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وم ّ
من أجل إعالم عمومي ُمواطنّ ،
جيد ُ
تطور
ِ
مقدمة
ِاعتادت أزطا أمازيغ طيلة مسارها النضا{ي ،املمتد ملا يربو من  18سنة ،أن ترصد
وضعية ٔالامازيغية ي السياسات العمومية واملشهد السيا Rوالواقع املجتمي ،كما
واكبت النقاشات الفكرية والقانونية ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية عموما
ؤالامازيغية خصوصا.
وقد َ
ص َ
درت نتائج وخالصات عمليات الرصد والتتبع ي تقارير ،بعضها تم توجLه
ُ
لهيئات الرقابة باملنظومة ٔالاممية لحقوق ٕالانسان ،وبعضها خصص للافع الداخiي
وتم توجLه للملان والقطاعات الحكومية واملؤسسات الدستورية وللرأي العام وعموم
املهتمن .وذلك تجسيدا لألدوار الدستورية للمجتمع املدني ي رصد وتقييم السياسات
العمومية.
ٌ
مرتكز أسا Rلضمان حيوية اللغة ٔالامازيغية وتعزيز جهود
وحيث أن ٕالاعالم
محوري لتفعيل طابعها الرسم ،Rفقد أ ّ
الLوض Lا ،ومجال َ
عدت الشبكة ٔالامازيغية
من أجل املواطنة هذا التقرير حول "وضعية ٔالامازيغية ي ٕالاعالم السمIي البصري
العمومي" َ
قصد استعراض التنوع اللغوي ي ٕالاعالم ،من خالل استقراء النصوص
القانونية والتنظيمية الصادرة ي هذا الصدد .وال سيما دفاتر التحمالت الخاصة
بالشركات العمومية  SNRTو  SOREAD2Mو  .MEDI1SATوالوقوف عند الحصص
ونسبة البث الخاصة باألمازيغية مقارنة باللغات ٔالاخرى ،ملعرفة إ{ى أي حد ستساهم
مضامن دفاتر التحمالت ي إنصاف ٔالامازيغية وتفعيل طابعها الرسم Rي ٕالاعالم
العمومي.
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ّ
كما يتضمن التقرير نتائج مالحظة ُمكثفة ملنتوج هذﻩ الشركات عiى القنوات التلفزية
أو ٕالاذاعات أو التطبيقات والخدمات املقدمة عiى ٔالاننت .وتمت عملية الرصد
واملالحظة خالل ٔالاربعة ُ
أشهر ٔالاخة ،بما ي ذلك شهر رمضان باعتبارﻩ فة الذروة ي
ٕالانتاج والبث واملشاهدةL .دف تقييم مدى َ
سهر املسؤولن عiى الوفاء بااللFامات
َ
كامن الفشل ،وكذا
الواردة ي دفاتر التحمالت ،وتحديد طبيعة ومظاهر الاختالالت وم ِ
نقط القوة واملمارسات الفضiى ي مجال ٕالاعالم السمي البصري باألمازيغية.
خاصة إذا أخذنا بعن الاعتبار أن دفاتر تحمالت الشركات الوطنية لالتصال السمي
البصري العمومي املعمول Lا حاليا صدرت بعد إقرار دستور  .2011مما يع RSضرورة
استحضارﻩ لالعاف الدستوري باألمازيغية كمكون ي الهوية الوطنية ،ول َدسة اللغة
ً
ٔالامازيغية لغة رسمية للدولة ورصيدا مشكا لجميع املغاربة دون استثناء .فمثال تأويل
مصطلح "إنتاج مغربي" عiى أنه ٕالانتاج الناطق بالدارجة أو العربية ،وعدم اعتبار اللغة
الرسمية ضمن الثوابت الوطنية هو أمر مخالف للدستور روحا ومنطوقا.
ّ
َ
ٕالاعالم ضمن املجاالت ذات ٔالاولوية لتفعيل
إن الدستور ي فصله الخامس لم يجعل
الطابع الرسم Rلألمازيغية )عiى غرار التعليم( كما أن القانون التنظيم Rلتفعيل الطابع
الرسم Rلألمازيغية لم ُ
يصدر منذ ثماني سنوات ،مما انعكس عiى مضامن الالFامات
الواردة ي دفاتر التحمالت وجعلها خارج السياق الدستوري لألسباب ٔالاساسية
التالية:
التمي) Jب)ن اللغت)ن الرسميت)ن :ي كل املشهد السمي البصري العمومي ال يمكن
الحديث عن املساواة بن العربية ؤالامازيغية .سواء عiى مستوى حصص البث
بالنسبة لكل قناة أو إذاعة ،أو سواء عiى مستوى حجم ٕالانتاج وجودته.
الاسMNتار باألمازيغيةَ :
ٌ
تضخيم ي الالFامات امللقاة عiى عاتق القنوات
يالحظ أحيانا
ّ
وٕالاذاعات ي مجال ٔالامازيغية ،حيث تبدو بعض ال ِنسب ؤالارقام غ منطقية وغ
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قابلة للتحقيقّ .
وبينت املالحظة أن نتيجة تنفيذ الالFامات الكمية املتعلقة باألمازيغية
ُم ّ
تدنية جدا أو ُمنعدمة أحيانا .مما يؤكد عدم جدية املسؤولن عن صياغة دفاتر
التحمالت وال املكلفن بتنفيذها.
الغموض َ
وعدم الدقة :تمت صياغة دفاتر التحمالت بعبارات غامضة يصعب
معرفة املقصود مLا ،وأحيانا تستعمل مفاهيم ومصطلحات غ دقيقة ويتم تأويلها
حسب مزاج ٔالاشخاص من قبيلٔ :الاغنية املغربية! كما تمت صياغة بعض املقتضيات
املتعلقة باألمازيغية بعبارات فضفاضة َومرنة ال تفيد ٕالالزام.
وجدير بالذكر أن الشركات الوطنية لالتصال السمي البصري العمومي ُم ّ
صنفة ْ
ضمن
املقاوالت العمومية الاساتيجية ال RÁيتم تعين املسؤولن عLا بظه بعد املداولة ي
املجلس الوزاري ،بناء عiى اقاح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير املع .RSمما
يع RSضرورة خضوعها لقواعد الحكامة والرقابة ال RÁأناطها القانون والدستور بعدة
مؤسسات.
ورغم كل الاختالالت ال RÁوقف عندها التقرير فإن مؤسسات الحكامة والرقابة لم
تتحرك ملمارسة صالحيLMا الرقابية والتوجLية لهذﻩ الشركات ،وكأن املسؤولن عLا
حصنون من أية محاسبة ُوم ّFGهون عن ال ّزلل .أو ّ
كأن ٔالامازيغية ي ٕالاعالم ش ٌ
ُم ّ
أن ال
يع RSهذﻩ املؤسسات.
سعيا لتأكيد هذﻩ املواقف والخالصات وتوضيحهاّ ،
ْ
نقدم لكم تقريرا عن وضعية
ٔالامازيغية ي ٕالاعالم السمي البصري العمومي وفق املحاور التالية:
.I

ٔالامازيغية ي ٕالاعالم السمي البصري العمومي عiى ضوء القانون واملمارسة

.II

أدوار مؤسسات الحكامة والرقابة ي الرÅي باألمازيغية ي ٕالاعالم

.III

توصيات ومطالب أزطا أمازيغ ي املجال ٕالاعالمي
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ٕالاعالم ي املرجعية الدولية لحقوق ٕالانسان
لقد أر Æالقانون الدو{ي عدة ركائز ي مجال ٕالاعالم ،وربطها أساسا بحرية التعب
و ّ
حق املشاركة ي الحياة الثقافية والعلمية من خالل وسائل ٕالاعالم واحام التعددية
وتثمن التعاون والتعارف بن ٔالافراد ؤالامم .حيث نصت املادة  19من ٕالاعالن العالمR
ْ
ﱡ
ﱡ
لحقوق ٕالانسان عiى أن ّ
ّ
بحرية الرأي والتعب ،وال ِتماس
ِ
لكل شخص حق التمتع ِ
ّ
وتلقLا ونقلها إ{ى ٓالاخرين ،ﱠ
بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .فيما
ٔالانباء ؤالافكار ِ
لكل شخص ﱡ
نصت املادة  27عiى أن ّ
حق املشاركة ﱠ
الحرة ي حياة املجتمع الثقافية،
ِ
ﱡ
وي الاستمتاع بالفنون ،وٕالاسهام ي التقدم العلم Rوي الفوائد ال RÁتنجم عنه .كما
ّ
ﱞ
ّ
أن ّ
أي إنتاج علم Rأو
ِ
لكل شخص حق ي حماية املصالح املعنوية واملادية املِتبة عiى ِ
ّ
أدبي أو ِف RSمن صنعه.
َ
تخصصت منظمة  UNESCOي تتبع ملف ٕالاعالم ي املنظومة ٔالاممية ،وسهرت
وقد
عiى إصدار عدة صكوك دولية طيلة العقود السالفة .وفيما يiي تذك باملؤشرات
َ
َ
واملواصفات ال RÁيتعن أن تالزم كل مؤسسة إعالمية ،باعتبارها خالصة ما جاء ي
الصكوك الدولية من قيم ومبادئ ،تتقاسمها مع ليونسكو عدة منظمات غ حكومية
َ
دولية ،مثل جمعية " "Article19واملنتدى العام لتطوير وسائل ٕالاعالم" ِ ."FGDMفلكي
ّ
تت ِسم مؤسسة إعالمية سمعية بصرية بالحكامة ي السياق الديموقراطي يجب أن
تؤدي عشر وظائف ،وÖي:
-1

وظيفة ٕالاخبار والبية وتمكن املواطنن من التواصل فيما بيLم.

-2

وظيفة نشر تحقيقات وأفكار ومعلومات ومستجدات.

-3

وظيفة استدراك عدم التوازن ي الولوج للمعلومة بن الحاكمن واملحكومن،
وبن الفاعلن الخواص املتنافسن.
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-4

وظيفة تشجيع الحوار بن الفاعلن الاجتماعين والسياسين والتدب السلمR
لالختالف وفق قواعد الديموقراطية.

-5

وظيفة تمكن الفرد من الاعFاز بالذات ،واملجتمع من تطوير حس الانتماء
الجماØي ،وتيس فهم القيم والعادات والتقاليد.

-6

وظيفة ترويج التعاب الثقافية وتعزيز الانسجام الحضاري داخل املجتمع وبن
ٔالامم.

-7

وظيفة مراقبة الحكومة واملرافق العامة ،وتعزيز الشفافية والحث عiى مكافحة
الفساد.

-8

وظيفة املساهمة ي التنمية الاقتصادية.

نتظمة.
 -9وظيفة املساهمة ي ترسيخ الديموقراطية ،وضمان انتخابات حرة وم ِ
ْ
 -10وظيفة نشر والدفاع عن قيم التعدد والاختالف وترسيخ ثقافة حقوق ٕالانسان.
وغ RSعن البيان أن املغرب عضو ي منظمة اليونسكو منذ  ،1956ويعلن ي دستورﻩ
أنه عضو نشيط ي املنظمات الدولية ،ويتعهد بالFام ما تقتضيه مواثيقها ،من مبادئ
وحقوق وواجبات ،ويؤكد تشبثه بحقوق ٕالانسان ،كما Öي متعارف علLا عامليا .
ويلFم بحماية منظوم RÁحقوق ٕالانسان والقانون الدو{ي ٕالانساني والLوض Lما،
وٕالاسهام ي تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ،وعدم قابليLMا
للتجزيء؛
مع جعل الاتفاقيات الدولية ،كما صادق علLا املغرب ،وي نطاق أحكام الدستور،
وقوانن اململكة ،وهويLMا الوطنية الراسخة ،تسمو ،فور نشرها ،عiى التشريعات
الوطنية ،والعمل عiى مالءمة هذﻩ التشريعات ،مع ما تتطلبه تلك املصادقة .فاملغرب
َ
صادق عiى كل الاتفاقيات ٔالاساسية لحقوق ٕالانسان ،ويشارك ي ٔالاعمال الرقابية
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َ
للمنظومة ٔالاممية لحقوق إلنسان ،وت ّلقى مLا العديد من التوصيات ذات صلة
باألمازيغية عموما وٕالاعالم ٔالامازيáي خصوصا.
ٌ
جزء من
مما يع RSأن استلهام هذا الصرح الفكري والحقوÅي املتعلق باإلعالم
الالFامات الدولية للمغرب ،ويجب أن تكون حجر الزاوية ي أية سياسة إعالمية
وطنية.

