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قال املستشار الربملاين عن التقدم واالشتراكية، عبد اللطيف أعمو إن التعثر وخيبات األمل املتتالية واملتكررة حول تدبري احلكومة مللف األمازيغية 
خاصة يترجم عدم توفر اجلهاز التنفيذي عن العناصر التأطريية الواضحة لعمله، وخطابه السياسي ألجرة الفعلية على أرض الواقع، مؤكدا 

على املطالبة بإحداث صندوق لتعزيز التواصل باألمازيغية وتنمية استعماهلا يف خمتلف جماالت احلياة العامة ذات األولوية، لكن احلكومة رفضت 
املقترحات اخلاصة باملوضوع.

تعامل  ترون  كيف  أعمو،  أستاذ   *
األغلبية الحكومية مع األمازيغية بعد 
التنظيمي  القانون  على  المصادقة 

لتفعيل الطابع الرسمي لها؟

** أظن رصاحة أنه ال يجب مقاربة التعامل مع 
الحقوق اللغوية من منطلق األغلبية أو املعارضة، 
ليس  األمازيغية  الحركة  مطالب  مع  فالتجاوب 
كما  األغلبية  صفوف  ففي  املنطق.  لهذا  خاضعا 
املطالب  لهذه  مساندون  املعارضة  صفوف  يف 
أكثر  منخرطة  أحزاب  وهناك  لها،  ومناهضون 
لألمازيغ.  والهوياتي  الثقايف  الهم  يف  غريها  من 
والجديد بعد دستور 2011 هو أن األمازيغية هي 
املغاربة، وبالتايل فإقرار  لكل  اليوم دستوريا ملك 
رصيداً  واعتبارها  للدولة،  رسمية  لغة  األمازيغية 
مشرتكاً لجميع املغاربة من دون استثناء، ترتتب 
عليه حقوق لغوية وثقافية يتمتع بها املواطنون 
بدون تمييز، وااللتزام بوضع مخطط لكل قطاع 
القانون  مضامني  تنزيل  ترجمة  بهدف  حكومي 
الطابع  بتفعيل  املتعلق   26.16 رقم  التنظيمي 

الرسمي لألمازيغية عمليا وفعليا.
ولقد صدر القانون التنظيمي رقم 26.16 املتعلق 
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 
مجاالت  ويف  التعليم  مجال  يف  ادماجها  وكيفيات 
الرسمية  بالجريدة  األولوية  ذات  العامة  الحياة 
عدد 6816 بتاريخ 26 شتنرب 2019 بعد أزيد من 
تعثرات  وعرف  الدستور،  تطبيق  عىل  سنوات   8
عىل  سنوات  ثالث  قرابة  مرت  حيث  يزال،  وما 
و   26.16 التنظيميني  القانونني  مرشوعي  إيداع 
لجنة  عىل  بعدها  ليحاال  النواب،  بمجلس   04.16
بمجلس  واالجتماعية  الثقافية  والشؤون  التعليم 
املستشارين يف 13 يونيو 2019. ثم صودق عليهما 

يف يوليوز 2019. 
برملاني  لنقاش  تتويج  هي  الترشيعية  واملحطة 

دام زهاء 23 شهرا بمجلس النواب، وصاحبه 
حوار وطني واسع  بتعثراته وخيبات أمله 

سجله  ما  وهو  وطموحاته،  وتخوفاته 
يف  الفاعلني  مختلف  املدة  هذه  طيلة 

والثقافية،  اللغوية  الحقوق  مجال 
البطء   بأسف  عاينوا  والذين 
القانونني  إنتاج  مسار  يف  املسجل 

التنظيميني املذكورين.
 2019 دجنرب   10 يف  صدر  ولقد 
الحكومة  رئيس  السيد  منشور 
فيه  يدعو  الذي   19/2019 رقم 
إليفائه  الحكومية  القطاعات 
لتنزيل  قطاع  كل  بمخطط 
التنظيمي.  القانون  مضامني 
الحكومية  القطاعات  أن  أظن  وال 
التي لم تفكر يف األمر، ولم تحمله 

ستستطيع  قبل،  من  الجد  محمل 
إعداد تصور وخطاطة عمل ناجعة يف 
أجل شهر ونصف كما ورد يف املنشور.

الربملان  يف  مداخلتي  يف  ذكرت  ولقد 
القانونني  مرشوعي  مناقشة  بمناسبة 

رغم  بأنه   04.16 و   26.16 رقم  التنظيميني 
هذا املسار املتعثر لهذين النصني سيكون له تأثري 

إيجابي عىل عدد من القوانني ذات الصلة بالحقوق 
اللغوية والثقافية كاملسطرتني املدنية والجنائية، 
والبحث  والتكوين  بالرتبية  املتعلقة  والقوانني 
العلمي، أو يف مختلف مجاالت الوظيفية العمومية 
أو القوانني التنظيمية املتعلقة بالجماعات الرتابية 

... وغريها 
هدر  لظاهرة  مرة  ما  غري  بحرسة  تطرقت  كما 
أداء  عىل  تأثري  من  له  وما  الترشيعي،  الزمن 
الحكامة  عىل  تبعات  ومن  الترشيعية  املؤسسة 

املؤسساتية ككل.
املتتالية  األمل  وخيبات  التعثر  هذا  أن  واألكيد 
األمازيغية  مللف  الحكومة  تدبري  حول  واملتكررة 
التنفيذي  الجهاز  توفر  عدم  يرتجم  خاص  بوجه 
عىل العنارص التأطريية الواضحة لعمله ولخطابه 

السيايس وإلجرأته الفعلية عىل أرض الواقع.

