تقديم
في حدث تاريخي غير مسبوق ،ترسم الدولة المغربية اللغة األمازيغية .وتنص في المادة
الخامسة من الدستور الجديد على استصدار قوانين تنظيمية تحدد كيفيات إدماجھا في التعليم
ومختلف مجاالت الحياة العامة .حدث وازن مثل ھذا ال يمكن أن يمر دون أن يسھم في إثارة
جملة من المناقشات الموسعة وتبادل اآلراء ،ھنا وھناك ،على المستوى الوطني.
بھذه المناسبة ،تخصص مجلة أسيناك ـ ⴳⴰⵏⵉⵙⴰ ملف عددھا الثامن لھذا الحدث الھام وتجعله
مجاال للتباحث والتناظر ،مسا ِھمة بذلك إلى جانب النخبة المثقفة وباقي مكونات المجتمع
المدني في إغناء النقاش العام حول بحث السبل القمينة بأجرأة حقيقية وفعلية لترسيم اللغة
األمازيغية في مجتمع سمته البارزة التعددية والتنوع اللغوي.
إن تدبير إشكالية التنوع اللغوي يتم أساسا في إطار السياسة اللغوية التي تتبناھا الدولة ،ومن
خالل الدينامية السوسيولسانية التي أنتجھا المجتمع أو أعاد إنتاجھا .وقد تكون ھذه السياسة
متسلطة ،فعالة وناجعة ،كما قد تكون إيديولوجية مثالية.
تستجيب السياسة غير المتسلطة والفعالة لمتطلبات الديموقراطية واإلنصاف ،إنھا نتاج
توافقات مصرح بھا دستوريا ومعمول بھا مؤسساتيا وإجرائيا .كما أن بإمكان الدولة أن تنھج
سياسة "دعه يفعل ،دعه يسير" ،فتفضل اللغات القوية أو "الغالبة" على حساب اللغات
المستضعفة أو "المغلوبة" أو لغات األقلية التي غالبا ما تكون في وضعية ھشة .ومن ثم،
تعتبر طبيعة تدبير التنوع اللغوي مؤشرا على جودة الحكامة ،ھذه الحكامة التي يكون أثرھا
مباشرا في التنمية البشرية.
وبالنسبة للمغرب ،فقد انخرط في مسار الدمقرطة بتبنيه دستورا جديدا يعتمد األمازيغية لغة
رسمية إلى جانب اللغة العربية .وسيحدد قانون تنظيمي التدابير الالزمة لتفعيل ھذا الوضع
الجديد .ومن ثم يفتح ھذا السياق السياسي آفاقا رحبة وغير مسبوقة أمام اللغة والثقافة
األمازيغيتين ،ويدعو مختلف الفاعلين إلى المشاركة فيه ،خاصة صانعي القرار،
والمؤسساتيين ،والمثقفين ،والفاعلين االجتماعيين.
إن أصحاب القرار مطالبون بوضع استراتيجية من شأنھا تعميق التفكير في مكانة األمازيغية
ووظائفھا في إطار ھذه السياسة اللغوية والثقافية الجديدة .ويتعين على المؤسساتيين ،من
جھتھم ،االنخراط في أجرأة التوجھات اإلستراتيجية في مجال السياسات العمومية ،كما أن
المثقفين مدعوون إلى االضطالع بدورھم التنويري ،وأخيرا على الفاعلين االجتماعيين
ممارسة حقھم وااللتزام بالمساندة النقدية إزاء مسار البالد نحو الديمقراطية .وھو ما يعني أن
دسترة اللغة األمازيغية تفتح سيرورة تُفضي إلى تدبير تحديات ورھانات وازنة.
تسعى مجلة أسيناك ـ ⴳⴰⵏⵉⵙⴰ من خالل الملف الموضوعاتي لھذا العدد ،إلى المساھمة في
النقاش العمومي الراھن حول ترسيم اللغة األمازيغية ،وطرح أفكار قوية من شأنھا تدبير تلك
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الرھانات ورفع التحديات والتمكن من تحقيقھا .وقد استجابت أقالم الباحثين المتخصصين في
مختلف الحقول المعرفية لھذه الدعوة في اثنتي عشرة مساھمة )سبعة بالعربية وخمسة
بالفرنسية( تدخل في الملف الموضوعاتي .إضافة إلى مقاالت أخرى تندرج ضمن بابي
"مختلفات" و"إصدارات".