8
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ٔالامازيغية ي ٕالاعالم ب)ن القانون واملمارسة
عiى املستوى الوطَ RS
عرف ٕالاعالم السمي البصري عدة تطورات قانونية وتقنية
وفنية ي العقدين ٔالاخين ،أهمها إLâاء احتكار الدولة ي ميدان البث ٕالاذاØي والتلفزي
ابتداء من سنة  .2002وإحداث هيئة عليا لالتصال السمي البصري مكلفة بضبط
وسائل ٕالاعالم العمومية والخاصة منذ .2005
ورغم أن ٔالامازيغية َولجت ٕالاذاعة منذ عهد الحمايةَ ،
وصدر النظام ٔالاسا Rملوظفي
"ٕالاذاعة باللغة العربية والبرية" ي أبريل  ،1952فإLâا لم تدخل إ{ى حقل التلفزيون
بشكل منتظم إال عقب الخطاب امللكي ي  20غشت  1994الذي تقرر فيه بث "نشرة
ُ
اللهجات" ال RÁكانت تبث بالفروع الجهوية للغة ٔالامازيغية.
ولكن بمقت Ææاملرسوم رقم  2.08.290الصادر ي  12يونيو  2008بنشر ملحق دف
تحمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة املتعلق بقناة "تمازيغت" تم ألول مرة
إحداث قناة ناطقة باألمازيغية انطلق بLçا ي مارس  .2010وي الصيغة الحالية لدفاتر
ّ
التحمالت تم تحديد ال ِنسب املخصصة لألمازيغية بالنسبة لكل إذاعة أو قناة ،وتم
الحفاظ عiى قناة تمازيغت مع الرفع من ساعات بLçا وتوسيع مضامن دف تحمالLèا.
ولكن تبقى الحاجة ُم ّ
لحة إ{ى عدة تغيات جذرية ي القانون واملمارسة لتتناغم مع
املستجدات الدستورية املتعلقة بالتنصيص عiى ثنائية اللغة الرسمية )أمازيغية
وعربية( حسب منطوق الفصل الخامس من الدستور ،وباالعاف الدستوري بتعدد
َ
وتعكس الضمانات واملبادئ الدستورية ،وال سيما:
مكونات الهوية وروافدها.
حظر ومكافحة كل أشكال التمي ،Fبسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو
الانتماء الاجتماØي أو الجهوي أو اللغة أو ٕالاعاقة أو أي وضع شخ ،Rêمهما كان؛
مسؤولية الدولة ي تفعيل الطابع الرسم Rللغة ٔالامازيغية وتنمية استعمالها.
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إحداث مجلس وط RSللغات والثقافة املغربية مهمته ،عiى وجه الخصوص ،حماية
وتنمية اللغتن العربية ؤالامازيغية ،ومختلف التعبات الثقافية املغربية باعتبارها
تراثا أصيال وإبداعا معاصرا .ويضم كل املؤسسات املعنية Lذﻩ املجاالت .ويحدد قانون
َ
وتركيبته وكيفيات سﻩ،ومن املنتظر أن ُيناط به وضع سياسة
تنظيم Rصالحياته
لغوية وثقافية تشمل املجال ٕالاعالمي.
الرÅي بالهيئة العليا لالتصال السمي البصري إ{ى مؤسسة دستورية ،تتو{ى بموجب
الفصل  165السهر عiى احام التعب التعددي لتيارات الرأي والفكر ،والحق ي
املعلومة ي امليدان السمي البصري ،وذلك ي إطار احام القيم الحضارية ٔالاساسية
وقوانن اململكة.
كما ّ
نص الفصل  154عiى تنظيم املرافق العمومية عiى أساس املساواة بن
املواطنات واملواطنن ي الولوج إلLا ،وٕالانصاف ي تغطية الاب الوط،RS
َ
وأخضعها ملعاي الجودة والشفافية واملحاسبة
والاستمرارية ي أداء الخدمات.
واملسؤولية ،وجعل تسيها وفق املبادئ والقيم الديمقراطية.
ونص الفصل  27عiى حق املواطنن ي الحصول عiى املعلومات املوجودة ي حوزة
ٕالادارة واملؤسسات املنتخبة والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام.أما الفصل  28من
الدستور فقد جعل تحديد قواعد تنظيم وسائل ٕالاعالم العمومية ومراقبLMا .وضمان
الاستفادة من هذﻩ الوسائل مع احام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية
للمجتمع املغربي ،من اختصاص القانون .أي أنه من صميم اختصاصات الملان.
وبخصوص ٕالاعالم السمي البصري فقد تم تنظيمه وتأطﻩ بمقت Ææالقانون
77.03وبمقت Ææدفاتر تحمالت الشركات الوطنية لالتصال السمي البصري الRÁ
تحدد الالFامات امللقاة عiى عاتق هذﻩ الشركات ،وال سيما الالFامات الخاصة بالتعدد
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اللغوي والثقاي وحصة ٔالامازيغية ي ٕالانتاج والامج .وال RÁستكون موضوع هذا
التقرير.
القانون املتعلق باالتصال السمIي البصري 77.03
َ
صدر ي يناير  2005كخطوة ي اتجاﻩ تحرير القطاع السمي البصري ،وتضمن
املقتضيات املؤطرة لهذا القطاع ّ
َ
املستعملة فيه.
وحدد املفاهيم
فقد ّ
عرف القطاع العمومي لالتصال السمي البصري بأنه مجموعة تتألف من
مصالح مختلفة لالتصال السمي البصري ذات طابع عمومي وشركات لالتصال
ُ
أغلبيته ي ِملك الدولة ،تتو{ى تنفيذ سياسة
السمي البصري يكون كل رأسمالها أو
الدولة ي هذا امليدان ،وذلك ي إطار احام مبادئ املساواة والشفافية واستمرارية
املرفق العام وتعميمه وتكييفه مع الحاجيات .ومن أجل القيام بمهام املرفق العام،
تستفيد الشركات الوطنية لالتصال السمي البصري العمومي من املداخيل التالية:
• جميع الرسوم شبه الضريبية ال RÁيمكن أن ُت َ
حدث لفائدLèا وفقا للنصوص
التنظيمية الجاري Lا العمل؛
• مخصصات من املFانية املمجة ي إطار قانون املالية وال RÁتمنحها لها الدولة بناء
عiى عقود-برامج ُممة مع هذﻩ الشركات؛
• موارد خاصة متأتية عiى الخصوص من تسويق إنتاجاLèا ومن ٕالاشهار والرعاية
والتسويق التلفزي والخدمات ٔالاخرى.
• "الرسم من أجل الLوض بالفضاء السمي البصري الوط "RSاملؤدى من كل
شخص ذاتي أو معنوي يريد التمتع بحرية استقبال برامج سمعية بصرية والولوج إ{ى
الخدمات املقدمة من لدن شبكات الاتصال السمي البصري )املادة .(62
أما ٕالانتاج السمي البصري الوط RSفقد ّ
عرفه القانون  77.03بأنه كل إنتاج يكون
مضمونه متجذرا بشكل قوي ي املجتمع املغربي ويكون مقر الشخص املعنوي الذي
11
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يتخذ مبادرة ومسؤولية إنجازﻩ باملغرب ،ويعتمد عiى كفاءات ُجلها مغربيةُ ،وي َبث
بالعربية أو باألمازيغية أو باللهجات املغربية أو بلغات أخرى عند الاقتضاء.
ً
وتقدم الشركات برمجة تستند إ{ى الحضارة املغربية ٕالاسالمية العربية ٔالامازيغية وإ{ى
قيم الديمقراطية والحرية والانفتاح والتسامح والحداثة كما تشجع الشركات إبداع
إنتاجات متمFة إعالميا ،وطنيا ودوليا .ويمكن أن يشمل ذلك توف قنوات متخصصة
)موضوعاتية( وجهوية وكذا خدمات تفاعلية .وتقوم بإبراز قيمة الاث وٕالابداع الفRS
وتساهم ي إشعاع الثقافة والحضارة املغربيتن بواسطة برامج موجهة إ{ى املغاربة
املقيمن بالخارج واملشاهدين ٔالاجانب.
يجب أال يكون من شأن الامج وإعادة بث الامج أو أجزاء من الامج ٕالاخالل بثوابت
ّ
اململكة املغربية كما Öي محددة ي الدستور .يمكن القول أنه بعد دستور  2011صارت
ٔالامازيغية ضمن ثوابت ٔالامة بصفLMا لغة رسمية.
أو الحث عiى العنف أو التمي Fالعنصري أو عiى ٕالارهاب أو العنف ضد شخص أو
مجموعة من ٔالاشخاص بسبب أصلهم أو انتماLîم أو عدم انتماLîم إ{ى ساللة أو أمة أو
عرق أو ديانة معينة؛
وقد أحال القانون  77.03عiى النظام ٔالاسا Rللشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
لتحديد شروط مشاركة العاملن Lا ي جهازها التسيي .بالرغم من جميع ٔالاحكام
املخالفة ،املنصوص علLا ي القانون املتعلق بشركات املساهمة.
وأناطت املادة  53من القانون  77.03بالهيئة العليا لالتصال السمي البصري مهمة
توجيه إعذار إ{ى الشركات الوطنية لالتصال السمي البصري قصد احام الالFامات
املفروضة علLا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري Lا العمل ودف
تحمالLèا.
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َ
وألزمت املادة  63متعهدي الاتصال السمي البصري أن يضعوا رهن إشارة الهيئة
العليا املعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احامهم لاللFامات املفروضة علLم
بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دف تحمالLèم.
وإن كانت النصوص القانونية والتنظيمية الجاري Lا العمل تحمل ي ذاLèا
مجموعة من النواقص والعيوب وعدم التناسق مع املبادئ الدستورية ،فإن مالحظة
الواقع تؤكد أن املمارسة تزيد من وطأة النص القانوني وتقف حجرة عïة أمام
إنصاف ٔالامازيغية ي ٕالاعالم السمي البصري العمومي وتكرس Lèميشها ودونيLMا.
لذلك سنقدم مضامن دفاتر تحمالت الشركات الوطنية لالتصال السمي البصري،
عiى ضوء املمارسة العملية ي القنوات وٕالاذاعات العمومية وكذا وسائل التواصل
الحديثة .حيث شملت املالحظة شهور مارس أبريل ماي يونيو  ،2019بما ي ذلك شهر
رمضان باعتبارﻩ فة الذروة ي ٕالانتاج والبث واملشاهدة.
وجدير بالذكر أن دفاتر التحمالت ،تقوم الحكومة بإعدادها وتصادق علLا الهيئة
ُ َ
ّ
العليا لالتصال السمي البصري وتنشر بالجريدة الرسمية.
وتحدد دفاتر التحمالت
ِ
الFامات الشركات الوطنية لالتصال السمي البصري العمومي وال سيما مLا تلك
املتعلقة بمهامها ي إطار املرفق العام.
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دف `aتحمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة SNRT
َ ُ
سلف الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة هو محطة راديو املغرب الذي بثت برامجها
ألول مرة ي عهد الحماية الفرنسية يوم  13أبريل  1928تحت وصاية املكتب الوطRS
لليد والتلغراف .وي سنة  1951تم تسليم رخصة الاستثمار وٕالاذاعة إ{ى شركة
" "Telemaالفرنسية ال RÁلم تبدأ البث إال ي سنة ُ .1954
افت َ
تحت القناة الوطنية
املغربية يوم  3مارس  1962باألبيض ؤالاسود ولم يتم إدخال ٔالالوان إال سنة .1972
بعد أن كانت ٕالاذاعة والتلفزة املغربية "إ.ت.م" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية
املعنوية والاستقالل املا{ي منذ أكتوبر  ،1966عادت ي يناير  1968إ{ى وصاية ٕالادارة.
وي سنة  1978أصبحت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ملحقة باإلدارة املركزية
لوزارة الاتصال.
ي أبريل  ،2005وي سياق تحرير القطاع السمي البصري املغربي وإLâاء احتكار الدولة
ّ
تحولت "إ.ت.م" إ{ى "الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  ،"SNRTكما تم تغي وضعية
موظفي ٕالاذاعة والتلفزة املغربية والذين يبلغ عددهم  2300نظرا لتحول الشركة إ{ى
مؤسسة وطنية مستقلة .وعرف القطاع عدة مشاريع للتحديث وتمثلت أساسا ي:
إعادة هيكلة الشركة ،إنشاء قنوات موضوعاتية جديدة ،إنشاء بوابة ي ٔالاننيت،
وإطالق التلفزة الرقمية ٔالارضية.
ُ
ت َعد  SNRTبموجب القانون رقم  77-03املتعلق باالتصال السمي البصري ،شركة
مساهمة خاضعة للقانون املغربي ممولة ب ِم َنح من طرف الدولة ،إيرادات ٕالاعالنات
وضريبة تشجيع القطاع السمي والبصري الوط .RSيوجد رأسمالها الكiي الذي يبلغ
 525) 525.000.000مليون( درهما ي ِملك الدولة.
صدر املرسوم  2.12.596املؤرخ ي  12أكتوبر  2012والقا Ròبنشر دف تحمالت
الشركة ،الذي تضمن املبادئ والقواعد العامة املؤطرة للخدمة العمومية لالتصال
14
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السمي البصري وأهدافها،كما حدد املؤسسات التابعة لها ي  24مؤسسة موزعة عiى
القنوات وٕالاذاعات التالية:
•

القنوات وعددها ٔ :9الاو{ى  -تمازيغت  -الثقافية  -السادسة  -الرياضية -

املغربية  -أفالم  -العيون ٔ -الاسرة والطفل.
•

ٕالاذاعات الوطنية وعددها  :4الوطنية  -تمازيغت  -الدولية  -محمد السادس

للقرآن.
•

ٕالاذاعات الجهوية وعددها  :11الدار البيضاء ،أكادير ،الداخلة ،فاس ،العيون،

مراكش ،مكناس ،وجدة ،طنجة ،تطوان ،الحسيمة.
باإلضافة إ{ى خدمات رقمية Snrtlive :والتطبيقات عiى  Androidو  iosواملوقع
ٕالالكوني وقناة يوتوب وصفحات الفيسبوك.
وقد حدد دف التحمالت الالFامات العامة للشركة ي مجال التعدد اللغوي والتنوع
الثقاي ي ترسيخ ثوابت اململكة كما جاءت ي الفصل ٔالاول من الدستور وتعزيز
مقومات ومكونات وروافد الهوية الوطنية ومن بيLا طبعا ٔالامازيغية .إشعاع الثقافة
والحضارة املغربيتن ورفع تنافسية ٕالانتاج السمي البصري املغربي .حماية وتقوية
اللغتن الوطنيتن الرسميتن واللسان الصحراوي الحساني ومختلف التعبات
اللسانية والثقافية املغربية ،واملساهمة ي تفعيل ترسيم اللغة ٔالامازيغية ي املجال
السمي البصري.
وحسب الفقرة  5من املادة  3من دف التحمالت تسهر الشركة عiى مراعاة سالمة
اللغة ٔالامازيغية ،وفق "نحو ومعجم اللغة ٔالامازيغية املعيار" من حيث ضبط الكيب
واملعجم والاشتقاق ومخارج الحروف وإمالء الخط ونطق ٔالاسماء واعتماد حرف
وتم الشركة لهذﻩ الغاية،
تيفناغ ،والتدقيق اللغوي ي كل ما يتم بثه باألمازيغيةِ .
تحت إشراف السلطة الحكومية املكلفة باالتصال اتفاقية مع املعهد امللكي للثقافة
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حدث بموجLúا لجنة لغوية مشكة ُت َ
ٔالامازيغية ُت َ
ع ÆSبتتبع سالمة الاستعمال اللغوي ي
الامج ٔالامازيغية.مع الحرص عiى الاستعمال السليم واملبسط للغتن ي ٕالانتاج
املوجه لألطفال ؤالاخبار والامج الثقافية وي الجمة املكتوبة املرافقة لألعمال.
من خالل متابعة بسيطة لامج الشركة -خاصة قناة تمازيغتُ -
يز عدم احام
الشركات واملنتجن لسالمة اللغة شفويا وكتابيا ،بل ح ÆÁنشرات ٔالاخبار ال تخلو من
أخطاء لغوية ومطبعية فضيعة .وهو ما ّ
تدل عليه الصور أسفله:

أخطاء ي اللغتن ٔالامازيغية والعربية  -نشرة ٔالاخبار 21أبريل

ْ
إشهارين  -أبريل 2019
أخطاء لغوية ومطبعية باألمازيغية ي

تلFم الشركة ببث الامج ،ال RÁتدخل ي إطار الالFامات الكمية املنصوص علLا ي
هذا الدف بالعربية ؤالامازيغية واللسان الحساني والتعبات املغربية املجالية )املادة
 .(11وتلFم الشركة بتخصيص برامج لألعمال الثقافية والفنية املغربية وضمان
16
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التوازن بن مختلف التعبات الشفوية املختلفة واملساهمة املتمFة ي تثمن وتنمية
وإنتاج وبث الثقافة املغربية بتنوع مكوناLèا وروافدها الثقافية واللغوية واملجالية وذلك
ي إطار مهام املرفق العام.
ّ
املحد َدة لكل قناة
ستوضح الفقرات املوالية من هذا التقرير أن الحصة ٔالامازيغية
وإذاعة ي دف التحمالت ال يمكن أن تسمح بالوفاء Lذا الالFام ،ناهيك عن املمارسة
ّ
ال RÁتؤكد عدم الحرص عiى تنفيذ الالFامات الواردة ي دف التحمالت عiى ِعالته.
ينص دف التحمالت عiى أن الشركة يجب أن تستعمل حصريا اللغة العربية واللغة
ٔالامازيغية ي دبلجة ٔالاعمال ،ولكن هناك تمي Fواضح بن اللغتن .فالواقع يثبت أنه لم
يتم قط دبلجة أي عمل أجن Rsإ{ى ٔالامازيغية ،ويتم الاكتفاء بدبلجة أعمال بالدارجة
املغربية إ{ى ٔالامازيغية .مما يحقق انتشارا واسعا لهذﻩ ٕالانتاجات ويفسح املجال أمام
يحرم هذا الجمهور من اكتشاف
نجومها ليحققوا شهرة لدى الجمهور ٔالامازيáي ،ولكن ِ
ُ
إنتاجات أجنبية محمة مدبلجة بلغته.
أما بالنسبة للامج وٕالانتاجات السمعية البصرية الوطنية املدبلجة إ{ى العربية فال
وجود لها سواء كانت ي ٔالاصل باألمازيغية أو بالدارجة .مع العلم أنه يتم احتساLا
ضمن حصة دعم ٕالانتاج السمي البصري والسينمائي باألمازيغية إ{ى حدود أكتوبر
 2014حسب دف التحمالت ،ولكن ُ
تعوزنا املعطيات واملعلومات للتأكيد أو النفي عiى
ضوء ما هو معمول به ي الواقع.
كما تغطي الشركة ،ع القناتن "ٔالاو{ى" و"تمازيغت" وٕالاذاعتن "الوطنية"
و"ٔالامازيغية" مستجدات العمل الملاني .إال أن التطبيق العمiي لهذا املقت Ææيز
اختالال كبا .حيث حدد عiى سبيل الحصر الجلسات الملانية وÖي الواردة ي الفصل
 67ومن  101إ{ى  106من الدستور .ي حن نجد قناة تمازيغت ،مثال ،تبث كل
الجلسات العامة لغرف RÁالملان ،مما يقلص الغالف الزم RSاملوجه لإلنتاج السمي
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البصري ويخصم ً
جزء ُمهما من حصة بث القناة ،خاصة أن الجلسات يتم بLçا بلغة
أشغال الملان أي الدارجة والعربية ،دون ترجمة أو تعليق باألمازيغية.
خطابات ٕالاشهار الذاتي لامج الخدمة العمومية تلFم الشركة ببLçا عiى مختلف
خدماLèا بطريقة من شأLâا إخبار الجمهور عن توقيت ومضمون هذﻩ الامج ي ظروف
ُ
معقولة تأخذ بعن الاعتبار الفئة املسLMدفة Lذﻩ الامج .ويجب أن ت َبث بالعربية أو
باألمازيغية أو باللهجات املغربية إذا كانت موجهة للجمهور املغربي .مع جواز استعمال
لغات أخرى بسبب مفاهيم تقنية خاصة يحتوي علLا ٕالاشهار.
لألسف ال تلFم الشركة Lذا املقت Ææحيث ال تضع ُنصب ُ
أعيLا حاجيات
الراغبن ي تلقي الخدمة باألمازيغية .فنجد كل ٕالاشهارات املتعلقة بخدمات الشركة
عiى ٔالاننت والتطبيقات تتم بالدارجة أو العربية شفويا وبالعربية والفرنسية كتابة
عiى جميع القنوات بما فLا تمازيغت .وإذا كانت هذﻩ ٔالاخة َ
ملزمة ببث وصالت
ٕالاشهار الذاتي اليومية الخاصة بامج كل الخدمات التلفزية للشركة ،فإنه من
الضروري تعديل هذﻩ املادة من دف التحمالت وإلزام باÅي القنوات وٕالاذاعات ببث
ٕالاشهار الذاتي لخدمات تمازيغت ،وترجمة ٕالاشهار الخاص بخدمات القنوات ٔالاخرى
قبل بثه عiى قناة تمازيغت.
ال ýþنفسه يسري عiى الوصالت التحسيسية ال RÁتقدمها املؤسسات والقطاعات
الحكومية ،مثل وزارة البية الوطنية ي حملة التعريف بنامج مسار وحملة مكافحة
الغش ي الامتحانات .أو وزارة الصحة ي حملة صح RÁالخاصة بتغذية الطفل ؤالام.
ُ
ال RÁتبث عiى القناة ٔالامازيغية بالدارجة والعربية والفرنسية ،رغم أLâا تسLMدف ٔالاسر
وأحيانا الفئات الهشة .ي حن اجLMدت القوات املسلحة امللكية ي توف وصالت
إشهارية بالفروع الجهوية الثالثة لألمازيغية مع الاحتفاظ باملصطلحات التقنية
والعلمية باللغة الفرنسية.
18
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ويبقى املثل ٔالاك ïإثارة هو الوصلة التحسيسية ال RÁأنتجLMا وزارة ٔالاسرة والتضامن
بخصوص العناية بكبار السن ال RÁتبLçا القناة ٔالامازيغية -دون باÅي القنوات -منذ
أكتوبر  2018بالدارجة ،أك ïمن عشر مرات يوميا! مما يجعلنا نطرح العديد من
ٔالاسئلة حول سبب عدم ترجمLMا لألمازيغية مع ٕالاصرار عiى بLçا املتكرر.
وال يختلف ٔالامر بخصوص الوصالت ٕالاشهارية لبعض ٔالانشطة واملهرجانات حيث يتم
بLçا عiى القناة ٔالامازيغية بأي لغة كانت باستثناء ٔالامازيغية .نموذج إشهار ماراطون
الرباط الذي تم بثه بالفرنسية ي أبريل  2019ومهرجان صفرو الذي ُيبث بالعربية ي
نفس الفة.
كما تلFم الشركة باحام ما تم ٕالاعالن عنه ي تلك ٕالاشهارات ،واحام المجة
املعلن عLا للجمهور وهو ما خالفته قناة تمازيغت مثال يوم  17أبريل  2019حيث
تأخرت عن املوعد املعلن لبث برنامج "عن قرب  "ADASبأك ïمن نصف ساعة دون
َ
اعتذار قبiي أو َبعدي.
مع اقاب شهر رمضان عملت الشركة عiى استغالل مساحات إشهارية ي الشوارع
والطرقات وسط املدن الكبة من أجل التعريف باإلنتاج املوجه لرمضان .ولكن من
املث الغياب التام لإلنتاجات ٔالامازيغية ي هذﻩ اللوحات ٕالاشهارية ،وعدم أخذ بع ْن
الاعتبار الاختالف بن املدن والجمهور املسLMدف .فكيف مثال يتم استغالل أك ïمن 5
فضاءات إشهارية ي وسط مدينة أكادير كلها للتعريف بإنتاجات بالدارجة املغربية،
علما بأن أهم حصة من املشاهدة لقناة تمازيغت تأتي من مدن الجنوب .حسب املبيان
التا{ي:

