ال وطن لي سواه !؟

منذ أن عرف التاريخ هذا الجزء من املعمور اقرتن ُاس ُمه بإسمِ
األمازيغ ...حتى أن اسم ليبيا هو اس ٌم ألحد قبائلهم ...فمن
العبث الحديث عن لغة وطنية يف وطنها.
«ال نريد لغة وطنية يف وطننا» ،هكذا تقول جمعيات املجتمع
املدين املهتمة بالشأن األمازيغي .جرت العادة عىل تسمية
اللغة الوافدة عىل بلد ما بـ «اللغة الوطنية» فمثال :اللغة
األملانية «لغة وطنية» يف بلغاريا ،بسبب قدم وكثافة متحديث
األملانية فيها ،اللغة اإلنجليزية لغة وطنية يف النيجر غري أنها
ليست اللغة األم للشعب النيجريي  ...ثم الحديث عن لغة
وطنية يف الدستور ال يعطيها أي صبغة قانونية بل هو نوع من
التحايل عىل القانون ،إن األوطان تبنى عىل زرع الثقة بني أفراد
الشعب ،وليس عىل التحايل بالقانون.

« - 1يولد جميع الناس أحراراً متساوين يف الكرامة والحقوق،
وقد وهبوا عقالً وضمريا ً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح
اإلخاء».
« - 2كل فرد يتمتع بكافة الحقوق والحريات املنصوص عنها
يف هذا اإلعالن بدون متييز من أي نوع مثل العرق واللون
والجنس واللغة والدين واملعتقد السيايس أو غريه أو االنتامء
الوطني أو االجتامعي أو الطبقي أو الطائفي وغريه .كام ال
يجب التمييز بناء عىل أساس الحالة السياسية أو الترشيعية
للوطن أو املنطقة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان الوطن
مستقال أم تحت االحتالل أم تحت حكم ذايت أو أي أشكال
أخرى للحكم واإلدارة»
بنود اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
		

من انتم؟
من منا ال يتذكر تلك اإلهانة التي وجهها العقيد القذايف للشعب
الليبي بقوله من أنتم ،هو يعرف جيدا من هو الشعب الليبي
وإمنا رفض اإلختالف ومخالفته الرأي ألنه تعود عىل أن يسمع
صوت نشازه هو فقط...
إننا نسمع اليوم أصوات نشاز ترفض الحق األمازيغي (وهي
قلة والحمد لله) ،ورافيض الحق األمازيغي نوعان إما جاهل
بهذا الحق وهذه الورقة تبغي ترشيده ،وإما عنرصي شوفيني
رافض لآلخر وهذا ندعوا له بالشفاء العاجل ...فاخرت من أين
الصنفني أنت؟!
لقد واجهنا يف األشهر القليلة املاضية يف نقاشاتنا املستمرة
عن الحق األمازيغي الكثري من األسئلة بعضها يرمي ملعرفة
الحق ويرنوا للمساهمة يف الرقي بالنقاش اىل مستوى التفاعل
الحضاري والثقايف وبعضها رافض رفضا تاما لتضمني النصوص
الدستورية التي تكفل الحق األمازيغي ألهله .إن وجود
أشخاص يرصون عىل عدم الدسرتة أمر مخيف يف حد ذاته.
إن الدستور هو النص الوحيد الذي يحمي اللغة من أي
تجاوزات مستقبلية ألنه أعىل قانون وال ميكن تجاوزه من أي
كان ،وليك ال تبقى األمازيغية رهينة مزاج هذا الوزير أو هوى
ذاك الرئيس ...إنها مسألة حقوقية بامتياز وال ِم ّنة ألحد بها عىل
أحد ،ملن يقول من أنتم ...نحن أبناء هذا الوطن ...ولن يستقر
ويهنأ الوطن اإل بحصولنا عىل حقوقنا كاملة غري منقوصة.

النص الدستوري الذي يرتضيه األمازيغ

«اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة ،وتعد اللغة
األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة ،بإعتبارها رصيدا
مشرتكاً لكل الليبيني .يتم تفعيل الطابع الرسمي للغة
األمازيغية وفقا ملراحل وآلية يتم تحديدها مبقتىض
قانون تنظيمي بالخصوص ،بحيث تكفل أحكامه
إدماج اللغة األمازيغية يف البنية التعليمية ومجاالت
الحياة العامة األخرى ليك تتمكن من أداء وظيفتها
مستقبالً بصفتها لغة رسمية».

المواطنة تعني الشراكة ،والشراكة تعني المساواة

إنها مسالة كرامة !