استھل أحمد المنادي المساھمات المكتوبة باللغة العربية بمقال حول تفعيل الطابع الرسمي
للغة األمازيغية ،فاستعرض الفرص المتاحة والحدود المالحظة في ھذا الشأن داخل الوثيقة
الدستورية ذاتھا ،كما وقف عند السياق العام لھذا الترسيم والعناصر التي تميزه في اتجاه
تفعيل الممارسة الديمقراطية لتدبير التنوع اللغوي والثقافي.
وأكد مصطفى الخلفي ،وزير االتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ،في مقاله ،أن وزارته
تعد من أھم مؤسسات الدولة المدعوة إلى دعم ملف دسترة األمازيغية ،ومن ثم ،فإن الوزارة
تسعى من خالل دفتر التحمالت إلى بلوغ الھدف المراد :اإلدماج الفعلي للغة األمازيغي في
مجال اإلعالم كما نصت على ذلك المادة الخامسة من الدستور الجديد.

وتناول امحمد البغدادي وضعية تدريس اللغة األمازيغية :من ترصيد المكتسبات إلى تحدي
اإلكراھات ،فأثار االنتباه إلى االختالالت التي كبحت تقدم التعميمين األفقي والعمودي
لتدريس اللغة األمازيغية .ودعا ،من ثم ،أصحاب القرار إلى مراجعة المقاربات المعتمدة لحد
اآلن في ھذا المجال ،مع ضرورة وضع مخطط استشرافي يمكن من التعميم على مستوى
كافة األسالك التعليمية والجامعية.
وصلة بذات الموضوع ،اقترح عبد اللطيف المودني ثالث مقاربات من شأنھا التنزيل
الديموقراطي والسليم للدستور الجديد ،والسيما فيما يرتبط بقضايا الھوية واللغة .تكمن األولى
في توضيح العالقة بين الھوية واللغة ،وتعرض الثانية بعض الفرضيات التي تكشف الطابع
اإلشكالي لعالقة اللغة بالھوية ،وتقدم المقاربة الثالثة بعض الميكانيزمات المرتبطة بالحكامة
في بعدھا اللغوي للھوية.
وفحصت مساھمة محمد جالوي المسار التطوري للغة األمازيغية لغة وثقافة وھوية عبر عدة
مراحل زمنية ،ليستقر تحليله على نقطتين أساسيتين ھما :جدلية النضال السياسي واالعتراف
الدستوري ،حيث أبرز الباحث مكامن القوة والضعف التي عرفتھا ھذه الجدلية كلما تعلق
األمر بتفعيل الميكانيزمات الكفيلة بتطوير اللغة األمازيغية باعتبارھا لغة وطنية ورسمية في
بلدان شمال أفريقيا.
وتناول مصطفى القباج في مساھمة ذات طابع "محاضراتي" مسألة التنوع الثقافي في بعديھا
المفاھمي والتفعيلي ،فكشف عن طريقة االنتقال من المستوى األول إلى المستوى الثاني على
الصعيدين الوطني الدولي.
وصاغ مجلس إدارة المعھد ،من جھته ،جملة من المقترحات ،ھمت بداية موضوع إعداد
القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية ،ثم إحداث المجلس الوطني
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للغات والثقافة المغربية ،وأخيرا تفعيل القوانين المسطرية المتصلة بالقضايا اللغوية والثقافية
في إطار الجھوية الموسعة.
