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 ).م2019 یولیو 23(هـ 1440 ذو القعدة 20 ثال�ءال : التارخي
  .رئ�س ا�لساملس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع ل: الرئاسة
�ق�قة او  امسة، ٕابتداء من السا�ة اخلوعرشون دق�قة سا�ة ومثان: التوق�ت

  .مساء السابعة والثالثني
  :راسة والتصویت �ىل�ا :�دول أ�عامل

یتعلق ��لس الوطين �لغات  04.16مرشوع قانون تنظميي رمق  .1
  والثقافة املغربیة؛

یتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل  26.16قانون تنظميي رمق مرشوع  .2
ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف  لٔ�مازیغیة و�یف�ات ع الرمسيابالط

  .جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة

--------------------------------------------  

  : املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
  الس�ید الوز�ر، 

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
  :و�نيخنصص هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرش 

یتعلق ��لس الوطين �لغات  04.16مرشوع قانون تنظميي رمق  -
  والثقافة املغربیة؛

یتعلق بت�دید  26.16قانون تنظميي رمق  مرشوعاملرشوع الثاين، -
ٕادما�ا يف جمال التعلمي  ع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�اتابمرا�ل تفعیل الط

  .ويف جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة
فٕان مرشوعي القانونني التنظميني املذ�ور�ن حمالني من جملس ولٕالشارة 

 .النواب
وق�ل الرشوع يف ا�راسة، ٔ�رید �مسمك ٔ�ن �شكر رئ�س ا�لجنة ؤ�عضاء 
ا�لجنة ورؤساء الفرق ا��ن سامهوا مجیعا ٕالغناء احلوار والنقاش يف ت� 

  .اجللسة
طاء بته و�ىل كذ� �ساه� وٕاعاكام ٔ�شكر الس�ید الوز�ر �ىل ر�

  .�لجنة لك املعلومات اليت طلهبا أ�عضاءا
 04.16ونبدٔ� ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون تنظميي رمق 

  .یتعلق ��لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة
  .ٔ�رید من الس�ید الوز�ر �ش یقدم املرشوع، اللكمة لمك

  : الس�ید محمد أ�عرج وز�ر الثقافة واالتصال
  كن نقدم املرشو�ني يف خطرة؟الس�ید الرئ�س، مم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ال �سمح بذ�، و�لتايل لك قانون یقدم  ا�ا�يل ال، ٔ�نه النظام

  .بو�دیتو، تفضل

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .امحلد � و�ده والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
یوم، يف س�یاق اس�تكامل �سعدين ٔ�ن ٔ�حرض ٔ�مام جملسمك املوقر ال 

تنظميي املتعلق ��لس الوطين انون قاملصادقة �ىل مرشوع  ٕاجراءات

  .�لغات والثقافة املغربیة
ویندرج هذا املرشوع كام هو معلوم يف ٕاطار تنف�ذ مضامني الفصل 
اخلامس من ا�س�تور، ح�ث �شلك تعبريا عن التحوالت اليت عرفهتا 

صیا�ة حمددات الهویة الوطنیة جمال ٕا�ادة  اململكة يف الس�نوات أ��رية يف
املتنو�ة واملو�دة خبلف�ة التمنیة املس�تدامة املس��دة �ىل الكرامة كام �راعي 
املرشوع العدید من املق�ضیات املرتبطة حبامیة الرتاث الثقايف و�مثینه 
و��رتاف �لتنوع ا�لغوي والثقايف وسن س�یاسة ثقاف�ة رش�یدة وضامن 

  .ف�ةاحلقوق الثقا
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
املتعلق ��لس الوطين �لغات  �04.16شلك مرشوع القانون التنظميي 

والثقافة املغربیة ٕاطارا مرجعیا وقوة ٕاقرتاح�ة يف جمال ا�لغات والثقافة، هبدف 
تطو�ر س�یاسة لغویة م�سجمة �ل�س�بة �لغتني الرمسیتني وا�لغات أ�خرى 

الهویة املغربیة، �حلفاظ �ىل تنوع مكو�هتا وحتق�ق انصهارها، من  وتعز�ز
�الل الولوج ٕاىل احلقوق الثقاف�ة وتطو�ر اق�صاد الثقافة وضامن ��س�ام 

  .بني املتد�لني يف ا�ال الثقايف والفين
جز مضام�هنا ف� و حماور، ن 10مادة م�وبة يف  51وع هذا ویضم املرش 

  :یيل
�به أ�ول �ىل ا�لس الوطين صفة مؤسسة  یضفي املرشوع يف

دس�توریة، وطنیة، مرجعیة يف جمال الس�یاسات ا�لغویة والثقاف�ة، لها 
خشصیة اعتباریة و�متتع �الس�تقالل إالداري واملايل، ویو�د مقرها يف 

  .الر�ط
و�دد يف �به الثاين، صالح�ة ا�لس و�امه، الس�� ت� املرتبطة 

إالسرتاتیجیة ��و� يف جمال الس�یاسات ا�لغویة والثقاف�ة �قرتاح التو�ات 
والسهر �ىل ا�س�ا�ا، وما یتعلق حبامیة و�منیة ا�لغتني العربیة وأ�مازیغیة 
وا�له�ات وخمتلف تعبريات الثقافة املغربیة وب�منیة الثقافة الوطنیة وا�هنوض 

  .أ�صیلهبا يف خمتلف جتلیاهتا وحفظ وصون الرتاث الثقايف املغريب 
وقد �دد املرشوع يف �به الثالث �ر�یبة ا�لس، ا�ي یت�ٔلف �الوة 

ف�ة : �ىل رئ�سه، من �سعة وعرشون عضوا ميثلون مخس ف�ات ويه
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اخلرباء وف�ة اخلرباء املتخصصني يف جمال التمنیة ا�لغویة والثقاف�ة وخمتلف 
تكون من �سع التعبريات الثقاف�ة وف�ة املؤسسات والهیئات الوطنیة، اليت ت 

ٔ�عضاء، وف�ة إالدارات العموم�ة، وف�ة اجلامعات ومعاهد التكو�ن يف جمال 
الثقافة والف�ون، وتتكون من عضو�ن، وف�ة امجلعیات واملنظامت �ري 

  .احلكوم�ة، و�دد ٔ�عضاهئا مثانیة
ٔ�ما يف الباب السابع، نص املرشوع �ىل أ��زة املكونة �لم�لس 

غربیة، واليت تتكون من امجلعیة العامة ورئ�س الوطين �لغات والثقافة امل
ا�لس الوطين ومك�ب ت�س�یق ٔ�شغال ا�لس الوطين، وقد فصل املرشوع 
اخ�صاصات هذه أ��زة و�یف�ات سريها وخصص فص� الثامن لك�ف�ة سري 

  .ا�لس الوطين والباب التاسع لتنظميه إالداري واملايل
علق �ٔ�حاكم ا�تلفة و�نتقالیة، ؤ�ورد املرشوع يف �به العارش املت

املق�ضیات اخلاصة ب�رش ا�ٓراء اليت یديل هبا ا�لس وتقر�ره الس�نوي 
  .�جلریدة الرمسیة

وبناء �ىل ال�شاور الواسع ا�ي خضع � النص، فقد ٔ�سفرت دراس�ته 
دا�ل ا�لجنة املعنیة مب�لس املس�شار�ن �ىل ٕاد�ال مجمو�ة من التعدیالت 

من التنویه بو�اهة هذه التعدیالت املقدمة وما تندرج ف�ه من  �لیه، والبد
  .�ٓفاق حتق�ق أ�هداف واملرايم السالفة ا��ر

�سعدين ٕاذن ٔ�ن ٔ�س�تحرض �لك ا�زتاز وتقد�ر أ�جواء إالجيابیة والغنیة 
اليت طبعت خمتلف مرا�ل النقاش بلجنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة 

و�رشفين هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�قدم �الص و�ج�عیة مب�لس املس�شار�ن، 
عبارات الشكر لرئ�س ا�لجنة ؤ�عضاء ا�لجنة، ا��ن ٔ�غنوا النقاش وسامهوا 

  .يف جتوید هذا النص
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ٕان تصویتمك �ىل هذا املرشوع س�یكون، بعد اس�تكامل �يق مرا�ل 

لكة يف مر�� تفعیل م�داين �لتوافق املصادقة، مبثابة ٕا�الن عن دخول املم
  .الوطين حول تدبري التنوع ا�لغوي والثقايف لوطننا العز�ز

  .وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري البالد والعباد
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

قرر ما بغاش ی�ٔ�ذ اللكمة ٔ�عتقد ب�ٔنه التقر�ر وزع �لیمك، ٕاذن ٕاىل اكن امل
  .� ذ�

�ل�س�بة �لمناقشة، ندوة الرؤساء اتفقوا �ىل ٔ�نه ا�يل بغا یقدم التقر�ر � 
  .ذ�، ا�يل بغا هيرض � ذ�

ٕاذن فریق أ�صا� واملعارصة قدم التقر�ر، الفریق �س�تقاليل كذ� 
التجمع  قدم التقر�ر، العدا� والتمنیة كذ�، احلريك �ادي یقدمو التقر�ر،

  .الوطين لٔ�حرار بغیيت هترض �مس هللا، يف �دود س�بعة دقائق

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٕانه لیوم �رخيي مشهود یناقش ف�ه جملس�نا املوقر هاذ�ن املرشو�ني 
ا��ن اك� مطلب ٔ�بناء احلركة أ�مازیغیة، ا��ن �ضلوا �رشاسة من ٔ��ل 

  .ىل �زي الوجودٕاقراره وٕاخرا�ه إ 
واغتمن هذه الفرصة ٕال�راز موقف التجمع الوطين لٔ�حرار خبصوص 
ا�فاع عن ا�لغة أ�مازیغیة لكغة رمسیة لب�� ٕاىل �انب ا�لغة العربیة، 
وا�فاع كذ� �ىل خمتلف ا�لغات احلیة أ�خرى، وهو موقف م�سجم 

ملتعلق یزتامن مع مصادقة جملس النواب �ىل مرشوع القانون إالطار ا
مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، م�فا�لني مع إالرادة امللك�ة 
السام�ة يف هذا الش�ٔن، ذ� ٔ�ن قوتنا مكغاربة الیوم هو حامیة ثقاف�نا املغربیة 
املتنو�ة، �عتبارها ٕا�دى ا��امات أ�ساس�یة لهوی��ا، اليت تعطینا الیوم 

  .ٔ�ی� و�دا�متزي وجتعلنا ن��ذ التطرف وإالقصاء 
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �رفض املزایدة يف موضوع الهویة 
والثقافة املغربیة املت�ٔص�، واليت تعد أ�مازیغیة جزء ال یتجزٔ� مهنا، و�لتايل 
فٕان حزبنا م�ذ تويل أ�خ الرئ�س عز�ز ٔ�خ�وش رئاس�ته ٔ�عطى �لموضوع 

ق به ٔ��د مكو�ت الهویة أ�مازیغیة ؤ�ساسها، بل ٔ�مهیة قصوى مبا یلی
جعلناها ٔ�وىل ٔ�ولو�ت ملفاتنا، ح�ث طلبنا يف �دة م�اس�بات جملس 
النواب برضورة ٕاخرا�ه من الثال�ة، واللك �ىل �مل �لطریقة والك�ف�ة اليت 
جعلت أ��لبیة احلكوم�ة ٔ�مام حمك حق�قي، اس�تطعنا بفضل ذ� 

�ظر م�ا املغاربة ٕاخرا�ه ٕاىل �زي الوجود مبا ی�سجم التصویت �لیه، والیوم ی� 
  . مع ق�ا�اتنا

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
مرة ٔ�خرى البد ٔ�ن هن� ٔ�بناء احلركة أ�مازیغیة ا��ن �ضلوا بقوة، مهنم 
من قىض حنبه رمحة هللا �لیه، ومهنم من ال �زال بی��ا ٔ�طال هللا يف معره، 

نصهار ا�ي جتسد الیوم ٕ�خراج هاذ�ن ٕا�هيم مجیعا هندي هذا التوافق و�
مارس  9املرشو�ني ٕاىل �زي الوجود، وا�ي �اء م�سجام مع خطاب 

، �رخي �رس�مي أ�مازیغیة يف ا�س�تور، وق�� خطاب ٔ��د�ر لس�نة 2011
  .حبموالهتام احلقوق�ة املؤسساتیة 2001

  ،الس�ید الرئ�س احملرتم
قاء الس�یاس�یني واكفة القوى ٕان اخنراطنا الالمرشوط مبعیة إالخوة الفر 

احلیة الوطنیة املؤم�ة �لقضیة أ�مازیغیة، هو �بع من وطنی��ا الصادقة يف 
جعل املواطن أ�مازیغي ال�س�یط ٔ�ی� و�د يف ٔ�حناء اململكة �سامه يف 
ا�ینام�ة اليت یع�شها ا�متع، وجيع� مواطنا حيس �ن�ئه لوطنه، وهو ما 

ن احلق�قي و�س�تقرار املت�دد، ا�ي سامهت س�یضمن التعا�ش وال�سا�
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ف�ه هذه الهندسة �ج�عیة وا�لغویة والثقاف�ة، اليت متزي اململكة املغربیة 
  .ملاك وشعبا تولیف ٔ�صبحت منوذ�ا حيتدى به

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
البد من التنویه �لعمل اجلبار ا�ي قامت به اكفة مكو�ت جملس 

تعدیال �ىل املرشو�ني معا دا�ل ا�لجنة  265ت املس�شار�ن، ح�ث قدم
ا�تصة، وهو ما یعزز احلیویة و�ه�م ا�ي ٔ�بدته مؤسس��ا ال�رشیعیة 
لهاذ�ن املرشو�ني املهمني املرتبطني هبویة جممتعنا املغريب الزاخر ب��و�ه، 
وا�ي �سعى من �الهلام ٕاىل احلفاظ �ىل هاته الهویة، ودمعها وحام�هتا يف 

  .التعدد ا�ي یبقى املشرتك ا�ي جيمع املغاربة وميزيمه ٕاطار
شا�را �لس�ید الوز�ر، تفا�� إالجيايب بق�و� العدید من التعدیالت 
املهمة، واليت سعت ٕاىل جتوید النصني وجتویدهام، ؤ�مام هذا التفا�ل املقدر 
وهذا النفس إالجيايب، ال �سعنا دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ٕاال 

  .ن نصوت �ٕالجياب �ىل هاذ�ن املرشو�ني املهمني�ٔ 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

، ٔ�ن الس�ید 04.16بغیت نذ�ر حنن نناقش فقط مرشوع قانون 
  ..الوز�ر طلب مين �ش یقدم

ٔ�� �ري بغیت ا�لس، ٔ�نه الس�ید الوز�ر طلب مين �ش �كون، هللا 
الس�ید الوز�ر طلب مين �ش ید�ر التقدمي �لمرشو�ني، �ريض �لیك، 

قلت �، ال، القانون ما �یقولش هاكك، ولكن ٔ�مسعت أ�خ �هيرض �ىل 
  .جوج، ال، ولكن ما د�لش ف�ه، د�ل يف العموم�ات

  .�اله، شكون؟ هللا �ريض �لیمك، اليس احلسني، هللا �ريض �لیمك
هللا �ريض �لیمك، هللا من �رید ٔ�ن ی��اول اللكمة؟ ٔ�عتقد ال ٔ��د، 

  .�ريض �لیمك
ٕاذن، ٕاذا مل �كن هنا� من �رید ٔ�ن ی�ٔ�ذ اللكمة ٔ�ن یتد�ل، �ادي 

  .ندوزو �لتصویت
ٕاذن �ادي ندوزو �لتصویت �ىل مواد مرشوع القانون التنظميي، �یف 

  .04.16قلت 
  :املادة أ�وىل

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مس�شاري د�ل التقدم و�شرتا�یة، اللكمة 
  .التعدیل�د السادة املس�شار�ن لتقدمي �ٔ 

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

التعدیل ا�ي ورد�ه، �اء يف ٕاطار الفصل اخلامس من ا�س�تور ا�ي 

  .ینص �ىل ٔ�ن �ام ا�لس الوطين هو �منیة وحامیة ا�لغة أ�مازیغیة
من  5الحظنا ٔ�ن املرشوع اكتفى �شق وا�د من املادة من الفصل 

ا�س�تور وهو ما یتعلق �لصالح�ات، ب��ان الصالح�ات، ؤ�غفل 
التنصیص �ىل ٔ�ن � �ام مبق�ىض ا�س�تور، �� ٔ�ضف�ا جبانب 

لیكون التعدیل كام یيل طبقا ٔ�حاكم الفقرة أ��رية " �ام" "الصالح�ات"
" �ام وصالح�ات"تور حيدد هاذ القانون التنظميي من ا�س�  5من الفصل 

  .واملادة أ�وىل من املرشوع 5حىت �كون هناك ا�س�ام �م بني الفصل 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  موقف احلكومة من هاذ التعدیل؟

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
حيدد  5الفقرة أ��رية من ا�س�تور من املادة التعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن 

  .قانون تنظميي صالح�ات ومل یت�دث عن املهام
و�لتايل طبقا ملق�ضیات ا�س�تور حنن تق�د� �لفقرة أ��رية ا�ي 
یت�دث عن ٕا�داث ا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة بصالح�ات 

  .ول�س مبهام
  .والتعدیل �ري مق�ول

  .وشكرا

  :ئ�س اجللسةالس�ید ر 
  .شكرا

  :ٕاذن �ادي نعرض التعدیل �ىل التصویت
  ؛14= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛26= املعارضون �لتعدیل
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .ٕاذن �ارض ا�لس هذا التعدیل
  :وا�ٓن �ادي نعرض املادة أ�وىل �لتصویت

  ؛26=املوافقون
  ؛14=املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

ا تعدیالن أ�ول من احلكومة، والثاين كذ� من ، ورد �ش�ٔهن2املادة 
  .إالخوان املس�شار�ن د�ل التقدم و�شرتا�یة، اللكمة �لحكومة

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
یتعلق ��لس الوطين، طبعا ا�لس الوطين مكؤسسة دس�توریة 
مرجعیة يف الس�یاسات ا�لغویة، طبعا هذه الفقرة تت�دث عن �س�تقالل 
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ٔ�هنا تعين مس�تق� عن " مس�تق�"اري واملايل، ولكن البد من ٕاضافة إالد
  ".مس�تق�"املؤسسات ا�س�توریة، التعدیل �روم ٕاضافة مصطلح 

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
بغیت نذ�ر ب�ٔن هذه املادة اكنت معد� من طرف ا�لجنة، ٕاذن وقع 

  .�لهيا تعدیل �ٓخر د�ل احلكومة
لتعدیل الثاين ا�يل �اب الس�ید الوز�ر �لتصویت �ادي نعرض ا

  .�لموافقة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .ا�ٓن التعدیل د�ل التقدم و�شرتا�یة، اليس ٔ�معو

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

التعدیل هو هذه املادة �ات ب�ٔلفاظ �دیدة ويف �رات��ة �رشیعیة مل �كن 
يف " مؤسسة دس�توریة"ا س�تكون سابقة، املادة كتقول واردة، ٔ�ظن ب�ٔهن

الوقت ا�يل يه ٔ�صال دس�توریة، ٔ�ن ا�س�تور ینص �لهيا، كغريها من 
املؤسسات، ومجیع املؤسسة ا�س�توریة يف القوانني التنظميیة د�لها ما اك�ش 

  .ٔ�هنا مؤسسة دس�توریة، هذا وا�د
ا مؤسسة اثنني ٔ�هنا تقول ب�ٔن مس�تق�، ويه ٔ�صال مس�تق� ٔ�هن

دس�توریة لها اس�تقالل مايل ومادي، ت�سمعو الوز�ر تیقول � �ىل ٔ�هنا 
مس�تق� عن املؤسسات أ�خرى، ما فهمناش شكون املؤسسات أ�خرى 

  .ا�يل مس�تق� �لهيا
مث تزتید تتقول لنا هذه املادة تتكون مس�تق� مرجعیة يف جمال 

ن املرجعیة تتكون الس�یاسات ا�لغویة، تتعطهيا املرجعیة، وحنن نعمل ب�ٔ 
��س�تور وخلطا�ت �ال� امل�، وما �ميك�ش �كون مرجعیة عند قانون 

  .ٔ�ن القانون من صنع السلطة ال�رشیعیة
ٔ�ما ا�س�تور فهو من صنع أ�مة، وخطا�ت �ال� امل� فوق هاذ 
اليش لكه، وتنا�دو قانون تنظميي تنعطیوه الصبغة املرجعیة، يف �ني 

  .أ�خرى ما تنعطیوهش القوانني التنظميیة
هذا تی�ني ب�ٔن ال�رشیع د�لنا �ادي خيلق لنا وا�د النوع من القداسة 

ال�رشیع  ت��ةوخيلق لنا وا�د النوع من أ�ش�یاء ا�يل ال ت�سجم مع �را
  .وا�س�تور والقانون التنظميي، القانون العادي، ٕاىل �ٓخره

حبامیة �� �اء التعدیل ا�ي قدم�اه وهو، مؤسسة وطنیة تعين 
و�منیة ا�لغتني العربیة وأ�مازیغیة وخمتلف التعبريات الثقاف�ة املغربیة، وتعمل 

  .�ىل ت��ع الس�یاسة ا�لغویة، ٕاخل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .�ري بغیت نذ�ر الوقت ا�صص لتقدمي التعدیل دق�ق�ني

  .موقف احلكومة من هذا التعدیل

  :تصالالس�ید وز�ر الثقافة واال
التعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن هاذ إالضافات ا�ي ٔ�رادها الس�ید املس�شار 
دا�ل املادة الثانیة يه موجودة يف املادة الثالثة، و�لتايل ال داعي لتكرار 
نفس املصطل�ات يف قانون تنظميي، طبعا هو ممكل ٔ�حاكم ا�س�تور، 

وممكال  وح�� نقول قانون تنظميي هو �اء لتوضیح مق�ضیات ا�س�تور
  .�لنص ا�س�توري، و�لتايل التعدیل �ري مق�ول

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  :�ادي نعرض هذا التعدیل �لمصادقة ٔ�و �دم املصادقة، �لتصویت
  ؛11= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛21= املعارضون �لتعدیل
  .5= املمتنعون

  .5مع ام�ناع  11ضد  21ٕاذن التعدیل �ري مق�ول ب 
  :�لتصویت 2ادة �ادي نعرض امل

  ؛21= املوافقون
  ؛11=املعارضون
  .05= املمتنعون

  ٕاو إالخوان املوقف د�لمك واش متتنعو؟
  .دازت مق�و� 2ٕاذن املادة 

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من احلكومة، تعدیل �ىل تعدیل، نفس  3املادة 
  .اليشء، اللكمة �لس�ید الوز�ر لتقدمي التعدیل

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
التعدیل یعين وارد طبعا هو من املق�ضیات الواردة يف ا�س�تور،  هاذ

وكام قلنا دامئا القانون التنظميي هو ی�ٔيت لتمكیل ٔ�حاكم ا�س�تور ورشح 
  .بعض مق�ضیات ا�س�تور

هاذ املادة الثانیة تتعلق بصالح�ات ا�لس الوطين �لغات والثقافة 
الوطنیة، ا�هنوض هبا املغربیة، طبعا صالح�ات م�عددة، �منیة الثقافة 

مبختلف الت�لیات، حفظ وصون الرتاث الثقايف املغريب و�مثینه، وكذ� 
الفقرة تتعلق بت�سري تعمل وٕاتقان ا�لغات أ�ج�بیة أ�كرث تداوال يف العامل، 

  .وهذا مق�ىض وارد يف الفصل اخلامس من ا�س�تور
أ�كرث تداوال  التعدیل، ٕاضافة هاذ الفقرة، بت�سري وتعمل ا�لغات أ�ج�بیة

  .يف العامل، ٕاضافة ٕاىل حفظ وصون الرتاث الثقايف املغريب
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا
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  :ٕاذن �ادي نعرض هاذ التعدیل �لتصویت
  .�ٕالجامع: املوافقون �ىل التعدیل احلكويم