«لقد صوتنا بنعم من أجل التعددية اللغوية ،ألنها مسألة
كرامة» .فرانسوا فيون
هؤالء من غري املسلمني فام بال أقوام تتلوا قوله تعاىل « َولَ َق ْد
كَ َّر ْمنا بَ ِني آ َد َم» وهي تتلوا قوله تعاىل « َو ِم ْن آيَاتِ ِه َخل ُْق
الس َم َو ِ
ات َواألَ ْر ِض َوا ْخ ِت ُ
الف أَل ِْس َن ِت ُك ْم َوأَلْ َوانِ ُك ْم» ،إن التنوع
َّ
اللغوي سنة من سنن الله تعاىل والهدف منها التأمل فلو
كان عاملنا ذا صبغة واحدة فال طعم وال ذوق فيه ،فاختالف
األلسن كاختالف األلوان يزيد األشياء جامال ورونقا ،ولقد ثبت
السلّم الحضاري هي
أن أقدر الشعوب عىل الرقي والتقدم يف ُ
أكرثها مالءمة ومواكبة لإلختالف والتنوع ،وأكرثها عدم استقرار
وتخلفا التي ترى الحياة بعني واحدة.
ماذا حصدنا من أربعني سنة من حكم الفرد الواحد والوطن
الوحدوي والقائد األوحد؟! ملاذا انتفض الشعب الليبي ،إن مل
يتنفض من أجل الدميقراطية؟! نحن انتفضنا من أجل التعددية
الدميقراطية ،فلامذا تقف الدميقراطية قارصة عند التعدد
اللغوي ،والتنوع الثقايف؟!
ما الدميقراطية إال وسيلة لتطبيق املبادئ الكونية يف حقوق
اإلنسان ،وما هي إال أداة لرتسيخ قيم املواطنة املبنية عىل
الرشاكة ،والرشاكة التي تعني املساواة والتي ترسخ قيم
مثل الوالء ،وحب الوطن ،وخدمة الوطن بإخالص والتعاون
واملشاركة يف األمور العامة بني املواطنني ،وكل هذه القيم
تؤدي إىل السالم ،وتدعوا للتسامح اإلنساين واحرتام ثقافات
اآلخرين و تقديرها والتعايش مع كل الناس.
إن السلم واألمن عنرصين أساسييني يف بناء مجتمعات حرة
مستقرة ومبدعة ،فكيف يكون أمن ومكون مهم من مكونات
املجتمع يشعر بأن حقه مهضوم أو بعبارة مغايرة لعبارة
فرنسوا فيون «أهدرت كرامته» ،مام يجب أن يدركه الليبيون
أنه ال إستقرار لليبيا بدون إنصاف جميع مكوناتها ،ليبيا لن
تكون بخري مامل يأخذ كل ذي حق حقه.
الدستور أداة من األدوات التي تبني حقوق املواطن وواجباته،

فإن بدأنا مسريتنا الدميقراطية برفض مكون أسايس من مكونات
مجتمعنا الفتي ،قد نصل إىل طريق مسدود ونجد أنفسنا يف
دوامات ورصاعات ال جدوى منها.
دعونا نتفرغ للبناء والتعمري ،بحل مشاكلنا التي ال تكلفنا سوى
التسامح والتعايش مع اآلخر ،وخصوصا أن اآلخر رشيك يف
النضال ،رشيك يف البناء ،ويف الطرف الثاين التعنث والعنرصية
والجهوية املقيتة قد تكلفنا الكثري وانظروا إىل العامل من حولنا،
ولن تعدموا من أمثلة الرصاعات الطائفية والنزاعات العرقية
التي كان وال يزال سببها يف األغلب األعم عدم إدراك أهمية
التسامح والتعايش ،وكذا هدر قيم التعددية التي جعلها الله
آية من آياته.

2005

2011

1976

لو تابعنا الجلسات الربملانية وتعامل العراقيني
الحضاري مع ارثهم الحضاري الذي أوصل العراقيني
اىل اإلعرتايف يف الدستور بأن «اللغتني العربية والكردية
هام اللغتان الرسميتان للعراق ،كام يكفل حق
العراقيني يف تعليم أبنائهم باللغات األم كالرتكامنية،
والرسيانية ،واألرمينية ،يف املؤسسات التعليمية
الحكومية ،وفقاً للضوابط الرتبوية املعمول بها» .إن
أقرب طريق للوفاق هي اعطاء كل ذي حق حقه.

عرف املغرب مبكرا وبحنكة سياسية أنه ال ميكن
أن يعيش حالة عدم االستقرار التي عاشها بعد فرتة
اإلستقالل ،فقرر أن يعرتف بتنوعه الثقايف بعد عقود
من التفرد يف اللغة والهوية ،وعرف جيدا أنه إن مل
يعرتف بتنوعه الثقايف فإن الثمن سوف يكون باهضا.
وبعد مناقشات علنية وأخذ ورد ونقاش معمق اعرتف
رسميا باللغة األمازيغية لغة رسمية إىل جانب العربية
مع اعطاء مدة كافية لتهيئة اللغة االمازيغية لدخول
جميع مجاالت الدولة الحديثة ،من تعليم واعالم
واملحاكم وكذا املعامالت الرسمية.
تقول الديباجة املغربية إن األوطان تبنى عىل الرشاكة.

