لألعمال المبثوثة ،وذلك
بصفة تدريجية تسمح للمشاھد غير الناطق باللغة األمازيغية بمتابعة ھذه البرامج واالستئناس
بحرف تيفناغ.
كما تنص نفس المادة من جانب آخر ،على غرار ما نصت عليه دفاتر تحمالت الشركة
الوطنية لإلذاعة والتلفزة ،على أن الشركة "تلتزم في إطار مھام المرفق العام المنوطة بھا،
بالمساھمة المتميزة في تثمين وتنمية وإنتاج وبث الثقافة المغربية بتنوع مكوناتھا
وروافدھا الثقافية واللغوية والمجالية".
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في ما يھم الجانب اإلخباري وتثمينا للتراكمات والمكتسبات ،تنص المادة  21على أن
القناة الثانية تبث يوميا "نشرة إخبارية باللغة األمازيغية وفق نحو ومعجم اللغة األمازيغية
المعيار ،مصحوبة بترجمة مكتوبة إلى اللغة العربية على أساس أن يتم ذلك بصفة
تدريجية" .أما بخصوص التنوع اللسني ،تنص المادة  36من دفتر تحمالت شركة صورياد
على أن القناة الثانية تخصص  %80من مدة شبكتھا المرجعية للبرامج باللغة العربية السليمة
والمبسطة واللغة األمازيغية.
ودائما بخصوص شركة صورياد القناة الثانية ،تنص المادة  39من دفاتر التحمالت
الجديدة على أن إذاعة  2Mتنتج وتبث يوميا نشرات إخبارية باللغة األمازيغية .أما
بخصوص التنوع اللسني ،تنص المادة  47على أن اإلذاعة تعمل على مراعاة التنوع اللغوي
واللسني في مختلف برامجھا.
ويعتبر حضور األمازيغية وازنا كذلك في البرمجة الخاصة بالقناة الثقافية على اعتبار
الدور التربوي والتثقيفي الھام المناط بھا .وھنا تنص المادة  67على أن تبث "الثقافية"
أسبوعيا ،وبصفة منتظمة لمدة ال تقل عن  52دقيقة ،برنامجا حواريا مخصصا للتعبير األدبي
المغربي من إنتاج مغربي ،وتخصص فقرة منه باللغة األمازيغية .كما تنص المادة  68على
أنھا تبث برنامجا ثقافيا أسبوعيا على األقل باللغة األمازيغية.
بخصوص القناة السابعة أفالم ،تنص المادة  107من دفاتر تحمالت الشركة الوطنية
على أن القناة تساھم في تثمين التنوع الثقافي واللغوي في المغرب ،عبر بث األعمال
التخييلية التلفزية والسينمائية باألمازيغية .أما في ما يھم قناة "األسرة والطفل" ،فنجد المادة
 120تنص بخصوص التنوع الثقافي واللغوي على أن تبث القناة برامجھا أساسا باللغة
العربية واألمازيغية.
ھناك أيضا قناة السادسة التي ستبث "برامجھا باللغة العربية أو باللغة األمازيغية أو أية
لغة أجنبية مع الترجمة إلى اللغة العربية الفصحى ،كما يمكنھا نقل األحداث الدينية وبثھا
بشكل مباشر أو غير مباشر ،وتخصص القناة  %10على األقل من مدة الشبكة المرجعية
للبرامج باللغة باألمازيغية".

خالصة
ھي إذا مقاربة جريئة وبناءة ،تلك التي اعتمدناھا في إعداد دفاتر تحمالت قنوات
السمعي البصري العمومي ،بخصوص اإلدماج الحقيقي والمتدرج للغة األمازيغية بصفتھا
رصيدا مشتركا بالنسبة لكافة المغاربة .مقاربة تعتمد على مبدأي الشراكة والتشاركية،
وترتكز على النھوض بالموارد البشرية ،وتضع أھدافا وقواعد عامة للخدمة العمومية.
مقاربة ترمي إلى تجاوز منطق الغيتو الذي يعتبر اللغة والثقافة األمازيغيتين حكرا على
الناطقين بھذه اللغة ،وذلك من خالل استھداف برامج قناة تمازيغت واإلذاعة األمازيغية لكل
المشاھدين المغاربة ،وكذا فتح المجال أمام اللغة األمازيغية في جميع قنوات السمعي
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البصري العمومي .مقاربة تثمن المكتسبات ،وتسعى إلى التنزيل األمثل لمقتضيات الدستور
الذي أفرد أھمية خاصة للغة األمازيغية .ولعل الھدف األسمى ھو اإلدماج الحقيقي للغة
األمازيغية في اإلعالم السمعي البصري العمومي ببالدنا ،التزاما بمقتضيات الدستور،
واستلھاما للتوجيھات الملكية بھذا الخصوص ،وتنزيال لاللتزامات الحكومية الواردة في
البرنامج الحكومي.
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