19

تقرير أزطا أمازيغ – يونيو 2019

وي جانب آخر متعلق باإلشهار التجاري فقد جاء ي تقرير أنشطة  SNRTسنة 2017
أن الاساتيجية التجارية للشركة كانت ناجحة ي استقطاب املستشهرين ،حيث تطور
عددهم من  120إ{ى ُ 141مستشهرا سنة  ،2017وتبع ٔالابناك عiى رأس زبناء الشركة
متبوعة بشركات العقار .ولكن السؤال املطروح هو ما نصيب ٔالامازيغية من هذﻩ
املداخيل وما موقعها من الاساتيجية التجارية للشركة؟
وحسب نفس التقرير استطاعت قناة تمازيغت أن تستقطب  2.4مليون ُمشاهد ي
وقت الذروة .وهو رقم محم ي سياقنا ٕالاعالمي الوط .RSولكن الغريب أن القناة ال
تبث أي إشهار تجاري وليست هناك أية رعاية تجارية لامجها باستثناء حالة الطقس
ال RÁترعاها شركة اتصاالت املغرب؛ ولكن تقدم إشهارها بالعربية أو الفرنسية وحÆÁ
العبارة املكتوبة بتيفناغ تتضمن خطأ لغويا .فهل سبب غياب ٕالاشهار هو فشل
للقناة؟ أم أن املستشهرين ال Lتمون بالقناة
الاساتيجية التجارية والتواصلية للقناة
ٔالامازيغية ويفضلون قنوات أخرى ،وبالتا{ي ما Öي الخطوات ال RÁقامت Lا إدارة القناة
20
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لتصحيح هذا الوضع؟ أم أن ٔالامر يتجاوز رغبة املستشهرين وٕالادارة ،وينم عن وجود
قرار سياِ - Rضم -RSلعدم توجيه ٕالاشهارات للقناةْ ،أم للموضوع ﱞ
سر آخر؟
ومن الغريب أن تقوم القناة ببعض أنواع ٕالاشهار املمنوع دون أن تتعرض لرقابة
وعقوبات الهاكا .فقد كانت القناة ُتبث برنامجا يستعمل صورة مسؤول حزبي وحكومي
"عزيز أخنوش" ي الجينيك وهو بصدد تدشينات رسمية .كما بثت القناة يوم 20
أبريل برنامجا للطبخ قامت فيه املنشطة بإشهار مباشر وواضح ألحد مطاعم السمك
ي ب RSنصار بالريف .الصورة توضح الواقعة.

بخصوص املساهمة ي ٕالانتاج السينمائي الوط RSفإن الشركة ملزمة باملساهمة
سنويا ي إنتاج اث RSعشر ) (12فيلما سينمائيا مغربيا طويال مكتوبا أصال للسينما ،كما
تعمل عiى اقتناء حقوق بث  24فيلما مغربيا قصا عiى ٔالاقل كل سنة .ولكن تأويل
كلمة "مغربي" ي تنفيذ هذا املقت Ææتقٔ Rêالامازيغية وتتح Fلألعمال بالدارجة
والعربية وربما لغة أخرى ،ما ُدمنا ال نتوفر عiى معطيات كافية لقطع الشك باليقن.
الJaامات خاصة بالبث و/أو ٕالانتاج باألمازيغية بالنسبة لقنوات :SNRT

21

تقرير أزطا أمازيغ – يونيو 2019

إن مجرد الحديث عن الFامات خاصة باألمازيغية يوي بوجود تمي ،Fحيث ي
املقابل ال نجد الFامات خاصة بالعربية ،كما ال يتم الحديث عن الFامات متساوية
ومتكافئة بن اللغتن الرسميتن دون ذكر أي مLما .ولكن هذا ال يعفينا من رصد
الحصص املخصصة للبث وٕالانتاج باألمازيغية ي كل قناة عiى حدة:
الثقافية :املادة  67تبث "الثقافية" أسبوعيا وبصفة منتظمة ،ملدة ال تقل عن 52
دقيقة برنامجا حواريا مخصصا للتعب ٔالادبي املغربي من إنتاج مغربي وتخصص
فقرة منه باللغة ٔالامازيغية .ال Rء يثبت تنفيذ هذا الالFام.
املادة  68تبث "الثقافية" برنامجا ثقافيا أسبوعيا عiى ٔالاقل باللغة ٔالامازيغية .لم
يسبق للقناة أن بثت برنامجا من هذا النوع سواء من إنتاجها أو من رصيد القناة
ٔالامازيغية أومن إنتاج خاري.
املادة  71تبث القناة بصفة منتظمة برنامجا أسبوعيا ُيع ÆSبتعليم ٔالامازيغية ملختلف
الشرائح العمرية .كان بإمكان هذا الالFام أن يحقق تراكما مهما ولكن لألسف لم يتم
تنفيذﻩ.
ّ
السادسة :تبث  10باملائة عiى ٔالاقل باألمازيغية من الشبكة املرجعية ،كما تبث
برنامجا أسبوعيا للتأط الدي RSمدته  26دقيقة باألمازيغية .يبدو أن القناة تسهر
بتنسيق مع وزارة ٔالاوقاف عiى الوفاء Lذا الالFام ،بل أبرزت املالحظة أن أعضاء
املجالس العلمية والفقهاء الناطقن باألمازيغية يستفيدون من فرص مضاعفة
للحضور ٕالاعالمي ،بفضل الامج ٔالامازيغية سواء ي قناة السادسة أو تمازيغت.
العيون :تساهم ي تثمن التنوع اللغوي الذي يمٔ Fالاقاليم الجنوبية ولكLا ال تو{ي
أية عناية لألمازيغية ي تلك املناطق .كما تلFم بإنتاج  50أغنية حسانية ي السنة ي
إقصاء تام لألغنية الصحراوية ٔالامازيغية.
22
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املغربية :رغم أن ٔالامازيغية لغة رسمية فقد تم إقصاؤها من قناة املغربية ،حيث
يقتصر فLا البث عiى اللغة الرسمية ٔالاخرى أي العربية ولغات أجنبية وÖي الفرنسية
ٕالاسبانية وٕالانجلFية .فكيف يمكن تير إقصاء ٔالامازيغية من مرفق عمومي وتفضيل
لغات أخرى ،خاصة ّ
أن القناة تسLMدف الجالية املغربية بالخارج.
الرياضية :حسب املادة  102من دف التحمالت ،فقناة الرياضية ملزمة ببث
نشرتن يوميا بالعربية ؤالامازيغية .ولكن ال وجود لهذﻩ النشرة ي الواقع !! حيث ال
تنتج الرياضية هذﻩ النشرات وال تستفيد من النشرات َ
املنتجة من طرف قناة تمازيغت
أو ٔالاو{ى.
أفالم :تساهم ي تثمن التنوع الثقاي واللغوي ي املغرب ،ع بث ٔالاعمال
التخييلية التلفزية والسينمائية باألمازيغية .حسب ما تنص عليه املادة  107من دف
التحمالت .إال أن هذﻩ القناة ال تفي Lذا الالFام ناهيك عن أن تستفيد ٔالاعمال
ٔالامازيغية من عرض مم Fبن التاسعة والعاشرة ليال مثلها ي ذلك مثل باÅي ٔالاعمال
املسماة مغربية ي املادة  108من دف التحمالت .وتكريسا للتمي Fضد ٔالامازيغية تم
إلزام قناة أفالم بالجمة املكتوبة إ{ى اللغة العربية ،فقط ،أثناء بث أعمال بلغات
أجنبية.
َ
قناة "ٔالاسرة والطفل" :كان منتظرا أن تنطلق مع منتصف سنة  2013إال أLâا لم
َتر النور ُ
بعد ،ولكن حسب املادة  120من دف التحمالت ف  Rملزمة ببث برامجها
أساسا باللغة العربية ؤالامازيغية مع انفتاحها عiى اللغات ٔالاجنبية ،وترفق الامج
املقدمة بغ اللغة العربية بجمة مكتوبة إ{ى اللغة العربية .وهنا نالحظ مرة أخرى
احتكار العربية للجمة.
القناة ٔالاوyى :تبث  %20عiى ٔالاقل من مدة الشبكة املرجعية باألمازيغية ولكن ال
يبدو أLâا تحم هذﻩ النسبة ي الواقع .حيث تنتج وتبث  3نشرات إخبارية عiى ٔالاقل
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ﱡ
باللغة العربية ويتم بثـها ي أوقات الذروة ،ي مقابل نشرة واحدة باألمازيغية ويجب أن
تكون مصحوبة بجمة مكتوبة بالعربية .أما النشرات ٕالاخبارية املوضوعاتية فلم
ّ
يحسم دف التحمالت ي لغة إنتاجها وب ِثـها إال أن الواقع العمiي أبرز احتكار العربية
لهذا املجال.
بخصوص الامج الفنية تبث "ٔالاو{ى" ،بكيفية منتظمة ،وعiى ٔالاقل مرة ي ٔالاسبوع،
برنامجا فنيا يع ÆSبالتعب الف RSاملغربي ٔالاصيل والعصري بأذواقه وأصنافه املتنوعة
وي بعديه الجهوي واللغوي .مع العمل عiى تشجيع ٕالابداع وإبراز املواهب الجديدة.
كما يتم من خاللها الاعتناء بتفقد أحوال الفنانن واملبدعن وباملستجدات امليدانية
ال RÁلها عالقة بالقطاع الف .RSلألسف املغربي ٔالاصيل والعصري هنا تستث RSأمازيáي،
والفنانن املبدعن ال يفهم منه الفنانن ٔالامازيغين .فإطاللة عiى هذﻩ الامج يز
هيمنة واضحة لألغنية بالدارجة والعربية .بل يتم الاحتفاء بفنانن ينتجون أنماط
غنائية أجنبية ويستفيدون من الدعم والتغطية ٕالاعالمية للقناة ،ي مقابل التنكر
للفنانن والفنون ٔالامازيغية.
أما ٔالاعمال التلفزية والسينمائية واملسرحية فتنص املادة  37من دف التحمالت عiى
البث ٔالاسبوØي إلنتاج وط ،RSولكن لألسف ال يشمل ٔالامازيáي .كما تنص نفس املادة
عiى استثمار القناة ٔالاو{ى للرصيد الدرامي لقناة تمازيغت بعد الدبلجة ولكن الواقع
يثبت أن ٔالاو{ى لم يسبق لها أن بثت منتوجا دراميا مدبلجا من ٔالامازيغية أو عiى ٔالاقل
من إنتاج القناة ٔالامازيغية.
كما تبث "ٔالاو{ى" ،بكيفية منتظمة ،وعiى ٔالاقل خمسة أيام ي ٔالاسبوع ،مسلسال أو
سلسلة تلفزية من إنتاج وط .RSرغم إنتاج سلسالت باألمازيغية من طرف قناة تمازيغت
فالقناة ٔالاو{ى لم يسبق لها أن بثLMا ناهيك عن أن تنتج سلسلة باألمازيغية.
تمازيغت :القناة التلفزية الوطنية الناطقة باألمازيغية
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مدة البث من أهم املواضيع ال RÁتث نقاشا مستمرا بخصوص القناة ٔالامازيغية ،حيث
تنص املادة  43من دف التحمالت عiى أن القناة تبث برامجها كل يوم وبشكل تدري ي
ملدة أربعة وعشرين ساعة .وÖي صياغة غامضة! ولكن الواقع يؤكد أن الغالف الزمRS
للبث بالقناة ال يتجاوز  14ساعة فقط ،بعد ثماني سنوات من تطبيق دف التحمالت.
أما بخصوص تقسيم نسب البث ،ف ُت ّ
خصص "تمازيغت" ،عiى ٔالاقل  %70من مدة
ِ
ِ
الشبكة املرجعية باللغة ٔالامازيغية مع مراعاة التنوع اللساني.
وعiى ٔالاقل  %20باللغة العربية وباللسان الحساني الصحراوي واللهجات املغربية
ٔالاخرى .ويمكن لقناة "تمازيغت"أن تخصص برامج باللغات ٔالاجنبية ٔالاك ïتداوال ي
العالم ،من الثابت ي الفة ال RÁشملها التقرير أن القناة ال تبث أي برنامج بلغة
أجنبية ،ومن املفائ أن تبث برنامجا باللغة ٔالاملانية )السبت  08يونيو (2019
وبرنامجا لألطفال باللغة الكورية )السبت  13أبريل  (2019غ مصحوبن بالجمة.
رغم أن القناة تعت ناطقة باألمازيغية ،فإن دف التحمالت ألزمها بإرفاق الامج
الناطقة باألمازيغية بجمة مكتوبة باللغة العربية .ي حن جعل إضافة حرف تيفناغ
ّ
وعلقه عiى توفر ٕالامكانيات ّ
وحددﻩ ي الامج التعليمية دون غها.
اختياريا
ي إطار دور الشركة ي دعم ٕالانتاج السمي البصري والسينمائي الوط RSباألمازيغية
املبثوث عiى "تمازيغت" ،ألزمها دف التحمالت بإنتاج عشرة ) (10أفالم تلفزية ،ست
) (6مسلسالت ،وعشر ) (10مسرحيات وعشرون ) (20شريطا وثائقيا ي السنة ،عiى
ٔالاقل .وال تحتسب ضمنه ٔالاعمال املدبلجة باألمازيغية منذ أكتوبر  .2014تبدو هذﻩ
ٔالارقام طموحة وكان من املفروض أن توفر رصيدا مهما خالل هذﻩ السنوات ،ولكن
لألسف الواقع يؤكد أن هذا الالFام ال تتجاوز نسبة تنفيذﻩ  50باملائة ي أحسن
ٔالاحوال .حيث يتم ،مثال ،إنتاج ثالث مسلسالت فقط ي السنة من خالل طلب
عروض شهر رمضان منذ .2017
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ويمكن تقسيم الFامات القناة باإلنتاج والبث إ{ى الFامات يومية وأخرى أسبوعية
وأخرى منتظمة ،وÖي كاآلتي:
برامج وفقرات يومية
وضعية التنفيذ

الالJaام
 3نشرات باألمازيغية عiى ٔالاقل

نشرة واحدة ي اليوم يتم تكرار بLçا ثالث مرات

نشرة معيارية مجمة للعربية تدريجيا

ال ُي ّنفذ
ُي ّنفذ

برنامج تعليم ٔالامازيغية للناشئن ُ
مدته 52
دقيقة

غ منتظم ي ٕالانتاج ،حيث يتم بث برنامج يعود
إنتاجه لسنة 2012
ُي ّنفذ

برنامج ديُ RS
مدته  13دقيقة

برنامج تسلية أطفال من  26دقيقة

غ منتظم ي ٕالانتاج ،حيث يتم بث برنامج يعود
إنتاجه لسنوات

برنامج توعية أسرية وصحية

 4نشرات موضوعاتية

برامج وفقرات أسبوعية
ال ُينفذ

 3برامج حوارية للشأن العام مدLèا  52دقيقة
لكل برنامج
برنامج للمرأة ُ
مدته  52دقيقة

هناك برنامجان فقط ،ي حن الثالث يتم تقديمه
بالدارجة.
ُينفذ

برنامج الجالية ُ
مدته  52دقيقة

يتم استثمار رصيد برنامج "قناة أطلس"

برنامج أسبوØي لتعليم العربية للناطقن
باألمازيغية

هناك برنامج يومي لتعليم العربية بالعربية
للناطقن بالعربية !!