وفي الشق المخصص للمساھمات باللغة الفرنسية ،أكد أحمد بوكوس على ضرورة األخذ
بعين االعتبار الرھانات التي تطرحھا مسألة ترسيم اللغة األمازيغية وكذا االستراتيجيات
الموضوعة بشأنھا من قبل الفاعلين السياسيين .كما تطرق إلى المشاكل والتناقضات المتعلقة
بھا ،وأشار إلى إيجابيات ومخاطر انتقال األمازيغية من مجال السيادة إلى مجال الشأن العام،
واقترح إطارا واقعيا يتيح التفاوض حول عقد سوسيوسياسي أولي من شأنه التحقيق الفعلي
لسيرورة ترسيم ومأسسة اللغة األمازيغية.
وفي ذات السياق ،اھتم سالم شاكر بالتحول الذي طرأ على الوضع القانوني للغة األمازيغية
في الجزائر ) (2002والمغرب ) ،(2011مقدما تحليال مقارنا لوضعية لغة حديثة العھد على
مستوى االعتراف الدستوري ،فركز على ثالثة عناصر أساسية :نقط االئتالف واالختالف
في نص الوثيقتين الدستوريتين ،والظروف الخاصة الستصدارھما ،ثم ما سيترتب عنھما من
نتائج سياسية وقانونية.
أما عبد ﷲ بونفور فقد ركز على المنھجية المتبعة في عملية إعداد دستور 2011الذي خضع
لالستفتاء ،معتبرا إياھا منھجية نادرة في مجال إعداد مضامين الوثيقة الدستورية وإقرارھا.
وقدم الباحث ،من خالل تركيزه على السياسة اللغوية والثقافية التي رسمھا الدستور الجديد،
تقويما للتطورات اإليجابية التي عرفتھا فصوله على مستوى مضمونه وآفاقه.
وأبرز أبو القاسم الخطير أن التعبئة األمازيغية لم تعد مركزة على المطالب الثقافية .بل
أصبحت مسؤولية جماعة إثنية ترى من واجبھا الدفاع عن حقوقھا التي تتجاوز المطالب
الثقافية إلى المطالب االجتماعية والسياسية.
أما مساھمة ميشيل فرانكار ،فترحل بنا إلى بلجيكا لتعرض مسألة اللغات الجھوية والمحلية
التي استبعدت لفائدة اللغتين الوافدتين :الفرنسية بوالونيا ،والھولندية بفلندرن .وشدد الباحث
على ضرورة استخالص العبر والدروس من ھذه الوضعية في مجال إعداد السياسات
اللغوية ،ويربط كل ھذا ،وعلى نحو متواز ،ببعض الجوانب المتصلة بسيرورة تھيئة اللغة
األمازيغية.
وقد ُختم الملف الموضوعاتي بحوار مع محمد بودھان والصافي مومن علي )باللغة العربية(،
وعبد السالم الشدادي ،وإدريس اخروز )باللغة الفرنسية( .انتظم الحوار في ستة محاور ذات
عالقة وطيدة بتيمة العدد :التدابير الدستورية لتدبير التنوع الثقافي واللغوي ،والضمانة
القانونية لتفعيل التوجھات الجديدة للسياسات اللغوية والثقافية ،وإدماج األمازيغية في
السياسات والمؤسسات العمومية ،والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ،واإلجراءات
الضامنة للتكامل واالنسجام بين المؤسسات التي ستعنى باللغات والتعابير الثقافية ،ثم دور
المعھد الملكي للثقافة األمازيغية في ضوء الدستور الجديد.
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أما الباب المتعلق بمختلفات فيتضمن سبع مساھمات؛ إثنتان منھا باللغة العربية ،وخمس
باللغة الفرنسية .تناول محمذن بن أحمد بن المحبوبي في المقال األول مجھودات الشنقيطيين
في تعريب بعض األلفاظ والتعابير األمازيغية الصنھاجية .فعرض قواعد وبدايات الترجمة،
مبينا تجلياتھا في النصوص الشعرية على مستوى الوحدات المعجمية والبنيات المركبة.
وأخضع حسن رامو في مساھمته حول الخريطة اللغوية للمغرب المقاربتين المعتمدين في
ھذا الشأن للمحك النقدي ،فأوضح أن محدودية المقاربة المعتمدة في فترة الحماية تتجلى في
رسم الحدود اللغوية انطالقا من الحدود اإلثنية ،كما أبرز أن المقاربة اإلحصائية التي استندت
على معطيات إحصاء  2004أكثر موضوعية رغم المشاكل المنھجية التي تطرحھا.