  .شكرا
  ٕاوا ت�سمع، �اله،

  ؛34= املوافقون �ىل التعدیل د�ل احلكومة
  ؛07= عارضون �لتعدیلامل

  .ال ٔ��د: املمتنعون
  :�لتصویت 3ٕاذن التعدیل مق�ول، �ادي نعرض ا�ٓن املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 4املادة 
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مس�شاري التقدم و�شرتا�یة، اللكمة  5املادة 

  .لمك اليس ٔ�معو لتقدمي التعدیل

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو س�یدال املس�شار 
التعدیل �س�یط، الس�ید الرئ�س، یتعلق ٕ�ضافة ٔ�ن التقر�ر ا�ي هيیؤه 
ا�لس و�رفع ٕاىل صاحب اجلال� وٕاىل رئ�س احلكومة وٕاىل رئ�س جملس 
النواب ورئ�س جملس املس�شار�ن، طرحت ٔ�ن یضاف ٔ�ن هذا التقر�ر 

ه التقار�ر �ىل ا�يل �یت�ال �ىل الربملان ٔ�ن یناقش حىت �كون تفعیل هذ
  .املس�توى الربملاين وال �ك�فى ٕ��الته وحيفظ، كام هو احلال الیوم

  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .موقف احلكومة

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
من ا�س�تور ا�ي  160التعدیل �ري مق�ول، ٔ�نه یتعارض مع الفصل 

قاب� �لمناقشة يف ٕاطار �دد املؤسسات اليت لها یعين ٔ�ن �كون تقار�رها 
  .جمليس الربملان

من ا�س�تور، ال تنص �ىل هذه احلا� و�لتايل هو  �68نیا املادة 
  .تعدیل �ري مق�ول، ٔ�ننا نعترب ٔ�نه �ري مطابق ��س�تور

  .وشكرا

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  :ٕاذن �ادي نعرض التعدیل د�ل التقدم و�شرتا�یة �لتصویت

  ؛06= املوافقون
  ؛25= وناملعارض

  .07= املمتنعون
  .7مع ام�ناع  6ضد  25ٕاذن هذا التعدیل مرفوض ب 

  :�لتصویت �5ادي نعرض املادة 

  ؛27=املوافقون
  ؛03= املعارضون
  .05= املمتنعون

  .5مع ام�ناع  3ضد  27ب  5ٕاذا وافق ا�لس �ىل املادة 
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة بتصحیح لغوي 6املادة 
  .�ٕالجامع: د�هتا ا�لجنةكام � 7املادة 
  .�ٕالجامع: 8املادة 
  .�ٕالجامع: 9املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 10املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 11املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: كام �د�هتا ا�لجنة 12املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 13املادة 
كام �د�هتا ا�لجنة، ولكن ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة  14املادة 

  .لكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، اللكمة لمك لتقدمي التعدیلا

  :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

مقرتح التعدیل ا�ي نتقدم به يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل هو 
ٕاضافة إالسهام يف تطو�ر ا�لغة أ�مازیغیة املعیاریة وضامن ان�شارها، وذ� 

ل�س�بة لنا من هاذ املرشوع هو تقویة ا�لغة أ�مازیغیة ول�ست ٔ�ن املقصود �
  .فقط التعبريات الثقاف�ة املعروفة يف خمتلف �ات املغرب

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  موقف احلكومة من هذا التعدیل؟

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

یل هو وارد يف صالح�ات التعدیل �ري مق�ول ٔ�ن مضمون هذا التعد
  .ا�لس الوطين

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  :ٕاذن �ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛08= املوافقون
  ؛17= املعارضون �لتعدیل

  .06=املمتنعون
  .6مع ام�ناع  8ضد  17ب  التعدیل ٕاذن رفض

  :�لتصویت �14ادي نعرض املادة 
  ؛17= املوافقون
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  ؛8= املعارضون
  .6= املمتنعون

  .ٕ�جامع احلارض�ن: 15املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 16املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 17املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 18املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 19املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 20املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 21املادة 

قراطیة ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�مي 22املادة 
  .�لشغل، اللكمة �

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

مقرتح التعدیل هو فقط �لمالءمة ما بني خمتلف مكو�ت ا�لس 
الوطين، ٔ�ن �اب قطاع الثقافة يف ٔ�اكدميیة محمد السادس �لغة العربیة ب�� 

ملمثلني دا�ل هذه هو �ارض يف �يق الهیئات، و�لتايل نقرتح ٕا�ادة �رت�ب ا
�وي �خ�صاص �ل�س�بة  3ٕاىل  4ا�ٔاكدميیة، حبیث ٔ�ننا نقلصو العدد من 

یفوه يف اخلانة اخلاصة ب�ٔعضاء احلكومة، حبیث ٔ�ن ض العلمي والفكري ون 
  .�كون ممثل الثقافة موجود

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة من هاذ التعدیل

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
يف الهیئات د�ل ا�لس  �ارضةالتعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن الثقافة 

  .الوطين �لغات والثقافة املغربیة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :�ادي نعرض هاذ التعدیل �لتصویت

  ؛03= التعدیل �ىل املوافقون،
  ؛23= املعارضون �لتعدیل

  .03= املمتنعون
  .7 مع ام�ناع 3ضد  23ٕاذن �رفض هاد التعدیل ب 

  :كام وردت �لینا يف أ�صل �22ادي نعرض هاد املادة 
  ؛23= املوافقون

  ؛03= املعارضون
  .07= املمتنعون

  .ٕاذن هاد املادة صادق �لهيا ا�لس
  .�ٕالجامع: 23املادة 
  .كذ�، ٕ�جامع احلارض�ن: 24املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 25املادة 
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 26املادة 

  .�ٕالجامع: 27ادة امل
  .�ٕالجامع: 28املادة 
  .�ٕالجامع: 29املادة 
  .�ٕالجامع: 30املادة 
  .�ٕالجامع: 31املادة 
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة: 32املادة 
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 33املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 34املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 35املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: ا ا�لجنةكام �د�هت 36املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 37املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 38املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 39املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 40املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 41املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 42املادة 

ة ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطی 43املادة 
  .�لشغل، اللكمة � لتقدمي التعدیل

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

وفقا لقانون الشغل يف ما خيص توظیف "يف هذه املادة نقرتح ٕاضافة 
يف ا�لس الوطين ا�ي حنن بصدده، وذ� حامیة حلقوق أ�جراء " أ�عوان

  .ا��ن یمت �شغیلهم مبوجب عقود
  .شكرا

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
  .شكرا

  .موقف احلكومة

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
التعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن أ�مر ال یتعلق ب�ٔجراء القطاع اخلاص، 

  .و�لتايل التعدیل �ري مق�ول
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :�ادي نعرض هاد التعدیل �لتصویت

  ؛03= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛20= املعارضون �لتعدیل

  .12= عن التصویت �ىل هاد التعدیل املمتنعون
مع  3، صادق �لیه فقط 20ٕاذن هاد التعدیل مرفوض، �ري مق�ول ب 

  .12ام�ناع 
  :�لتصویت 43ٕاذن �ادي نعرض هاد املادة 

  .املوافقون، �ادي نعكسها
  ؛20= املوافقون

  ؛03= املعارضون
  . 12= املمتنعون

  .43ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 
رد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة و  44ا�ٓن املادة 

  �لشغل، من �رید م�مك ٔ�ن یتقدم لتقدمي التعدیل؟

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

، "التعویض عن املهام اليت تناط ب�ٔعضاء ا�لس"يف املادة نقرتح �ذف 
  .یة املادةٔ�ن يف أ�ساس املهام يه تطوعیة، كام ورد يف بدا

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة من هذا التعدیل

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
طبعا املهام يه تطوعیة، ولكن هناك ٔ�ح�ا� بعض التنقالت 

  .والتعویضات �ىل املهام عن التنقالت، و�لتايل التعدیل �ري مق�ول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�لتصویتٕاذن �ادي نعرض هذا التعدیل 

  ؛03= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛16= املعارضون �لتعدیل

  .12= املمتنعون
  .12مع ام�ناع  3ضد  16ٕاذن �رفض هذا التعدیل ب 

  :�لتصویت �44ادي نعرض املادة 
  ؛16= املوافقون

  ؛03= املعارضون
  .12= املمتنعون

  .ٕ�جامع احلارض�ن: كام �د�هتا ا�لجنة 45املادة 

  .ع�ٕالجام: 46املادة 
  .�ٕالجامع: 47املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 48املادة 
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مس�شار التقدم و�شرتا�یة، اليس  49املادة 

  .ٔ�معو

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة،
 �ريم ٕاىل 51و 50و 49هو جيري �ىل  49التعدیل الوارد يف املادة 

  .حفظ ذا�رة الشعب املغريب و�خلصوص أ�مازیغیني
ویضم املؤسسات اليت �كون "الفصل اخلامس من ا�س�تور كتقول 

، طبعا املؤسسات املعنیة يه ٔ�اكدميیة محمد "معنیة ٕاىل ا�لس الوطين
ما . السادس �لغة العربیة واملعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة واملعهد د�ل التعلمي

فككت هذه املؤسسات،  51و 50و 49سخ وال تفكك، املادة قالشاي تف 
 51ٔ�كرث من هذا يف املادة . فككهتا 49ولكن يف املادة  23مضهتا يف املادة 

  .فسخهتا
فاجلانب ا�يل �هيمين هو ٔ�ن الظهري، ٔ�� تنقول ٔ�ن البد من احلفاظ �ىل 

اظ �ىل ا�ا�رة ٔ�نه املؤسسة امللك�ة يه الوح�دة اليت لها الفضل يف احلف
ٔ�كتو�ر  17ا�لغة أ�مازیغیة يف هاذ البالد والثقافة أ�مازیغیة، فالظهري د�ل 

ا�يل ت�ٔسس مبق�ضاه املعهد املليك لٔ�مازیغیة، �اء ف�ه يف املقدمة  2001
ختلیدا لٔ�مانة اليت محلها ٔ�سالف�ا املیامني، فٕاننا نضع �ىل �اتق�ا صیانة "

و�دة حول القمي املقدسة والثابتة �لمملكة مقومات هوی��ا املغربیة العریقة امل
  .هذا ظهري. ٕاخل.."اليت جيدهيا إالميان ��

حتدث جبانب �اللتنا الرشیفة، ويف ظل : "مث املادة أ�وىل كتقول
�متتع �اكمل ) املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة(ر�ای��ا السام�ة مؤسسة �سمى 

  ".أ�هلیة القانونیة و�س�تقالل
یتوىل املعهد احلايل احملال ٕالیه أ�مر من �ان��ا الرشیف : "لثانیةاملادة ا

ٕ�بداء رٔ�یه جلاللتنا يف التدابري اليت من ش�ٔهنا احلفاظ �ىل الثقافة أ�مازیغیة 
، هذه مؤسسة اس�شاریة جلال� امل�، فهاد القانون ٔ�و هاذ "وا�هنوض هبا

ن فسخ ٔ�اكدميیة مرشوع القانون التنظميي ٔ��لن فسخ هذه املؤسسة ؤ��ل
محمد السادس �لغة العربیة وإالهناء مع هذا التعریف، معناه ٔ�نه مل �ك�ف بضم 
كام قال ا�س�تور بل فسخها، وهذا خط�ٔ �رخيي وهذا مسح ذا�رة الشعب 

و  50و  49املغريب، �� قدمت تعدیل هو ٕالغاء مضمون و�ذف املادة 
51.  

  .شكرا
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  : اجللسة رئ�سالس�ید 
�لیمك ما بغی�ش نوقف حىت يش وا�د �یقدم التعدیل، �ري هللا �ريض 

�رید تقدمي التعدیل، فا�  وا�دندوة الرؤساء اتفقت �ىل دق�ق�ني للك 
  .�ريض �لیمك ما ختلیو�ش �ش �ادي نوقف يش وا�د

  .موقف احلكومة من هذا التعدیل،

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
ة أ�مازیغیة موجود بقوة دا�ل التعدیل �ري مق�ول، املعهد املليك �لثقاف

ا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة و� صالح�ات، ميكن ٔ�ن نعود ٕاىل 
مق�ضیات هاد ا�لس الوطين وسرنى ب�ٔن نفس الصالح�ات اليت اكن 
ميارسها الزالت �ارضة بقوة دا�ل ا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة، 

  .ف هذه املادةو�لتايل التعدیل �ري مق�ول حبذ
  .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٕاذن �ادي نعرض هاد التعدیل �لتصویت

  ؛07= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛15= املعارضون �لتعدیل

  .06= املمتنعون
  .6مع ام�ناع  7ضد  15ٕاذن التعدیل �ري مق�ول ب 

  : �لتصویت 49ٕاذن �ادي نعرض املادة 
  ؛15= املوافقون

  ؛07= املعارضون 
  . 06= عون املمتن

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مس�شاري التقدم و�شرتا�یة، اليس  50املادة 
  .ٔ�معو تفضل لتقدمي التعدیل يف دق�ق�ني مع الرتكزي

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

نفس املربرات وأ�س�باب، مع تصحیح، وهو ٔ�ن املعهد املليك �لثقافة 
محمد السادس ٔ�صب�ا يف �ب العدم م�ذ �رخي صدور أ�مازیغیة ؤ�اكدميیة 

  .هذا املرشوع يف اجلریدة الرمسیة
ما قا� الس�ید الوز�ر �ري حصیح مه ٔ�عضاء يف املكو�ت د�ل ا�لس 
إالداري د�ل امجلعیة العامة د�ل ا�لس، ولكن هذا ال یربر ٔ�ن ا�س�تور 

سخ الظهري وفسخ ، ولكن هاد املرشوع قال بف "یضم: "اكن ذ�یا، قال
القانون ا�يل �ی�دث املؤسسة د�ل ٔ�اكدميیة ا�لغة العربیة، هذا هو ا�يل 

راه تفسخ،  اك�ن وب�ٔن مضیناه، فقط �ش ما نقولوش �لمغاربة راه بغیت ن�ٔكد
  .حتید

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لحكومة

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ري مق�ولالتعدیل �

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 �àري بال تعدیل ٔ�ن إالخوان �ادي یعرفو م�ني یدوزو، واش  

droite ou à gaucheال بد سهل امل�ٔموریة �ىل ا�لس ،.  

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
طبعا، ٔ�قول ب�ٔن املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة مؤسسة دا�ل ا�لس 

�ات اليت اكنت �، وال ٔ�عتقد ٔ�ننا ح�� نعود الوطين، ميارس نفس الصالح 
ٕاىل قانون ا�لس الوطين سرنى نفس الصالح�ات و�خ�صاصات 
  املؤسسة بظهري لهذه املؤسسة الزالت، ؤ��ن هو اخ�فاء هاذ املعهد املليك؟ 

طبعا، ا�لس الوطين یضم ٔ�اكدميیة محمد السادس بنفس الصالح�ات 
ليك �لثقافة أ�مازیغیة بنفس الصالح�ات، و�خ�صاصات ویضم املعهد امل

  ٔ��ن يه إالشاكلیة؟ 
ح�� نت�دث عن صالح�ات املؤسسات ا�س�توریة، س�ن�د ٔ�ن املعهد 
املليك �لثقافة أ�مازیغیة ال زالت بنفس الصالح�ات و�خ�صاصات 
املؤسسة لهذا املعهد، وال ٔ�عتقد ٔ�ن يش صالح�ة د�ل املعهد مت �ذفها، رمبا 

  .ة يف املزيانیة، جيب ٔ�ن نقول رصا�ة ب�ٔن املشلك فاملزيانیة وصايفإالشاكلی
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
، الوقت ا�يل )régie(شكرا هللا �ريض �لیمك، �ري هذا مو�ه ل 

 2تنعطیو �لربملانیني نعطیوه �لحكومة، ٔ�� بغیت حىت احلكومة تد�ر �هيا 
یة، الوقت ا�يل عند احلكومة دقائق د�لها بناء �ىل قرار احملمكة ا�س�تور

، مايش مو�ه )régie(عند الربملان، ٔ�ن الحظت هاذ اليش مو�ه ل 
  .ل�ٓخر

ٕاذن مسعتو املوقف د�ل احلكومة من التعدیل، �ادي نعرض هاذ 
  :التعدیل �لتصویت

  .املوافقون �ىل التعدیل د�ل إالخوان يف التقدم و�شرتا�یة
  ؛07= املوافقون

  ؛15= املعارضون �لتعدیل
  .08= املمتنعون

  .8مع ام�ناع  7ضد  15ٕاذن ا�لس �ارض هذا التعدیل ب 
  :�50ادي ندوزو �لامدة 
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  .8مع ام�ناع  7ضد 15املوافقون ظهر يل �ادي نقلب، ٕاذن 
  .كام �د�هتا ا�لجنة، ٔ�ن �د�هتا ا�لجنة، مز�ن ٕاذن املوافقون 51املادة 

  ؛23= املوافقون
  ؛01= املعارضون
  .03= املمتنعون

  .51ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 
  .ا�ٓن �ادي نعرض املرشوع �رم�ه �لتصویت

  ؛29= املوافقون
  ٔ��د؛ : املعارضون
  .03= املمتنعون

وهبذا، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مرشوع قانون تنظميي 
دون  29یتعلق ��لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة ب  04.16رمق 

  .3ناع معارض مع ام� 
  .هبذا �كون قد درس�نا مرشوع القانون أ�ول

 26.16د� ا�ٓن منر ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون تنظميي رمق 
یتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف 

  .جمال التعلمي ويف جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة
  .الس�ید الوز�ر تقدم املرشوع

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .امحلد � و�ده والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
هيدف مرشوع القانون التنظميي املتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع 

 جمال احلیاة العامة الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف
ٕاىل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة يف خمتلف ا�االت العامة ذات أ�ولویة 
وٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف جمال ال�رشیع والعمل الربملاين ويف جمال 
إال�الم واالتصال، وكذا يف خمتلف جماالت إالبداع الثقايف والفين ويف 

م�ة والفضاءات العموم�ة، ؤ��ريا كذ� يف إالدارات وسا�ر املرافق العمو 
جمال التقايض، �ىل ٔ�ن یمت ذ� تدرجيیا حسب طبیعة ا�االت وما تتطلبه 
من ٕا�داد وهتييء �ىل ٔ�ساس ق�ام القطا�ات الوزاریة وامجلا�ات الرتابیة 

معل تتضمن �یف�ات  والهیئات ا�س�توریة بوضع خمططاتواملؤسسات 
  .یغیةومرا�ل ٕادماج ا�لغة أ�ماز 

كام �روم املرشوع ٕاىل تعز�ز ا�لغة أ�مازیغیة يف خمتلف ا�االت العامة 
ذات أ�ولویة، �عتبارها لغة رمسیة ��و� ورصیدا مشرتاك مجلیع املغاربة 
بدون اس�ت��اء، وهيدف ٕاىل دمع قمي ال�سك والتضامن الوطين، وذ� من 

قايف واحلضاري أ�مازیغي �الل احملافظة �ىل هذه ا�لغة وحامیة املوروث الث

وكذا العمل �ىل ا�هنوض به، فضال عن �رصید املك�س�بات الوطنیة احملققة 
  .يف هذا ا�ال وتطو�رها

و�ٕالضافة ٕاىل ما تقدم، فٕان هذا املرشوع هيدف ٕاىل �مثني وتعز�ز 
قدرات املوارد ال�رشیة العام� �لقطا�ني العام واخلاص يف جمال التواصل 

مع املرتفقني، فضال عن تعز�ز أ�حباث العلمیة املرتبطة بتطو�ر �ٔ�مازیغیة 
أ�مازیغیة وكذا �شجیع دمع إالنتا�ات وإالبدا�ات وٕادماج الثقافة والتعابري 
الف�یة أ�مازیغیة يف م�اجه التكو�ن الثقايف والفين �ملؤسسات املتخصصة 

  . العموم�ة مهنا واخلاصة
  الس�ید الرئ�س،

  ملس�شار�ن،الس�یدات والسادة ا
ٔ�س�تحرض �لك ا�زتاز وتقد�ر أ�جواء إالجيابیة والغنیة اليت طبعت 
خمتلف مرا�ل النقاش بلجنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة مب�لس 
املس�شار�ن، و�رشفين هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�تقدم خبالص عبارات الشكر 

يف جتوید هذا لرئ�س ا�لجنة ؤ�عضاء ا�لجنة ا��ن ٔ�غنوا النقاش وسامهوا 
  .النص

  . شكرا لمك

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید الوز�ر

�ب املناقشة مف�وح ملن ٔ�راد ٔ�ن یتد�ل، ا�يل بغا یعطي يش تقر�ر 
  .مرح�ا

  .ٕاذن �ادي ٕاذا مل �كن هناك م�د�ل �ادي ندوزو م�ارشة �لتصویت
  :ٕاذن �ادي ندوزو �لتصویت

و�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة املادة أ�وىل ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجم
  .�لشغل، اللكمة �

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

التعدیل ا�ي نتقدم به يف هذه املادة �روم ٕا�ادة صیا�ة تفسري ا�لغة 
یقصد ��لغة : "أ�مازیغیة، حبیث هذه الفقرة �رجع �ىل النحو التايل

التنظميي ا�لغة أ�مازیغیة املعیار وكذا  أ�مازیغیة يف مدلول هذا القانون
املنتوج ا�لس�ين واملعجمي أ�مازیغي الصادر عن املؤسسات والهیئات 

، ٔ�ن "ا�تصة بناء �ىل خمتلف التعبريات ا�لسانیة، أ�مازیغیة، املتداو�
املادة كام �اءت ٔ�و الفقرة كام �اءت ال تنص �ىل لغة معیاریة، مو�دة 

التعبريات، و�لتايل نعتقد حنن ب�ٔن هذا ال خيدم  ولكن تنص �ىل خمتلف
ا�لغة أ�مازیغیة �لعكس، بل �كرس تنوع و�ش�ت�ت يف احلق�قة لهاد ا�لغة 

  .ا�يل اح�ا يه رصید املغاربة ٔ�مجعني

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
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  .موقف احلكومة من هاد التعدیل

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
لصیا�ة اليت وردت يف املادة أ�وىل تفي التعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن ا

�لغرض، ح�� نت�دث عن مدلول أ�مازیغیة يف هذا القانون التنظميي، 
طبعا و�اءت توضی�ات م�علقة �ملنتوج ا�لس�ين وخمتلف التعبريات، 
و�لتايل هاد التفسري واحض يف ما یتعلق يف املادة أ�وىل ح�� نت�دث عن 

  .أ�مازیغیة
  .وشكرا

  :د رئ�س اجللسةالس�ی
  :�ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  ؛08= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛11= املعارضون �لتعدیل
  .06= املمتنعون �لتعدیل

  .6مع ام�ناع  8ضد  11ٕاذن ا�لس مل یصادق �ىل هذا التعدیل ب 
  :�ادي نعرض املادة أ�وىل �لتصویت

. ش هنا د�لمكٔ�نت قدمت التعدیل، �رفض، الكونفدرالیة، ٔ�� ما عند�
. يف املادة أ�وىل عندي �ري د�ل الكونفدرالیة. يف املادة أ�وىل ما عند�ش

  .ف�ه تعدیلني د�ل الكونفدرالیة ود�ل التقدم و�شرتا�یة 2املادة 
  :ٕاذن املادة أ�وىل �لتصویت

  ؛11=املوافقون
  ؛08=املعارضون
  .06=املمتنعون

  .6مع ام�ناع  8ضد  11ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة أ�وىل ب 
ورد فهيا تعدیلني، د�ل الكونفدرالیة مث د�ل التقدم  2املادة 
  .و�شرتا�یة

  .تفضيل بتقدمي التعدیل

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

، �روم يف احلق�قة �ري مس�ٔ� توزیع 2التعدیل ا�ي نتقدم به يف املادة 
بة لنا تعلمي ا�لغة أ�مازیغیة ك�س�بق التواصل هبا، ٕا�ادة الرتت�ب، ٔ�ن �ل�س� 