برنامج حوار القرب  26دقيقة

غ منتظم ٕالانتاج

برنامج وثائقي لتاريخ املغرب ُ
مدته  26دقيقة

غ منتظم ٕالانتاج

برنامج يشرك املراهقن ُ
مدته  26دقيقة

ال ُينفذ

مسابقة للشباب واملراهقن مدته  26دقيقة

غ منتظم ٕالانتاج

برنامج ف RSتفقد الفنانن

ُيبث مرة كل أسبوعن
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برنامج رياُ Rò
مدته  26دقيقة

ينفذ
برامج منتظمة

مرتان أسبوعيا برنامج تعليم ٔالامازيغية لكل
الشرائح

ال ُينفذ

رسوم متحركة ُ
مدته  26دقيقة

ال ُينفذ

كل أسبوعن فيلم ٔالامازيغية ُ
مدته  52دقيقة

يتم إنتاج ثالثة أفالم تلفزية فقط ي السنة لبLçا
ي رمضان منذ 2018

مسلسل خمسة أيام ي ٔالاسبوع

يتم إنتاج ثالثة مسلسالت فقط ي السنة لبLçا ي
رمضان منذ 2016

نقل املنافسات الرياضية باألمازيغية.

ُينفذ

يتضح من خالل الجدول أعالﻩ )هناك جدول مفصل ضمن ملحقات هذا التقرير(
ّ
أن نسبة تنفيذ الالFامات ُمتدنية جدا أو منعدمة أحيانا ،ولعل أهم ما نتج عن هذﻩ
الوضعية هو غياب ٕالانتاجات مما أدى إ{ى لجوء القناة لكïة إعادات البث .حيث بثت
القناة نفس سهرة "ايويز ن تيستامت" للمرة الثالثة ي أقل من  72ساعة وذلك :يوم
السبت  13أبريل عiى الساعة العاشرة ليال ،ويوم ٔالاحد  14أبريل عiى الساعة الثانية
زوالا ،ويوم الاثنن  15أبريل من الساعة الرابعة والربع مساء .وال داØي للتذك بأن كل
سهرة ي القناة ٔالامازيغية تستضيف وجوبا عدة مغنن أو فكاهين بالدارجة وهو ما ال
يطبق بخصوص ضرورة استقبال الفنانن ٔالامازيغ ي باÅي القنوات العمومية.
وي يوم  18أبريل مثال تم إعادة حلقة من برنامج ف RSيعود إنتاجه لخمس سنوات،
وبتاريخ  19أبريل تمت إعادة بث حلقة من برنامج "تينوبكا" يعود تاريخ تسجيلها
لالحتفال باليوم العالم Rللمرأة  8مارس.
وعموما يمكن تسجيل هيمنة املواد الغنائية بالدارجة عiى الامج الفنية للقناة،
حيث يتمتع املبدعون بالدارجة بأجور أعiى من ال RÁتمنح لنظراLîم املبدعن
27
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باألمازيغية .وال تخفى الصعوبات ال RÁيعيشها الفنانون ٔالامازيغ مع شركات تنفيذ
ٕالانتاج ،ال RÁتشغلهم ي ظروف غ مالئمة وتفرض شروطها مستغلة جهلهم بإجراءات
التعاقد وحاجLMم ملساحات إعالمية ومداخيل ْ
ولو كانت زهيدة .وي مجال ٔالاغنية
واملوسيقى أدى عدم الالFام بالكمية املطلوبة ي إنتاج ٔالاعمال املوسيقية إ{ى فتور
إعالمي للموسيقى ٔالامازيغية والتضييق علLا .حيث ال تنتج القناة أغاني أمازيغية وال
تنظم سهرات وجوالت للفنانن وال تنتج برامج تلفزية حوارية وترفLية الستقبال
الفنانن والتعريف Lم وتقريLúم من املشاهدين.
طبقا للمادة  10من دف التحمالت تبث الشركة يوميا أذان الصلوات الخمس كما
تبث وقائع صالة الجمعة وصلوات ٔالاعياد ي مختلف خدماLèا التلفزية وٕالاذاعية.
ويبدو هذا الالFام روتينيا ومالئما للطابع ٕالاسالمي للدولة واملجتمع باملغرب .الغريب هو
أن تستنكف القناة ٔالامازيغية عن بث أذان صالة الظهر يومي  16و  17أبريل وبثت
أذان صالة العصر سابقا ألوانه بستن دقيقة يوم  23ماي .قد يبدو هذا املوضوع غ
متصل مباشرة باألمازيغية ي ٕالاعالم ،ولكن أوردناﻩ هنا للتدليل عiى درجة الاسLMتار
والاختالل الذي تعيشه القناة ٔالامازيغية.

الJaامات خاصة بالبث و/أو ٕالانتاج باألمازيغية بالنسبة إلذاعات :SNRT
28
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ٕالاذاعةالوطنية :تبث برامجها باللغة العربية أو التعبات اللسنية املغربية عiى مدار
الساعة ،حسب املادة  126من دف التحمالت .وتنص املادة  136عiى تخصيص حصة
لبث املوسيقى املغربية ال تقل عن  %70من الحجم الزم RSلحصة بLçا املوسيقي بن
السادسة صباحا والواحدة صباحا .ولكن الواقع يؤكد أLâا ال تبث أي برنامج أو حÆÁ
فقرة باألمازيغية.
أما بخصوص املسرح فقد نصت عiى بث مسرحيات مغربية دون أن يع RSذلك أLâا
تشمل املسرحيات ٔالامازيغية ،أما عبارة "املسرح العربي" الواردة ي املادة  132ف R
ملتبسة املع ،ÆSفال ندري إن كان مقصودا Lا املسرح املغربي بالعربية ،وبالتا{ي ملاذا تم
إقصاء ٔالامازيغية رغم أLâا لغة رسمية؟ أم أن املقصود به هو املسرح الناطق بالعربية
لغة رسمية بعيLا
ولو كان أجنبيا ،وهنا نفتح بابا سريا لدعم ٕالانتاج ٔالاجن Rsولدعم ٍ
دون اللغة الرسمية ٔالاخرى.
ٕالاذاعة ٔالامازيغية :تلFم ي إطار مهام املرفق العام املنوطة Lا ،بتقديم مساهمة
متمFة ،لتثمن وتنمية ونشر الثقافة واللغة ٔالامازيغيتن .وتبث برامجها يوميا عiى مدار
 24ساعة بمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة باللغة ٔالامازيغية أساسا ،وتشجع
ً
ُ
ٕالابداع الف RSوبروز مواهب جديدة ،وتخصص حصة لبث املوسيقى ٔالامازيغية ال تقل
عن  % 80من الحجم الزم RSاليومي لحصة بLçا املوسيقي بن السادسة صباحا
والواحدة صباحا .ولكن دف التحمالت سكت عن مآل  20باملائة املتبقية من حصة
َ
البث ،ألي لغة تؤول؟
تتكون الامج ٕالاخبارية من ثالث نشرات يومية عiى ٔالاقل وبرنامجن حوارين يومين
يعنيان بقضايا الشأن العام ،مLا :برنامج مخصص للنقاش السيا Rوقضايا الشأن
العام؛ برنامج مخصص للمناقشات الملانية وتعبات املنظمات السياسية املمثلة ي
الملان.
29
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وي موضوع الرياضة تبث برنامجا أسبوعيا بصفة منتظمة ،مخصصا لنقاش
املستجدات الرياضية عiى الساحتن الوطنية والدولية .كما تقوم ٕالاذاعة بتغطية
ومتابعة املنافسات الرياضية الوطنية الرسمية.

جدول يوضح درجة تنفيذ الالJaامات

ٕالاذاعة الدولية :تنص املادة  154عiى أن لغة النشرات ٕالاخبارية Öي العربية
والفرنسية وٕالانجلFية وٕالاسبانيةّ ،
وكر َرت املادتان  153و  159عiى أن البث يكون
باللغات السالفة الذكر ،بل َ
ألزمت املادة ٕ 153الاذاعة بجمة الخطب امللكية
للفرنسية وٕالاسبانية وٕالانجلFية ،ي إقصاء سا ِفر وغ ﱠ
مر لألمازيغية.
ُوتخصص للموسيقى املغربية ّ % 50
كحد أدنى من الحجم الزم RSلحصة بLçا املوسيقي
ٍ
بن السادسة صباحا والواحدة صباحا .ويبدو أنه من املستحيل أن تصادف بث فقرة
باألمازيغية عiى هذﻩ ٕالاذاعة ،ي تفس ضيق وأحادي لكلمة "مغربية".
إذاعة محمد السادس للقرآن :ألزمت املادة ٕ 164الاذاعة ببث العديد من الفقرات
من بيLا أغاني وأناشيد دينية باللغة العربية ي إقصاء واضح وغ مر لهذا اللون
الف RSباألمازيغية؛ وبخصوص حصة ٔالامازيغية ي ٕالاذاعة فقد نصت نفس املادة عiى
30
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أLâا ال يجب أن َت ّ
قل عن  10باملائة ،يمكن فLا بث برامج ناطقة باألمازيغية لتبسيط
وإبراز مكونات الاث الدي RSوالثقاي ٔالامازيáي املغربي .ي حن تخصص  90باملائة
الباقية للغة العربية أساسا وأحيانا للغات ٔالاجنبية.
ٕالاذاعات الجهوية :وعددها  11ي كل من الدار البيضاء ،أكادير ،الداخلة ،فاس،
العيون ،مراكش ،مكناس ،وجدة ،طنجة ،تطوان والحسيمة .ولكن تظل غ متكافئة
من حيث التوزيع الجغراي ،ويتضح ذلك بجالء ي عدم إحداث إذاعة بمدن املغرب
الشرÅي ومناطق تادلة أزيالل عiى سبيل املثال.
وتنص املادة  169من دف التحمالت أن ٕالاذاعات الجهوية تبث كل برامجها باللغتن
الرسميتن العربية ؤالامازيغية ،وباللسان املحiي ،مع الحرص عiى تنوعها حسب
الساكنة .ولكن الواقع يؤكد أن عدد ٕالاذاعات املتوفرة عiى قسم أمازيáي وتبث فقرات
وبرامج باألمازيغية ال يتجاوز ثالثة ي أحسن ٔالاحوال )أكادير -الحسيمة  -مكناس( .كما
أLâا تعاني من ضعف التجهFات و ِقدمها ،حيث يتعذر التقاط موجاLèا وبقيت
محصورة عiى حوض ضيق من املستمعن.
وٕالاذاعات الجهوية مطالبة بإنتاج وبث عمل تخييiي مغربي ،ولكن ٕالانتاجات الرائجة
ال وجود فLا لألمازيغية وتقتصر عiى الدارجة والعربية .حيث يتم إنتاجها وطنيا وتبث
عiى ٕالاذاعات الجهوية.
َْ
وأوكل دف التحمالت لإلذاعات الجهوية مهمة تثمن الفنون والتقاليد الشعبية.
والسهر عiى تشجيع الابتكار الف RSالوط RSي تنوعه الجهوي واللغوي .ال توجد سياسة
ومعطيات واضحة ي هذا املجال ،ولكن يمكن الجزم بأن ٔالامازيغية ال تستفيد شيئا
َ
قصية من تنفيذ هذا املقت.Ææ
وم ِ
وتنص املادة  178تخصيص كل إذاعة جهوية عiى حدة حصة دنيا للبث ،ال تقل عن
 70 %من الحجم الزم RSلمجLMا املوسيقية بن السادسة صباحا والواحدة صباحا،
31

تقرير أزطا أمازيغ – يونيو 2019

لألغنية املحلية والجهويةٔ ،الاصيلة والعصرية ،واملواهب الشابة عiى أن تخصص
النسبة املتبقية لألعمال املوسيقية املغربية الوطنية .يالحظ أنه ح ÆÁي ٕالاذاعات الRÁ
تتوفر عiى قسم أمازيáي ال تشكل الفقرات املوسيقية ٔالامازيغية  70باملائة كما هو
منصوص عليه أعالﻩ.
وتنص نفس املادة عiى أن ٕالاذاعات الجهوية تنتج ما ال يقل عن  20عمل موسيقي
جهوي ومحiي كمعدل سنوي عiى امتداد ثالث ) (3سنوات .تبدو صياغة املادة غ
واضحة بخصوص أجل ثالث سنوات ،حيث ال نعرف م ÆÁتبتدء أو تنت  Rوإن كانت
أغان أمازيغية من
فة انتقالية أم الFاما دائما ! ولكن من ٔالاكيد أنه لم يتم إنتاج ٍ
طرف هذﻩ ٕالاذاعات منذ دخول دف التحمالت ح Fالتنفيذ .خاصة أن إنتاج عشرين
عمل موسيقي سنويا ليس باألمر ّ
الهن.
 SNRTي العالم الرقمي
تستعمل الشركة مختلف الوسائل الحديثة لتقديم خدماLèا والتواصل مع زبناLîا،
ولكن تظل الخدمات املقدمة ي هذا املجال ِح ً
كرا عiى اللغة العربية والفرنسية .فقد
ُ
أنشأت الشركة موقعا إلكونيا لكل قناة ،تو ِفر من خالله بعض الامج واملعلومات
والقصاصات ٕالاشهارية .وإن كانت كل املواقع تتضمن ّ
حدا ال بأس به من املواد
ٕالاعالمية وٕالاخبارية ،فموقع القناة ٔالامازيغية يشكل استثناء سلبيا .حيث ال يقدم أية
معلومة عiى ٕالاطالق ويحتفظ برابط يتيم لتحميل شبكة برامج قديمة وغ ُم ّ
حينة.
)طيلة الفة ال RÁيشملها هذا التقرير( .الصورة للموقع يوم  12يونيو 2019
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كل تطبيقات الشركة غ متاحة باألمازيغية )نموذج تطبيق  .(Albotolaproكما أن
موقع اليوتوب الخاص بالشركة ال يتيح إعادة مشاهدة الامج وٕالانتاجات ال RÁتبث
باألمازيغية .أما صفحات مواقع التواصل املخصصة لامج القناة ٔالامازيغية فتفتقر
لالحافية واملواكبة.
وبالنسبة لخدمة  SNRTLIVEفتقرير ٔالانشطة السنوية للشركة يقدم معلومات غ
ُ ّ
مفصلة ،ال تمكننا من معرفة نسبة استعمال الخدمة لكل قناة عiى حدة ،وخاصة
قناة تمازيغت.