وتناول محمد محرازي مسألة وضع اللغات استنادا إلى التسميات المختلفة التي تمنحھا .معيدا
بذلك النظر في التصنيفات الثنائية المعروفة من قبيل لغة مقدسة /لغة عادية ،لغة ممعيرة/لغة
غير ممعيرة ..إلخ .وخلص إلى أن كل اللغات تكتسب قيمتھا انطالقا من كونھا أداة للتواصل.
وسلط فضيل محمد صادق الضوء على حكاية "ح ﱠداد أكالوس" ،وھي حكاية أمازيغية من
منطقة القبائل الجزائرية ،معتمدا التحليل السيميائي الثالثي المستعار من شارل ساندرس
بورس  ،Ch. S. Peirceوھو تحليل مازال غير معروف بالجزائر .فسعى إلى إبراز الكيفية
التي يُسيطر بھا على النار من جھة ،واللغة من جھة أخرى باعتبارھما عنصرين يمكنان
اإلنسان من بناء وتقويض وإعادة بناء ھذا المظھر أو ذاك البعد داخل نسقه االجتماعي.
وتناولت مساھمة كريم الصالحي عالقة المستقصي والمستقصى عنه ،فقدمت توصيفا
لمنھجية اُعتمدت خالل إنجاز بحث ميداني بالقبائل ،والتي استھدفت مجموعة من أشخاص
مقربين ،معتمدة تارة على "النحن" وتارة أخرى على "اآلخر" .وھو األمر الذي استدعي
إعادة النظر في المعجم الكفيل بإرساء جو من الثقة ونوعا من المسافة الضرورية المتبادلة
في مثل ھذه البحوث.
وانطالقا من متن شفھي بينت سميرة موكريم أن نوع ومرحلة الحدث من جھة ،ودورھما في
تحديد القيمة الجھية الزمنية في الجملة من جھة أخرى ،يتدخالن على المستوى
المورفوتركيبي في األمازيغية .وأوضحت أن الصيغ الفعلية األساسية يمكن أن تساھم في
التعبير عن الزمن الحاضر ،وھذا بناء على نوع ومرحلة الحدث الذي يختاره المتحدث ليكون
موضوع إسناده .وھو ما يشكل دليال آخر على الطابع الجھي وليس الزمني للنظام الفعلي في
األمازيغية.
ويضم الشق المخصص لتقديم اإلصدارات الجديدة ذات الصلة باللغة أو الثقافة األمازيغية،
ثالثة نصوص :قدمت فاطمة أكناو في النص األول باللغة األمازيغية المعجم المدرسي
ⵏⴰⵍⵎⵏⴰ ⵍⴰⵡⴰⵎⴰ ) .(2011وقام محمد آيت حمزة في النص الثاني بعرض حول كتاب

المخازن الجماعية باألطلس الصغير الغربي :أطلس مصوﱠر للتراث الثقافي لجنوب المغرب
)(2011
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أما النص الثالث فقد خصصه أحمد بوكوس لتقديم كتاب مسار اللغة األمازيغية :الرھانات
واالستراتيجيات ).(2012
وأخيرا ،تتقدم إدارة المجلة وھيئة تحريرھا بخالص الشكر إلى كل من ساھم في إخراج
ھذا العدد من المجلة :الخطير أبو القاسم ،ورشيد أكرور ،وحسن بنعقية ،وعائشة بوحجار،
وفاطمة بوخريص ،وبلعيد بودريس ،وعبد السالم خلفي ،ومحمد دحمان ،وفؤاد ساعة،
وأحمد صابر ،وميلود الطايفي ،وخالد عنسار ،وعبد الرحمان العيساتي ،والمھدي قدوري،
ورشيد لعبدلوي ،والحسين المجاھد ،ومحمد المدالوي ،وعبد الجبار المديوني ،وعبد ﷲ
المنتصر ،وموحا الناجي ،وخديجة محسن ،وبنعيسى يشو.
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