و�لتايل ترنجعو لتعلمي أ�مازیغیة يف بدایة الفقرة أ�وىل وت�سري التواصل 
  .بدل تعمل ا�لغة أ�مازیغیة يف املاكن د�لها

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة من التعدیل د�ل الكونفدرالیة

  :تصالالس�ید وز�ر الثقافة واال
التعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن التعدیل یتضمن �ذف التواصل ��لغة 

، و�لتايل التعدیل �ري مق�ول الس�یدة "�ذف"أ�مازیغیة، ٔ�� شفت عندي 
  .املس�شارة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٕاذن مسعتو التعدیل ومسعتو جواب احلكومة، التصویت

  ؛11= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛12= یلاملعارضون �لتعد

  .03= املمتنعون
  .3مع ام�ناع  11ضد  12ٕاذن التعدیل أ�ول �رفض ب 

  .ا�ٓن �ادي منش�یو �لتعدیل الثاين د�ل التقدم و�شرتا�یة، اليس ٔ�معو

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

تیظهر يل اك�ن يش �لل يف ضبط ٔ�شغال ا�لجنة، ٔ�نه املادة الثانیة ٔ�� 
 5بت التعدیل، واملادة أ�وىل متسكت �لتعدیل، �الش؟ ٔ�ن الفصل حس 

من ا�س�تور یت�دث عن ا�لغة أ�مازیغیة، وهاذ املرشوع یت�دث عن 
تفعیل الطابع الرمسي �لغة أ�مازیغیة، ونص املادة أ�وىل �ذف ا�لغة ٔ�هنا 
مايش كذا، يف �ني ا�لغة يه �راث يه حضارة، ا�لغة أ�مازیغیة يه 

  .رة مايش جمرد كتابة ٕاخل، فهنا �للحضا
  .ف�� �ل�س�بة �لتعدیل الثاين املادة الثانیة ت�سحبو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .مز�ن

  :ٕاذن �ادي ندوزو �لتصویت �ىل املادة الثانیة
  ؛20= املوافقون �ىل املادة

  ؛04= املعارضون
  .03= املمتنعون

  .3 مع ممتنع 4ضد  20ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة ب 
التقدم و�شرتا�یة،  يورد �ش�ٔهنا تعدیل من مس�شار  3ا�ٓن املادة 

  .اليس ٔ�معو

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  الس�ید الرئ�س،

یتعلق أ�مر ��لغة أ�مازیغیة دسرتها ا�س�تور، و�لتايل مل تعد جمرد 
، احلق �ل�س�بة �لمغاربة ٔ�هنا م� مجلیع املغاربة، ولكهنا واجب �لجمیع

ف�� ٔ�ت�ت �لتعدیل بدل التعامل معها �حق ٔ�هنا حق موجود قامئ مايش 
�ا�ة �دیدة، ولكن بغینا �زیدو نفعلو الطابع الرمسي، �اصنا نعطیوها 
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  .�كون ٕالزام�ة حبال العربیة واجب ملزم مجلیع املغاربة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .موقف احلكومة

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
التعدیل �ري مق�ول ٔ�ن تعلمي ا�لغة أ�مازیغیة حق مجلیع املغاربة بدون 

  .اس�ت��اء، وهاذ الصیا�ة اكف�ة ملضمون وملدلول هاذ إاللزام�ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :�ادي نعرض التعدیل �لتصویت. شكرا

  ؛4= املوافقون �ىل التعدیل د�ل التقدم و�شرتا�یة د�ل ا�مو�ة
  ؛16= تعدیلاملعارضون �ل 

  .10= املمتنعون
  .10مع ام�ناع  4ضد 16ما دازش 

  : �لتصویت �3ادي نعرض املادة 
  ؛16= املوافقون

  ؛04=رضونااملع
  .10=املمتنعون

  .ٕ�جامع احلارض�ن: كام �د�هتا ا�لجنة، ا�لجنة دارت فهيا تعدیل 4املادة 
ل ورد �ش�ٔهنا تعدیالن من الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغ 5املادة 

وكذ� من مس�شاري التقدم و�شرتا�یة، �ادي نعطیو اللكمة لٔ�ول 
  .لتقدمي التعدیل �لكونفدرالیة

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ذفها اكم�، ٔ�ن يف احلق�قة فهيا �كر�س  5نقرتح خبصوص املادة 
�ن ختوف عند� لٔ�مازیغیات مايش ٔ�مازیغیة وا�دة، و�لتايل اح�ا �ایفني اك

يف احلق�قة �ىل ٔ�ساس ٔ�ن ما �اد�ش �كون عند� وا�د ا�لغة �یتلكموها 
املغاربة فني ما اكنوا، وٕامنا لك �ة معینة غتلكم لهجهتا ا�يل ميكن �رىق ٕاىل 
در�ة ا�لغة، و�لتايل حنن نطمح ٕاىل الو�دة وٕاىل ٔ�مازیغیة مو�دة ٕاىل �انب 

يه العربیة، �كون يف م�ناول مجیع املغاربة  ا�لغة الرمسیة الثانیة د�لنا ا�يل
  .وملاك مجلیع املغاربة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
التعدیل �ري مق�ول وال ختوف الس�یدة املس�شارة، طبعا أ�مازیغیة 

وأ�مازیغیة  رصید مشرتك مجلیع املغاربة، وهذا القانون هو قانون تنظميي
  .س�تكون �ارضة يف م�اجه التعلمي

طبعا ال بد من احلفاظ كذ� �ىل اخلصوصیات اجلهویة، و�لتايل 
  .�ذف هذه الفقرة ميس مبضمون هاذ القانون التنظميي

 .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  ؛04= املوافقون
  ؛19= املعارضون �لتعدیل

  .08= املمتنعون
  .8مع ام�ناع  4ضد 19ن هذا التعدیل �ري مق�ول، ٕاذ

ا�ٓن �ادي نعرض التعدیل الثاين د�ل اليس ٔ�معو لتقدمي التعدیل، 
  .5املادة 

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
نفس �جتاه، الصیغة �ش �ا املرشوع ملا �رشع �س�تحرض روح 

ن �رشع ا�س�تور و�س�تحرض كذ� روح خطاب ٔ��د�ر يف هاذ املادة وحن
  .يف تفعیل الطابع الرمسي، وهذا �رشیع �اص �لطابع الرمسي لٔ�مازیغیة

فاملرشوع ا�يل اح�ا ت�رشعو ف�ه �دا تعددیة ا�لس��ات يف املغرب ٔ�داة 
ل�ش�ت�ت أ�مازیغیة وٕ�بعاد توح�دها يف لغة معیاریة، مع العمل ٔ�ن املعهد 

ع ذ� مل یمت ا�رتام املليك �لغة أ�مازیغیة ٔ��دث بظهري لهذا الغرض، وم
هذه املق�ضیات، خطاب ٔ��د�ر وا�س�تور وكذا، �� تنقولو ب�ٔهنا تعمتد 

  .ا�لغة املعیاریة ٔ�و املعرية لتدر�س ا�لغة أ�مازیغیة، كتعدیل يف هذه املادة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  موقف احلكومة من هذا التعدیل؟

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
�ري مق�ول ٔ�ن س�بق يف املادة أ�وىل ٔ�ن عرف�ا املدلول من  التعدیل

ا�لغة أ�مازیغیة يف هذا القانون التنظميي، وتضمن تفسريا واحضا ملدلول 
  .أ�مازیغیة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٕاذن �ادي نعرض هاذ التعدیل �لتصویت

  :املوافقون �ىل التعدیل د�ل مجمو�ة التقدم و�شرتا�یة
  ؛07= فقوناملوا

  ؛14= املعارضون
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  .08= املمتنعون
مع  7ضد  14ٕاذن مل یوافق ا�لس �ىل التعدیل د�ل اليس ٔ�معو ب 

  .8ام�ناع 
  :�لتصویت �5ادي نعرض ا�ٓن املادة 

  ؛14= املوافقون
  ؛07= املعارضون
  .08= املمتنعون

ورد �ش�ٔهنا تعدیالن من ا�مو�ة الكونفدرالیة ا�ميوقراطیة  6املادة 
  .شغل وكذ� أ�خ اليس ٔ�معو�ل 

  .اللكمة �لكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، أ�خت املس�شارة احملرتمة

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

طبقا " ميكن ٔ�ن حتذف"، هو �ذف 6التعدیل عند� يف هاذ املادة 
م�ارشة، ٔ�ن �اص �كون حتدث " حتذف"�لنصوص ٕاىل �ٓخر الفقرة، ب

عب ومسا� �كوی��ة �اصة ��لغة أ�مازیغیة يف خمتلف اجلامعات ش
املغربیة، و�اصنا، بغینا هاذ القضیة �كون ملزمة ولو �كون �ري يف البدایة 
ل�شجیع تدر�س ا�لغة أ�مازیغیة و�ه�م ٔ�یضا �لبحث العلمي يف هذا 

  .ا�ال، حىت �كون فعال ملاك مجلیع املغاربة
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  موقف احلكومة من هذا التعدیل؟

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
أ�مر ال یتعلق �لتدر�س، ولكن خبلق و�دات وشعب، ونعمل مجیعا 
�ىل ٔ�ن املؤسسات اجلامعیة عندها اس�تقاللیة د�لها يف املناجه البیداغوج�ة، 

  .وطبعا يه تربمج الشعب والو�دات
سسات اجلامعیة، و�لتايل هاذ القانون و�لتايل البد من ا�رتام املؤ 

التنظميي ٔ�عطى ٕاماكنیة د�ل اجلامعات يف ٕا�داث الو�دات والشعب، 
ول�س التدر�س، التدر�س هاذیك املس�ٔ� راه م�صوص �لهيا يف القانون 

  .التنظميي
  .التعدیل �ري مق�ول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
لتعدیل، �ادي ٕاذن كام اس�متعمت ٕاىل املوقف د�ل احلكومة من هاذ ا

  :نعرض ا�ٓن هذا التعدیل �لتصویت
  ؛10= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛17= املعارضون
  .04= املمتنعون �ىل التعدیل

  .4 ام�ناع مع 8ضد  17ٕاذن ا�لس مل یصادق �ىل هاذ التعدیل ب 
  .التعدیل د�ل أ�خ اليس عبد ا�لطیف ٔ�معو

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

حسب ما مسعنا من الوز�ر، �ىل ٔ�ن �لق شعب وكذ� املسا� هو 
مس�ٔ� تنظميیة ل�ست �رشیعیة، ف�� ن�ساءل ملاذا ٕاذن هذه املادة لكها يف 

  القانون التنظميي؟
ف�� �اء تعدیلنا لیت�ه ٕاىل، ما دم�ا يف اجتاه د�ل التفعیل دامئا تفعیل 

ٔ�ن �كون املادة تت�دث عن الشعب،  الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة، يف اجتاه
�عتبار ٔ�ن الشعب يه اليت تعطینا �دد من املسا�، واملسا� الیوم 

  .اكینني يف اجلامعات، ولكن الشعب ما اكی���ش
ف�� التعدیل اكن الشعب یعين حتدث طبقا �لنصوص ال�رشیعیة 
والتنظميیة اجلاري هبا العمل، شعب م�خصصة يف أ�مازیغیة وتعزز 

 .سا�، ٕاخلامل 
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .موقف احلكومة

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
التعدیل �ري مق�ول ٔ�ن نفس املربرات يف اس�تقاللیة اجلامعة، وطبعا 
هاذ القانون التنظميي هو قانون كام نقول دامئا، القانون هو قا�دة �امة 

  .�ىل إاللزام�ةوجمردة وملزمة، دون ٔ�ن نعمل �ىل التنصیص 
ح�� نعرف القا�دة القانونیة ٔ�هنا يه قا�دة �امة وجمردة وملزمة، اكی�يش 
قانون �ري ملزم، طبعا اجلزاء راه اك�ن يف القانون دون ذ�ره، وهذا ما یعرفه 

  .يف النظریة د�ل القانون بصفة �امة
  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  :لتصویتٕاذن �ادي نعرض التعدیل د�ل اليس ٔ�معو � 

  ؛09= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛17= املعارضون �لتعدیل

  .04= املمتنعون
ضد  17ٕاذن ا�لس مل یق�ل التعدیل د�ل اليس عبد ا�لطیف ٔ�معو ب 

  .4مع ام�ناع  9
  .ا�ٓن �ادي نعرض املادة السادسة

  ؛17= املوافقون
  ؛09=املعارضون
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  .04= املمتنعون
  .�ٕالجامع: 7املادة 
�ش�ٔهنا تعدیالن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل  ورد 8املادة 

التقدم و�شرتا�یة، تقدمي التعدیل أ�خت املس�شارة  يوكذ� مس�شار 
  .احملرتمة

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

نقرتح �ذف هذه املادة، ٔ�ن فعال يه حبال  8التعدیل اخلاص �ملادة 
، �كرس حىت يف املناجه والربامج واملقررات ا�راس�یة �ادي 5 املادة كنعتقد

نبداو ند�لو تعبريات خمتلفة لٔ�مازیغیة املتداو� يف خمتلف املناطق، وهذا 
فاحلق�قة كزيید عند� ختوف ب�ٔن املس�ٔ� يه �ش�ت�ت ا�لغة أ�مازیغیة 
و�كر�س �ل�ش�ت�ت و�لمزید من ال�ش�ت�ت بدل ٔ�ن �كون بصدد ال�رشیع 

  .مو�دة ومو�دة يه م� مجلیع املغاربة�لغة 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .موقف احلكومة من التعدیل

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
تعز�ز أ�مازیغیة وبناء ٔ�مازیغیة لكغة تدر�س هو رضورة إالبقاء �ىل هذه 

  .املادة الثام�ة املتعلقة ٕ��داد املناجه والربامج، التعدیل �ري مق�ول

  :د رئ�س اجللسةالس�ی
 .ٕاذن �ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  ؛04= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛17= املعارضون �لتعدیل

  .10= املمتنعون عن التعدیل
  .10مع ام�ناع  4ضد  17ٕاذن التعدیل �ري مق�ول ب 

  .تقدمي التعدیل د�ل اليس ٔ�معو

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

، متیزي ضد ول�س لصاحل 8راه ف�ه الصیا�ة احلالیة �لامدة  8ملادة تعدیل ا
ا�لغة �مازیغیة، ولكهنا متیزي ٔ�هنا مل ت�ٔ�ذ بعني �عتبار أ�سس ٔ�و املبادئ 

  . �لمنظومة الرتبویة يف البالد
حبیث �ىل ٔ�ن املنظومة تقوم �ىل م�طق املساواة، ولكن تقوم �ىل 

عممي وإاللزام�ة والتوح�د، هاذي �ل�س�بة �لغة املبادئ الثالثة املتعلقة �لت
العربیة ما مطروحش مشلك، ٔ�نه اكنت لغة وا�دة رمسیة، الیوم جيب ٔ�ن 
�كون ٔ�مازیغیة يف ٕاطار تفعیل الرتس�مي د�لها ٔ�ن تنخرط يف هذه املنظومة 
�لترصحي هبذه املبادئ، و�لتايل فلك ما یتعلق �لرب�مج واملقررات اليت 

ن �كون حتت املراق�ة ؤ�ن ختضع ٕاىل هذه املبادئ، وهذا حق تدرس جيب �ٔ 
  .من حقوق ا�لغة أ�مازیغیة بعد دسرتهتا �ىل املرشع

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .موقف احلكومة من هذا التعدیل؟ الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
وجودة التعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن املبادئ د�ل إاللزام�ة والتعممي م

  . فالقانون، ٔ�ن القانون هو ملزم، طبعا كام قلت سابقا
حنن يف ٕاطار تفعیل مرا�ل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة كام ورد والتعممي 

 .يف العنوان د�ل هاذ القانون التنظميي

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  :ٕاذن �ادي نعرض هاذ التعدیل �لتصویت

  ؛06= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛17= عدیلاملعارضون �لت

  .08= املمتنعون
مع ام�ناع  6ضد  17ٕاذن هذا التعدیل د�ل اليس ٔ�معو ما تق�لش ب 

8.  
  :8ا�ٓن �ادي نعرض املادة 

  ؛17= ٕاذن املوافقون
  ؛06= املعارضون
  .08= املمتنعون

  .�ٕالجامع: ، �د�هتا ا�لجنة9املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: كذ� �د�هتا ا�لجنة 10املادة 
  .�ٕالجامع:  �اءت يف النصكام 11املادة 
  .�ٕالجامع: 12املادة 
  .�ٕالجامع: 13املادة 
  .�ٕالجامع: 14املادة 
  .�ٕالجامع: 15املادة 
  .�ٕالجامع: 16املادة 
  .�ٕالجامع: 17املادة 
  .�ٕالجامع: 18املادة 
  .�ٕالجامع: 19املادة 
  .�ٕالجامع: 20املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة، �ٕالجامع: 21املادة 

  .�ٕالجامع: 22ملادة ا
  .�ٕالجامع: 23املادة 
  .�ٕالجامع: 24املادة 
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  .�ٕالجامع: 25املادة 
  .�ٕالجامع: 26املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة، �ٕالجامع: 27املادة 
  .�ٕالجامع: 28املادة 
  .�ٕالجامع: 29املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة، �ٕالجامع: 30املادة 
التقدم و�شرتا�یة، اليس  يمس�شار ورد �ش�ٔهنا تعدیل من  31املادة 

  .31 ٔ�معو، قدم التعدیل، املادة

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
یتعلق ��ٓ�ال الواردة لتفعیل أ�مازیغیة يف هذه املادة، �ددت ا�ٓ�ال 

  .س�نوات 7ا�ٓ�ال ٕاىل  ختف�ضس�نوات، حنن نقرتح  10يف 
 8ة، نقرتح حتدیده يف س�ن 15ويف الفقرة املوالیة، �دد ا�ٓ�ال كذ� يف 

  .س�نوات

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ؟احلكومة

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
هذا التعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن أ��االت البد ٔ�ن �راعي العدید من 

لٔ�مازیغیة، و�لتايل تقلیص هذه  الرمسياملس�ت�دات املرتبطة بتفعیل الطابع 
تبطة �لتزنیل السلمي لهذا أ��االت س�یؤدي رمبا لبعض إالشاكلیات املر 

  . القانون

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  :ٕاذن بعد ٔ�ن اس�متعمت �ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  ؛04= املوافقون
  ؛17= املعارضون
  .10= املمتنعون

  .ٕاذن هاذ التعدیل �ري مق�ول
  :�لتصویت �31ادي نعرض املادة 

  ؛17= املوافقون
  ؛04= املعارضون
  .10= املمتنعون
  .ملادة مق�و�ٕاذن هاذ ا

ري مادة معد� من ا�لجنة ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مس�شا 32املادة 
  .لتقدمي التعدیل التقدم و�شرتا�یة، اليس ٔ�معو تفضل

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
التعدیل �ريم ٕاىل تطو�ر ال�رشیع ٕ�دماج بعض توصیات ا�لس أ��ىل 

كومة و�ىل الوزارة ٔ�هنم ال �لحسا�ت، ا�ي كثريا ما یالحظ �ىل احل

  .یتق�دون مببادئ احلاكمة يف تنف�ذ مزيان�هتم
�� یويص ب�ٔن �كون يف ال�رشیع ٔ�و يف املق�ضیات التنظميیة ما یلزم 

ومرا�ل : "مببادئ احلاكمة يف تنف�ذ مزيانیة الوزارات، �� نقرتح ٕاضافة
حىت �كون " مة ��ٕادماج ا�لغة أ�مازیغیة والتوقعات املالیة وال�رشیة الالز 

الوزراء امللكفون يف خمتلف القطا�ات ملزمني ب��ف�ذ خمصصاهتم لهذا 
  .املرشوع

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  موقف احلكومة؟

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
التعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن التوقعات املالیة واللكفة املالیة جيب ٔ�ن تدرج 

  .بتفعیل هذا الطابع یتعلقيف قانون املزيانیة ف� 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  :ٕاذن �ادي نعرض التعدیل د�ل التقدم و�شرتا�یة �لتصویت
  ؛10= املوافقون �لتعدیل

  ؛18= املعارضون �لتعدیل
  . ال ٔ��د: املمتنعون

  .10ضد  18ٕاذن رفض هذا التعدیل ب 
  : ا�ٓن �ادي �رجعو �لامدة كام �د�هتا ا�لجنة

  .�ٕالجامع: وافقونامل
  .�ٕالجامع: 33املادة 
  .�ٕالجامع: 34املادة 
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 35املادة 

  .�ادي نعرض املرشوع �رم�ه، القانون التنظميي �رم�ه
  ؛30= املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .3= املمتنعون

 وبذ�، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مرشوع قانون تنظميي
یتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ة  26.16 مقر

  .ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة
 .رفعت اجللسة

  .املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة: امللحــــــــــق

  :فریق أ�صا� واملعارصة: ٔ�وال
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تعلق ��لس الوطين �لغات ی  04.16مرشوع قانون تنظميي رمق  - 1
  .والثقافة املغربیة

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة �لمسامهة يف 
املتعلق ��لس الوطين �لغات  04.16م�اقشة مرشوع القانون التنظميي رمق 

  .والثقافة املغربیة
  الس�ید الرئ�س،

��لس الوطين  املتعلق 04.16ی�ٔيت مرشوع القانون التنظميي رمق 
 �26.16لغات والثقافة أ�مازیغیة، �ىل غرار مرشوع القانون التنظميي رمق 

املتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف 
یل زن جمال التعلمي ويف جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة، يف ٕاطار ت

ص �ىل ٕا�داث ا�لس الوطين من ا�س�تور، ا�ي ن 5مق�ضیات الفصل 
�لغات والثقافة املغربیة، �عتباره مؤسسة دس�توریة، تناط هبا �مة حامیة 
و�منیة ا�لغتني العربیة وأ�مازیغیة، وخمتلف التعبريات الثقاف�ة، كام یعترب 
خطوة �لغة أ�مهیة يف ٕاطار اس�تكامل الب��ات املؤسساتیة املنصوص �لهيا 

دس�توریة �متتع �لقوة �قرتاح�ة يف جمال ا�لغات  دس�تور�، لكونه مؤسسة
والثقافات وذ� هبدف تطو�ر س�یاسات لغویة م�سجمة �ل�س�بة �لغتني 
الرمسیتني العربیة وأ�مازیغیة، ٕاضافة ٕاىل ا�لغات أ�ج�بیة، وتعز�ز الهویة 

  .املغربیة
مبعىن ٔ�ن ا�لس الوطين �لغات الثقاف�ة واملغربیة، یعترب ورشا 

تیجیا ؤ�ساس�یا الغرض م�ه تعز�ز التعدد ا�لغوي والتنوع الثقايف ا�ي اسرتا
�زخر به اململكة املغربیة، وضامن التوازن بني ٔ�مهیة احلفاظ �ىل اخلصوصیة 
املغربیة وحام�هتا ورضورة �نف�اح �ىل حضارات وثقافات جممتعیة ٔ�خرى 

االت �ج�عیة و�س�تفادة من جتارهبا و�ربهتا يف املیاد�ن العلمیة وا�
  .و�ق�صادیة

  الس�ید الرئ�س،
، ن��ظر كفریق 04.16بعد املصادقة �ىل مرشوع القانون التنظميي رمق 

أ�صا� واملعارصة وحزب س�یايس ٔ�یضا، ٔ�ن یضطلع ا�لس الوطين �لغات 
والثقافة املغربیة، مبهامه �ىل ٔ�حسن و�ه، ویعمل �ىل حامیة قمي التعا�ش 

ٔ�ن حيرص �ىل متكني مقومات الثقافة املغربیة من رشوط الثقايف وا�یين، و 
املقاومة، وتصلیب ا�ات الثقاف�ة، مبا ميكهنا من موا�ة القمي الثقاف�ة 

  .ا�خ��، دون ٔ�ن یعين ذ� رفض �خنراط يف النقاش الثقايف الكوين
فا�لس مطالب ٔ�ن یبادر ٕاىل وضع املعامل الكربى واملر�كزات  ا�

ورة اسرتاتیجیات وس�یاسات لغویة وثقاف�ة اس��اق�ة، قادرة أ�ساس�یة لبل
، ومطالبا ..�ىل موا�ة لك ٔ�شاكل الغلو والتطرف ا�یين والثقايف والهو�يت

ٔ�یضا ب�ٔن ی��ج خطا� تدبري� ذا نفس ٕابداعي ال ینظر ٕاىل الثقافة من م�ظار 
عوة ٕاىل حمافظ، بل ی��غي � ٔ�ن یبصم �ىل تعامل �رخيي، ال یرتدد يف ا�

�ك�یف إالنتاج الثقايف مع مس�ت�دات العرص وم�طلبات الع�ش يف زمن 
الثورة التك�ولوج�ة، و�� س�یكون من �ام هذه املؤسسة بلورة مشاریع 

ثقاف�ة كربى، جتعل من ٔ�شاكل التعبري الثقايف املغربیة ٔ�دوات طیعة قادرة 
ذ� حمافظة �ىل �ىل الت�ٔقمل مع تطور احلا�ات ا�متعیة، لكهنا تظل رمغ 

  .نص�ب من أ�صا� واخلصوصیة
  الس�ید الرئ�س،

حنن، ٕاذا، ٕازاء جتربة مؤسس�یة �دیدة، جتربة مبقدورها ٔ�ن �سري بذاتنا 
الثقاف�ة صوب ما ن��غیه من ريق وتطور، ٕ�یقاع حتدیث ٔ�رسع من ٕایقاع 

ٔ�ي مبقدورها بلورة الطرق . الت�دیث ا�ي �سري به ح�اتنا الس�یاس�یة
یجیات الكف�� بتدبري التنوع الثقايف املغريب تدبريا عقالنیا جيعل و�سرتات 

من املكون الثقايف د�امة من د�امات التمنیة، وركزية ٔ�ساس�یة من راك�ز 
  .أ�من و�س�تقرار

لكن لك ذ� یظل رهینا مبدى توفر إالرادة الس�یاس�یة �ى املسؤولني 
�عاب الفا�ل الثقايف عن تدبري الش�ٔن الثقايف �لب�، ورهني ٔ�یضا �س� 

املغريب �موع التحوالت �ج�عیة اليت یعرفها املغرب م�ذ عقود، وكذا 
قدرته �ىل اس�شعار أ�خطار احملدقة هبو�ت الشعوب ا�تلفة بفعل رصاع 

�الوة �ىل رشط رئ�س هو اخنراطه والزتامه هبموم الوطن . املصاحل العاملي
  .واملواطنني

  الس�ید الرئ�س،
املتعلق ��لس  04.16ع ٕاىل ٔ�طوار م�اقشة مرشوع القانون رمق �لرجو 

الوطين �لغات والثقافة املغربیة، دا�ل جلنة التعلمي، وا�ي تفا�لنا �اللها 
�لك �دیة ومسؤولیة مع هذا املرشوع قانون تنظميي، من موقعنا كفریق يف 

هذه املعارضة، و�لنظر ٕاىل ما ملس�ناه من اس�شعار لٔ�مهیة الك�رية 
املؤسسة من �ن الفرق وا�مو�ات الربملانیة سواء �ٔ��لبیة واملعارضة، 
واس�تحضارا ٔ�یضا ٔ�مهیة هذه املؤسسة كام س�بق ؤ�رشت يف بدایة 
املدا��، ومتاش�یا مع القمي واملبادئ الكربى املؤطرة لعملنا �حزب س�یايس 

املغربیة یؤمن �لتعددیة و�نف�اح وم�ش�ث �لثوابت الوطنیة، والقمي 
أ�صی�، قرر� يف فریق أ�صا� واملعارصة، ٔ�سوة ٕ�خواننا مب�لس النواب، 

املتعلق ��لس الوطين  04.16التصویت �ملوافقة �ىل مرشوع القانون رمق 
  .  �لغات والثقافة املغربیة

 .وشكرا

یتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل  26.16مرشوع قانون تنظميي رمق  - 2
یغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف الطابع الرمسي لٔ�ماز 

  .جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 

یتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي  26.16مرشوع قانون رمق 
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و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلیاة العامة ذات لٔ�مازیغیة 
أ�ولویة، و�شلك ذ� فرصة لنا يف فریق أ�صا� واملعارصة لتوضیح و�ة 
نظر� حول هذا املرشوع الهام وا�ي ال حما� س�شلك حلظة فارقة يف 

  .مسلسل البناء ا�ميقراطي املغريب
  الس�ید الرئ�س،

�ىل ٔ�ن ا�لغة أ�مازیغیة لغة رمسیة  2011لس�نة  نص ا�س�تور املغريب
�لبالد، كام نص �ىل رضورة وضع قانون تنظميي لتفعیل طابعها الرمسي 
وا�ي �ىل ٕا�ره س�ت�دد �یف�ات ومرا�ل ٕادماج أ�مازیغیة يف التعلمي وكذا 

ورمغ ٔ�ن دس�تور اململكة نص �ىل رضورة . يف مجیع جماالت احلیاة العامة
قوانني التنظميیة ق�ل هنایة الوالیة أ�وىل، ٕاال ٔ�نه اكن لزاما ٕا�داد مشاریع ال

س�نوات اكم� يك نع�ش هذه ا�لحظة التارخيیة ) 8(�لینا ٔ�ن ن��ظر مثان 
  .الرام�ة ٕاىل املصادقة �ىل هذا املرشوع القانون

  الس�ید الرئ�س،
ٕان احلدث ا�ي نع�شه الیوم، یتعلق بقانون تنظميي �ىل در�ة �لغة 

یة، �ونه قانو� س�یضع �دا �لمزي ا�لغوي والثقايف وس�یعید �عتبار من أ�مه 
لٔ�مازیغیة هویة ولغة وثقافة، ٔ�نه س��ظم معلیة ٕادماج ا�لغة أ�مازیغیة يف 
التعلمي ويف احلیاة العامة ذات أ�ولویة، �رب تفعیل طابعها الرمسي، كام ٔ�ن 

والثقافة أ�مازیغیة ٔ�مهیة هذا احلدث �مكن يف القمية اليت �شلكها ا�لغة 
�ل�س�بة لعموم املغاربة واملكون أ�مازیغي �ىل و�ه اخلصوص، واكنت 
موضوع نضاالت ام�دت لس�نوات بل لعقود من الزمن واليت متثلت يف 

جزء ال یتجزٔ� من الهویة  2011احلراكت أ�مازیغیة ق�ل ٔ�ن یعتربها دس�تور 
الصحراویة احلسا نیة، املغربیة ٕاىل �انب املكو�ت العربیة إالسالم�ة و 

  . �عتبار املغرب اكن وال �زال ب�ا م�عدد الروافد ووطنا ی�سع �لجمیع
  الس�ید الرئ�س،

فعال ٕان هذه ا�لحظة حلظة �رخيیة �لك املقای�س ٔ�هنا تت�اوز بعدها 
ال�رشیعي ٕاىل ت�ٔس�س تعاقد جممتعي ف�ه ٕاقرار �لحق ا�س�توري و�رس�یخ 

ن�ء املشرتك لٔ�مة وف�ه ٔ�یضا حتق�ق �لعدا� �لشعور الفردي وامجلاعي �ال
  .ا�لغویة واحلقوق الثقاف�ة للك مكو�ت ا�متع املغريب

�رى يف حزب  26.16بعد املصادقة �ىل مرشوع القانون التنظميي رمق 
أ�صا� واملعارصة ٔ�ن لك املسؤولیة س�تكون ملقاة �ىل احلكومة يف السهر 

نون التنظميي، وتزنی� �ىل ٔ�رض الواقع �ىل تفعیل مضامني مرشوع هذا القا
والعمل �ىل حتق�ق مرام�ه ؤ�هدافه وذ� �رب بلورة اسرتاتیجیات وخطط 
و�رامج مضبوطة، وتفعیلها يف �ٓ�ال معقو�، فال �رید لهذا املرشوع القانون 

  .ٔ�ن یو� م�تا ٔ�و ٔ�ن ال �كون � ٔ��ر �ىل ٔ�رض الواقع
  الس�ید الرئ�س،

دا�ل جلنة التعلمي  26.16نون التنظميي رمق بعد م�اقشة مرشوع القا
ا�ي متزي بنقاش ٕاجيايب ومسؤول من ق�ل ٔ�عضاء ا�لجنة حول مضامني 
املرشوع، وا�س�اما مع تصور� �حزب س�یايس مؤمن �لتعددیة و�نف�اح 

ومتاش�یا مع موقف ٕاخواننا يف فریق أ�صا� واملعارصة يف جملس النواب 
یتعلق  26.16ىل مرشوع القانون التنظميي رمق قرر� التصویت �ملوافقة �

بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال 
  .التعلمي ويف جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة

  .وشكرا

  .الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة: �نیا
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  السادة النواب،الس�یدات و 

ٕاننا الیوم ٔ�مام �دث �رخييي وحلظة فارقة يف مسرية كفاح�ا الوطين 
ونضالنا يف س��ل حامیة الشخصیة املغربیة الوطنیة و��رتاف �لهویة 

  .أ�مازیغیة �لمغرب ودسرتة أ�مازیغیة
ٕاننا الیوم ٔ�مام موضوع شلك �رب التارخي عنرصا حمور� يف خمتلف 

ليت عرفهتا بالد� يف سعهيا حنو املصاحلة الوطنیة، و�اصة احملطات الكربى ا
م�ذ تويل �ال� امل� محمد السادس حفظه هللا العرش، واليت اكنت من 

، من 2001ٔ�كتو�ر  17ٔ��رز حلظاهتا الوضاءة، خطاب ٔ��د�ر التارخيي یوم 
مارس وبدس�تور  9ٔ��ل ٕاقرار احلقوق ا�لغویة والثقاف�ة، ومرورا خبطاب 

�ي شلك حمص� إالرادة امللك�ة والشعبیة الصادقة يف ٕانصاف ، وا2011
  .أ�مازیغیة، والت�اوب مع املطالب الثقاف�ة وا�لغویة �لحركة الثقاف�ة

  الس�ید الرئ�س،
املتعلق بت�دید  26.16ٔ�ن م�اقشة وٕاقرار مرشوع القانون التنظميي رمق 

 جمال التعلمي مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف
ويف جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة، وكذا مرشوع القانون التنظميي رمق 

املتعلق ��لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة، لن ی�س��ا التلكفة  04.16
�ري املربر يف ٕاخراج هذه القوانني ويف �ج�عیة الثق�� �لت�ٔخر احلكويم 
ل مضمون الوثیقة ا�س�توریة، وهو ما اس�تكامل الورش ال�رشیعي وٕاعام

ویضعه رهن احلراسة النظریة، ویؤ�ر سلبا �ىل روح " یعتقل ا�س�تور"
  .النص ا�س�توري وتطبیقاته

  الس�ید الرئ�س،
لقد شلكت أ�مازیغیة لغة وحضارة ٔ��د ٔ�و�ه الهویة املغربیة التعددیة 

غربیة أ�مازیغیة الضاربة �ذورها يف القدم، واكنت شاهدا �ىل ٔ�جماد أ�مة امل
�م�داداهتا التارخيیة يف شامل ٕافریق�ا، فاكنت بذ� خفر أ�مة والو�ه أ��رز 
�لخصوصیة املغربیة، واحلام� ���ن إالساليم احلنیف واحلافظة � يف قلوب 

ورمغ ما �اش�ته أ�مازیغیة من هتم�ش وٕاهامل يف الس�یاسات .. املغاربة
املغريب يف اجلبال والسهول والص�اري، العموم�ة املتوالیة، فٕان الشعب 

�افظ �لهيا كام �س�تحق ٔ�ن حيافظ �لهيا ؤ��ر�ا كام یفرتض ٔ�ن یمت ٕا�را�ا، 
فاس�تطاعت بذ� ٔ�ن حتفظ وجودها و�یاهنا يف �ني انقرضت ٔ�و �اكد �يق 
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ا�لغات والثقافات اليت �اشت ٕاىل جوارها زم�یا، وهذا ما یث�ت ٔ�صا�هتا 
  . الوطن يف شامل ٕافریق�ا الك�ريوجتذرها يف �ربة هذا 

لقد اكنت أ�مازیغیة وال �زال يف صلب معركة إالصالح الس�یايس 
اكن ذ� الشعار البلیغ .. وا�س�توري ببالد�، فال دميقراطیة بدون ٔ�مازیغیة

احلركة الثقاف�ة أ�مازیغیة يف بدایة ال�سعینات، يف  - عن حق-ا�ي رفعته 
  . وا�س�تورئ�و�ه معركة إالصالح الس�یايس 

وقد شلك اخلطاب املليك ب�ٔ�د�ر، نقطة حتول مفصلیة يف تعاطي 
ا�و� مع أ�مازیغیة، لكن واقع املامرسة ببالد� ٔ�ث�ت ب�ٔن املسافة بني إالرادة 
وما یمت ٕاجنازه �ىل ٔ�رض الواقع، تبقى شاسعة، ؤ�ن تدر�س أ�مازیغیة م�ال 

�قها، حىت ٔ�ن بالد� د�لت مل یعرف ت� الطفرة اليت اكن من املفرتض حتق 
مر�� التطبیع مع حمدودیة ما یمت ٕاجنازه لصاحل أ�مازیغیة، �شلك ی��اقض 

  .بصورة شاسعة مع جحم طمو�ات و�ٓمال مجیع املغاربة
شلك د�امة �دیدة لٔ�مازیغیة عندما نص بوضوح  2011ٕان دس�تور 

یة �لمغرب، �م يف تصد�ره �ىل ٔ�ن أ�مازیغیة مقوم من مقومات الهویة الوطن 
أ�مازیغیة ٔ�یضا لغة رمسیة "وكذ� أ�مر عندما نص فص� اخلامس �ىل ٔ�ن 

  ".��و�، �عتبارها رصیدا مشرتاك مجلیع املغاربة، بدون اس�ت��اء
ولس�نا الیوم حبا�ة ٕاىل التذكري مبوقف حزب �س�تقالل و�قرتا�ات 

ا�لجنة امللك�ة حول  القمية حول أ�مازیغیة اليت مضهنا يف املذ�رة املو�ة اىل
  .تعدیل ا�س�تور

كام اننا لس�نا يف �ا�ة ٕاىل ٔ�ن نذ�رمك، مبوقف الفریق الربملاين ا�ي د�ا 
مرارا ٕاىل ٕاعطاء أ�ولویة �لقانون التنظميي لتفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة، 
وهو ذات الفریق ا�ي تقدم مبقرتح قانون خبصوص ا�لس الوطين �لغات 

  .ربیةوالثقافة املغ
ولس�نا يف �ا�ة ٕاىل مطلب احلزب والفریق مب�لس املس�شار�ن م�ذ 

، وا�اعي ٕاىل اع�د ذ�رى الس�نة أ�مازیغیة �عید وطين، يف 2015
م�ادرات نوعیة �سعى �متكني أ�مازیغیة من حقها التارخيي يف الوجود الرمسي 

 ميكن ٔ�ن مبا یضمنه لها من حامیة ومساندة ودمع وان�شار ٔ�ن أ�مازیغیة ال
تبقى حمرومة ومعزو� عن �يق مكو�ت الهویة املغربیة، وحيق �لشعب 
املغريب �ح�فاء هبا و�رموزها ؤ��دا�ا التارخيیة ؤ�بطالها، ٔ�هنم مجیعا 

  . �شلكون املشرتك يف الهویة املغربیة اجلامعة
لكن ما حنن يف ٔ�مس احلا�ة ٕالیه، هو ٔ�ن ال تعید احلكومة ٕانتاج 

ٔ�ن تت�اوز �الفاهتا �اصة ف� یتعلق ب��ف�ذ مضامني هذ�ن ٔ�خطاهئا و 
املرشو�ني، وان تتجنب ٔ�ي ت�ٔ�ري ٔ�و تعطیل يف تنف�ذ هذه املضامني، ٔ�ن 
ذ� من ش�ٔنه ٔ�ن ینطوي �ىل خماطر ال ميكن تق�مي مدى الرضر ا�ي ميكن 

ة ان �س��ه �لو�دة الوطنیة لٔ�مة املغربیة حىت جتسد �لفعل واملامرسة امحلای
  .ا�س�توریة �لغة والثقافة أ�مازیغیة

لقد اخنرط الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، وم�ذ البدایة، يف 
مسعى حتق�ق التوافق حول هذ�ن املرشو�ني، وذ� انطالقا من ق�ا�ة 

راخسة، ب�ٔن هذ�ن املرشو�ني، هام حبا�ة ٕاىل توافق وطين �بري، یعزز 
اع دا�ل أ��لبیة ا�ي عرفه جملس ضام�ت حسن تفعیلها، بید ٔ�ن الرص 

النواب اكن من ش��ٔنه ان هيدد مسار التوافق، لكن وبقدرة قادر متك�ت 
أ��لبیة من ٕاهناء �الفاهتا الصغرية، عفوا، من ت�ٔج�ل �الفاهتا مكرهة، 

  .لنصل الیوم ٕاىل هذه ا�لحظة التارخيیة
  الس�ید الرئ�س،

ث ٔ�ننا بصدد مرشوعي اكن هذا موقف�ا؛ وبیان �لناس و�لتارخي، وح�
قانونني تنظميني ممكالن ��س�تور، و�لنظر ٕاىل ٔ�هنام یتعلقان بقضا� وطنیة 
�لغة أ�مهیة، ؤ�ننا سوف �س�متر يف ا�فاع عن تعدیالتنا مب�لس 
املس�شار�ن، ؤ�ننا �ىل قانعة ب�ٔن احملمكة ا�س�توریة سوف تقوم مبا جيب 

نا سوف نصوت �ٕالجياب �ىل الق�ام به صو� ملبدٔ� مسو ا�س�تور، فٕان 
  .املرشو�ني

  .فریق العدا� والتمنیة: �لثا

یتعلق ��لس الوطين �لغات  04.16مرشوع قانون تنظميي رمق  - 1
  .والثقافة املغربیة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف اخللق واملرسلني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  رتمون،الس�یدات والسادة الوزراء احمل
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة، يف م�اقشة 
مرشوع القانون التنظميي ا�ي حنن بصدده واملتعلق ��لس الوطين �لغات 
والثقافة املغربیة، و�س�تغل هذه املناس�بة �لتعبري عن ا�زتاز� بوجود مؤسسة 

�یل يف املنظومة املؤسساتیة لبالد�، �ىل اعتبار أ�دوار احلیویة من هذا الق 
اليت تضطلع هبا يف حامیة و�منیة ا�لغتني العربیة وأ�مازیغیة، وخمتلف 

  .التعبريات الثقاف�ة املغربیة، �عتبارها �را� ٔ�صیال وٕابدا�ا معارصا
لتعددیة كام ال یفوتنا هبذه املناس�بة ٔ�ن نبدي ارتیاح�ا ٔ�مهیة تدبري ا

الثقاف�ة وا�لغویة الواردة يف مرشوع القانون التنظميي واليت تعترب ٔ��د 
املكو�ت اجلوهریة لبالد� اليت نص �لهيا ا�س�تور �ىل اعتبار ٔ�هنا تب�ت 

  .مقاربة تفا�لیة جامعیة
و�د�ر ���ر ٔ�ن القوة �قرتاح�ة يف جمال ا�لغات والثقافات اليت 

غات والثقافة املغربیة �عتباره ٕاطارا مرجعیا س��والها ا�لس الوطين �ل
نعتربها رضوریة لتقدمي اقرتا�ات وتدابري يف ش�ٔن دمع املنتوج الثقايف 
الوطين، والصنا�ات الثقاف�ة وإالبداعیة اليشء ا�ي من ش�ٔنه معاجلة 
�خ�الالت اليت تطبع قضا� الهویة والثقافة، ٔ�ننا نؤمن ب�ٔن قضا� الهویة 

مهنا من ٕاشاكالت، ل�ست ش�ٔ� مؤسساتیا حمضا بل يه قضیة  وما ی��اسل
جممتع، ومن مثة فٕان �مة ا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة يه �مة 

  .�ٔ�ساس توافق�ة بني خمتلف مكو�ت الهویة املغربیة
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ونعترب ٕا�داث ا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة مكؤسسة 
جمال الس�یاسات ا�لغویة والثقاف�ة، وخشصا دس�توریة مس�تق� مرجعیة يف 

اعتبار� من ٔ�ش�اص القانون العام، �متتع �الس�تقالل إالداري واملايل، �ز�یة 
من مرشوع  3لهذه أ�دوار، ح�ث یناط هبا، كام تنص �ىل ذ� املادة 

  :القانون التنظميي

اقرتاح التو�ات إالسرتاتیجیة ��و� يف جمال الس�یاسة ا�لغویة  -
قاف�ة، والسهر �ىل ا�س�ا�ا و�اكملها، والس�� ما یتعلق مهنا حبامیة والث

و�منیة ا�لغتني الرمسیتني العربیة وأ�مازیغیة وكذا احلسانیة وا�له�ات وخمتلف 
  التعبريات الثقاف�ة املغربیة؛

  �منیة الثقافة الوطنیة وا�هنوض هبا يف خمتلف جتلیاهتا؛ -
  حفظ وصون الرتاث الثقايف املغريب و�مثینه؛ -
ت�سري تعمل وٕاتقان ا�لغات أ�ج�بیة ا�ٔكرث تداوال يف العامل ويف  -

املغرب، واملسامهة يف ت��ع تنف�ذ هذه التو�ات، بت�س�یق مع السلطات 
والهیئات املعنیة، ويه �ام ت�ىش مع التو�ه اجلدید ا�ي اعمتدته بالد� 

�اصة ف� یتعلق ��هنوض حبقوق إال�سان يف  2011ر بعد ٕاقرار دس�تو 
الكف��  ت�كر�سها دس�تور� واع�د الضام�ٔ�بعادها الثقاف�ة وا�لغویة و 

كام نؤكد يف . ��رتا�ا يف ٕاطار التنوع ا�لغوي والثقايف ا�ي تعرفه بالد�
نفس الس�یاق ٔ�ن هذه املهام تتقاطع مع أ�وراش اليت ٔ�طلقها املغرب ف� 

ص حفظ وصون الرتاث الثقايف املغريب أ�صیل �حلفاظ �ىل تنوع خي
مكو�ته وحتق�ق انصهاره مك�دد �لهویة الوطنیة املتعددة واملو�دة مما 

  .س�سامه يف تعز�ز رشوط حتصني وتعز�ز املك�س�بات ا�لغویة والثقاف�ة
ٕان مس�ٔ� �رتقاء ��لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة ٕاىل مؤسسة 

طنیة تعددیة ومس�تق�، تتوىل النظر يف مجیع القضا� املتعلقة ببلورة و 
وتدق�ق املضامني �سرتاتیجیة الوطنیة �لثقافة �ٕالضافة ٕاىل تقومي أ�وضاع 
ا�لغویة والثقاف�ة، وبضامن ممارس�هتا الاكم�، وا�هنوض هبا وبصیانة �رامة 

، وذ� يف نطاق وحقوق وحر�ت املواطنات واملواطنني، ٔ�فرادا وجام�ات
احلرص التام �ىل ا�رتام املرجعیات الوطنیة والكونیة يف هذا ا�ال، تق�يض 

ٔ�ن یتزنه عن لك ما ميكن ٔ�ن یطعن يف مصداق�ته و�لتايل ال ) هذه املاكنة(
بد من إالشارة ٕاىل مجمو�ة من املالحظات املتعلقة هبذا إالصالح نظرا 

  :ٔ�مهیهتا مهنا

املؤسسايت و�خ�صايص �لم�لس الوطين  الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن البناء -
�لغات والثقافة املغربیة وجب ٔ�ن ی�ٔ�ذ بعني �عتبار ما مت اجنازه يف ا�ال 
الثقايف وا�لغوي ؤ�ن یعكس رو�ا توافق�ة تبحث عن املشرتك وتقلص من 