وإن كانت إدارة الشركة تتحمل القسط ٔالاك من مسؤولية الاختالالت ،إال أن شركات
ٕالانتاج كذلك تتحمل مسؤولية عظيمة ي تجسيد روح املقاولة املواطنة ّ
وتب RSمبادئ
ِ
الLFGة ،والسهر عiى الرÅي بجودة املنتوج الناطق باألمازيغية.
الشفافية واملنافسة الFG
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وانطالقا من متابعتنا لامج القناة ٔالامازيغية نقدم بعض أسماء الشركات ال RÁقدمت
إنتاجها خصوصا خالل شهر رمضان:
N
1

الشركة
Yan Prod

2

AzoleaProd

3

MProd

4

AghlalProd

5

Warda Vision

6

SpecTop

7
8
9
10
11

GoodNews
NomediaProd
Sahara Media Prod
ChaouiProd
DunasProd
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ٕالانتاج
حدث ي رمضان
برنامج وثائقي "صناع التاريخ"
برنامج حواري "شؤون أمازيغية" بالدارجة
برنامج طبخ :صح RÁي تغذيRÁ
برنامج وثائقي "تيمزورا"
سيتكوم
مسلسل "خيوط رفيعة"
مسلسل "الحاج بلعيد"
مسلسل "سيدي موحا"
برنامج املنوعات "عندنا عندكم"
برنامج "تلكوت"
برنامج دي" RSتيفاوتنوالون"
برنامج املسابقات "أمFارنك"
فيلم تلفزي "دامت لكم ٔالافراح"
برنامج وثائقي "عايش جوال"
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دف `aتحمالت شركة SOREAD 2M
ي عام  ،1988وقعت شركة  SOREADمع الحكومة املغربية عقدا يتيح لها إذاعة
برامجها التلفزيونية عiى نطاق وط RSكامل .وشرعت القناة ي بث برامجها تجريبيا وفق
دف تحمالت وظيفي متفق عليه ،لتكون أول قناة خاصة ي املغرب وكانت انطالقLMا
الرسمية ي  04مارس .1989
بعد أزمات مالية خانقة تدخلت الحكومة سنة  1997لشراء  68ي املائة من رأسمال
الشركة املالكة للقناة .بعد هذا التحول وي  10يناير ُ 1997بثت القناة ألول مرة عiى
الصعيد الوط RSمجانا قبل أن تشهد مرحلة ﱠ
الضم الLائي إ{ى القطب العمومي إ{ى
جانب مكونات الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة.
تم نشر دف تحمالLèا بمقت Ææاملرسوم  2.12.597املؤرخ ي  12أكتوبر ،2012
وتضمن مبادئ الخدمة وأهدافها والقواعد العامة املؤطرة للخدمة العمومية لالتصال
السمي البصري ،وحدد الالFامات العامة للشركة ي السهر عiى احام التنوع اللغوي
والثقاي للمجتمع املغربي وما ينبثق عنه من صيانة التنوع املجا{ي وذلك ي احام
القيم الحضارية ٔالاساسية وقوانن اململكة.
أما هدف الخدمة فهو ترسيخ الثوابت ٔالاساسية للمملكة املغربية كما Öي محددة ي
الفصل ٔالاول من الدستور ،واملتمثلة ي الدين ٕالاسالمي السمح والوحدة الوطنية
متعددة الروافد وامللكية الدستورية والاختيار الديمقراطي؛ وتعزيز مقومات الهوية
الوطنية املوحدة ال RÁتنصهر فLا كل املكونات العربيةٕ-الاسالمية ؤالامازيغية
والصحراوية الحسانية الغنية بروافدها ٕالافريقية ؤالاندلسية والعية واملتوسطية
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واملتمFة ب ّ
تبوء الدين ٕالاسالمي مكانة الصدارة فLا مع التشبث بقيم الانفتاح
ِ
والاعتدال والتسامح والحوار ،والتفاهم املتبادل بن الثقافات والحضارات ٕالانسانية
جمعاء ،وفق ما يقر به الدستور؛
وألزمت املادة  3الفقرة  ،5الشركة بمراعاة سالمة اللغة ٔالامازيغية ،وفق "نحو ومعجم
اللغة ٔالامازيغية املعيار" ،من حيث ضبط الكيب واملعجم والاشتقاق َومخارج
الحروف وإمالء الخط ونطق ٔالاسماء ،واعتماد حرف "تيفيناغ" واعتماد التدقيق
اللغوي ي كل ما يتم بثه باألمازيغية .وتم الشركة لهذﻩ الغاية ،تحت إشراف السلطة
الحكومية املكلفة باالتصال ،اتفاقية مع املعهد امللكي للثقافة ٔالامازيغية ُت َ
حدث
ُ
بموجLúا لجنة لغوية مشكة تع ÆSبتتبع سالمة الاستعمال اللغوي ي الامج
ٔالامازيغية؛
كما أن الشركة تساهم ي إنتاج ٔالاعمال السينمائية املغربية ٔالاصل املوجهة للعرض
ي القاعات السينمائية قبل بLçا ع القنوات التلفزية التابعة للشركات الوطنية
باقتناء
لالتصال السمي البصري وذلك إما بالتمويل املباشر و/أو بالصناعة وإما
ٍ
ُمسبق لحقوق البث .وتستفيد من هذﻩ املساهمة شركات ٕالانتاج املغربية املحدثة
حسب القوانن املعمول Lا.
تساهم الشركة سنويا ي إنتاج أو اقتناء حقوق بث عشرة ) (10أفالم سينمائية
مغربية طويلة مكتوبة أصال للسينما ،كما تعمل عiى اقتناء حقوق بث  15فيلما
مغربيا قصا عiى ٔالاقل كل سنة .ولكن هذﻩ املساهمات لم يسبق أن استفاد مLا
املنتوج السمي البصري ٔالامازيáي.
أما بخصوص الالJaامات الخاصة بالبث و/أو ٕالانتاج باألمازيغية عiى القناة الثانية
تبث الشركة برامجها باللغتن العربية ؤالامازيغية واللسان الحساني واللهجات
والتعبات الشفوية املحلية املغربية املتنوعة ،مع املحافظة عiى سالمة اللغتن
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العربية ؤالامازيغية ،خاصة ي الامج املوجهة لألطفال والجمهور النا ýوالنشرات
ٕالاخبارية ،وي الدبلجة وي الجمة املكتوبة املرافقة لألعمال املبثوثة .و ُي َ
حتسب
ٕالانتاج ٔالاجن Rsاملدبلج باملغرب للغة العربية أو ٔالامازيغية ي إطار ٕالانتاج الوط.RS
لألسف تتضرر ٔالامازيغية من عدم تطبيق هذا املقت Ææضررا مزدوجا .حيث ال وجود
ألعمال أجنبية مدبلجة لألمازيغية وال وجود ألعمال أمازيغية مدبلجة للعربية.
تلFم القناة ببث نشرتن إخباريتن بالعربية من بيLما نشرة حصرية رئيسية ،وبث
نشرة باللغة ٔالاجنبية وجوبا ي وقت الذروة ،مقابل نشرة واحدة باألمازيغية دون
تحديد توقيت معن ،وغالبا ما يتم بLçا عiى الساعة الثانية والنصف زوالا عبارة عن
مونتاج للصور مصحوب بتعليق صحفي.
تخصص "القناة الثانية" من مدة شبكLMا املرجعية  80%للامج باللغة العربية
السليمة واملبسطة واللغة ٔالامازيغية واللهجات والتعبات اللسنية العربية واللسان
الصحراوي الحساني ،و 20%للامج باللغات ٔالاجنبية .كان من املنطقي وباعتبار
ٔالامازيغية لغة رسمية أن تتقاسم مع اللغة الرسمية الحصة املخصصة لهما ،ولكن
ّ
الواقع ُيكذب ذلك.
حسب املادة  34يمثل ٕالانتاج السمي البصري الوط RSعiى "القناة الثانية" نصف
مدة الشبكة املرجعية عiى ٔالاقل .ويشمل ٕالانتاج السمي البصري الوط RSاملبثوث
عiى"القناة الثانية" ،عiى ٔالاقل ،إث ÆSعشر ) (12فيلما تلفزيا ،ستة ) (6مسلسالت أو
سلسالت ،ثماني ) (8مسرحيات واثن RÁعشر) (12برنامجا وثائقيا ي السنة .لم يسبق
للقناة أن بثت مسرحية أو سلسلة باألمازيغية ،مثال.
راديو دوزيم
تنص املادة  39عiى الFام ٕالاذاعة بإنتاج وبث يوميا نشرات إخبارية عربية
وأمازيغية وبلغة أجنبية ،وقد انطلقت ي تقديم موجز إخباري باألمازيغية منذ سنتن.
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رغم أن عبارة "السهر عiى تنوع اللغوي والثقاي" الواردة ي املادة  40ال تعR RSء آخر
غ إنتاج وبث برامج باألمازيغية باإلضافة للعربية ،ولكن لألسف ي هذﻩ الحالة تعRS
املز َاوجة بن العربية والفرنسية ي ٕالانتاج والبث والتواصل وإقصاء ٔالامازيغية .رغم أن
ال Rء يش ي دف التحمالت للغة الفرنسية تحديد.
تبث ٕالاذاعة أسبوعيا برنامجا للمرأة مع مراعاة التنوع الثقاي ،لم ُيفهم من هذا
املقت Ææكذلك الانفتاح عiى ٔالامازيغية كموضوع وكأداة للتواصل.
وتلز ُم املادة ٕ 45الاذاعة ببث  5مرات أسبوعيا برنامجا فنيا يع ÆSباملوسيقى والغناء
ِ
املغربي ٔالاصيل والعصري .وضمان تنوع التعب الف RSاملغربي بأذواقه املتعددة وي
ْ
بعديه الجهوي واللغوي .وخصص  50باملائة من السادسة مساء إ{ى  12ليال لألعمال
املغربية .دون أن يكون ي ذلك نصيب لألمازيغية ،ألLâا ال تحتسب ضمن ما هو مغربي !
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دف `aتحمالت شركة Medi1Sat
تم إطالق إذاعة البحر ٔالابيض املتوسط  MEDI1سنة  1980من طرف شركة
تحمل نفس الاسم %51 .من رأسمالها ملجموعات خاصة مغربية والباÅي للمؤسسة
املالية للبث ٕالاذاØي ) (SOFIRADوÖي شركة عمومية فرنسية.
وي فاتح ديسم 2006تم إنشاء "ميدي  1سات" برأسمال قدرﻩ  15مليون أورو%56 :
ملساهمن مغاربة )اتصاالت املغرب وصندوق ٕالايداع والتدب( %30 ،ملساهمن
فرنسين و %14إلذاعة ميدي  .1ي  16سبتم  2008أصبحت القناة  ٪100مغربية
بعد ٕالاعالن عن شراء أسهم الفرنسين من قبل صندوق ٕالايداع والتدب.
ي  4يناير ،2010دخل أربعة مساهمن جدد إ{ى رأسمال القناة :الصندوق امل" Rاملغربي
للتقاعد،البنك الشع Rsاملركزي ،التعاضدية الفالحية املغربية للتأمن والتعاضدية
املركزية املغربية للتأمن.
ي  30أكتوبر  2010تحولت من قناة إخبارية إ{ى قناة شاملة تقدم برامج ترفLية،
اجتماعية ،ثقافية وسياسية .وابتداء من شهر فاير العام  2017إ{ى قناة إخبارية ذات
توجه إفريقي.
تم نشر دف تحمالLèا بمقت Ææاملرسوم  2.10.203املؤرخ ي  05غشت ،2011
وتضمن الFامات الشركة ،ويالحظ رغم أLâا شركة وطنية لالتصال السمي البصري
تنتم Rللقطاع العمومي ،إال أن دف تحمالLèا ال ينص إطالقا عiى استعمال اللغة
ٔالامازيغية ي البث وٕالانتاج رغم أنه صدر أياما فقط بعد إقرار دستور مغربي جديد ي
يوليوز  .2011بل سمح بالبث بلغات أجنبية،الذي تم تأويله بإنتاج ّ
كم وافر من الامج
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من طرف الشركة باللغة الفرنسية .ويتم بثه سواء عiى قناة  Medi1Tvوإذاعة البحر
ٔالابيض املتوسط الدولية أو عiى املوقع ٕالالكوني والتطبيقات الرقمية.
ُ
ولكن تمكن ٕالاشارة إ{ى بعض املقتضيات ي دف التحمالت يمكن أن تفتح الباب
إلدماج ٔالامازيغية ي خدمات القناة ،لو توفرت ٕالارادة السياسية والنية الحسنة
والكفاءة املهنية.
حيث ينص تصدير دف التحمالت عiى تشجيع التعب الجهوي ،والحفاظ عiى التوازن
بن الجهات ودعم الابتكار وٕالانتاج الوطٔ RSالاصيل .أما املادة  7فتنص عiى مراعاة
التنوع الجهوي واللغوي.
وتعمل الشركة وفق املادة  22عiى تطوير ٕالاعالم الجهوي وبث نشرة إخبارية جهوية
أسبوعية مدLèا  60دقيقة ،فهذا مجال يمكن أن يكون مدخال الستثمار ٔالامازيغية ي
إعالم القرب .ويمكن كذلك الانفتاح عiى ٔالامازيغية من خالل دعم تنمية القطاع
السمي البصري الوط RSكما تنص عليه املادة  23من دف التحمالت.
كما يمكن للشركة حسب املادة  10من دف التحمالت أن تعمل ع استعمال وسائل
رقمية جديدة ،عiى إقامة قنوات سمعية خاصة تسمح للمشاهدين باختيارات لغوية،
وأعتقد أن استثمار ٔالامازيغية ي هذا املجال قد يحقق نتائج إيجابيةُ ،
كمقدمة لضمان
مكانة ٔالامازيغية ي كافة برامج وخدمات  MEDI1SATباعتبارها شركة وطنية لالتصال
السمي البصري تنتم Rإ{ى القطاع العموميُ ،وت َ
سند إلLا مهام املرفق العام.
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الحكامة والتعاون
مبادئ وضمانات دستورية
الحكامة مبدأ دستوري حيث جاء ي تصدير الدستور أن النظام الدستوري للمملكة
يقوم عiى مبادئ الحكامة الجيدة ،وربط املسؤولية باملحاسبة .ولسيخ آليات
الشفافية ّ
نص الفصل  27عiى حق املواطنات واملواطنن ي الحصول عiى املعلومات،
املوجودة ي حوزة ٕالادارة العمومية ،واملؤسسات املنتخبة ،والهيئات املكلفة بمهام
املرفق العام .وألزم الدستور أعوان املرافق العمومية بممارسة وظائفهم ،وفقا ملبادئ
احام القانون والحياد والشفافية والFGاهة واملصلحة العامة )الفصل  .(155أما
املرافق العمومية ف  Rملزمة بتلقي مالحظات ُمرتفقLا ،واقاحاLèم وتظلماLèمُ ،وت ّ
ؤمن
تتبعها .وÖي نفس الالFامات ال RÁوردت ي قانون الاتصال السمي البصري وي دفاتر
تحمالت الشركات ويمكن أن نقدمها ي خمسة عناصر أساسية تم إلزام الشركات Lا
وÖي:
 .1إحداث لجنة أخالقيات :ألزمت دفاتر التحمالت الشركات بتشكيل لجان
لألخالقيات ،تتكون من خمسة ) (5أعضاء ،يتم اختيار اثنن ) (02مLم من الشركة،
واثنن آخرين ) (02من الفعاليات ي املجال السمي البصري ،باإلضافة إ{ى عضو من
امليدان ٔالاكاديم Rمتخصص ي السمي البصري .ويجب إبالغ الهاكا بكيبة هذﻩ
اللجنة ونظام اشتغالها .ولكن لألسف يصعب العثور عن معلومات بصدد اللجان
ومعاي الانتساب إلLا.
 .2ميثاق أخالقيات :ألزمت دفاتر التحمالت الشركات باعتماد ميثاق
ُ ّ
ذكر بمجموع
لألخالقيات ي أجل ثالثة أشهر من دخول دف التحمالت ح Fالتنفيذ ،ي ِ
القواعد ٔالاخالقية املعمول Lا عموما واملؤطرة ملختلف أنواع الامج الُ RÁ
تبLçا،
خصوصا مLا القواعد املتبة عن دف التحمالت ،مع إفراد قسم خاص للمقتضيات
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ذات العالقة بتحسن صورة املرأة وتحديد الصور السلبية الواجب اجتناLا وقسم
آخر خاص بحماية الجمهور النا.ý
يتضمن امليثاق قواعد اتقاء حاالت تعارض املصالح املطبقة عiى العاملن Lا وعiى
أعضاء أجهزة إداراLèا وتسيها وتدبهاَ .
وألزم الشركة بالسهر عiى تعميم امليثاق عiى
العاملن Lا .ويتم تبليغ هذا امليثاق وكذا كل تعديل له ،إ{ى الهيأة العليا لالتصال
السمي البصري قبل دخوله ح Fالتنفيذ .ولكن ميثاقا من هذا النوع يقت Ræتعميمه
عiى الجمهور العريض باعتبارﻩ ميثاقا كذلك مع الجمهور وليس وثيقة سرية داخلية !
َ
 .3لجنة انتقاء ال`امج وٕالانتاج املش`aكُ :يوكل إلLا اختيار املشاريع املستفيدة
وتحديد مبلغ املساهمة وفق دف تحمالت يحم Rحقوق الشركة .وتتكون اللجنة من
ثمانية ) (80أعضاء ،يمثل أربعة ) (04مLم الشركة ،ضمLم مدير القناة أو ٕالاذاعة
املعنية ،وثالثة ) (03من الفعاليات ي املجال السمي البصري ،باإلضافة إ{ى عضو من
امليدان ٔالاكاديم Rمتخصص ي السمي البصري.
يتم وضع نتائج مداوالت اللجنة عiى املوقع ٕالالكوني للشركة بشكل دائم ،كما يتم
إبالغ الشركات ال RÁلم تقبل مشاريعها مع تعليل القرار ويمكن للشركة مراجعة اللجنة
ي قراراLèا مع تعليل ذلك .لعل إطاللة سريعة عiى املوقع ٕالالكوني للشركات تؤكد
عدم وجود هذا النوع من الوثائق.
 .4الوسيطُ :ي ّ
عينه الرئيس املدير العام للشركة ،ويتخذ التداب املواتية
الستقبال مالحظات املشاهدين واملستمعن وتوف ٔالاجوبة وإجراءات الاستجابة الRÁ
تقتضLا.
تعلن الشركة ،خصوصا عiى موقعها عiى الاننيت ،عن ٔالاجوبة ال RÁأد{ى Lا الوسيط
عiى أسئلة واستفسارات الجمهورُ .ي ِعد الوسيط تقريرا سنويا ُيخ فيه عن ممارسته
ملهامه ،ويقدم فيه ،عند الاقتضاء ،توصياتهُ .ي ّ
قدم الوسيط هذا التقرير للمجلس
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ٕالاداري للشركة ،كما يوضع بشكل دائم عiى موقعها عiى الاننيت .ال وجود لتقارير
الوسيط عiى املوقع ٕالالكوني كما أن مراسلته تتم بالعربية واللغات ٔالاجنبية فقط
دون ٔالامازيغية.
تنتج وتبث الشركة برنامجا للوساطة كل أسبوعن وبطريقة منتظمة وملدة  52دقيقة
عiى ٔالاقل ،وهو برنامج ناطق بالعربية والدارجة رغم أنه يبث عiى قناة تمازيغت
بالنسبة ل .SNRT
ُ
 .5التقرير السنوي لألنشطة :ت ِع ّدﻩ الشركة سنويا ،داخل أجل ثالثة أشهر
ُ
املوالية لLاية السنة املالية ،تز فيه نتائج هذﻩ السنة ،من حيث نشاط املقاولة،
ونتائجها املالية وتنفيذها ملقتضيات دف التحمالت .كما يوضح عiى الخصوص:
الجهود املبذولة للLوض بالاث الثقاي املغربي وإشعاعه ولتحقيق التنوع الثقاي
واللغوي والتوزيع املتوازن للتغطية الجغرافية ،سواء من حيث الامج أو شبكة البث؛
مدى احام الالFامات املنصوص علLا ي هذا الدف بالنسبة لكل خدمة والحصة
الزمنية ٕالاجمالية لكل صنف من الامج ،حسب وظائف الخدمة العمومية املحددة ي
القانون ودف التحمالت.
وحيث أن الشركات لم تصدر تقاريرها لسنة  ،2018فقد اعتمدنا ي تقديم بعض
ُ
املالحظات عiى تقرير أنشطة  SNRTلسنة  .2017وقد ك ِتب التقرير املذكور بمزيج من
اللغتن العربية والفرنسية ،وغابت فيه ٔالامازيغية تماما ،فح ÆÁأسماء الامج تمت
ترجمLMا للعربية قبل إدراجها ي التقرير .كما أن املعطيات الواردة ي التقرير ال توضح
بتاتا املجهودات املبذولة ي سبيل احام حصة ٔالامازيغية.
بل ٔالادÖى ؤالامر أنه تضمن تدليسا وتغليطا ي املعطيات ،حيث َ
أدرج ي خانة برامج
تعليم ٔالامازيغية برنامج "أقرأ وأتعلم" وهو برنامج من إنتاج وزارة ٔالاوقاف ويضم ثالث
حصصٔ ،الاو{ى مخصصة لتعليم اللغة العربية والثانية للقرآن والثالثة للحساب .ويتم
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تنشيط كل فقراته بالدارجة وتتم الكتابة باللغة العربية .فهذا النامج إذن ال يمكن
تصنيفه ضمن برامج تعليم اللغة العربية للناطقن باألمازيغية املنصوص عليه ي
الفقرة  2من املادة  52من دف التحمالت ،ألنه ال يستعمل اللغة ٔالامازيغية مطلقا
وبالتا{ي ال يسLMدف الناطقن Lا .ناهيك عن أنه ُي َبث بمعدل ساعة يوميا ،وليس
أسبوعيا كما جاء ي دف التحمالت ،ويستحوذ عiى ثل R#الوقت املخصص لتعلم
اللغات ي حصص البث بالقناة.