دستور الهند الذي أعيدت كتابته بناء عىل مبدأ الحرية
والعدالة واملساواة أصبع يعرتف بـ  22لغة رسمية،
ومن ضمنها لغات يغلب عليها الطابع الشفوي ،كام
يحث الدستور عىل رضورة االنتامء الثقايف ودعم
التنوع وإثرائه يف مجتمع يضم أكرث من  100طائفة
وجامعة مختلفة ،وعدد سكانه بلغ مليار نسمة.

1874

1831
يف سويرسا يعرتف بـ  4لغات رسمية ،مبا فيها اللغة
الرومانشية ،والتي يتحدثها  50000نسمة فقط
أي  0.5٪من مجموع السكان ،فتجد هذه اللغة يف
كل دوائر الدولة ،ومطبوعة عىل األوراق النقدية
السويرسية ،كمثال واضح عىل أن مبادئ الحقوق ال
تخضع ملقاييس األغلبية واألقلية ،ولو كان األمر كذلك
ملا متتعت أي قلة عددية بأي حق يف الوجود.
هل يشك أحد أن سويرسا أكرث الدول العامل استقرارا ً؟

تتمتع اللغة األملانية يف بلجيكا بصفة اللغة الرسمية
مع أن عدد املتحدثني بها ال يبلغ  2٪من عدد السكان،
إىل جانب اللغة الفرنسية ،والهوالندية ،كانت بلجيكا
من أوائل من أدرك أن االعرتاف باآلخر هو سبب
االستقرار وليس الحرمان من الحقوق.

1996
إفريقيا الجنوبيه متلك  11لغة رسمية ،وال تعطى أي
لغة أو مجموعة حقوق بناء عىل عدد متحدثيها أو
أصولها بل مواطنون لهم كل الحقوق وعليهم جميع
الواجبات ...فدباجة دستور جنوب إفريقيا ،وهي من
أحدث الدساتري الدميقراطية املعارصة ،تقول« :نحن
شعب جنوب أفريقيا ،إذ نعرتف باملظامل يف ماضينا،
ونرشف أولئك الذين عانوا من أجل العدالة والحرية
عىل أراضينا ،ونحرتم كل من عمل عىل بناء وتنمية
بلدنا ،نؤمن بأن جنوب أفريقيا هي ملك لكل الذين
يعيشون فيها ،ونحن موحدون يف إطار تعددنا».

األملانية يف بلجياك  2٪الندبييل يف جنوب افريقيا  0.5٪اللورمونش يف سويرسا  0.5٪قواراين يف بوليفيا  0.54٪املنداري يف اهلند 0.101٪

ما ال تعنيه دسترة األمازيغية
هل يعني ترسيم اللغة األمازيغية فرضها عىل غري
الناطقني بها؟
ترسيم اللغة األمازيغية هو حامية قانونية لها وال يعني
بأي شكل من األشكال فرضها عىل غري الناطقني بها،
ففي تجارب األمم التعددية ال نعرف دولة تعددية
تفرض لغة عىل غري أهلها بل بالعكس يف الدولة
األحادية اللغة هي التي تفرض لغة ماء عىل غري أهلها
فل ُيتأمل يف ذالك.
هل يُ َح ّتم عىل الدولة ادراج اللغة األمازيغية يف
مؤسسات الدولة فورا؟
ال يعني ترسيم األمازيغية ادراجها يف مؤسسات
الدولة ،وميكن األخذ مببدأ التدرج حتى يف التعليم
وغريه .ميكن وضع نص تفسريي عىل كيفية ترسيم
اللغة األمازيغية وما هي الخطواط املتطلبة يف ذلك
ويسمى هذا النص بالنص املفرس للدستور.
هل اللغة األمازيغية قادرة عىل مواكبة متطلبات
الدولة الحديثة؟
نعم وهي متلك قواعد ومعاجم وكذلك حروف كتابة،
وهي تدرس يف املدارس والجامعات يف دول الجوار
كالجزائر واملغرب والنيجر.
هل الطوارق أمازيغ؟
نعم تشمل كلمة أمازيغ كل من الطوارق واألوجليني
وآهل غدامس والنفوسيني ،مع تنوعهم اللغوي الذي
سببه األسايس عدم تدريس لغتهم األم ،وعدم تواجدها
يف اإلعالم.

ال ديمقراطية بدون ترسيم
اللغة األمازيغية