  مسا�ة �خ�الف؛

ممارسة ا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة �امه يف ٕاطار احلیاد  -
  س�تقاللیة والتعددیة؛و�

اجلرٔ�ة يف ف�ح حوار حق�قي و�دي و�لمي �روم الت�س�یق بني  -

الك�ا�ت ا�لسانیة والتوزیع العادل لها �شلك خيلق نو�ا من التوازن جين��ا 
الت�اذب والرصاع بني واقع همينة ا�لغات أ�ج�بیة و�دیث عن لغات 

  الهویة؛ 

البحيث والعلمي جبعلها جمرد  الرتكزي �ىل دور ا�متع املدين يف اجلانب -
هیئة لالقرتاح العلمي هو يف �د ذاته مس�ٔ� اجيابیة لك�ه ال ی��غي يف ٔ�ي 
�ال من أ�حوال حتجمي دور ا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة 
مكؤسسة �امعة �لنقاش ا�متعي بني خمتلف الفرقاء مما س�یجعلنا ٔ�مام 

 دون ٔ��ر حق�قي يف الواقع ا�متعي؛مؤسسة تنضاف ٕاىل املؤسسات أ�خرى 

الت�ٔ�ید �ىل حضور الثقافة العربیة مضن �خ�صاصات ا�و�  -
�ٔاكدميیة محمد السادس ٕاىل �انب اخ�صاصاهتا يف جمال البحث ا�لغوي 

كام مت نقل . �عتبارها ٔ��د ٔ�بعاد الهویة الوطنیة الواردة يف ا�س�تور
راسات وأ�حباث والتعریب �خ�صاصات اليت اكنت مس�ندة ملعهد ا�

 14( 1379من رجب  15الصادر يف  2.59.1965احملدث �ملرسوم رمق 
  �ٔاكدميیة محمد السادس؛) 1960ینا�ر 

تعز�ز ٕاشعاع ماكنة املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة يف الش�ٔن الثقايف  -
  الوطين يف ٕابداء رٔ�یه ف� خيص س�یاسة التدبري الثقايف أ�مازیغي؛

دق�ق طریقة معل ا�ل�ان مبك�ب ت�س�یق ٔ�شغال ا�لس رضورة ت -
  الوطين لالضطالع مبهامه ومسؤولیاته؛

ضامن ٕاشهار مالمئ وشفاف لعمل ا�لس الوطين �لغات والثقافة  -
املغربیة �ىل مس�توى اجلریدة الرمسیة وكذا يف املوقع �لكرتوين �لم�لس 

  الوطين وبواسطة ٔ�ي د�امة ٔ�خرى؛

س الوطين �لغات والثقافة املغربیة حملددات العمل �ىل ضبط ا�ل -
التعدد والتنوع ا�لغوي �ك�ف�ة موضوعیة مما جيعلنا ن�ساءل حول طبیعة هذه 
احملددات ذات س�یاقات جمالیة ٔ�و س�یاس�یة ٔ�و �رخيیة ٔ�و ٕا�سانیة ٔ�و ذات 
طبیعة م�نو�ة �هنل من مجیع هذه احملددات السالفة ا��ر اليت سوف یمت 

  . ف هذه املؤسسة ا�س�توریةاع�دها من طر 
و�ىل س��ل اخلمت، نؤكد �ىل رضورة التحس�س ب�ٔمهیة أ�دوار املنوطة 

و�متىن ٔ�ن یعطي . هبذه املؤسسة ا�س�توریة يف جمال ا�لغة والثقافة املغربیة
مرشوع القانون التنظميي ا�ي حنن بصدده دفعة ودینام�ة مؤسساتیة، �ىل 

الثقاف�ة وا�لغویة املكونة لهذا ا�لس الوطين اعتبار ٔ�ن متثیل مجیع املكو�ت 
س�شلك قمية مضافة س��عكس ٕاجيا� �ىل التق��ت اليت س�رشف �لهيا 
و�قرتا�ات اليت س�یعمتدها لتقومي أ�وضاع ا�لغویة والثقاف�ة ببالد�، وذ� 
يف ٕاطار أ��ذ بعني �عتبار مجمو�ة من العنارص املرتابطة ف� ب�هنا 

ٔ�مهیة الثقافة مككون �لشخصیة املغربیة،و�نیا، �ىل ال�سك  ختص،ٔ�وال،
�ج�عي �ىل املس�توى الرمزي،و�لثا، �عتبارها رافعة �لتمنیة املس�تدامة 

  .�ىل املس�توى �ق�صادي
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للك ما س�بق، فٕاّن فریق العدا� والتمنیة س�یصوت �ٕالجياب �ىل 
الوطين �لغات والثقافة  یتعلق ��لس 04.16مرشوع القانون التنظميي رمق 

  .املغربیة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

یتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل  26.16مرشوع قانون تنظميي رمق  - 2
الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف 

  .جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 
املتعلق  �26.16جللسة العامة �لتصویت �ىل مرشوع القانون التنظميي رمق 

بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ة ٕادما�ا يف جماالت 
الت احلیاة ذات أ�ولویة ا�ي �شلك حبق بدایة مر�� �دیدة التعلمي وجما

من �رخي املغرب املتصاحل مع لغاته امل�ش�ث بثقافاته، مغرب حيمي موروثه 
  .�لقانون

ٕاننا الیوم ٔ�مام م�اس�بة �رشیعیة ممتزية، نتوج من �اللها معق النقاش 
ا�متزي  ووعي مجیع أ�طراف ب�ٔمهیة مرشوع القانون التنظميي يف تث��ت

املغريب الفرید �رب جتاوز لك اخللف�ات وا�متسك جبوهر وروح ا�س�تور 
الهو�يت الثقايف، لك ذ� �رمجته ٔ�جواء النقاش الواعي ا�ي طبعت ٔ�شغال 
جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة �الل م�اقشة مق�ضیات هذا 

  .املرشوع
ن التنظميي هذا وٕان ت�ٔخر كام ال تفوتنا إالشارة ٕاىل ٔ�ن مرشوع القانو

صدوره فهو �شلك خطوة ٔ�خرى يف طریق تزنیل مضامني دس�تور س�نة 
ا�ي سطرت ٔ�حاكمه �ارطة الطریق املثىل لتزنی� وتفعی� يف  2011

إالسالم�ة، -مغرب یصون و�دة هویته املتنو�ة املتالمحة العربیة 
ریق�ة وأ�ندلس�یة وأ�مازیغیة، والصحراویة احلسانیة، والغنیة �روافدها إالف

والعربیة واملتوسطیة، اليت یو�دها الوطن ومتزيها ٔ�ح�ا� ا�لغة، اليت وٕان 
  .اكنت وس�ی� تواصل فه�ي تنقل ٔ�یضا ثقافة ٔ�مة وفكرها

ٕان اس��ر هذه التعددیة الثقاف�ة وا�لغویة وتب�هيا �اء ن���ة ملرا�ل 
ب �ال� زم�یة اس�مترت م�ذ س�ت��یات القرن املايض، اىل ٔ�ن م�ح خطا

�نطالقة الفعلیة  2001س�نة " ٔ��د�ر«امل� محمد السادس حفظه هللا بـ 
، وما "املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة"مل�ٔسسة الثقافة أ�مازیغیة �رب ٕا�شاء 

تال ذ� من خطوات هامة �دت الطریق لرتس�مي ا�لغة أ�مازیغیة �عتبارها 
  .مكون من مكو�ت الهویة املغربیة

وهو ٔ�مسى قانون  2011ویة املغربیة املمتزية اليت حرص دس�تور ٕان اله
يف هرم الرتات��ة القانونیة، �ىل حام�هتا من �الل دسرتة ا�لغة أ�مازیغیة يف 

الفصل اخلامس م�ه، وجعل �مة حتدید مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لها 
�ىل �اتق و�یف�ة ٕادما�ا يف جماالت التعلمي وجماالت احلیاة ذات أ�ولویة 

  .نص تنظميي یصدر لهذه الغایة
ال تق�رص �ىل وضع  ��26.16 مفهمة مرشوع القانون التنظميي رمق 

تیة جتعل قوا�د قانونیة جمردة بل تؤسس مضام�نه و�ٓلیات تزنی� �هنضة هو�
لبناء دميوقراطیة �شار�یة �س�توعب لك مكو�ت  المن ا�لغة والثقافة مد�

 احملاوالت املعلنة واخلف�ة الس�تغالل ا�متزي ا�متع، وذ� �لتصدي للك
املغريب لتحق�ق س�یاسات خ�یثة اكتوت بنارها مجمو�ة من ا�ول الشق�قة 
والصدیقة، واليت ر�بت �ىل رحي التعدد و�خ�الف لتقس�مي مكو�ت الب� 
الوا�د، واملغرب ل�س مبعزل عام یع�شه الواقع إالقلميي وا�ويل �اصة مع 

�ادة �ال� امل� نرصه هللا حملاوالت املساومة �ىل القضیة تصدي ب�� بق 
  .الوطنیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن، �رفض اس�تغالل 

دات س�یاس�یة �هتة خصوصیة مرشوع القانون التنظميي هذا لتحق�ق ٔ�ج�
وم��اوزة، بل حتدو� الرغبة احلق�ق�ة يف م�ح ا�لغة أ�مازیغیة املاكنة اليت 
�س�تحق، ٔ�ننا ننطلق من �ذور� و�لف�اتنا املتنو�ة لبناء املغرب املمتزي 
واملرتاص �ىل اخ�الف مكو�ته، من �الل املشاركة الفعا� يف �شك�ل 

�لغة يف التمنیة، ا�ي س�بق�ه هذا الرصح القانوين املؤسس ٕالدماج ا
جمهودات �لحكومة احلالیة وسابقاهتا �مع ا�لغة أ�مازیغیة من �الل مجمو�ة 
من إالجراءات اليت مهت جمال التعلمي والتكو�ن، ٔ�سهمت يف حتق�ق نتاجئ 
ٕاجيابیة ٕالدماج ا�لغة أ�مازیغیة يف م�ظومة التعلمي ببالد�، ودمعت إالبداع 

  . مازیغیة و�دت الطریق ٔ�مام إالشعاع إال�اليم لهايف جمال الثقافة ا�ٔ 
�� فٕان تصور� يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن لس�بل 
التزنیل أ�م�ل ملضامني مرشوع القانون التنظميي هذا وا�ي �رب� عنه ٔ�ثناء 
نقاشات ا�لجنة، جيب ٔ�ن �س��د ٕاىل �انب مر�كزات ٔ�خرى، �ىل املوارد 

املؤه� والاكف�ة وتوفري عرض تعلميي ج�د وم�اكمل �رىق �لحمو� ال�رشیة 
ا�لغویة والثقاف�ة لٔ�مازیغیة، سواء اكن مو�ا �لمغاربة دا�ل الوطن ٔ�و 

واس�تغالل الرتامك ا�ي حققه تعلمي ا�لغة أ�مازیغیة  �ل�الیة املقمية �خلارج،
�قي وفعال لها ، لالنطالق حنو ٕادماج حق 2003ببالد� م�ذ انطالقهتا س�نة 

  .يف م�ا� احلیاة وٕارشا�ها يف مسار التمنیة ا�ي �سري ف�ه بالد�
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕان ٕادماج ا�لغة أ�مازیغیة مبختلف م�ا� احلیاة ذات أ�ولویة اليت �اء 
ميي من ٔ��ل حتدید مرا�لها، بقدر ما یعمتد �ىل هذا املرشوع القانون التنظ 
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ما �اء يف طیاته من مق�ضیات و�ٓلیات �مة بغیة التزنیل �ىل ٔ�رض الواقع 
جيب ٔ�ن تؤطرها وتوا�هبا ٕارادة س�یاس�یة حق�ق�ة �شمل خمتلف الفا�لني 
واملعنیني هبذا التزنیل ويف خمتلف مرا�� حىت ال یفقد الزمخ الالزم 

عیل، ا�ي وٕان �دد جماالت تفعیل الطابع الرمسي �لغة الس�تكامل هذا التف 
أ�مازیغیة يف م�ا� احلیاة ذات أ�ولویة فٕانه اس�ت�ىن جماالت ٔ�خرى ٔ�مهها 
جمال الت�ٔطري ا�یين و�كو�ن أ�مئة والو�اظ الناطقني ��لغة أ�مازیغیة لتويل 

قايض يف هذه املهمة �اصة �ملناطق الناطقة هبا،وحرص ٕادما�ا يف جمال الت
ٕاجراءات حمددة �ىل و�ه احلرص �ىل الرمغ من ٔ�مهیة القضاء يف حامیة 

  .احلقوق واحلر�ت ودوره �سلطة یت�ه لها املواطنون �لفصل يف �زا�اهتم
وخ�اما نؤكد �ىل ق�اعتنا مباكنة ا�لغة أ�مازیغیة مككون من مكو�ت 

واملؤسساتیني الهویة املغربیة، ودعوتنا ملشاركة لك الفا�لني الس�یاس�یني 
وا�متع املدين ومعوم املواطنني يف تزنیل هذا الورش الهام لك من موقعه، 
دون ٔ�ن ن�ىس ٔ�ن �شكر لك املتد�لني ا�ي سامهوا يف ٕاخراج هذا النص 

  . ال�رشیعي املمتزي ٕاىل الوجود
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  .الفریق احلريك: رابعا
 مالس�ید الرئ�س احملرت 
 الس�ید الوز�ر احملرتم

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس املس�شار�ن 

املتعلقان �ىل  04.16ورمق  26.16ملناقشة مرشوعي القانونني التنظميیني رمق 
�ا يف التوايل بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما

جمال التعلمي ويف جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة و��لس الوطين �لغات 
 .والثقافة املغربیة
 الس�ید الرئ�س
 الس�ید الوز�ر

ٕاهنا ملناس�بة لت�دید الت�ٔ�ید �ىل ا�زتاز� هبذه ا�لحظة التارخيیة 
وا�س�توریة اليت �ضلنا من ٔ��لها يف احلركة الشعبیة، ٕاىل �انب خمتلف 

و�ت احلركة أ�مازیغیة ببالد� م�ذ عقود، وجسلنا �حزب وضع ا�فاع مك
عن أ�مازیغیة كثقافة وهویة ولغة مضن ٔ�ولو�ته، مواقف �ا�ة، یوم اكنت 
�لمواقف تبعات وتداعیات، �عتبار أ�مازیغیة  مكون من مكو�ت الهویة 

قويق املعزت الوطنیة امل�سمة بو�دهتا املتنو�ة، و�رافعة حموریة �لمغرب احل
�رصیده احلضاري والثقايف الغين، مغر� �ٓمن بفضل ٕارادة �ال� امل� نرصه 
هللا ، وبفضل ٔ�یضا التعبئة امجلاعیة �تلف مكو�ت ا�متع املغريب، ب�ٔمهیة 

 .املصاحلة مع هذا املكون أ�صیل من الهویة الوطنیة
 الس�ید الرئ�س،
 الس�ید الوز�ر،

ترب ٔ�ن هذه ا�لحظة ال�رشیعیة، رمغ ت�ٔخرها ٕاننا يف الفریق احلريك نع 
�ٔكرث من مثان س�نوات م�ذ إال�الن ا�س�توري عن �رس�مي أ�مازیغیة، فه�ي 
حلظة تؤرخ ٕال�دى ٔ�مه �لقات مسلسل العمل املؤسسايت، وٕا�دى ٔ��رز 
مثرات الرتاكامت النضالیة �تلف مكو�ت احلركة أ�مازیغیة، اليت نعزت هبا 

ركة الشعبیة، ويه م�اس�بة ٔ�یضا واملناس�بة رشط �لت�ٔ�ید ٔ�ميا ا�زتاز يف احل
�ىل ٔ�ن ما حتقق الیوم يف جمال ا�هنوض �ٔ�مازیغیة، �عتبارها مسؤولیة 
وطنیة مل ینطلق من ال يشء، وٕامنا الفضل �رجع ٔ�ساسا ٕاىل ٕارادة �ال� 

عرف م�عطفا �رخيیا �ىل ٕا�ر خطاب  21امل� نرصه هللا، مفغرب القرن 
، ا�ي ٔ�سس ملیالد تصور �دید خبصوص 2001ٔ�كتو�ر  17ٔ��د�ر لـ 

مقاربة ا�و� ٕال�ادة �عتبار لٔ�مازیغیة، ومصاحلة املغاربة مع هو�هتم 
أ�صی�، مما ٔ�سس خلطوات معلیة جتلت يف ٕا�داث  املعهد املليك �لثقافة 

ه من أ�مازیغیة، ؤ�یضا ٕادراج أ�مازیغیة يف التعلمي وإال�الم، �لرمغ مما جسلنا
اخ�الالت وقصور �ش�ٔن هذا إالدماج، ويه خطوات ٔ�نضجت دسرتهتا، 

، وما رافق ذ� من 2011لكغة رمسیة ٕاىل �انب ا�لغة العربیة يف دس�تور 
ٔ�حاكم دس�توریة وفرت لها امحلایة القانونیة، ؤ�قرت بعمقها التارخيي مككون 

 .من مكو�ت الهویة والشخصیة املغربیة
 الس�ید الرئ�س،

 وز�ر،الس�ید ال
ويف نفس الس�یاق، �مثن يف الفریق احلريك مضامني ومق�ضیات مرشوع 
القانون التنظميي املتعلق ٕ��داث جملس وطين �لغات والثقافة املغربیة، 
مكؤسسة دس�توریة وطنیة مس�تق�، تقرتح التو�ات �سرتاتیجیة ��و� 

لها، ؤ�یضا يف جمال الس�یاسة ا�لغویة والثقاف�ة، و�سهر �ىل ا�س�ا�ا و�اكم 
�ىل  حامیة و�منیة ا�لغتني العربیة وأ�مازیغیة وكذا احلسانیة وا�له�ات 
وخمتلف التعبريات الثقاف�ة املغربیة أ�خرى، وتعمل �ىل ت�سري تعمل وٕاتقان 
ا�لغات أ�ج�بیة ا�ٔكرث تداوال يف العامل ويف املغرب، كام �س�ل ٕاجيا� تنوع 

الوطين، من �رباء يف جماالت التمنیة ال�شك�� اليت یت�ٔلف مهنا ا�لس 
ا�لغویة والثقاف�ة وخمتلف التعبريات املغربیة أ�خرى، وممثيل املؤسسات 
والهیئات ا�س�توریة ا�تلفة، وممثيل إالدارات العموم�ة، واجلامعات 
ومؤسسات  التكو�ن، وممثيل املقاوالت ،وممثيل امجلعیات واملنظامت �ري 

الفریق احلريك ٔ�یضا ٔ�نه بقدر ما �ش�ید بضم ا�لس احلكوم�ة، كام نؤكد يف 
الوطين �لغات والثقافة املغربیة �ٔاكدميیة محمد السادس �لغة العربیة واملعهد 
املليك �لثقافة أ�مازیغیة، بقدر ما �س�ل تطلعنا ٕاىل متتیع هاتني املؤسس�تني 

ام ننوه �شخصیهتام املعنویة و�س�تقالهلام املايل، مكؤسسات قامئة ا�ات، ك
ٔ�یضا ٕ��داث �ى ا�لس الوطين، الهیئة اخلاصة �حلسانیة وا�له�ات 
وخمتلف التعبريات الثقاف�ة املغربیة أ�خرى والهیئة اخلاصة ب�منیة اس�تعامل 
ا�لغات أ�ج�بیة والرتمجة والهیئة اخلاصة �لتمنیة الثقاف�ة وحفظ الرتاث، 

ثقايف عنایة �اصة، ملا � من م�طلعني ٕاىل ٕایالء املكون احلساين ببعده ال 
 .دور يف حفظ ا�ا�رة الصحراویة املغربیة أ�صی� والغنیة
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 الس�ید الرئ�س،
 الس�ید الوز�ر،

ٕان ٕانصاف أ�مازیغیة من م�ظور� يف الفریق احلريك، لن یمت فقط 
ٕ�خراج القانونني التنظميیني املتعلقني بتفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة 

�لغات والثقافة املغربیة ٕاىل �زي الوجود، بل ببلورة وسن  و��لس الوطين
ٕاجراءات وتدابري معلیة حتقق التزنیل السلمي ٔ�حاك�ا، �رب س�یاسات لغویة 
وثقاف�ة معوم�ة، و�ع�دات مالیة اكف�ة، تضمن إالدماج إالجيايب والفعيل 

لف م�ا� لهذا املكون الهو�يت أ�صیل، و�يق روافد الهویة الوطنیة يف خمت
 .احلیاة العامة، من تعلمي وٕا�الم، وٕادارة معوم�ة وقضاء و�رشیع ٕالـــــخ 

 الس�ید الرئ�س،
 الس�ید الوز�ر، 

يف ٕاطار سعینا حنو جتوید هذ�ن املرشو�ني، ولتدارك النواقص 
املس�� حوهلام، نظمنا كفریق حريك یوما دراس�یا �حجا، ان��قت عنه 

ومسؤو�، اس�مثر�ها يف شلك  خمر�ات وتوصیات واقرتا�ات �ادة
تعدیالت جوهریة وشلكیة قدم�اها حول املرشو�ني، لكن لٔ�سف مل 
تتفا�ل معها احلكومة ٕاجيا�، �ملقابل البد ٔ�ن نؤكد مرة ٔ�خرى من �ب 
إالنصاف �ىل تنوهينا �لتفا�ل إالجيايب �لحكومة يف خشص وزارة الثقافة 

تیف�ناغ صدارهتا اع�د حرف  واالتصال مع تعدیالت جملس النواب، و يف
�حرف رمسي لك�ابة أ�مازیغیة وا�ي �شلك جزء ال یتجزٔ� من هویة هذه 
ا�لغة أ�صی�، معرب�ن عن ٔ�ملنا �لعمل مس�تق�ال �ىل جتوید هذه النصوص 

 .الهامة من �الل اخ�یار التزنیل والتفعیل 
 الس�ید الرئ�س،

وٕاميا� م�ا ب�ٔمهیة  ا�س�اما مع ق�ا�اتنا يف حزب احلركة الشعبیة،
 .س�نصوت �لهيام ٕاجيا�املرشو�ني، 

وفق�ا هللا ملا ف�ه �ري وطننا العز�ز حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب 
 .اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا

  والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته 

  .فریق التجمع الوطين لٔ�حرار: �امسا
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

  والسادة الوزراء احملرتمني؛الس�یدات 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني؛ 

  .احلضور الكرمي
ٕانه لیوم �رخيي مشهود یناقش ف�ه جملس�نا املوقر هذ�ن املرشو�ني 
ا��ن اك� مطلب ٔ�بناء احلركة أ�مازیغیة ا��ن �ضلوا �رشاسة من ٔ��ل 

ة ٕال�راز موقف فریق ؤ�غتمن هذه الفرص. ٕاقراره وٕاخرا�ه ٕاىل �زي الوجود
التجمع الوطين لٔ�حرار خبصوص ا�فاع عن ا�لغة أ�مازیغیة لكغة رمسیة 
لب�� ٕاىل �انب ا�لغة العربیة، وا�فاع كذ� �ىل خمتلف ا�لغات احلیة 

أ�خرى، وهو موقف م�سجم یزتامن مع مصادقة جملس النواب �ىل 
تكو�ن والبحث العلمي، مرشوع القانون إالطار املتعلق مبنظومة الرتبیة وال 

م�فا�لني مع إالرادة امللك�ة السام�ة يف هذا الش�ٔن، ذ� ٔ�ن قوتنا مكغاربة 
الیوم هو حامیة ثقاف�نا املغربیة املتنو�ة �عتبارها ٕا�دى ا��امات أ�ساس�یة 

  .لهوی��ا اليت تعطینا الیوم ا�متزي وجتعلنا ن��ذ التطرف وإالقصاء ٔ�ی� و�د
  رتم؛الس�ید الرئ�س احمل

ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �رفض املزایدة يف موضوع الهویة 
والثقافة املغربیة املت�ٔص�، واليت تعد أ�مازیغیة جزًء ال یتجزٔ� مهنا، و�لتايل 
فٕان حزبنا م�ذ تويل أ�خ الرئ�س عز�ز ٔ�خ�وش رئاس�ته ٔ�عطى �لموضوع 

ازیغیة ؤ�ساسها، بل ٔ�مهیة قصوى مبا یلیق به ٔ��د مكو�ت الهویة أ�م
جعلناها ٔ�وىل ٔ�ولو�ت ملفاتنا، ح�ث طالبنا يف �دة م�اس�بات جملس 
النواب برضورة ٕاخرا�ه من الثال�ة، واللك �ىل �مل �لطریقة والك�ف�ة اليت 
جعلت أ��لبیة احلكوم�ة ٔ�مام حمك حق�قي اس�تطعنا بفضل ذ� التصویت 

�زي الوجود مبا ی�سجم مع �لیه، والیوم ی��ظر م�ا املغاربة ٕاخرا�ه ٕاىل 
  .ق�ا�اتنا

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
مرة ٔ�خرى البد ٔ�ن هن� ٔ�بناء احلركة أ�مازیغیة ا��ن �ضلوا بقوة، مهنم 
من قىض حنبه رمحة هللا �لیه، ومهنم من الزال بی��ا ٔ�طال هللا يف معره، 

هذ�ن ٕا�هيم مجیعا هندي هذا التوافق و�نصهار ا�ي جتسد الیوم ٕ�خراج 
 2011مارس  9املرشو�ني ٕاىل �زي الوجود وا�ي �اء م�سجام مع خطاب 

 �2001رخي �رس�مي أ�مازیغیة يف ا�س�تور، وق�� خطاب ٔ��د�ر لس�نة 
  .حبموالهتام احلقوق�ة املؤسساتیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
ٕان اخنراطنا الالمرشوط مبعیة إالخوة الفرقاء الس�یاس�یني واكفة القوى 

وطنیة املؤم�ة �لقضیة أ�مازیغیة هو �بع من وطنی��ا الصادقة يف احلیة ال
جعل املواطن أ�مازیغي ال�س�یط ٔ�ی� و�د يف ٔ�حناء اململكة �سامه يف 
ا�ینام�ة اليت یع�شها ا�متع، وجيع� مواطنا حيس �ن�ئه لوطنه، وهو ما 

امهت ف�ه س�یضمن التعا�ش وال�سا�ن احلق�قي و�س�تقرار املت�دد ا�ي س
هذه الهندسة �ج�عیة وا�لغویة والثقاف�ة اليت متزي اململكة املغربیة ملاك 

  .وشعبا، تولیفة ٔ�صبحت منوذ�ا حيتذى به
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

البد من التنویه �لعمل اجلبار ا�ي قامت به اكفة مكو�ت جملس 
ا�لجنة  تعدیال �ىل املرشو�ني معا دا�ل 265املس�شار�ن، ح�ث قدمت 

ا�تصة، وهو ما یعزز احلیویة و�ه�م ا�ي ٔ�بدته مؤسس��ا ال�رشیعیة 
لهذ�ن املرشو�ني املهمني املرتبطني هبویة جممتعنا املغريب الزاخر ب��و�ه، 
وا�ي �سعى من �الهلام ٕاىل احلفاظ �ىل هاته الهویة ودمعها وحام�هتا، يف 

املغاربة وميزيمه، شا�را �لس�ید ٕاطار التعدد ا�ي یبقى املشرتك ا�ي جيمع 
الوز�ر تفا�� إالجيايب بق�و� العدید من التعدیالت املهمة واليت سعت ٕاىل 
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ؤ�مام هذا التفا�ل املقدر وهذا النفس إالجيايب، ال . جتوید النصني وجتویدهام
�سعنا دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن نصوت �ٕالجياب �ىل 

  .منيهذ�ن املرشو�ني امله
 والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  .الفریق �شرتايك: سادسا
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

 �رشفين �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�تد�ل ملناقشة
دید مرا�ل تفعیل الطابع یتعلق بت� 26.16رمق  تنظميي مرشوع قانون

الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلیاة العامة 
یتعلق ��لس الوطين  04.16قانون تنظميي رمق  " ومرشوع "ذات أ�ولویة

  ،"�لغات والثقافة املغربیة
ظة بعد طول انتظار س�مت الرتس�مي الفعيل �لغة أ�مازیغیة، ٕاهنا �لفعل حل

�رخيیة، �ضل من ٔ��ل حتق�قها املغاربة الرتباطها اجلدري �لهویة الوطنیة 
�لمملكة املغربیة، و�عتبارها ٕار� مشرتاك ولغة �س�تحق لك التدابري �لهنوض 
هبا وحام�هتا دون ٔ�ي مزي ٔ�و مفاض�، واملساس هبا یعين املساس �ك�ان 

 17يف خطاب ٔ��د�ر ا�و� يف �د ذاهتا، وهذا ما ٔ�كده �ال� امل� 
، �ىل ٔ�ن أ�مازیغیة يه مكون ٔ�سايس من مكو�ت الثقافة 2001ٔ�كتو�ر 

  .املغربیة ؤ�ن ا�هنوض هبا يه مسؤولیة وطنیة
و�لیه ال �ا�ة لنا الیوم ٔ�یة مزایدات س�یاس�یة من ش�ٔهنا ٔ�ن �زید يف 
ت�ٔ�ري هذا املرشوع ا�ي ی�ٔيت يف س�یاق اس�تكامل البناء ا�س�توري من 

فظ احلقوق الثقاف�ة اخلاصة �اكفة التعبريات إال�سانیة �ىل تنوعها �ة، وحل
  .واليت �زخر هبا بالد� من �ة ٔ�خرى

الیوم حنن يف �ا�ة ماسة ؤ�كرث من ٔ�ي وقت مىض ٕاىل ��رتاف 
مبوروثنا ا�لغوي، وتقویة معق ثقاف�نا ومتتني �س�یج هویة ٔ�م�نا الغنیة ب��وع 

یعزز قدرات التمنیة يف بعدها الثقايف  روافدها، هو ا�رتاف من ش�ٔنه ٔ�ن
ومن ش�ٔنه ٔ�یضا ٔ�ن ميقت سلوك الكراهیة والتعصب، فورش التمنیة 
املس�تدامة الشام� ا�ي ن�شده وا�ي اخنرطت ف�ه بالد� ال یتوقف عند 

بل یتوقف ٔ�یضا �ىل العامل التمنوي �لثقافة ...ما هو اق�صادي ٔ�و س�یايس
مول، لهذا حرصنا دامئا كتنظمي س�یايس ٔ�ن نويل يف بلورة ا�منوذج التمنوي امل�ٔ 

املس�ٔ� ا�لغویة والثقاف�ة اكمل اه�م�ا يف مجیع الربامج والتظاهرات اخلاصة 
  .حبزبنا

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 من طرف الربملان بغرف�یه، معا نقاشا مس�تف�ضا �ان املرشو عرف لقد
 م�د�ٔ  ٕاقرار ا�فع حنو بقدر ما اكن الهدف فقط ا�راسة والتصویت، مل �كن

واس�تفادة امجلیع من  مبختلف التعبريات ا�لغویة املساواة بني مجیع املغاربة

  .املك�س�بات املتا�ة
لهذا كفریق اشرتايك مب�لس املس�شار�ن نعترب ٔ�ن جناح هذا الورش 
الك�ري، من �الل اع�د ا�لغة أ�مازیغیة دا�ل املؤسسات الرمسیة ��و� 

رشة مع املواطن، ويف جمال التعلمي جبمیع ٔ�سالكه، ويف جمال يف �القهتا املبا
هو رهني بتوفري لك الرشوط ...التقايض وإال�الم والت�ٔطري ا�یين

املوضوعیة، بدءا �للكفة املالیة الرضوریة و�ملوارد ال�رشیة القادرة �ىل 
التعامل مع هذا املعطى القانوين اجلدید مبا یضمن �س�متراریة، وحسب 

املرشوع جند ٔ�حاكما تتطلب مخس س�نوات لتفعیلها ؤ�خرى عرش هذا 
س�نوات ٕاىل مخسة عرش س�نة، وهو املقصود به �ٕالدماج الفعيل �لغة 
أ�مازیغیة، ويه يف نظر� مدة ممتدة �دا يف الزمن ال�رشیعي وملكفة ماد�، 
وقد ال تؤدي ٕاىل حتق�ق ذاك الرتامك إالجيايب ا�ي ن�ٔم� لفائدة الهویة 

  . مازیغیةا�ٔ 
ما �س�� ٔ�یضا كفریق هو ٔ�ن هذا القانون مل حيدد بدقة �یف�ة تعلمي 
أ�مازیغیة واس�تعاملها يف إال�الم، و�دم تنصیصه رصا�ة �ىل لغة معیاریة 
مو�دة، حنن مع مر�اة اخلصوصیات اجلهویة �س�تعامل التعبريات ا�لسانیة 

اریة مو�دة �لتعلمي أ�مازیغیة املتداو�، ولك�نا ٔ�یضا مع م�دٔ� لغة معی
� معلیة التزنیل �شوهبا بعض الضبابیة، وقد دوالتلقني، مما قد جيعل يف اعتقا

  .ال تليب يف هنایة املطاف انتظارات احلركة أ�مازیغیة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

ا�ي ینص  الوطين �لغات والثقافة املغربیة �مثن ٔ�یضا ٕاخراج ا�لس
وضع ٔ�سس �اصة مبؤسسة وطنیة معنیة  والهادف ٕاىل ،2011دس�تور �لیه

�لس�یاسات ا�لغویة والثقاف�ة ببالد�، وهو نتاج �هودات مجمو�ة من 
الفعالیات واملؤسسات الوطنیة أ�خرى، ويف مقدمهتا املعهد املليك �لثقافة 

  .أ�مازیغیة
و�روم ٕا�داث هذا ا�لس ٕاىل حامیة وصیانة خمتلف التعبريات الثقاف�ة 

ن �الل جتمیعها دا�ل جملس وا�د لضامن ��س�ام ف� ب�هنا مع املغربیة، م
  .ٕاقرار م�دٔ� املساواة والتاكمل بني ا�لغتني

فمبوجب هذا القانون التنظميي س�مت حتدید تفاصیل ومرا�ل التفعیل 

و�یف�ة تزنیل الطابع الرمسي �لغة أ�مازیغیة يف ا�االت اليت مث ذ�رها، حىت 
  .م بوظیفهتا بصفهتا لغة رمسیة ببالد��متكن مس�تق�ال �لق�ا

لهذا نؤكد كفریق �ىل �رمجة هذه إالرادة يف تفعیل مضامني هذه 
املشاریع يف القانون املايل، من �الل رصد اع�دات مالیة كف�� بتحق�ق 
ٔ�هداف الفلسفة ا�س�توریة �لغة وهویة أ�مازیغیة، مما س�یؤدي ٕاىل تقویة 

رس�ته لصالح�اته و�امه �لك ما تق�ضیه ٔ�داء ا�لس ومتك�نه من مما
  .املسؤولیة من حاكمة تدبريیة �جعة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
نعتربها حمطة  �ىل املرشو�ني معا، ٕاذ اشرتايك نصوت �ٕالجياب كفریق

ملناهضة اكفة ٔ�شاكل ا�متیزي، مبا یعزز  �رخيیة �لوفاء �لزتامات ا�و� املغربیة
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ٕا�دى مر�كزاهتا   التعددیة ا�لغویة والثقاف�ةا�لحمة الوطنیة اليت �شلك
أ�ساس�یة، ٔ�ملنا ٔ�ن �كون قد توفق�ا مكرش�ني يف ٕاخراج ٕاطار قانوين 

  .�امع، واقعي وذي جودة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  .فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب: سابعا
  .ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب �ٔ �رشفين ٔ�ن 

یتعلق  �04.16لمناقشة والتصویت �ىل مرشوعي القانونني التنظميیني رمق 
یتعلق بت�دید مرا�ل  26.16املغربیة، ورمق  ��لس الوطين �لغات والثقافة

تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف 
وا��ان ی�ٔتیان يف ٕاطار اس�تكامل البناء . جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة

ا�س�توري تفعیال ملق�ضیات ا�س�تور ا�ي ینص يف فص� اخلامس، �ىل 
ين �لغات والثقافة املغربیة �ٓلیة محلایة و�منیة ا�لغتني ٕا�داث جملس وط

العربیة وأ�مازیغیة وخمتلف التعبريات الثقاف�ة املغربیة، �عتبارها �را� ٔ�صیال 
وٕابدا�ا معارصا، وكذا يف ٕاطار موا�بة الت�د�ت الكربى املتعلقة �لس�یاسة 

  .ا�لغویة �لبالد
�ي عرف�ه ٔ�شغال جلنة التعلمي وال بد ٔ�ن ننوه بدایة مبس�توى النقاش ا

والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة ٔ�ثناء دراس�هتا لهذ�ن املرشو�ني الهامني 
وذ� بعد س�نوات من انتظار صدورهام، �عتبارهام یؤسسان ٕالدماج 
أ�مازیغیة لكغة رمسیة يف مجیع م�ا� احلیاة العامة �ٕالضافة ٕاىل تنظمي 

رجعیا يف املس�ٔ� ا�لغویة والثقاف�ة مؤسسة دس�توریة وطنیة �شلك ٕاطارا م
  .�لب�، هبدف ضامن ا�س�ام املس�ٔ� ا�لغویة والثقاف�ة �ملغرب

  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب مب�لس املس�شار�ن ننوه 

یتعلق ��لس الوطين �لغات  04.16رمق  مبضامني مرشوع القانون التنظميي
بیة ا�ي ینص �ىل ٕا�داث ا�لس الوطين �لغات والثقافة والثقافة املغر 

املغربیة هبدف تطو�ر س�یاسات لغویة م�سجمة �ل�س�بة �لغتني الرمسیتني 
وا�لغات أ�ج�بیة لتجوید مس�توى تعلمها واس�تعاملها، ح�ث یقرتح ا�لس 
التو�ات إالسرتاتیجیة ��و� يف جمال الس�یاسات ا�لغویة والثقاف�ة، والسهر 

كام یعترب ا�لس ٕاطارا مرجعیا وقوة اقرتاح�ة يف . ىل ا�س�ا�ا و�اكملها�
جمال ا�لغات والثقافات هبدف تطو�ر س�یاسات لغویة م�سجمة �ل�س�بة 
�لغتني الرمسیتني وا�لغات أ�ج�بیة وتعز�ز الهویة املغربیة �حلفاظ �ىل تنوع 

لثقاف�ة وتطو�ر مكو�هتا وحتق�ق انصهارها من �الل الولوج ٕاىل احلقوق ا
  .اق�صاد الثقافة وضامن ��س�ام بني املتد�لني يف ا�ال الثقايف والفين

كام ننوه �الخ�صاصات الهامة اليت ٔ�س�ندت �لم�لس واليت من ب�هنا 
اقرتاح التو�ات �سرتاتیجیة ��و� يف جمال الس�یاسات ا�لغویة والثقاف�ة، 

تعلق حبامیة و�منیة ا�لغتني العربیة والسهر �ىل ا�س�ا�ا و�اكملها، ويف ما ی 
وأ�مازیغیة وا�له�ات وخمتلف التعبريات الثقاف�ة املغربیة، وب�منیة الثقافة 
الوطنیة وا�هنوض هبا يف خمتلف جتلیاهتا، وحفظ وصون الرتاث الثقايف 
املغريب أ�صیل، وت�سري تعمل وٕاتقان ا�لغات أ�ج�بیة أ�كرث تداوال يف 

ة يف ت��ع تنف�ذ هذه التو�ات، بت�س�یق مع السلطات العامل، واملسامه
والهیئات املعنیة، وهو ما سوف �شلك ٕاضافة مؤسساتیة هامة يف البناء 
املؤسسايت العلمي والثقايف لبالد� اليت اكنت وال �زال م�ارة �لثقافة 

  .والتعا�ش احلضاري �ىل ام�داد قرون من الزمن
ت املغرب نعترب ٔ�ن احلقوق الثقاف�ة يه ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوال

من حقوق إال�سان اليت ال تق�ل التجزئة بل م�دا�� م�ساویة يف أ�مهیة 
�ل�س�بة ٕاىل الكرامة إال�سانیة، لقد ٔ�حضت ا�ول مطالبة حبفظ احلقوق 
املدنیة والس�یاس�یة بقدر ما يه مطالبة حبفظ احلقوق �ق�صادیة 

  و�ج�عیة والثقاف�ة، 
  د الرئ�س،الس�ی

من �ة ٔ�خرى، فٕاننا اكحتاد �ام ملقاوالت املغرب �مثن و�ش�ید 
یتعلق بت�دید مرا�ل  26.16مبق�ضیات مرشوع القانون التنظميي رمق 

تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف 
الفصل  جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة، �عتباره �اء تزنیال ٔ�حاكم

اخلامس من ا�س�تور ا�ي یعد تتوجيا ملسار طویل وشاق قصد ٕا�ادة 
�عتبار �لغة والثقافة أ�مازیغیة وم�عطفا �رخيیا مبوجب خطاب ٔ��د�ر 

وما تاله من ٕا�داث املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة وٕادراج  2001
  .أ�مازیغیة يف التعلمي وإال�الم

ازیغیة يف خمتلف ا�االت العامة ذات ولتعز�ز التواصل ��لغة أ�م
أ�ولویة من مت ٕاقرار تدابري �متحور حول املبادئ العامة املؤطرة لتفعیل 
الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة وٕادما�ا يف جماالت التعلمي وال�رشیع وإال�الم 
واالتصال والعمل الربملاين، وكذا خمتلف جماالت إالبداع الثقايف والفين ويف 

وسا�ر املرافق العموم�ة، �ىل ٔ�ساس ق�ام القطا�ات الوزاریة إالدارات 
ت ا�س�توریة ئاملؤسسات وامل�ش�ٓت العموم�ة والهی وامجلا�ات الرتابیة وا

بوضع خمططات معل تتضمن �یف�ات ومرا�ل ٕادماج ا�لغة أ�مازیغیة 
  .تدرجيیا

  الس�ید الرئ�س،
لغة ٔ�و �شلك القضیة أ�مازیغیة، قضیة وطنیة، ول�ست فقط مس�ٔ� 

حرف، ذ� ٔ�ن مرشوع القانون التنظميي لٔ�مازیغیة، ٔ�لزم الوزارات 
بعد ٔ�ن اكنت  .وإالدارات ٕ��داد خمططات العمل لتفعیل طابعها الرمسي

، وبدون ٔ�ي ا�رتاف 2001أ�مازیغیة ٔ��د الطابوهات الس�یاس�یة ق�ل س�نة 
ملك�س�بات رمسي، ق�ل ٔ�ن تتغري أ�مور الیوم، ٕاذ ٔ�صبح ٕ�ماكننا �ف��ار �
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س�نة من حمك �ال� امل� محمد  20اليت حتققت هبذا اخلصوص بعد 
فأ�مازیغیة حتظى مباكنة �اّصة الیوم، ٕاك�دى ٔ�مه . السادس حفظه هللا

  .املكو�ت أ�ساس�یة �لهویة املغربیة
ومن مث، وجب الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن مسار أ�مازیغیة ما �زال طویال، وجيب 

لتنظميي املتعلق هبا، وٕالجياد ا�متویل الاكيف ٕالجناح ٔ�ن �س�متر لتزنیل القانون ا

هذا الورش و�كو�ن أ�طر والكفاءات القادرة �ىل حتق�ق ذ�، ٕاىل �ایة 
  .إالجناح الاكمل لهذا الرتس�مي

  الس�ید الرئ�س،
ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة خبصوص 

یتعلق ��لس الوطين �لغات  04.16مرشوعي القانونني التنظميیني رمق 
یتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي  26.16والثقافة املغربیة، ورمق 

لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلیاة العامة ذات 
  .أ�ولویة، فٕاننا نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوعي هذ�ن القانونني التنظميیني

  .حتاد املغريب �لشغلفریق �: �م�ا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�تد�ل الیوم �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل مب�لس املس�شار�ن من 
  :ٔ��ل م�اقشة مرشوعي قانونني تنظميیني

وطين �لغات املتعلق ��لس ال 04.16القانون التنظميي  -
  والثقافة املغربیة؛

املتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل  26.16القانون التنظميي رمق  -
  .الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة

وق�ل الرشوع يف املناقشة البد من التذكري ببعض املنطلقات أ�ساس�یة 
اليت ان�ىن �لهيا مرشو�ا القانونیني التنظميني والس�یاق التارخيي والظروف 

ا م�اقش�هتام، وكذا املراجع القانونیة وا�س�توریة اليت اعمتدها اليت متت فهي
النقاش، حىت �متكن من إال�اطة �ملوضوع من لك جوانبه و�كون م�صفني 
و�ادلني يف بلورة رؤیة وطنیة ختدم املصل�ة العلیا �لبالد ٕان �ىل مس�توى 

لرمسي ا�لغات والثقافة املغربیة ٔ�و �ىل مس�توى حتدید مرا�ل تفعیل الطابع ا
  .لٔ�مازیغیة

  :التذكري ببعض املنطلقات أ�ساس�یة -1
ٕان مسلسل ا�هنوض �ٔ�مازیغیة يف بالد� �سارع �شلك ملحوظ م�ذ 

، وا�ي شلك نقطة حتول 2001ٔ�كتو�ر  17اخلطاب املليك يف ٔ��د�ر یوم 
يف مصاحلة ا�و� املغربیة مع جزء من �رخي وثقافة املغرب، وجزء من هویة 

فقد ٔ�عطى اخلطاب ٕاشارات قویة �ىل �دوث انعطاف . ريبالشعب املغ
�برية يف اخلطاب الرمسي جتاه أ�مازیغیة، ح�ث توالت بعد هذا اخلطاب 

تنف�ذا �لتوافقات الوطنیة اليت . العدید من القرارات واملبادرات الرمسیة

ٔ�فضت ٕا�هيا معركة حقوق�ة ولاللزتامات ا�ولیة �لمغرب، املمتث� يف 
ت املصادق �لهيا وكذا املواثیق ا�ولیة املكرسة ملبادئ احلقوق االتفاق�ا

الثقاف�ة وا�لغویة، ووضع ا�ٓلیات الالزمة محلا�هتا والسهر �ىل ممارس�هتا 
  .بصورة فعلیة

وقد اكن ٕا�شاء املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة ٔ�وىل هذه اخلطوات، 
وتعز�ز ماك�هتا يف ا�ال وا�ي عهد ٕالیه احلفاظ �ىل أ�مازیغیة وا�هنوض هبا 

  الرتبوي و�ج�عي والثقايف وإال�اليم الوطين 
  حامیة قانونیة يف انتظار س�یاسات معوم�ة: 2011دس�تور  -2

توج هذا املسار والنضال الطویل ٕالنصاف أ�مازیغیة �ال�رتاف الرمسي 
نب ا�لغة وامحلایة القانونیة لٔ�مازیغیة، واعتبار هذه أ��رية لغة رمسیة ٕاىل �ا

ؤ�نه ال ميكن تدبري ملف أ�مازیغیة مبعزل عن . 2011العربیة يف دس�تور 
�يق مكو�ت الهویة والثقافة املغربیة، فقد اس�ت�دث ا�س�تور مؤسسة 
دس�توریة �اصة بتدبري ملف ا�لغات والثقافة املغربیة، يف الفصل اخلامس 

  .من الباب أ�ول من ا�س�تور
وم دلیل �ىل حصول تطور يف الوعي وت�ٔس�س ا�لس الوطين الی

الس�یايس واملؤسيس املتعلق �لش�ٔن الثقايف �ملغرب، وخطوة �مة حنو 
ا�ميقراطیة ا�لغویة اليت تتطلب من هذا ا�لس حتمل املسؤولیة التارخيیة 
امللقاة �ىل �اتقه، واس�تحضار مقدار الفعل والت�ٔثري ا�ي س�ی���ه العمل 