كما أنه من إنتاج وزارة ٔالاوقاف وموجه للبث عiى قناة السادسة ،وليس من باب
التعاون مع القناة الثقافية كما هو منصوص عليه ي دف التحمالت .كما أنه ،طبعا،
ليس برنامجا لتلقن ٔالامازيغية ألنه ّ
يلقن العربية بالعربية للناطقن بالعربية .ومعلوم
أن قناة تمازيغت منذ إحداL$ا سنة  2010إ{ى اليوم ،لم تنتج إال برنامجن ي مجال
تعليم ٔالامازيغية ،ال تتجاوز مدة بLçم  13دقيقة ويتم إعادة وتكرار بLçا منذ سنوات
خلت ي مخالفة صريحة لدفاتر التحمالت.
وجدير بالذكر أن تقرير أنشطة الشركة يتم توجLه إ{ى وزير الاتصال وإ{ى الهاكا ،فأي
دور لهؤالء ي جودة التقارير ومصداقيLMا والتمحيص ي مضاميLا؟
املؤسسات الدستورية
ّ
إن ما وقفنا عليه من اختالالت يعود ي جزء كب منه ،إ{ى غياب تدخل املؤسسات
الدستورية املختصة للقيام بمهامها ،ونذكر مLا:
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الهيئة الوطنية للFGاهة والوقاية من الرشوة ومحاربLMا
وتتو{ى الهيئة عiى الخصوص ،مهام املبادرة والتنسيق وٕالاشراف وضمان تتبع تنفيذ
سياسات محاربة الفساد ،وتلقي ونشر املعلومات ي هذا املجال ،واملساهمة ي تخليق
الحياة العامة ،وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ،وثقافة املرفق العام ،وقيم املواطنة
املسؤولة.
ُ ّ
وتحث الدولة عiى مواجهة كل أشكال الانحراف املرتبطة بنشاط ٕالادارات والهيئات
العمومية ،وباستعمال ٔالاموال املوجودة تحت تصرفها ،وبإبرام الصفقات العمومية
وتدبها ،والزجر عن هذﻩ الانحرافات ،طبقا للقانون.
عiى هذﻩ الهيئة أن تقوم باملهام املنوطة Lا ي مجال ٕالاعالم خاصة ي ظل تداول
أخبار بن املهتمن بشأن تغلغل الفساد ي الصفقات العمومية وطلبات العروض
الخاصة باإلنتاج السمي البصري.
مجلس املنافسة
يعاقب القانون عiى الشطط ي استغالل مواقع النفوذ والامتياز ،ووضعيات
الاحتكار والهيمنة ،وباÅي املمارسات املخالفة ملبادئ املنافسة الحرة واملشروعة ي
العالقات الاقتصادية .وتم إحداث مجلس املنافسة كهيئة مستقلة ،مكلفة ي إطار
تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية وٕالانصاف ي العالقات الاقتصادية،
خاصة من خالل تحليل وضبط وضعية املنافسة ي ٔالاسواق ،ومراقبة املمارسات
املنافية لها واملمارسات التجارية غ املشروعة وعمليات الك Fالاقتصادي والاحتكار.
نعتقد أن هذﻩ املؤسسة سيكون لها دور ي محاربة ما يروج حول احتكار شركات
بعيLا لصفقات الشركات الوطنية للسمي البصري.
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املجلس الوط RSلحقوق ٕالانسان
يعت املجلس الوط RSلحقوق ٕالانسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ،تتو{ى
النظر ي جميع القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق ٕالانسان والحريات وحمايLMا،
وبضمان ممارسLMا الكاملة ،والLوض Lا وبصيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنات
واملواطنن ،أفراد وجماعات ،وذلك ي نطاق الحرص التام عiى احام املرجعيات
الوطنية والكونية ي هذا املجال.
فعiى املجلس السي ملمارسة صالحيته بإبداء رأيه ي شأن مشاريع ومقحات القوانن
ذات الصلة باإلعالم والقطاع السمي البصري .ويقدم للملان املساعدة واملشورة
ويحثه عiى تقييم السياسات العمومية َ
املتبعة ي الحقل السمي البصري ٔالامازيáي.
مجلس الجالية املغربية بالخارج
انطالقا من اختصاصه ي إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية املتعلقة
بالجالية املغربية بالخارج ،يمكن للمجلس اقاح إجراءات وبرامج ي املجال السمي
البصري ٔالامازيáي تروم تأمن الحفاظ عiى عالقات متينة ملغاربة العالم مع هويLMم،
وتكريس اعFازهم بذواLèم وبانتماLîم.
املعهد امللكي للثقافة ٔالامازيغية
رغم أن  IRCAMليس مؤسسة دستورية إال أن ظه إحداثه يمنحه اختصاصات ي
املجال السمي البصري ،حيث يشارك بتعاون مع السلطات الحكومية واملؤسسات
املعنية ي تنفيذ السياسات ال RÁتساعد عiى إدراج ٔالامازيغية ي املنظومة البوية
وضمان إشعاعها ي الفضاء الاجتماØي والثقاي وٕالاعالمي الوط RSوالجهوي واملحiي.
وبمقت Ææاملادة  3من ظه إحداثه يكلف املعهد باألعمال ؤالانشطة التالية:
 -1تجميع وتدوين مختلف تعاب الثقافة ٔالامازيغية والحفاظ علLا وحمايLMا وضمان
انتشارها؛
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 -2القيام ببحوث ودراسات ي الثقافة ٔالامازيغية وجعلها ي متناول أك عدد من
ٔالاشخاص وتشجيع الباحثن والخاء ي املجاالت املرتبطة Lا؛
 -3الLوض باإلبداع الف RSي الثقافة ٔالامازيغية قصد ٕالاسهام ي تجديد وإشعاع
الاث املغربي وخصائصه الحضارية؛
ٕ -4الاسهام ي إعداد برامج للتكوين ٔالاسا Rواملستمر لفائدة املوظفن واملستخدمن
الذين تقت RæمهنLMم استعمالها؛
 -5البحث عن املناهج الكفيلة بتعزيز وتشجيع مكانة ٔالامازيغية ي مجا{ي التواصل
وٕالاعالم؛
تبدو الاختصاصات املوكولة للمعهد ي مجال اللغة والثقافة ٔالامازيغيتن حيوية
ومهمة ،خاصة عندما نضيف إلLا ما نص عليه دف التحمالت بشأن مسؤوليته ي
مراعاة سالمة اللغة ٔالامازيغية ،وفق "نحو ومعجم اللغة ٔالامازيغية املعيار" من حيث
ضبط الكيب واملعجم والاشتقاق ومخارج الحروف وإمالء الخط ونطق ٔالاسماء
وتم
واعتماد حرف تيفناغ واعتماد التدقيق اللغوي ي كل ما يتم بثه باألمازيغيةِ .
الشركة لهذﻩ الغاية ،تحت إشراف السلطة الحكومية املكلفة باالتصال اتفاقية مع
املعهد امللكي للثقافة ٔالامازيغية تحدث بموجLúا لجنة لغوية مشكة ُت َ
ع ÆSبتتبع سالمة
الاستعمال اللغوي ي الامج ٔالامازيغية .مع الحرص عiى الاستعمال السليم واملبسط
للغتن ي ٕالانتاج املوجه لألطفال ؤالاخبار والامج الثقافية وي الجمة املكتوبة
املرافقة لألعمال.
ولكن ي ظل غياب معطيات وتقارير عن أنشطة  IRCAMأو أنشطة اللجنة
املشكة بينه وبن قطاع ٕالاعالم تجعل مهمة ُ
الحكم عiى نجاعة عمله صعبا ،ولكن
تظل ٔالاخطاء اللغوية واملطبعية املنتشرة ي برامج القناة ٔالامازيغية شاهدا عiى النقص
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الكب الذي يعي عمل  IRCAMي هذا الباب .مع ٕالاشارة إ{ى إصدار معجم متخصص
ي ٕالاعالم سنة  2009من طرف املعهد.
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الضبط والرقابة
الهيأة العليا لالتصال السمIي البصري
تتو{ى الهيئة العليا لالتصال السمي البصري السهر عiى احام التعب التعددي
لتيارات الرأي والفكر ،والحق ي املعلومة ي امليدان السمي البصري ،وذلك ي إطار
احام القيم الحضارية ٔالاساسية وقوانن اململكة.
وإذا كانت الهاكا تحرص عiى إصدار تقاريرها بشأن التعددية ي الرأي ،فإLâا لم تصدر
تقارير بخصوص احام الشركات العمومية لدفاتر التحمالت ي حصص بث ٔالامازيغية
و َج ِرد الاختالالت الواقعة Lذا الشأن ،بله أن تقدم آراء ومقحات لتطوير العمل
السمي البصري ٔالامازيáي !
فرغم الهفوات الكبة ال RÁوقف علLا التقرير ي ٕالانتاج السمي البصري للشركات
العمومية فلم يسبق للمجلس ٔالاعiى لالتصال السمي البصري أن أصدر قرارا ضد
إحدى هذﻩ الشركات له صلة بخرق الFاماLèا بخصوص ٔالامازيغية.
كما أن الهاكا Öي الجهة املخول لها املصادقة عiى دفاتر التحمالت ،وÖي ال RÁتتحمل
قسطا وافرا من املسؤولية عن الصيغة الحالية لدفاتر التحمالت ،حيث صادقت علLا
منذ  2012-2011ولم تبادر لتعديلها أو إثارة الانتباﻩ للنواقص ال RÁتعLا.
املؤسسة التشريعية
لقد أسند الفصل  70من الدستور للملان مهمة التصويت عiى القوانن ،ومراقبة
عمل الحكومة ،وتقييم السياسات العمومية .إال أنه لألسف لم يمارس هذﻩ
الصالحيات ي مجال ٕالاعالم السمي البصري العمومي بالقدر املطلوب.
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َ
مساءلة الحكومة ي هذا املجال كانت ظرفية وغ جادة لم تتجاوز بضع
حيث أن
أسئلة حول ٔالامازيغية ي ٕالاعالم تم توجLها لوزير الثقافة والاتصال ،يجيب عLا
بردود عامة وغ دقيقة وي أحيان كثة بأكاذيب ومغالطات.
فلم يسبق للفرق الملانية ،مثال ،تقديم مقحات بشأن إحداث لجنة استطالعية أو
لجنة لتق Rêالحقائق ي القنوات ٕالاعالمية مع الك Fعiى تفعيل الFاماLèا بخصوص
ٔالامازيغية .أو استدعاء املسؤولن ٕالادارين عن القنوات والاستماع إلLم ي هذا الشأن
ّ
ولعل الدور ٔالاسا Rاملنوط بالملان هو فتح ورش تشريي ي نظام الوسائط
ُ
السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛ لتحقيق قفزة قانونية تساير
الوضعية الدستورية الراهنة ،وتواكب املستجدات التكنولوجيا والعلمية والحقوقية
العاملية.
املجلس ٔالاعى للحسابات
املجلس ٔالاعiى للحسابات هو الهيئة العليا ملراقبة املالية العمومية باململكة،
ويمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية واملحاسبة،
بالنسبة للدولة ؤالاجهزة العمومية .ولكن لم يسبق أن خضعت إحدى الشركات أو
املؤسسات ٕالاعالمية العمومية الفتحاص قضاة املجلس ،ولم يسبق للمجلس أن
أصدر معاي للحكامة والشفافية ي مجال ٕالاعالم السمي البصري.
الرقابة الحكومية
ُ
عمل الحكومة ي مجال ٕالاعالم ٔالامازيáي يمكن تلخيصه ي جواب وزير الثقافة
والاتصال ي جلسة  18دجن  2018بمجلس النواب قائال" :تم الرفع من ساعات بث
قناة تمازيغت ال RÁتعت قناة ذات مرجعية عامة ،إ{ى  24ساعة ،وذلك ع مراحل،
عiى غرار باÅي القنوات الوطنية العمومية ،بعدما كانت ال تتجاوز  14ساعة بث ي
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ُ
يسندﻩ الواقع ،لألسف! ويدل عن جهل كب أو عدم
اليوم" وهو محض افاء ال
اكاث بالوضع الذي تعيشه ٔالامازيغية ي ٕالاعالم ،وقناة تمازيغت عiى وجه التحديد.
أما الامج املستقبلية للحكومة ي هذا الصدد فيمكن استقاؤها من الخطة الوطنية
ي مجال الديموقراطية  ،2021-2018خاصة التدب رقم  108املتعلق بعزم الحكومة
مراجعة دفاتر التحمالت بما يسمح بتعزيز حصة البث .بعد مرور حوا{ي سنة ونصف
من اعتماد الخطة فال وجود ألي مبادرة ي هذا الصدد.
املجلس الوط¡ للصحافة
له دور مهم ي الدفاع عن املصالح املهنية للصحفين العاملن ي ٕالاعالم ٔالامازيáي،
كما أنه من املنتظر أن يلعب أدوارا مهمة ي ترسيخ أخالقيات املهنة وحمايLMا .ومن هذا
الباب فعليه أن يو{ي اهتماما لهذا الصنف من ٕالاعالم ولهذﻩ الفئة من املهنين.
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توصيات ومطالب أزطا أمازيغ
ّ
لقد ركزت املرجعية الدولية لحقوق ٕالانسان عiى أهمية التنوع اللغوي والتعدد
الثقاي ي ٕالاعالم للحياة الديموقراطية ،واكتسبت ٔالامازيغية ي املغرب أهمية إضافية
بالتنصيص علLا لغة وهوية ي الدستور منذ  .2011ولكن كل ذلك لم يشفع لها
ّ
لتتبوء مكانLMا ي املشهد السمي البصري .فتعطيل إصدار القانونن التنظيمين
الواردين ي الفصل الخامس من الدستور خلق ارتباكا ومرا لعدم التقدم أي خطوة
ي اتجاﻩ تفعيل الطابع الرسم Rلألمازيغية .وي ظل غياب ٕالارادة السياسية إلنصاف
ٔالامازيغية فقد ّ
رسخت القوانن املتعلقة باإلعالم السمي البصري Lèميش ٔالامازيغية،
وساهمت املمارسة اليومية ي ترسيخ هوية أحادية إقصائية تجاﻩ ٔالامازيغية ،مما زاد
من إحباط آمال الشعب وحرمانه من حقه ي إعالم عمومي مواطن ّ
جيد ُ
ومتطور.
ودفاعا عن هذا الحق فإن أزطا أمازيغ:
ُ .1تطالب الدولة املغربية بالوفاء بالFاماLèا اتجاﻩ املنظومة ٔالاممية لحقوق
ٕالانسان ،خاصة فيما يتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية ٔالامازيغية ،وعiى رأسها
ٕالاعالم.
ُ
 .2تطالب الدولة املغربية بالتفعيل ٔالامثل للطابع الرسم Rللغة ٔالامازيغية والتجسيد
العمiي لدسة ٔالامازيغية لغة وهوية ،من خالل التقاء ٕالارادة السياسية الصادقة مع
جودة التشريعات ،ونخص بالذكر القانونن التنظيمين الواردين ي الفصل الخامس
ْ
املنتظرين منذ ثماني سنوات.
ُ
 .3تطالب الحكومة والملان ومؤسسات الحكامة بفتح ورش تشريي لتحين وتنقيح
السانة القانونية املعمول Lا ي مجال ٕالاعالم ،وتجاوز الهفوات والنواقص والسي
للتناغم مع الدستور روحا ومنطوقا.
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 .4تدعو املؤسسات الدستورية املكلفة بالحكامة والرقابة بمواكبة املؤسسات
ٕالاعالمية العمومية وتأهيلها لتخضع للمبادئ الدستورية املتعلقة بالشفافية وربط
املسؤولية باملحاسبة ومكافحة التمي .Fوإجراء افتحاصات وزيارات استطالعية
للوقوف عند الوضعية الحقيقية للمؤسسات ٕالاعالمية ،وتحديد أسباب الاختالالت
ي تنفيذ الالFامات املتصلة باألمازيغية.
 .5تدعو الهاكا إ{ى إجراء دراسة معمقة حول مدى احام الشركات لدفاتر
التحمالت ي مجال التعدد اللس RSوالتنوع اللغوي ،والبحث عن املسببات والعلل
الكامنة وراء ٕالاخفاق ي الالFامات املتصلة باألمازيغية.
ّ
وجادة ي طريقة تدب الشركات
 .6تطالب الحكومة بمباشرة إصالحات مستعجلة
الوطنية لالتصال السمي البصري ،وال سيما ما يتعلق ب:
 مبادئ الحكامة والشفافية :من خالل ٕالاعالن عن املعطيات الخاصة بالصفقات
وطلبات العروض ،وعن أسماء أعضاء لجان ٕالانتاج ؤالاخالقيات ،وتعميم نتائج
ُ
الدراسات والاستطالعات ال RÁتنجزها ...إلخ
 املوارد البشرية :السهر عiى التكوين والتكوين املستمر لإلعالمين والتقنين
املشتغلن ي ٕالاعالم ٔالامازيáي مع إدراج ثقافة حقوق ٕالانسان ضمن هذﻩ الامج
التكوينية ،وتحسن ظروفهم الاجتماعية واملالية وحماية حقوقهم النقابية ،وفتح
ٓالافاق املهنية أمامهم ي القية وتو{ي املسؤوليات والتباري عiى املناصب
واملشاركة ي املهام والبعثات ي املغرب والخارج.
 املوارد التقنية :التأهيل اللوجيستيكي للقنوات وٕالاذاعات وتجديد التجهFات
وتطويرها ،مع إعطاء ٔالاولوية لإلذاعات الجهوية.
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 التنسيق والشراكات :تشجيع الشراكات والتنسيق بن شركات ٕالاعالم العمومي
واملؤسسات الجامعية والهيئات ٔالاكاديمية ذات الاهتمام املشك ي سبيل تطوير
ٕالاعالم ٔالامازيáي.
 الذاكرة والتوثيق :إحداث مؤسسة لذاكرة ٕالاعالم ٔالامازيáي )وثائق ،أشرطة،
أجهزة ...إلخ(.
 .7وي ٔالاخ تدعو الفعاليات الثقافية والفنية وهيئات الحركة ٔالامازيغية إ{ى توجيه
اهتمامها لتقييم ونقد السياسات العمومية ي مجال ٕالاعالم واملنتوج السمي
البصري ٔالامازيáي ،نظرا ملا له من أهمية ي ضمان حيوية اللغة وانتشارها ،ومدخال
أساسيا لتفعيل طابعها الرسم ،Rوحقال ِخصبا للتنمية الاقتصادية والسياسية.
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وثائق ملحقةبالتقرير
صكوك دولية متعلقة باإلعالم والصحافة
ٕ .1الاعالن العالم Rلحقوق ٕالانسان  10دجن www.un.org :1948
 .2العهد الدو{ي للحقوق املدنية والسياسية لسنة www.ohchr.org :1966
 .3التعليق العام رقم  34للجنة الحقوق املدنية والسياسية بتاريخ  12شتن 2011
بشأن حرية الرأي والتعب www.ohchr.org
 .4إعالن ويندهوك ماي  1991بمثابة بيان مبادئ أساسية لحرية الصحافة
www.un.org
 .5املقرر الخاص املع RSبتعزيز وحماية الحق ي حرية الرأي والتعب www.ohchr.org
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ظھير بتنفيذ القانون رقم  96.14بتغيير
وتتميم القانون رقم  77.03المتعلق باالتصال

