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منذ مبادرة نوعية من مبادرات الرابطة املغربية لألمازيغية التي أطلقتها  "امللتقى العلمي"يعد فضاء 

نشاط اشعاعي تنظمه الرابطة  ثاينلتقى ملاحيث كان ، 2014تأسيسها التنظيمي يف أبريل ظات األوىل لاللح

، 2014ابريل  26 يفسيس اعالن التأ)مهرجان  ني تأسيسينيبعد نشاطمبارشة ، 2014يونيو  7 بتاريخ

 .(2014فرباير  2التأسييس بتاريخ العام اجلمع و

 اعادة حتديد أولوياهتتوجه الرابطة وإمالمح سامهت يف رسم يف غاية األمهية،  اأمر وتعترب هذه اخلطوة

، حيث حترض املسألة العلمية واتاهتامم باجلوانب الفكرية التأسيسية تهارضيأ بانسجام معاتات اشتغااها وجم

اتاستعراضية ،  يف اجلوانب الفلكلورية إما ؛األمازيغية املقاربات التي ختتزلبعض بدل  والثقافية كأولوية،

العلمية  األمازيغيةأدوار الضيقة، اليشء الذي شوش كثريا عىل  لبعض املتاهات السياسيةاتانزياح هبا  وأ

 .والثقافية والتنموية

إعادة إطالق هذا الفضاء العلمي الرصف، بام هو  يعدوبعد ست سنوات من التوقف، من هذا املنطلق  

واتاسناد  وآلية إلنتاج املعرفة يف جمال األمازيغيةة، العلمية والثقافيمنتدى جامع للحوار بني كل الفعاليات 

تكون موعدا أن تها مأسسخالل ادرة نوعية نروم من )يعد( مب، وملختلف الفاعلني العلمي لوظائف الرابطة
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سنويا قارا يف أجنداتنا الثقافية والعلمية، نحقق هبا ريادة الرابطة وننفتح من خالاها عىل الطاقات العلمية 

 .وللهوية الوطنية اجلامعة.. ةخدمة لألمازيغي، بمختلف مشاربه ي يزخر هبا جمتمعنا املغريبة التوالثقافي
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مسارات الرقي "علمي موسع حول  حوارحول فتح  انصبإذا كان نقاش امللتقى العلمي األول 

دستور ل عداداإل وبعد ، يف ظل احلراك الدستوري والسيايس الذي شهدته بالدنا أثناء"ملغربباألمازيغية با

حول القانونني التنظيميني فكري، ذلك من نقاش فقهي قانوين وثقايف  ، وما واكب2011فاتح يوليوز

ة الرابطة وباملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، وحاج ةاخلاصني بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغي

يتبلور  اليوم نه، فإالتنظيمينيمذكرهتا الرتافعية حول مرشوع القانونني بخصوص إلنضاج تصورها  كآنذا

رغم ما شاب بعد طول انتظار، حليز الوجود التنظيميني خروج القانونني مع  سياق جديد ومسار آخر

جلامعي حول نموذج التنمية حالة النقاش ابالتزامن مع ايضا و، مضمونا وشكال العملية من مالحظات

عيات فريوس كورونا احلالية التي يعيشها العامل، جراء تدا األزمة الوبائيةاملستقبيل، دون اغفال ما أثارته 

يف الرابطة من موقعنا املدين يدعونا   من أسئلة تسائل النموذج املغريب يف كليته، ما ،19املستجد كوفيد

 موضوع فاكر مجاعي حولطالق حركة تإوالعلمي وحتى النضايل 

وما رافقها  ، مستحرضين جتربة مهمة مهت مسار ادماج األمازيغية عىل مدى عقدين من الزمن19

ستقبل الثقافة واللغة األمازيغيتني يف ظل تصور واضح ملومسترشفني معامل ، من نجاحات واخفاقات

السياسية، التي تا تزال تقف حجر عثرة أمام مسار ادماج األمازيغية حتى يمية والتحديات القانونية والتنظ

بموقع األمازيغية يف أساسا مرتبطة  ،ما يطرح عدة اشكاتات جوهرية حول هذا املساريف احلياة العامة، 

ضها بع كشف عن املوحد سياسيا واملتعدد ثقافيا واملتضامن اجتامعيا واملتطور اقتصاديا، ،غرب املستقبلم

موذج التنموي، لنا النقاش املصاحب ملوضوع النقاش املرافق للقانونني التنظيميني السالفي الذكر، ثم

 لوضعية الوبائية الراهنة...لوآخر 

األول  لسببني:املقرر يف أبريل املايض الذي أجل عن موعده  بإذن اهلل، ،وسيشكل امللتقى العلمي الثاين

املسؤول العلمي للرابطة تعاىل برمحته الواسعة، رمحه اهلل الوفاة املفاجئة لألستاذ أيوب بوغضن يتجىل يف 
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يف ، )سيشكل( الطارئة وبسبب إجراءات احلجر الصحي واملرشف عىل امللتقى وعدة مشاريع علمية أخرى،

ضاج تصوراهتا، خاصة لرفع قدرات الرابطة الرتافعية وان نوعيةلية اسناد علمي آظل هذا السياق املركب، 

اجلديد، ويعزز القوة اتاقرتاحية للرابطة يف هذا  النموذج التنموي أن هذا النقاش له عالقة بمسار إعداد

يف تأطري رشائح  -اىل جانب كل املبادرات التي نقوم هبا–كام ستكون مسامهة منا الورش الوطني ااهام، 

 ما واألمازيغي عىل وجه اخلصوص...واسعة من الباحثني واملهتمني بالشأن الثقايف عمو

 

ني 3
 اتاسناد العلمي ملبادرات الرابطة. -أ

 رفع قدرات قيادات وشبكة الرابطة الرتافعية. -ب

 تصورات الرابطة. علمي تانضاجتوفري فضاء  -ت

 باملغرب. األمازيغية مقاربة اإلشكاتات املرتبطة بواقع ومستقبل -ث

 تمني بالشأن الثقايف خاصة األمازيغي.تأطري الباحثني وامله -ج

 بلورة خالصات تساعد يف إغناء مذكرة الرابطة حول النموذج التنموي. -ح
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23 0021  مستقبل األمازيغية بالمغرب في ظل التحوالت الراهنةالجلسة األولى :00

مناقشة عامة

23 0021 00

 األمازيغية ورهانات التنمية االقتصادية واالجتماعيةالجلسة الثانية : 

 موذج التنموي الجديدنافة واللغة والهوية والالثق

ي أو إمكانات والتنمية الترابية: أي ةاألمازيغي

 ؟عوائد

ي مساهمة ف تعدد اللغوي بالمغرب: أيتدبير ال

 العملية التنموية؟

 ؟رهانات ألمازيغية وأمازيغية التنمية: أيتنمية ا

مناقشة عامة

ني
 

 

 الرابطة املغربية لألمازيغية

 املكتب الوطني

 2020يونيو  07