  .توریة املرجعیةمن دا�ل هذه املؤسسة ا�س� 
  :مالحظات ٔ�ساس�یة -3

الت�ٔخر الك�ري �لحكومة يف ٕاخراج القانونني مضن خمططها ال�رشیعي  -
ٕاال  امومل یصادق ا�لس احلكويم �لهي. 2013ح�ث هیا املرشو�ني يف ینا�ر 

ومل یمت متر�رهام ٕاال يف . 2016غشت  3يف ا�لس احلكويم ا�ي انعقد یوم 
ومل . 2016ش�ت�رب  26الوالیة احلكوم�ة یوم �ٓخر جملس وزاري �الل 

  ؛2019یونیو  10یصادق �لهيام جملس النواب � يف 
یبقى ٕاخراج القانونني ٕاضافة �مة اىل إالجنازات ا�س�توریة والقانونیة  -

اليت حتققت لفائدة أ�مازیغیة وشوطا �ام يف طریق م�ٔسسة التدبري الثقايف 
من مرا�ل جتمیع ش�تات الفعل اجلاري يف وا�لغوي �لب�، ومر�� م�قدمة 

هذا املضامر، وذ� ملا س�ی���ه من فرص القرتاح �سرتاتیجیات املالمئة 
��و� وا�متع يف جمال الس�یاسات ا�لغویة والثقاف�ة والسهر �ىل ا�س�ا�ا 

  وتضافرها؛
ی�ٔيت هذان القانونني يف س�یاق النقاش ا�متعي حول موضوع لغات  -

یف مت تناول مس�ٔ� القانون إالطار، ح�ث انربت ٔ�طراف التدر�س، و� 
س�یاس�یة وجممتعیة �دیدة �لرتافع دفا�ا عن لغة يف مقابل ٔ�خرى اليت اختذت 
طابعا س�یاسو� بدل مصل�ة البالد وعطلت ٕانتا�ا �رشیعیا �ام وهو قانون 

 22إالطار حول التعلمي ا�ي متت املصادقة �لیه ٔ��ريا یوم أ�مس إالثنني 
  وس�ی�ال �ىل جملس�نا املوقر �الل هذا أ�س�بوع؛ 2019لیوز یو 

ی�ٔيت ٔ�یضا يف ظل نقاش جممتعي حول ا�منوذج التمنوي لبالد� وما  -
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ملوضوع التنوع الثقايف واحلفاظ �ىل الهویة املغربیة من ٔ�مهیة ��، ٕاذ ال 
  �منیة بدون ا�رتام هویة الشعب وٕانصاف مكو�ته ا�لغویة؛

د�ت الثقاف�ة املرتبطة �ٔ�لف�ة الثالثة وما عرف�ه من ی�ٔيت يف ظل �لت� -
حتوالت اق�صادیة واج�عیة، وت�ٔثريات العوملة �ق�صادیة �ىل املامرسات 
الثقاف�ة �ى املواطنني، وحتسني جودة ومردودیة م�ظومة ا�لغات والثقافة 

  اس�ت�ابة النتظارات أ�وساط الثقاف�ة والف�یة؛
مل�ة لرتس�یخ مغرب التعا�ش وال�سامح  ی�ٔيت ٔ�یضا يف ظل �ا�ة -

و�نف�اح والتعبئة امجلاعیة حملاربة التطرف وإالرهاب ٔ�� اكن مصدره، �ىل 
  ....ٔ�ساس دیين ٔ�و عريق

�لتايل فالرهان �بري �ىل ٔ�ن یوفر ا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة 
ت �سرتاتیجیة، فضاء منوذج�ا لبناء التوافقات ا�متعیة ذات الص� �لقرارا

ؤ�ن یقطع الطریق �ىل التالعب مبصري املغاربة لغو� وهو�تیا تعل� و�كوینا 
العتبارات س�یاسویة ؤ�ن �كون مؤسسة دميوقراطیة من م�ظور اح�ضاهنا 
لهیئات مخسة حترض يف ر�اهبا اكفة ا�لغات والتعبريات الثقاف�ة السا�رة 

اال �لرتافع والنقاش وفرصا لالس�تفادة �ملغرب، توفر �لتنوع الثقايف املغريب جم
من مقرت�ات هتم صیا�ة مشاریع التدبري الثقايف ذات الطابع القويم، وذ� 

  .�ىل قا�دة ا�متثیلیة املتاكف�ة واحلضور املتوازن
  :�نتقادات املو�ة �لمرشو�ني -4
  :حول مهنجیة إال�داد

ا�راسة ن���ة الخ�یارات احلكومة �ىل مس�توى مهنجیة إال�داد و 
واملصادقة �ىل مرشوع القانونني، وكذا �س�ب بعض املق�ضیات اليت �اءت 

ح�ث �ربت �ل . يف النصني، �رزت �دد من أ�صوات الرافضة �لقانونني
امجلعیات واملكو�ت أ�مازیغیة عن رفضها �لمهنجیة اليت اتبعت يف �كو�ن 

�لغات والثقافة ا�لجنة امللكفة ٕ��داد القانون التنظميي �لم�لس الوطين 
ح�ث . املغربیة، و�لتايل رفضت املشاورات اليت ف�حهتا ت� ا�لجنة

رفض مهنجیة ومقاربة "ٔ�صدرت �دد من الهیئات بیا�ت �ربت فهيا عن 
اش�تغال وزارة الثقافة واحلكومة يف موضوع القانون التنظميي املتعلق ��لس 

جنة املنوط هبا وضع تصور الوطين �لغات والثقافة املغربیة، مبا يف ذ� ا�ل 
، ورمغ عضویة �دد من الوجوه "القانون املذ�ور والنتاجئ اليت س�سفر عهنا

البارزة �لتیار أ�مازیغي يف ت� ا�لجنة، فٕان مرشوع القانون ا�ي ٔ��دته 
، 2016غشت  3ت� ا�لجنة، وصادقت �لیه احلكومة يف اج�عها لیوم 

�ل امجلعیات املهمتة و�دد من تعرض بدوره لس�یل من �نتقادات من ق 
  .وجوه التیار أ�مازیغي

وبنفس الروح رفضت املهنجیة اليت جل�ٔت ٕا�هيا رئاسة احلكومة من ٔ��ل 
ٕا�داد القانون اخلاص بتفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة، ح�ث ٔ�صدر 

بیا� مبناس�بة ٕا�الن رئاسة احلكومة الرشوع يف " االئتالف املدين أ�مازیغي"
رات مجعیات ا�متع املدين �ش�ٔن القانون التنظميي املتعلق بتفعیل تلقي مذ�

حبیث انتقد . الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف احلیاة العامة

ومغوض . البیان الت�ٔخر يف ٕا�داد وتزنیل القانون، وزیف املقاربة ال�شار�یة
عملیات املشاورات مع املهنجیة وا�ٓلیة املو�ول لها معلیة إالرشاف والتدبري ل 

ا�متع املدين واملهمتني والفا�لني، مع غیاب ٔ�دىن الضام�ت والرشوط الكف�� 
ٕالصدار قانون تنظميي �كون مد�ال حق�ق�ا �لتصاحل ورد �عتبار 

املتعلق بت�دید  26.16و�ربت عن رفضها ملرشوع القانون رمق ". لٔ�مازیغیة
ة، حبیث �ربت عن رفضها �لنص مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغی

لكونه ال یرتمج رؤیة ٕاسرتاتیجیة من طرف ا�و� جتاه أ�مازیغیة، وال یعرب "
من ا�س�تور، كام  5عن ٔ�فق س�یايس ٕاجيايب جتاه تفعیل مضامني الفصل 

ٔ�نه، وبصیغته احلالیة، �روم ٔ�كرث ٕاىل �كر�س الوضع القامئ ورهن مس�تق�ل 
  ". ملزمة، وب�ٔج�دة زم�یة مرتبكةأ�مازیغیة ٕ�جراءات رمزیة �ري

فدون ا�خول يف ح�ثیات املهنجیة املتبعة وطبیعة اجلهات املشاركة يف 
�لسات �س��ع وال�شاور، یبدو ٔ�ن اخلالف اجلوهري يف فهم الفصل 

ما غرض املرشع : اخلامس من النص ا�س�توري، وطرح السؤال �شاكلیة
�ل�ا�ة ٕاىل توزیع �اكميل بني �لنص �ىل هذا ا�لس؟ هل هو اس�ت�ابة 

ا�لغات واملكو�ت الثقاف�ة ا�تلفة ٔ�م هو �ل ملعض� هو�تیة بدٔ�ت تفرض 
نفسها �ىل ا�متع وهتدد متاسكه �ج�عي؟ وهل فكرة ا�لس تزنیل 
طبیعي لتطور النقاش العمويم حول الهویة �روافدها ومكو�هتا ٔ�م هو 

  هو�يت �دید؟ توج�ه ملسار النقاش بغیة �لق واقع
فاملرشو�ان ٔ�غضبا امجلعیات أ�مازیغیة اليت رٔ�ت ٔ�هنام ال یوفران 
الرشوط ا�نیا �لهنوض ��لغة أ�مازیغیة وضامن ح�و�هتا وحام�هتا و�رتقاء 
هبا لتقوم بوظائفها لكغة رمسیة فعلیة �لبالد، ح�ث �كرسان �رس��ً شلكیًا 

ریة من إالجراء �نتقايل املمتثل لٔ�مازیغیة، وال �س�توعبان الغایة ا�س�تو 
يف ٕاصدار قانون تنظميي، �مكن دوره يف الت�ٔهیل القانوين واملؤسسايت 

  ".لٔ�مازیغیة لتقوم بوظیفهتا لكغة رمسیة
التعدیالت مل متس جوهر القانونني واكتفت ببعض التعدیالت الطف�فة، 

وهذا . مةاليت لن تغري اليشء الك�ري خبصوص �خ�یارات والتو�ات العا
  ...نعتربه هدرًا �لزمن ال�رشیعي والس�یايس وا�س�توري

ال حيرتم "�ون مرشوع قانون اس�ت�داث ا�لس الوطين �لغات والثقافة 
املبادئ أ�ساس�یة ٕالرساء حاكمة لغویة �اد� وم�صفة، ؤ�مهها املساواة 
وإالنصاف وا�ميقراطیة والشفاف�ة والتعدد و�س�تقاللیة، اليت نعتربها 

ویت�ىل ذ� . وریة من ٔ��ل ضامن رشوط حامیة ا�لغة أ�مازیغیة و�منیهتارض 
يف �دم تدق�ق مفاهمي ومصطل�ات ذات ٔ��ر قانوين �ىل مس�توى 
اخ�صاصات ا�لس و�ر�ی��ه، والتفاوت الك�ري من ح�ث �خ�صاصات 
واملهام املنوطة ب�ٔاكدميیة محمد السادس �لغة العربیة واملعهد املليك �لثقافة 

ٔ�مازیغیة، ٕاذ خص املؤسسة أ�وىل �س�بعة اخ�صاصات حرصیة �مة يف ا
ضامن موا�بة ا�لغة العربیة للك املس�ت�دات العلمیة "جمال ا�لغة من ق�یل 

من دون ٔ�ن �رسي أ�مر ذاته " والتق�یة يف سا�ر جماالت املعرفة إال�سانیة
ر س�تكون � تداعیات �ىل مس�تق . �ىل املعهد �ل وهو متیزي �ري مرب�
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ؤ�ضاف ٔ�ن . أ�مازیغیة وح�و�هتا، ال س�� ٔ�ثناء ٔ�داء وظائفها لكغة رمسیة
املرشو�ني یف�قدان رؤیة اسرتاتیجیة ٕالرساء الثنائیة ا�لغویة، وبلورة "

س�یاسة لغویة قادرة �ىل تدبري التعدد ا�لغوي والتنوع الثقايف يف لك 
  . الس�یاسات العامة

ملف أ�مازیغیة بعد دس�تور وانطالقا من حتلیل املسار ا�ي قطعه 
وحتق�ق ��رتاف ا�س�توري �ٔ�مازیغیة لكغة رمسیة، وبناء �ىل ت��ع  2011

وتق�مي مواقف خمتلف الفا�لني يف املیدان، فٕانه ميك�نا ٔ�ن نؤكد �ىل ٔ�ولویة 
  :املسارات أ�ساس�یة ا�ٓتیة

ٕاذا اكن ��رتاف الرمسي �ٔ�مازیغیة یبقى خطوة جریئة وٕاجيابیة �ىل  -
درب ا�متكني �لغة والثقافة أ�مازیغیتني، فٕان الت�دي احلق�قي ا�ي س�یوا�ه 
ت� اخلطوة هو تزنیلها �ىل ٔ�رض الواقع من �الل س�یاسات معوم�ة 

فٕاذا اكن تنصیص ا�س�تور �ىل رمسیة ا�لغة أ�مازیغیة . حق�ق�ة وواقعیة
لف ورضورة ا�هنوض هبا �شلك حتوال �بريا يف مقاربة املغرب الرمسي مل

رمغ ٔ�مهیته يف توفري امحلایة القانونیة �لغة  - أ�مازیغیة، فٕان التنصیص القانوين 
ال �كفي يف حتق�ق التحول امل�شود وٕاحقاق إالنصاف لها ما مل  -أ�مازیغیة

ترتمجه ٕاجراءات معلیة، وس�یاسات معوم�ة، واسرتاتیجیة م�دجمة، و�رامج 
فاملر�� املق�� . دیة اكف�ةحكوم�ة؛ ب�ٓ�ال زم�یة معقو�، وٕاماكنیات ما

تتطلب بذل اجلهد أ�قىص يف س��ل ٕا�داد �رامج فعا� يف خمتلف جوانب 
احلیاة العامة؛ خصوصا يف جماالت التعلمي والبحث العلمي وإالدارة والقضاء 

كام جيب احلرص �ىل . وإال�الم والثقافة و�ريها من القطا�ات �سرتاتیجیة
لت� الربامج حىت ال �كرر جتربة ٕادماج  توفري رشوط الن�اح احلق�قي

أ�مازیغیة يف جمال التعلمي، اليت مازالت لعنة الفشل تطاردها رمغ مرور ٔ�كرث 
ٕان لك ذ� جيب ٔ�ن �كون من املسارات أ�ساس�یة . من عقد �ىل ٕاطالقها

يف املرا�ل املق��، وذ� بقصد تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة من �ة، 
حلیاة العامة من �ة ٔ�خرى؛ ٔ�ي توفري امحلایة من �ة ٔ�وىل، وٕادما�ا يف ا

 و�منیهتا يف �ة �نیة؛

رضورة ف�ح ا�ال ٔ�مام مزید من النقاش العمويم حول القانونني  -
وذ� هبدف التجوید والتطو�ر، ومن ٔ��ل تدارك نقط الضعف فهيا، 

بع وتوضیح م�اطق الظل دا�لها، خصوصا ٔ�ن القانون اخلاص بتفعیل الطا
الرمسي لٔ�مازیغیة مل یلتفت ومل حيسم يف بعض القضا�؛ �اصة ما یتعلق 
مبوقع أ�مازیغیة وتعبرياهتا احمللیة يف جمال الت�ٔطري ا�یين �لمواطنني، وقضیة 
حرف كتابة أ�مازیغیة ا�ي مل �رش ٕا�هيا القانون ال من قریب وال من بعید، 

زالت م�عث تو�رات يف �دة وكذا ٕاشاكلیة أ�سامء أ�مازیغیة اليت ما 
 م�اس�بات بني املواطنني وإالدارة ٔ�ثناء �سجیل املوالید اجلدد؛

رضورة توفري رشوط مالمئة لتعبئة وطنیة من ٔ��ل ٕاجناح مسلسل  -
تزنیل رمسیة أ�مازیغیة �ىل ٔ�رض الواقع �لنظر ٕاىل ٔ�ن ذ� من مسؤولیة 

ساته، و�عتبار امجلیع؛ دو� من �الل مؤسساهتا، وجممتعا من �الل مؤس 

أ�مازیغیة م� مجلیع املغاربة بدون اس�ت��اء، وذ� بقصد ٕاجناح مق�ىض 
ا�سرتة، ولتجن�ب الب� خماطر حتول خطاب بعض الفا�لني يف احلقل 
أ�مازیغي من العمل الثقايف واحلقويق والنضال الس�یايس املعتدل ٕاىل �ز�ة 

م�ظور قويم وعريق قوم�ة م�طرفة تعید تعریف القضیة أ�مازیغیة من 
حرب وجودیة مع العربیة "م�عصب؛ یقارب القضیة أ�مازیغیة �عتبارها يف 

، أ�مر ا�ي هيدد ا�لحمة "ومع عرق عريب ٔ�ج�يب وافد �ىل الب�
  �ج�عیة والثقاف�ة �لب�

  :بعض التخوفات

�یف س�تكون أ�مازیغیة يف شقها املؤسسايت ا�ٔاكدميي بعد ٔ�ن تد�ل  -
ملیئا �ش�ىت التالو�ن ا�لغویة والثقاف�ة؟ وهل حصیح " س الوطينا�ل"ب��ا 

 ٔ�هنا س�تفرض نفسها دا�ل هذا الب�ت؟

ا�هنوض ة الس�یاس�یة احلق�ق�ة �لحكومة يف هل ميكن اجلزم �ٕالراد -
�ٔ�مازیغیة و�يق املكو�ت ا�لغویة ومهنا العربیة �ٔ�ساس من ٔ��ل �منیهتام 

يف غیاب س�یاسات . “ا�لغات أ�ج�بیةلكغتني رمسیتني دون و�نف�اح �ىل 
  معوم�ة ومزيانیة مرصودة لهذا الغرض؟

ٕاال ٔ�ن ذ� ال ینفي ٔ�مهیة �لق ا�لس الوطين مكؤسسة اس�شاریة 
ؤ�هدافها املمتث� يف تطو�ر س�یاسات لغویة م�سجمة �ل�س�بة �لغتني 

 س�یكون من. الرمسیتني وا�لغات أ�ج�بیة لتجوید مس�توى تعلمها واس�تعاملها
�ا�ا ٕابداء ا�ٓراء يف قضا� تدبري الش�ٔن ا�لغوي والثقايف بطلب من احلكومة 
ٔ�و الربملان، وٕاجناز دراسات، واقرتاح تدابري، ورصد وحتلیل وضعیة ا�لغتني 
الرمسیتني �لب�، ٕاىل �انب ا�لغات أ�ج�بیة، �الوة �ىل ت��ع م�ٓالت 

ىل در�ة �الیة من أ�مهیة ويه �ام �. التعبريات الثقاف�ة املغربیة ا�تلفة
واحلساس�یة، اعتبارا لصلهتا بطبیعة الهویة القوم�ة، ومدى ت�ٔثريها يف رهان 

  .احملافظة �ىل اخلصوصیة
  :مسارات �ش�تغال املس�تق�يل -5

  :هذه �عتبارات جتعل املؤسسة مطالبة �الش�تغال �ىل م�حیني
“ لن���ةا”حبیث ال ینطلق ا�لس من م�طلق �كر�س : م�حى �رخيي

ا�لغویة والثقاف�ة اليت �ٓلت ٕا�هيا التعبريات املغربیة يف ظل م�افسة �ري 
م�اكف�ة لفائدة تعبريات ٔ�ج�بیة ٔ�و حملیة سائدة، ونعين ٔ�ن معل املؤسسة، 
يف هذا املنحى، س�یكون معال �رمميیا �راهن �ىل اقرتاح الصیغ الكف�� 

كني اكفة التعبريات املغربیة �س�تعادة املفقود من التنوع الثقايف املغريب، ومت
من فرص م�اكف�ة �لت�يل وإالشعاع، والس�� أ�شاكل التعبريیة اليت ميكن 

  .دجمها يف ٕاطار مشاریع التمنیة الرتابیة
ویمت ف�ه صیا�ة مشاریع اس�رشاف�ة �ىل ب��ة من : م�حى مس�تق�يل

قدرة  طبیعة �ح�یا�ات املس�تق�لیة يف هذا املضامر، مع ما یعنیه ذ� من
�ىل ٕادماج التطور التك�ولو� اجلاري لبلورة هذه املشاریع، وخباصة ما 

، وبذ� فٕان هذا املنحى مي� )الثقايف والرمزي(یتصل �ق�صاد املعرفة 
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صفة بنائیة ال تنظر ٕاىل املعطى الثقايف �عتباره مادة �امدة، بل �عتباره 
لتحوالت اجلاریة معطى ح�ا جيب �لیه ٔ�ن یت�دد ویتك�ف �س�مترار مع ا

�ىل مس�توى الفكر والسلوك، م�لام یتوجب �ىل القامئني �لیه متك�نه من 
  .فضاءات ح�ة �لتنافس و�ن�شار

هبذا املعىن ميكن لهذه الثنائیة املذ�ورة ٔ�ن تو�ه اسرتاتیجیة معل 
ا�لس، ؤ�ن �رمس �ارطة طریقه �ىل مس�توى �رت�ب الغا�ت 

الفا�لني الثقاف�ني �ىل ٕاجراءات الفرز  وأ�ولو�ت، كام ميكهنا مسا�دة
إالجرايئ الالزم بني ما ميكن �رمميه من التعابري الثقاف�ة يف ٔ�فق اختاذه حمراك 

ذات الص� �لس�یا�ة و�روجي املنتوج الثقايف (من حمراكت الصنا�ة الثقاف�ة 
من �ة، وبني ما ال ) املغريب �ارج احلدود، �ىل س��ل املثال ول�س احلرص

من حماو� ٕاح�ائه ٕاال �ىل س��ل عرضه دلیال �ىل الغىن والتنوع  طائل
  .الثقايف الهائل ا�ي ميزي املغرب

ا مجمو�ة من التعدیالت �ىل نيص املرشو�ني التنظميني �وح�ث ٔ�ننا قدم 
و�قش�نا مع الس�ید الوز�ر الويص �ىل القطاع رؤی��ا يف املوضو�ات 

وبعد نقاش مس�تف�ض دام لیوم هتا یل ت� التعدیالت وترب�راؤ�س�باب تزن 
توصلنا ٕاىل توافقات يف بعض املواد وحسبنا البعض، وللك ما س�بقت  ملاك

إالشارة ٕالیه و�دمة �لمصل�ة العلیا �لبالد فٕاننا نصوت �ٕالجياب �ىل نيص 
  :مرشو�ني القانونني التنظميیني

املتعلق ��لس الوطين �لغات والثقافة  04.16القانون التنظميي  -
 بیة؛املغر 

املتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع  26.16القانون التنظميي رمق  -
  الرمسي لٔ�مازیغیة

  الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي: �سعا
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
س�توري ا�ميقراطي �ج�عي �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق ا�

  : �اقشة مرشوعي القانوننيم يف 
یتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع  26.16مرشوع القانون رمق -

الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلیاة العامة 
  ذات أ�ولویة؛

لثقافة یتعلق ��لس الوطين �لغات وا 04.16ومرشوع القانون رمق 
  .املغربیة

ويف مس�هتل هذه املدا�� �س�تحرض اخلطاب التارخيي �لمغفور � 
، والقايض 1994غشت  �20ال� امل� احلسن الثاين طیب هللا �راه یوم 

بتدر�س أ�مازیغیة يف املدرسة املغربیة، كام �س�تحرض خطاب وارث رسه 

یولیوز  30خطاب العرش لیوم يف �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا، 
ٔ�كتو�ر  17، واخلطاب التارخيي جلاللته خطاب ٔ��د�ر، بتارخي 2001
اليت د�ا من �اللها �ال� امل�  2011مارس  9لنصل ٕاىل حمطة  2001

اىل دسرتة أ�مازیغیة لتلتحق جبانب شق�قهتا العربیة، وتصبح بدورها لغة 
�ش�به رمسیة، وذ� ما حتقق من �الل الوثیقة ا�س�توریة اليت حظیت 

و�ٔ�خص ما  2011ٕاجامع املغاربة، والس�� يف الفصل اخلامس من دس�تور 
�اء يف الفقرة الرابعة اليت نصت �ىل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة بوضع 
قانون تنظميي �كرس الطابع التعددي �لهویة املغربیة املو�دة الغنیة ب��وع 