ظھير بتنفيذ القانون رقم  83.13القاضي
بتتميم القانون رقم  77.03المتعلق باالتصال
السمعي البصري

مرسوم بنشر دفتر تحمالت شركة صورياد-
القناة الثانية

مرسوم بنشر دفتر تحمالت الشركة الوطنية
لإلذاعة والتلفزة

مرسوم بنشر دفتر تحمالت الشركة الوطنية
لالتصال السمعي البصري العمومي "ميدي 1
سات"

مرسوم بنشر ملحق دفتر تحمالت SNRT
المتعلق بقناتي »تمازيغت« و »أفالم«

ظھير بتنفيذ القانون رقم  77.03المتعلق
باالتصال السمعي البصري

مرسوم بقانون بإنھاء احتكار الدولة في ميدان
البث اإلذاعي والتلفزي.
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N

موضوع النص القانوني أو التنظيمي

 4أغسطس 2015

 4أغسطس 2015

 12أكتوبر 2012

 12أكتوبر 2012

 5غشت 2011

 12يونيو 2008

 7يناير 2005

 10شتنبر 2002

6389

6389

6093

6093

5972

5643

5288

5038

24-08-2015

24-08-2015

22–10-2012

22–10-2012

25–08-2011

30-06-2008

03-02-2005

12–09-2002
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1.15.123

1.15.120

2.12.597

2.12.596

2.10.203

2.08.290

1.04.257

2.02.663

رقمه

تاريخه

عدد الجريدة الرسمية

تاريخه

النصوص القانونية والتنظيمية ٔالاساسية ذات الصلة باإلعالم السمIي البصري

ظھير بتنفيذ القانون رقم  11.15المتعلق
بإعادة تنظيم الھيأة العليا لالتصال السمعي
البصري
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10

9

ظھير بتنفيذ القانون رقم  66.16المغير
والمتمم بموجبه القانون رقم  77.03المتعلق
باالتصال السمعي البصري

السمعي البصري

 25أغسطس 2016

6502

22-09-2016
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1.16.123

1.16.155

 25أغسطس 2016

6501

19-09-2016
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بث ال`امج حسب اختيار خدمة البث ٕالاذا¼ي للشركة وخصوصا بحسب مصدرها والجمهور املوجهة إليه وساعات ب»Mا ،باللغة

املساهمة ي تثم)ن التنوع الثقاي واللغوي ي املغرب ،ع` بث ٔالاعمال التخييلية التلفزية والسينمائية باألمازيغية.

تقديم مساهمة متم)Jة ع` قناة "تمازيغت" لتثم)ن وتنمية ونشر الثقافة واللغة ٔالامازيغيت)ن،

بث ال`امج ،ال· تدخل ي إطار الالJaامات الكمية املنصوص علM¹ا ¸Mذا الدف ،`aبالعربية ؤالامازيغية والتعب)`ات املغربية

تستعمل حصريا اللغة العربية واللغة ٔالامازيغية ي دبلجة ٔالاعمال ٔالاجنبية.

الاستعمال السليم واملبسط للغة العربية ؤالامازيغية

بث ال`امج باللغت)ن العربية ؤالامازيغية وباللسان الحساني واللهجات والتعب)`ات الشفوية املجالية املغربية املتنوعة

إبرام اتفاقية مع املعهد امللكي للثقافة ٔالامازيغية تحدث بموج´Mا لجنة لغوية مش`aكة تع¡ ²بتتبع سالمة الاستعمال اللغوي ي ال`امج ٔالامازيغية؛

اعتماد التدقيق اللغوي ي كل ما يتم بثه باألمازيغية.

مراعاة سالمة اللغة ٔالامازيغية ،وفق "نحو ومعجم اللغة ٔالامازيغية املعيار" واعتماد حرف "تيفيناغ"

املساهمة ي تفعيل ترسيم اللغة ٔالامازيغية ي املجال السمIي البصري،

العربية ؤالامازيغية والتعب)`ات املغربية أو بلغة أجنبية.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

حماية وتقوية اللغت)ن الوطنيت)ن الرسميت)ن العربية ؤالامازيغية واللسان الصحراوي الحساني ومختلف التعب)`ات اللسانية والثقافية املغربية،

الJaامات عامة ل  SNRTاتجاﻩ ٔالامازيغية

جدول تركي ªاللJaامات شركات السمIي البصري اتجاﻩ ٔالامازيغية

ٔالاوyى

السادسة

الثقافية

املغربية
العيون
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بدون أي الFام خاص اتجاﻩ ٔالامازيغية
بدون أي الFام خاص اتجاﻩ ٔالامازيغية
املادة  :67تبث ،أسبوعيا وبصفة منتظمة ،ملدة ال تقل عن 52
دقيقة برنامجا حواريا مخصصا للتعب ٔالادبي املغربي من إنتاج
مغربي وتخصص فقرة منه باللغة ٔالامازيغية.
املادة  :68تبث ،أسبوعيا وبصفة منتظمة ،ملدة ال تقل عن 26
دقيقة برنامجا وثائقيا أو فيلما وثائقيا
تبث برنامجا ثقافيا أسبوعيا عiى ٔالاقل باللغة ٔالامازيغية.
املادة  :71تبث بصفة منتظمة برنامجا أسبوعيا يع ÆSبتعليم
ٔالامازيغية ملختلف الشرائح العمرية.
املادة  :79تبث برامجها باللغة العربية أو باللغة ٔالامازيغية أو أية
لغة أجنبية مع الجمة إ{ى اللغة العربية الفص'ى،
تخصص القناة  %10عiى ٔالاقل من مدة الشبكة املرجعية
للامج باللغة ٔالامازيغية.
املادة  :80تبث أسبوعيا ثالث برامج ي التأط الدي RSباللغة
العربية ) 52د( ؤالامازيغية ) 26د( واللسان الحساني ) 13د(.
املادة  :26إنتاج وبث ،يوميا ،ثالث نشرات إخبارية تلفزية عامة
عiى ٔالاقل باللغة العربية.

قنوات SNRT

تمازيغت
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املادة  :47إنتاج وبث ،يوميا:
• ثالث نشرات إخبارية تلفزية عامة عiى ٔالاقل باللغة ٔالامازيغية.
• نشرة إخبارية باللغة ٔالامازيغية ،وفق نحو ومعجم اللغة ٔالامازيغية
املعيار ،مصحوبة بجمة مكتوبة إ{ى اللغة العربية ،عiى أساس أن يتم
ذلك بطريقة تدريجية.
املادة  :48تبث ،أسبوعيا وبصفة منتظمة ،ثالث برامج حوارية عiى ٔالاقل،
ملدة ال تقل عن  52دقيقة لكل برنامج عiى أال تتجاوز  90دقيقة ،تعÆS
بقضايا الشأن العام.
املادة  :49تبث ،برنامجا أسبوعيا عiى ٔالاقل وبصفة منتظمة ،مدته 52
دقيقة عiى ٔالاقلL ،دف إ{ى الLوض بصورة املرأة.
املادة  :50تبث ،برنامجا أسبوعيا عiى ٔالاقل وبصفة منتظمة ،مدته 52
دقيقة عiى ٔالاقلL ،دف إ{ى معالجة قضايا الشأن العام ال RÁتع RSاملغاربة
القاطنن بالخارج و بمشاركLMم.
يبث هذا النامج كذلك عiى القناة "املغربية" مع مراعاة اختالف التوقيت
بن بلدان املهجر.
املادة  :51تبث ،برنامجا يوميا وبصفة منتظمة ،مدته  13دقيقة عiى ٔالاقل،
ُيع ÆSبتبسيط مفاهيم وتعاليم الدين ٕالاسالمي واحام الديانات السماوية.
وتبث بصفة خاصة خالل أيام شهر رمضان ،وخالل ٔالاعياد الدينية ،برامج

القناة الوطنية الناطقة باألمازيغية

الJaامات خاصة بالبث وٕالانتاج باألمازيغية

أفالم

الرياضية

ٔالاسرة
والطفل

ٔالاوyى
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بث يوميا نشرة إخبارية باللغة ٔالامازيغية ،وفق "نحو ومعجم
اللغة ٔالامازيغية املعيار" ،مصحوبة بجمة مكتوبة باللغة
العربية ،عiى أساس أن يتم ذلك بصفة تدريجية.
املادة  :34تبث ،بصفة منتظمة ،برنامجا أسبوعيا يع ÆSبتعليم
ٔالامازيغية ملختلف الشرائح العمرية.
املادة  :39تخصص  %20عiى ٔالاقل باألمازيغية.
ويمكن مخالفة هذﻩ النسبة ي حدود  %5إذا دعت الضرورة إ{ى
ذلك.
املادة  :120تبث برامجها أساسا باللغة العربية ؤالامازيغية مع
انفتاحها عiى اللغات ٔالاجنبية،
ترفق الامج املقدمة بغ اللغة العربية بجمة مكتوبة إ{ى اللغة
العربية إذا أمكن ذلك.
املادة  :102بث ،بصفة منتظمة ،نشرتن لألخبار ي اليوم عiى
ٔالاقل ،باللغتن العربية ؤالامازيغية.
املادة  :108تبث ٔالاعمال التخييلية واملسرحية املغربية وتمثل
عiى ٔالاقل  20ساعة كل أسبوع.
باللغتن العربية أو ٔالامازيغية أو اللسان الحساني أو بلغات أخرى
وإذا أمكن مع الجمة املكتوبة إ{ى اللغة العربية.
تمازيغت
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متعلقة باإلسالم ؤالاحداث الدينية
تمثل برامج البية الدينية  %10من الشبكة املرجعية اليومية للقناة.
املادة  :52تقح مرة ي اليوم ،من الاثنن إ{ى الجمعة ،برنامجا لتعليم
ٔالامازيغية بحرف "تيفيناغ" موجها للجمهور النا.ý
تبث برنامجن أسبوعين لتعليم ٔالامازيغية ملختلف الشرائح العمرية.
تبث برنامجا أسبوعيا عiى ٔالاقل لتعليم اللغة العربية موجها إ{ى الناطقن
باألمازيغية.
املادة  :53تبث ضمن شبكLMا املرجعية برامج ي مختلف ٔالاجناس الصحافية
تخصص لألدب والسينما واملوسيقى واملسرح والفنون التشكيلية.
تبث "تمازيغت" ،أسبوعيا وبصفة منتظمة ،ملدة ال تقل عن  26دقيقة لكل
برنامج ،برنامجا حواريا للقرب وبرنامجا وثائقيا يع ÆSبتاريخ املغرب وأعالمه
عiى أساس أن تستثمر قناة "تمازيغت" رصيد القناة "ٔالاو{ى" ي مثل هذﻩ
الامج.
تغطي "تمازيغت" أخبار التظاهرات الثقافية ذات البعد الوط RSوالجهوي
وكذا الدو{ي.
املادة  :54تبث ،يوميا وبصفة منتظمة ،برنامجا ترفLيا موجها لألطفال
وبمشاركLMم ملدة ال تقل عن  26دقيقة عiى ٔالاقل ،تتو(ى التسلية وٕالاسهام
ي تنشئة هذﻩ الفئة اجتماعيا ومعرفيا وقيميا وفكريا وسلوكيا.
كما تبث ،بصفة منتظمة ،فيلما للرسوم املتحركة ملدة ال تقل عن 26
دقيقة مع الحرص عiى تخصيص حصة لإلنتاج الوط RSي هذا املجال.
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املادة  :55تبث ،أسبوعيا وبصفة منتظمة ،برنامجا موجها للمراهقن ملدة
ال تقل عن  26دقيقة ،مع إشراكهم ي النقاش .يع ÆSبمواضيع تستأثر
باهتمامهم.
تبث أسبوعيا وبصفة منتظمة ،برنامجا للمسابقات ؤالالعاب والفيه
موجها للمراهقن ،ملدة ال تقل عن  26دقيقة ،تتو(ى التسلية وٕالاسهام ي
تنشئة هذﻩ الفئة اجتماعيا ومعرفيا وقيميا وفكريا وسلوكيا.
املادة  :56تبث ،برنامجا يوميا وبصفة منتظمة يع ÆSبتحسيس املسLMلك أو
بالتوعية الصحية ؤالاسرية أو بتفس املساطر ٕالادارية للمواطنن وكذا
مساطر التظلم مع اعتبار التنوع الفئوي واملجا{ي.
املادة  :57تبث ،بكيفية منتظمة ،وعiى ٔالاقل مرة ي ٔالاسبوع ،برنامجا فنيا
يع ÆSخاصة باملوسيقى والغناء ٔالامازيáي ٔالاصيل والعصري ،مع ضمان تنوع
التعب الف RSاملغربي ي بعديه الجهوي.
املادة  :58تبث بكيفية منتظمة كل أسبوعن ،فيلما تلفزيا أو سينمائيا من
إنتاج وط RSباألمازيغية ،ال تقل مدته عن  52دقيقة.
تبث ،بكيفية منتظمة ،وعiى ٔالاقل  5أيام ي ٔالاسبوع ،مسلسال أو سلسلة
تلفزية من إنتاج وط RSوتحتسب ضمنه ٔالاعمال املدبلجة باألمازيغية.
ٔالاعمال السمعية البصرية والسينمائية واملسرحية ٔالامازيغية املغربية الRÁ
تنتجها الشركة أو تشك ي إنتاجها وال RÁحازت حقوق بLçا ،تستفيد من
أفضلية العرض التلفزي ي البث ٔالاو{ي.
املادة  :59تبث برنامجا أسبوعيا يع ÆSباألحداث الرياضية الوطنية والدولية،
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ملدة ال تقل عن  26دقيقة.
تنتج برامج خاصة تتعلق بالحياة الرياضية ببالدنا ،كما يمكLا أن تقوم
بالنقل املباشر للمنافسات الرياضية ،مع التعليق علLا باللغة ٔالامازيغية،
اعتمادا عiى قناة "الرياضية".
املادة  :60تخصص ،عiى ٔالاقل  %70من مدة الشبكة املرجعية باللغة
ٔالامازيغية مع مراعاة التنوع اللساني،
تخصص عiى ٔالاقل  %20باللغة العربية وباللسان الحساني الصحراوي
واللهجات املغربية ٔالاخرى.
ويمكن أن تخصص برامج باللغات ٔالاجنبية ٔالاك ïتداوال ي العالم.
ترفق الامج الناطقة باألمازيغية بجمة مكتوبة باللغة العربية وي الامج
التعليمية تضاف أيضا كتابة ما يبث بحرف "تفيناغ" حسب ٕالامكانيات
املتوفرة.
املادة  :62تضطلع الشركة بدعم ٕالانتاج السمي البصري والسينمائي
باألمازيغية.
يشمل ٕالانتاج السمي البصري الوط RSباألمازيغية املبثوث عiى "تمازيغت"،
عiى ٔالاقل سنويا:
) (10أفالم تلفزية  (6) -مسلسالت  (10) -مسرحيات  (20) -شريطا وثائقيا.

ٔالامازيغية
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املادة  :139تبث برامجها يوميا عiى مدار  24ساعة.
املادة  :140تلFم الشركة ،ي إطار مهام املرفق العام املنوطة Lا،
بتقديم مساهمة متمFة ،ع "ٕالاذاعة ٔالامازيغية" ،لتثمن وتنمية
ونشر الثقافة واللغة ٔالامازيغيتن،
تعتمد ٕالاذاعة برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة باللغة
ٔالامازيغية أساسا.
املادة  :141تتكون الامج ٕالاخبارية من ثالث نشرات يومية عiى
ٔالاقل وبرنامجن حوارين يومين يعنيان بقضايا الشأن العام،
مLا:
برنامج مخصص للنقاش السيا Rوقضايا الشأن العام؛برنامج مخصص للمناقشات الملانية وتعبات املنظماتالسياسية املمثلة ي الملان.
املادة  :146تعمل عiى تثمن الثقافة والفنون والتقاليد الشعبية
وخاصة ٔالامازيغية .كما تشجع تعب املواهب الجديدة والابتكار
الف RSوالجهوي والوطٔ RSالامازيáي.
املادة  :148تبث برنامجا أسبوعيا بصفة منتظمة ،مخصصا
لنقاش املستجدات الرياضية عiى الساحتن الوطنية والدولية.
كما تقوم ٕالاذاعة بتغطية ومتابعة املنافسات الرياضية الوطنية

ٕالاذاعة ٔالامازيغية

الجهوية

القرآن

الدولية
الوطنية

ٕالاذاعات
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بدون أي الFام خاص اتجاﻩ ٔالامازيغية
بدون أي الFام خاص اتجاﻩ ٔالامازيغية
املادة  :164يمكن أن تبث برامج ناطقة باألمازيغية والحسانية لتبسيط
وإبراز مكونات الاث الدي RSوالثقاي ٔالامازيáي والحساني املغربي.
يمثل مجموع الامج الدينية باللغة ٔالامازيغية  % 10كحد أدنى ،من حجم
الامج الدينية ال RÁتبLçا ٕالاذاعة.
املادة  :169تبث ٕالاذاعات الجهوية كل برامجها باللغتن الرسميتن العربية
ؤالامازيغية ،وباللسان املحiي ،مع الحرص عiى تنوعها حسب الساكنة.
املادة  :178تخصص كل إذاعة جهوية عiى حدة حصة دنيا للبث ،ال تقل
عن  70 %من الحجم الزم RSلمجLMا املوسيقية بن السادسة صباحا
والواحدة صباحا ،لألغنية املحلية والجهويةٔ ،الاصيلة والعصرية ،واملواهب
الشابة عiى أن تخصص النسبة املتبقية لألعمال املوسيقية املغربية
الوطنية.
تنتج "ٕالاذاعات الجهوية" ما ال يقل عن  20عمل موسيقي جهوي ومحiي
كمعدل سنوي عiى امتداد ثالث ) (3سنوات.

الJaامات خاصة بالبث وٕالانتاج باألمازيغية

ٔالامازيغية
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الرسمية.
املادة  :149تشجع ٕالابداع الف RSوبروز مواهب جديدة .تخصص
حصة لبث املوسيقى ٔالامازيغية ال تقل عن  % 80من الحجم
الزم RSاليومي لحصة بLçا املوسيقي بن السادسة صباحا
والواحدة صباحا.
املادة  :150يرخص ل "ٕالاذاعة ٔالامازيغية" ببث وصالت إشهارية
تشمل كل وصلة مLا خطابا إشهاريا واحدا أو أك ïورعاية
برامجها.
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راديو دوزيم

القناة الثانية

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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تنتج وتبث يوميا نشرة إخبارية باللغة ٔالامازيغية وفق نحو ومعجم اللغة ٔالامازيغية املعيار ،مصحوبة بجمة مكتوبة إ{ى اللغة العربية
عiى أساس أن يتم ذلك بصفة تدريجية؛
تخصص من مدة شبكLMا املرجعية  80%للامج باللغة العربية السليمة واملبسطة واللغة ٔالامازيغية واللهجات والتعبات اللسنية العربية
واللسان الصحراوي الحساني
تنتج وتبث يوميا نشرات إخبارية باللغة العربية وباللغة ٔالامازيغية وبلغة أجنبية .

SOREAD 2M

حماية وتقوية اللغتن الوطنيتن الرسميتن العربية ؤالامازيغية واللسان الصحراوي الحساني ومختلف التعبات اللسانية والثقافية املغربية
املساهمة ي تفعيل ترسيم اللغة ٔالامازيغية ي املجال السمي البصري
مراعاة سالمة اللغة ٔالامازيغية ،وفق "نحو ومعجم اللغة ٔالامازيغية املعيار" ،من حيث ضبط الكيب واملعجم والاشتقاق ومخارج الحروف وإمالء
ُ
الخط ونطق ٔالاسماء.
اعتماد حرف "تيفيناغ".
اعتماد التدقيق اللغوي ي كل ما يتم بثه باألمازيغية.
إبرام اتفاقية مع املعهد امللكي للثقافة ٔالامازيغية تحدث بموجLúا لجنة لغوية مشكة تع ÆSبتتبع سالمة الاستعمال اللغوي ي الامج ٔالامازيغية؛
بث الامج باللغتن العربية ؤالامازيغية واللسان الحساني واللهجات والتعبات الشفوية املحلية املغربية املتنوعة،
املحافظة عiى سالمة اللغتن العربية ؤالامازيغية،
بث الامج ،ال RÁتدخل ي إطار الالFامات الكمية املنصوص علLا بالباب الثاني Lذا الدف ،بالعربية ؤالامازيغية والتعبات املغربية.

الJaامات شركة  SOREAD 2Mاتجاﻩ ٔالامازيغية

Radio Medi1

Medi1 Tv
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ُ
"تبث الامج باللغة العربية ،كما يمكن للشركة بث جزء من برامجها بلغات أجنبية".

ال تعت ٔالامازيغية لغة لإلنتاج والبث ،حيث تنص املادة  10من دف التحمالت:

MEDI1SAT

• دعم ابتكار إنتاجات سمعية بصرية وسينمائية وطنية أصيلة.

• تشجيع التعب الجهوي ع برامجها.

• املساهمة ي إشعاع الثقافة والحضارة املغربية لدى املشاهدين ٔالاجانب.

• تثمن الهوية الوطنية والاث وٕالابداع الف.RS

ال يوجد الFام خاص باألمازيغية ولكن يمكن إدراجها ضمن الالFامات التالية:

الJaامات شركة  Medi1satاتجاﻩ ٔالامازيغية

َلو ْ
صف اللغة
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 .1اللغة العربية
 .2اللغة ٔالامازيغية
 .3اللغة العربية الفص'ى
 .4اللغة ٔالامازيغية املعيار
 .5البث باألمازيغية
 .6البث بالعربية
 .7البث باللغة العربية
 .8البث باللغة ٔالامازيغية
 .9البث باللغة العربية السليمة واملبسطة
 .10باللغات ٔالاجنبية /بلغات أجنبية  /بلغات أخرى
ُ
 .11بلغة أجنبية  /اللغة ٔالاجنبية
 .12اللغتن الوطنيتن الرسميتن العربية ؤالامازيغية
 .13تفعيل ترسيم اللغة ٔالامازيغية
 .14الاستعمال اللغوي ي الامج ٔالامازيغية؛

النماذج:
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َلو ْ
صف الفنون
 .1املوسيقى الحسانية املغربية
 .2الاث الحساني املغربي
 .3الاث الدي RSالحساني املغربي.
 .4إنتاجات سمعية بصرية وطنية أصيلة
ٕ .5الانتاجات املغربية
 .6الذاكرة الفنية املغربية
ٔ .7الاعمال الفنية املغربية
ٔ .8الاعمال السينمائية املغربية ٔالاصل
 .9الغناء املغربي ٔالاصيل
 .10الغناء املغربي العصري
 .11التعب الف RSاملغربي
ٕ .12الابداع الف RSاملغربي
ٔ .13الاعمال املغربية
ٕ .14الانتاج السمي البصري املغربي

َلو ْ
صف الهوية والثقافة
 .1الهوية الوطنية
 .2الهوية املغربية
 .3الثقافة والحضارة املغربية
 .4الثقافة املغربية
 .5التنوع الثقاي املغربي
 .6الفكر ؤالادب املغربين
 .7الثقافة والحضارة املغربيتن
 .8الاث الثقاي املغربي
ٔ .9الامة العربية وٕالاسالمية
 .10الوحدة الوطنية متعددة الروافد
 .11الهوية الوطنية املوحدة
 .12الذاكرة التاريخية الوطنية
 .13الرصيد الوثائقي الوطRS
 .14الروابط الهوياتية للمغاربة

مدلول واضح ومحدد ي السياق القانوني واملؤسساتي املغربي .مما ينتج عنه تأويل غ)` خاضع ألية ضوابط .ويس)` ي اتجاﻩ أحادي إقصائي لألمازيغية .إليكم بعض

َ
صف ال ÃÄÅنفسه ،دون أن يكون لها
تتضمن دفاتر التحمالت معجما ومصطلحات تتسم بالتعدد والك`Áة حيث يتم استعمال مصطلحات مختلفة وغ)` مستقرة لو ِ

معجم دفاتر التحمالت
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 .15باللغة العربية والفرنسية وٕالاسبانية وباإلنجلFية.
 .16باللغة العربية وٕالانجلFية والفرنسية وٕالاسبانية.
 .17باللغات الفرنسية وٕالانجلFية وٕالاسبانية والعربية.
 .18الجمة إ{ى الفرنسية وٕالاسبانية وٕالانجلFية.
 .19بالعربية والفرنسية وٕالاسبانية وٕالانجلFية
 .20التعبات الشفوية املجالية املغربية
 .21التعبات الشفوية املحلية املغربية املتنوعة
 .22التعبات املغربية  /التعب الجهوي
 .23التعبات اللسنية املغربية
 .24التعبات اللسانية املغربية
 .25مختلف التعبات الشفوية املختلفة
 .26مختلف التعبات اللسانية املغربية
 .27اللهجات املغربية ٔالاخرى  /اللهجات
 .28اللسان الصحراوي الحساني
 .29اللسان الحساني الصحراوي
 .30اللسان الحساني
 .31ناطقة بالحسانية  /ناطقة باألمازيغية
 .32اللسان املحiي
 .33الاث الشفوي
 .34الروافد اللغوية للثقافة املغربية
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ٕ .15الانتاج الوطRS
ٕ .16الابداع الف RSالوطRS
 .17الفنون والتقاليد الشعبية
ٕ .18الانتاج السمي البصري الوطRS
ٕ .19الانتاج الوط RSالسمي البصري.
ٕ .20الانتاج الوطRS
 .21الابتكار الف RSالوطRS
 .22البعد اللغوي للتعب الف RSاملغربي
ٔ .23الاعمال السمعية البصرية والسينمائية
واملسرحية املغربية
ٔ .24الاعمال السمعية البصرية والسينمائية
واملسرحية ٔالامازيغية املغربية
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