اربة لن��قل ٕاىل دو� تعرتف، روافدها ويف صلهبا أ�مازیغیة �رصید مجلیع املغ
�لك مكو�هتا وتتصاحل مع ذاهتا، و�رد �عتبار ٕاىل مقوماهتا احلضاریة 
والثقاف�ة والهو�تیة يف ٕاطار جممتع م�عدد وم�نوع وم�عا�ش �روافده أ�مازیغیة 
والعربیة وإالفریق�ة، يف ٕاطار و�دته الوطنیة وعبقریته املغربیة، املنف��ة �ىل 

والت�ارب إال�سانیة، يف اطار فلسفة ال�سامح والتعا�ش  لك الثقافات
  .كثقافة �ونیة

، وا�ي اس�تغرقت 26.16و�لرجوع ٕاىل مرشوع القانون التنظميي، رمق 
مدة املصادقة �لیه دا�ل جملس النواب ٔ�كرث من س�ن�ني ومرشوع القانون 

وا�ي اس�تغرقت م�اقش�ته مب�لس النواب ٔ�كرث من  04.16التنظميي رمق 
ة، وما صاحب املناقشة من مواقف م�باینة تصل اىل در�ة التضاد ٕان س�ن

�ىل مس�توى الشلك ٔ�و �ىل مس�توى املضمون، و�س�تحرض هبذه املناس�بة 
 22وندوة حسان  1991النقاش ا�متعي ا�ي �رسه م�ثاق ٔ�اكد�ر س�نة 

، البیان أ�مازیغي، واملذ�رات املطلبیة لتك�الت مجعویة من 1996یونیو 
�اطق املغرب ومن احلركة الطالبیة مبختلف املواقع اجلامعیة، ورسائل مجیع م 

و�ت ٕاىل رؤساء دول شامل ٕافریق�ا مبا فهيا املغرب، مما یعطي رشعیة 
حق�ق�ة وواقعیة ملطلب ا�سرتة، ال حيدد معناها ٕاال القوانني التنظميیة 
 حسب م�طوق الوثیقة ا�س�توریة، �� �رى من الطبیعي �نف�اح �ىل

مضامني هذا امللف املطليب و�ىل ٔ�حصابه، �عتباره مرشو�ا جممتعیا وج�ت 
صیاغته مبقاربة �شار�یة و�سعة صدر تتف�ح وتتق�ل و�س�توعب خمتلف 

  .ا�ٓراء
حنن يف حمطة �رخيیة حق�ق�ة ٕاما ٔ�ن نعطي مدلوال �سرتة أ�مازیغیة يف  

لف مو�د� مع ا�رتام لروح ا�س�تور ومبقاربة دميقراطیة �داثیة ٔ�و خن
  .التارخي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة،
ف� یتعلق مبضامني املرشو�ني، �لرجوع اىل مرشوع القانون التنظميي 

  .، وا�ي ٔ�طرته احملاور التالیة26.16

  املبادئ العامة املؤطرة لتفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة؛ -
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   جمال التعلمي؛ٕادماج أ�مازیغیة يف -

  ٕادماج أ�مازیغیة يف جمال ال�رشیع والعمل الربملاين؛ -

  ٕادماج أ�مازیغیة يف جمال إال�الم واالتصال؛ -

  ٕادماج أ�مازیغیة يف خمتلف جماالت إالبداع الثقايف والفين؛ -

  ٕادماج أ�مازیغیة �ٕالدارات وسا�ر املرافق العموم�ة؛ -

  ٕادماج أ�مازیغیة يف الفضاءات العموم�ة؛ -

  ٕادماج أ�مازیغیة يف ا�ال الثقايف والتقايض؛ -

ؤ��ريا مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�ٓلیات ت��عه لن�ساءل  -
عن املعایري اليت اعمتدت يف تصنیف مرا�ل التزنیل واليت �ددت يف �ٓفاق 

  مخس س�نوات مث عرش س�نوات ؤ�خرى قد متتد ٕاىل مخسة عرش س�نة؟
  الس�ید الوز�ر،

، املتعلق ٕ��داث ا�لس 04.16ع القانون التنظميي خبصوص مرشو
الوطين �لغات والثقافة املغربیة، وا�ي ینص يف �به الرابع �ىل املؤسسات 

  :وهیئات ا�لس الوطين ويه اكلتايل

  ٔ�اكدميیة محمد السادس �لغات العربیة؛ -

  .املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة -
  :ٕاضافة اىل ا�داث هیئات �دیدة ويه

لهیئة اخلاصة �حلسانیة وا�له�ات والتعبريات الثقاف�ة املغربیة ا -
  أ�خرى؛

  الهیئة اخلاصة �لتمنیة الثقاف�ة وحفظ الرتاث؛ -

  .الهیئة اخلاصة ب�منیة اس�تعامل ا�لغات أ�ج�بیة -
ٕان ا�لس الوطين �لغات یعترب مكسب �م ومؤسسة مرجعیة س�تلعب 

ظى بدور ر�دي لصیانة وحامیة دور �م يف الس�یاسة ا�لغویة �متىن ٔ�ن حي
  .ا�لغات

يف اخلتام ف�حن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي نصوت 
  : �ٕالجياب لصاحل مرشوعي القانونني

یتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع  26.16مرشوع القانون رمق  -
العامة الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلیاة 

  .ذات أ�ولویة
یتعلق ��لس الوطين �لغات والثقافة  04.16ومرشوع القانون رمق  -

  .املغربیة

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو و�دي الشجرين الس�یدان س�شارامل ا: �ارشا

املتعلق ��لس الوطين �لغات  04.16مرشوع قانون تنظميي رمق  - 1
  .والثقافة املغربیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  ت والسادة املس�شارون،الس�یدا
�رشفين �مس مس�شاري حزب التقدم و�شرتا�یة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف 
هذه اجللسة ال�رشیعیة �نئا ٔ�عضاء جملس�نا هذا، ولك من سامهوا يف 

یتعلق ��لس الوطين �لغات  04.16ٕاخراج هذا النص التنظميي رمق 
  .والثقافة املغربیة ٕاىل �زي الوجود

يف اف�تاح ا�ورة أ�وىل من  2015ٔ�كتو�ر  9املليك ل  لقد �اء اخلطاب
الس�نة ال�رشیعیة اخلامسة من الوالیة ال�رشیعیة التاسعة مبقر الربملان ل�شري 

جملسا "ٕاىل ا�ور املركزي �لم�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة �عتباره 
سات یضم لك املؤسسات املعنیة هبذه ا�االت ول�س وضع هیلك �ام ملؤس 

  ".مس�تق�
فا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة، ٔ�رید � يف س�یاق �زو�، ٔ�ن 

ثقاف�ة �جعة،  -�كون �ٓلیة �ظمة �ٔ�ساس، تتو� بلوغ حاكمة لغویة 
ول�س تعویض املؤسسات اليت من املفروض ٔ�ن تنضوي ف�ه، وال تفك�ك 

لها و�راجمها وم�جزاهتا هیالكها القامئة، املتعددة املهام وأ�هداف، بل جعل ٔ�عام
ت��ظم ��س�ام وتتاكمل وفق ضوابط وتواز�ت وخ�ارات اسرتاتیجیة 
ترتمجها املؤسسات املنضویة وا�معة حتت مظ� ا�لس، دون ٔ�ن تفقد 

  .خشصیهتا �عتباریة وإالداریة واملالیة
ٕان هدف�ا من اقرتاح تعدیالت �ىل مواد هذا القانون التنظميي �ريم يف 

ها ٕاىل وضع �ام ا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة وهیالكه وطرق مجمل 
سريه يف س�یاق ما ینص �لیه الفصل اخلامس من ا�س�تور، وا�ي یعين 

الثقاف�ة املتعددة أ�و�ه والوسائط - سهر ا�و� �ىل ا�س�ام س�یاس�هتا ا�لغویة
  . واملراكز واملؤسسات يف اجتاه حاكمة مؤسساتیة ج�دة

خ�نا قدر إالماكن السري يف هنج احلاكمة ا�لغویة والثقاف�ة الناجعة، كام تو 
يف حمتوى " الضم"لك�نا ال نظن ٔ�ن هذا املسار ی�سجم مع �رمجة مفهوم 

الوارد يف " الضم"املادة العارشة من الباب الرابع، ا�ي یعید ت�ٔویل مفهوم 
عىن من ا�س�تور ت�ٔویال �ري م�اسب، مب 5الفقرة الرابعة من الفصل 

التذویب وتعویض املؤسسات القامئة ٔ�و ابتالعها يف هیالك �دیدة �لم�لس 
وتفك�ك هیالكها القامئة، وحىت اع�د �نتقائیة يف التفك�ك، بل مض ممثلهيا 
ٕاىل هیئة ت�س�یق ا�لس، مع احملافظة �ىل اس�تقاللیهتا إالداریة واملالیة 

  .وهیالكها ا�ا�لیة
یة محمد السادس �لغة العربیة واملعهد املليك ٔ�اكدمي (ف�حویل املؤسس�تني 

حتت سلطة رئ�س ا�لس "ٕاىل مد�ریتني تعمالن ) �لثقافة أ�مازیغیة
  .، قد ال یؤدي ٕاىل السري يف هنج احلاكمة ا�لغویة والثقاف�ة الناجعة"الوطين

كام ٔ�ن مؤسسة املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة من �هتا معلمة ورمز 
وهو رمز ملر�� �دیدة يف تعاطي ا�و� مع . التذویبوطين ال یق�ل 

أ�مازیغیة، یتعني متتیعها مكؤسسة �الس�تقاللیة والسلطات ال�ٓزمة و�لبعد 
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  .�سرتاتیجي يف اخ�صاصاهتا
كام جيب متتیعها �ٔ�هلیة القانونیة لرصد ومراق�ة الس�یاسات العامة 

، اليت ٔ�دهتا سابقا جبدارة املتعلقة �ٔ�مازیغیة ل�س�متر يف الق�ام مبها�ا
واس�تحقاق، و�س�تحق م�ا التنویه بدل تقلیص اخ�صاصاهتا وإال�از �لهيا 

  .ٔ�و مصادرة ممتلاكهتا بدعوى التجمیع و�مس القانون
وهذا یعترب يف نظر� مساسا مبك�س�بات احلركة أ�مازیغیة �شلك �اص 

  .والشعب املغريب �شلك �ام
لولوج ٕاىل احلقوق الثقاف�ة للك املغاربة ف�و� العدا� ا�لغویة وضامن ا

وورش الثقافة والهویة هو ورش . تو�د يف قلب رها�ت التمنیة وا�ميقراطیة
وطين یضع املواطنة احلقة يف صلب الرها�ت ا�ميقراطیة، و�رخسها ویعززها 

  .بقمي �نف�اح وال�سامح والتعدد والع�ش املشرتك
  . الطویل وإالرصار واملثا�رةوهو ورش طویل أ�مد، یتطلب النفس 

وحمطتنا ال�رشیعیة الیوم، يه در�ة من در�ات الرتيق والسمو بقمينا 
الثقاف�ة واحلضاریة حنو أ�فضل، ٕان ٔ�حس��ا مجیعا تقد�ر قميهتا الرمزیة 
واملعنویة، ؤ�حس��ا �مثني املك�س�بات وتطو�رها مبا ی��ح ٔ�ن �كون القانون 

  .ملطلوبالتنظميي يف املس�توى اجلید وا

یتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل  26.16مرشوع قانون تنظميي رمق  -2
الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف 

  .جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
تقدم و�شرتا�یة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف �رشفين �مس مس�شاري حزب ال 

هذه اجللسة ال�رشیعیة �نئا ٔ�عضاء جملس�نا هذا، ولك من سامهوا يف 
  .ٕاخراج هذا النص التنظميي ٕاىل �زي الوجود

لقد مرت قرابة ثالث س�نوات �ىل ٕایداع املرشوع جملس النواب، 
س�شار�ن ؤ�ح�ل �ىل جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة مب�لس امل 

  .2019یونیو 13یوم 
املتعلق  26.16والیوم نصادق �ىل نص مرشوع القانون التنظميي رمق 

بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال 
التعلمي ويف جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة لیعود ٕاىل جملس النواب يف 

  .قراءة �نیة
الثقافة واالتصال وشكرا �لس�ید رئ�س ؤ�عضاء فشكرا �لس�ید وز�ر 

  .جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة �ىل اجلهد املبذول
هذه اجللسة ا�صصة �لتصویت و�لمصادقة �ىل مرشوع قانون تنظميي 
هام، جسد لو�ده �ٓمال املغاربة يف ٕاجياد ٔ�رضیة توافق�ة مس�متدة من ت�ٔویل 

ف� خيص احلقوق ا�لغویة والثقاف�ة، من  و�رمجة املق�ضیات ا�س�توریة

  . تصد�ر ا�س�تور ٕاىل فص� اخلامس ٔ�ساسا
 9كام ٔ�ن النقاش ا�ا�ر حو� �ر�كز �ىل ما ورد يف اخلطاب املليك ل 

التكر�س ا�س�توري �لطابع التعددي "ا�ي د�ا رصا�ة ٕاىل  2011مارس 
هبا أ�مازیغیة، �رصید �لهویة املغربیة املو�دة، الغنیة ب��وع روافدها، ويف صل

  ".مجلیع املغاربة
ل�شري ٕاىل دالالت دسرتة  2011یونیو  17و�اء اخلطاب املليك ل 

ا�لغة أ�مازیغیة لكغة رمسیة �لمملكة ٕاىل �انب ا�لغة العربیة، وذ� �لت�ٔ�ید 
ٔ�ساس التالمح بني مكو�ت الهویة الوطنیة املو�دة، الغنیة بتعدد "�ىل ٔ�ن 

إالسالم�ة، وأ�مازیغیة، والصحراویة إالفریق�ة،  - روافدها، العربیة
  ".وأ�ندلس�یة، والعربیة واملتوسطیة

وهو ذات اخلطاب ا�ي �رمج دال� دسرتة ا�لغة أ�مازیغیة كتتوجي 
ملسار نضايل طویل �ريم ٕاىل رد �عتبار �لمكون ا�لغوي والثقايف والهو�يت 

مت تفعیل �رس�ميها مضن مسار �رصید مجلیع املغاربة، �ىل ٔ�ن ی"أ�مازیغي 
م�درج، بقانون تنظميي، حيدد �یف�ات ٕادما�ا يف التعلمي، ويف القطا�ات 

  ". ذات أ�ولویة يف احلیاة العامة
یتعلق بت�دید  26.16ٕان املصادقة الیوم �ىل مرشوع قانون تنظميي رمق 

مي مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ات ٕادما�ا يف جمال التعل
ويف جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة هو خطوة حنو �رمجة العدید من 
التدابري وإالجراءات اخلاصة برتس�مي ا�لغة أ�مازیغیة لغة وطنیة قامئة ا�ات، 

  .قویة الشخصیة، مككون ٔ�سايس �لحمة الوطنیة امل�سكة
شهرا  23وهذه احملطة ال�رشیعیة يه تتوجي لنقاش �رملاين دام زهاء 

مب�لس النواب، وصاح�ه حوار وطين واسع بتعرثاته وخ�بات ٔ�م� و�ٓما� 
وختوفاته وطمو�اته، وهو ما جس� طی� هذه املدة خمتلف الفا�لني يف جمال 
احلقوق ا�لغویة والثقاف�ة ويف تفعیل الطابع الرمسي �لغة أ�مازیغیة �ىل و�ه 

تاج القانون اخلصوص، وا��ن �اینوا ب�ٔسف البطء املس�ل يف مسار ٕان 
  .التنظميي املتعلق بتفعیل الطابع الرمسي �لغة أ�مازیغیة

فال بد من التذكري هنا ب�ٔن هذا املسار املتعرث �لقانون التنظميي املذ�ور 
س�یكون � ت�ٔثري ٔ��ید �ىل �دد من القوانني ذات الص� �حلقوق ا�لغویة 

تعلقة �لرتبیة والتكو�ن والثقاف�ة اكملسطرتني املدنیة واجلنائیة، والقوانني امل 
والبحث العلمي، ٔ�و يف خمتلف جماالت الوظیف�ة العموم�ة ٔ�و القوانني 

  .و�ريها... التنظميیة املتعلقة �مجلا�ات الرتابیة
وقد تطرق�ا �ري ما مرة لظاهرة هدر الزمن ال�رشیعي، وما � من تبعات 

واكن �لینا ٔ�ن . �ىل ٔ�داء املؤسسة ال�رشیعیة و�ىل احلاكمة املؤسساتیة �لك
نتفادى تضییع الوقت مبنح أ�ولویة لهذا القانون التنظميي �ىل أ�قل م�ذ 

  .س�نوات 8حوايل 
وقد س�بق �لخبرية أ�ممیة املس�تق� السابقة يف جمال احلقوق الثقاف�ة، 
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 صفوف املوظفني احلكوم�ني وإالداریني ا��ن تعز�ز املهارات ا�لغویة يف" ب
یقدمون �دمات �امة �لناطقني �ٔ�مازیغیة، ويف صفوف القضاة واحملام�ني، 

  ". وضامن تدریب وتوفر مرتمجني شفویني �ى احملامك
لو اختذت م�ذ مدة، ٔ�ن �سامه يف رحب  -اكن من املمكن  - ويه تدابري 

ة الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة يف املرافق الوقت �ختاذ تدابري اس��اق�ة ٔ�جر�ٔ 
  .العموم�ة

وبعد لك هذا التعرث، حنن نف�تح الیوم شوطا �ٓخر من ٔ�جرٔ�ة هذه 
املق�ضیات ا�س�توریة اليت سامهت يف بلورهتا جبانب املؤسسة ال�رشیعیة 
والوزارة الوصیة، املؤسسات الوطنیة وأ�حزاب الس�یاس�یة والفا�لون 

  .ملثقفون واملبدعون و�ريمهاملدنیون واحلقوق�ون وا
وال شك ٔ�ن أ�مازیغیة، لغة وثقافة و�را�، قد تعرضت �هتم�ش ممهنج 

ويه الیوم �س�تحق �رب الرضر امجلاعي، ب�ٔ�ذ أ�مور جبدیة . وطویل
والق�ام �لواجب �لخروج هبذا الورش ال�رشیعي املؤسس ملا بعد تفعیل 

  .ع التداول الیويممن عنق الز�ا�ة ٕاىل واق 2011مق�ضیات ا�س�تور 
ٕان ما وصلنا ٕالیه الیوم، من �الل توافق ٔ�و ش�به توافق، حول صیغة 
هذا القانون التنظميي، هو ولید مسار طویل انطلق بنضاالت احلركة 
الثقاف�ة أ�مازیغیة لعقود، وجتسد الیوم يف هذا املولود اجلدید، ا�ي حيتاج 

  .ٕاىل ر�ایة يف العدید من جوانبه
هذا املرشوع ٕاىل مس�توى طمو�ات العدید من الهیئات  وقد ال �رتفع

املدنیة واحلقوق�ة، مفن حقها ٔ�ن �رفع سقف املطالب ٕاىل ٔ��ىل املطامح 
ؤ�رقاها، لك�نا نعترب مع ذ� هذا التصویت الیوم يف انتظار قراءة �نیة 
مب�لس النواب، ويف انتظار حمطة ا�لس ا�س�توري املرتق�ة، ٔ�ننا ختطینا 

  .مجلود ٕاىل مر�� احلركة والفعلمر�� ا
وليك �كون هذا الفعل مؤسسا �ىل م�ادئ الوعي �ملسؤولیة الوطنیة 
وإالحساس حبمو� الهویة الوطنیة اجلامعة، و�مثني إالرث الثقايف املادي 
والال مادي، مع اس�تحضار طموح حتق�ق التوازن ا�لغوي يف ٕاطار الهندسة 

�ز التنوع املعزز �لو�دة الوطنیة، فال بد من الرتابیة واجلهویة �لمملكة، وتعز 
  :الت�ٔ�ید �ىل عنارص ٔ�ساس�یة

ٔ�ن ٔ�مازیغیة املغرب يه صامم أ�مان، ويه ضامن ا�لحمة الوطنیة  -
 القویة واملت��ة، ويه ركزية ال�سك الوطين يف ظل �خ�الف والتعدد؛

ٔ�ن ا�متوقع اجلیوس�یايس �لمغرب �ىل مس�توى شامل ٕافریق�ا ودول  -
ل، س�مير ال حما� �رب تعز�ز وتقویة ماكنة أ�مازیغیة، لغة وثقافة و�را� السا�

 وٕار� حضار� ٕا�سانیا؛

ٔ�ن اه�م ا�و� املغربیة جبالی��ا يف اخلارج، �س�تحضار �دد الناطقني  -
�ٔ�مازیغیة، س�مير �رب �ه�م �جلانب الثقايف والهو�يت ���س�بورا والنخبة 

 ومضهنا ٔ�ساسا الهویة أ�مازیغیة؛ املغربیة �رب العامل،

ٔ�ن جعل أ�مازیغیة، رصیدا مجلیع املغاربة، س�سامه �ىل املس�توى  -
ا�ويل يف ال�سویق اجلید والفعال �منوذج مغريب جيسد التعاطي مع التعدد 

  .والتنوع كقمية �ونیة تؤه� �لر�دة كقوة ٕاقلميیة فا�� ومؤ�رة
كن ٔ�بناء هذا الوطن من قمي وواج�نا جتاه أ�ج�ال الصا�دة، ٔ�ن من

التعدد والتنوع بعدم حرص وظیفة أ�مازیغیة يف هدف التواصل لو�ده، بل 
وظیفة أ�مازیغیة اكم� �ري م�قوصة، ٔ�ي ٔ�ن  ٔ�ن حنرص مجیعا �ىل ٔ�ن �كون

�شمل فوق وظیفة التواصل، وظائف التمنیة، وتقویة ا�لحمة الوطنیة، 
اخلصوصیة الهو�تیة الوطنیة، و�ري ذ�  واملسامهة يف تطو�ر ا�متع، وت�ٔ�ید

  .من الوظائف املرتبطة �ادة ��لغات الرمسیة
هو بدایة  –ا�ي ال یعترب هنایة يف �د ذاته  -ٕان هذا املسار ال�رشیعي 

مسار طویل وشاق، یتعني معه �بتعاد عن إال�االت الفضفاضة والتعابري 
دماج احلق�ق�ة و�لتدق�ق الر�نة، وٕا�اطة إاللزام�ة والرتس�مي �رشط االٕ 

  .الزمين، وربطه بضام�ت متویل م�طلبات أ�جرٔ�ة �شلك دق�ق
كام یتعني ٔ�جرٔ�ة مق�ضیات التدرج يف مرا�ل التفعیل وفق قراءة ٕاجيابیة 

  .حمفزة وح�ویة، و�كون فرصة �لتجوید ول�س ٔ�داة �ل�سویف والتجمید
احلفاظ �ىل  ویتعني كذ� التوف�ق بني معرية وتوح�د أ�مازیغیة مع

اخلصوصیات الثقاف�ة وا�لغویة �لمناطق ا�تلفة، والقدرة �ىل تدبري التنوع 
  .والتعدد ا�لس�ين دا�ل املنظومة أ�مازیغیة املو�دة واملعیاریة

ف�قدر ما حنن م�حمسون الیوم ٕالخراج هذا النص التنظميي من ز�زانة 
بقدر ما حنن  ال�رشیع ٕاىل حقل املامرسة الفعلیة و�ح�اكك �لواقع،

حریصون ویقظون، ملواص� العطاء واجلهد هبدف تق�ميه وتقوميه، وتصحیح 
احنرافاته ٕان ثب�ت مس�تق�ال، يك �كون النص ا�ي حنن الیوم بصدد 
التصویت �لیه، مرتجام حبق لطمو�ات املغاربة يف ثقافة وهویة ولغات 

ٕاىل ٔ�مسى  مشرتكة حتتضن امجلیع، و�رفع من قدر الوطن و�رتقي �ملواطن
  .در�ات التفا�ل إالجيايب مع ذاته ومع �ريه