يقولون  المتابعين  من  العديد   *
تراجع  من  األمازيغية  تعانيه  ما  بأن 

خصوصا على مستوى التدريس يرجع 
بها  جاء  التي  الصيغة  إلى  باألساس 
يتضمن  بكونه  التنظيمي  القانون 
في  تحمل  ال  ومفاهيم  مصطلحات 
يفتح  ما  اإللزامية  صيغة  طياتها 

المجال للتالعب باألمازيغية؟

** لقد أرشت يف مداخالتي داخل اللجنة الربملانية 
القانون  نص  تجويد  رشوط  بعض  إىل  املختصة 
املسار  أن  منطلق  من   ،26.16 رقم  التنظيمي 
بمراحل  املتعلق  التنظيمي  للقانون  الترشيعي 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكذلك القانون 
الوطني  باملجلس  املتعلق   04.16 رقم  التنظيمي 
املغربية، ليس نهاية يف حد ذاته،  للغات والثقافة 
بل بداية مسار طويل وشاق، ومن ضمنها االبتعاد 
الرنانة،  والتعابري  الفضفاضة  اإلحاالت  عن 
اإلدماج  برشط  والرتسيم  اإللزامية  وإحاطة 
بضمانات  وربطه  الزمني،  وبالتدقيق  الحقيقية 
تمويل متطلبات األجرأة بشكل دقيق، مع رضورة 
أجرأة مقتضيات التدرج  يف مراحل التفعيل )كما 
التنظيمي  القانون  34 من  إىل   31 املادة  يف  وردت 
رقم 26.16 ( وفق قراءة إيجابية محفزة وحيوية، 
للتسويف  أداة  وليس  للتجويد  فرصة  وتكون 

والتجميد. لكن الحكومة أبقت عىل صيغتها.
اللغوية  العدالة  توخي  أن  منطلق  من  كله  وهذا 
وضمان الولوج إىل الحقوق الثقافية لكل املغاربة 
توجد يف قلب رهانات التنمية والديمقراطية، وأن 
يضع  وطني  ورش  هو  والهوية  الثقافة  ورش 

الحقة  صلب املواطنة  يف 

ت  نا ها لر ا
االنفتاح  بقيم  ويعززها  ويرسخها  الديمقراطية، 

والتسامح والتعدد والعيش املشرتك.
النصني  هذين  إلخراج  متحمسني  كنا  ما  فبقدر 
التنظيميني من زنزانة الترشيع إىل حقل املمارسة 
اليوم  نحن  ما  بقدر  بالواقع،  واالحتكاك  الفعلية 
والجهد  العطاء  يقظون وحريصون عىل مواصلة 
إن  انحرافاته  تقييمه وتقويمه، وتصحيح  بهدف 
صوت  اللذان  النصان  يكون  كي  مستقبال،  ثبتت 
لطموحات  بحق  مرتجمان  الربملان،  عليهما 
املغاربة يف ثقافة وهوية ولغات مشرتكة تحتضن 
الجميع، وترفع من قدر الوطن وترتقي باملواطن 
إىل أسمى درجات التفاعل اإليجابي مع ذاته ومع 

غريه.
رصاحة  النص  يف  التنصيص  عدم  أن  حقيقة 

املسؤولية  تعويم  يف  يساهم  اإللزامية،  صيغ  عىل 
وتعميمها، حيث ال ترتتب عن املقتضيات القانونية 
السيايس  الفاعل  مسؤولية واضحة عىل مستوى 
واملؤسساتي والحكومي، كاستعمال تعاريف من 
وهي   ... أن"  "يمكن  و   ... عىل"  "تعمل   : قبيل 
تعاريف ال تعني بالتأكيد اإللزامية، بل قد تشجع 
عىل التملص من املسؤولية بداعي عدم التوفر عىل 

اإلمكانيات ... وغريه 
وانطالقا من أن تحديد املسؤولية  يعني أن يكون  
مكلفا  اإلدارة...(  السلطات-  )الدولة-  املتدخل  
بتأدية واجبات يكون محاسبا عنها وعن نجاحه 
أو إخفاقه فيها، فإن مقتضيات مرشوع القانون 
التنظيمي، باإلضافة إىل أنها لم تضع مسؤوليات 
فهي  الدولة،  عاتق  عىل  مبارش  وبشكل  محددة 
إدماج  الدولة من مسؤوليتها يف تمويل  قد تعفي 

األمازيغية يف املجال العام بالشكل املطلوب.
واألدهى من ذلك، أن مرشوع القانون التنظيمي، 
وعىل   ... عىل”  “العمل  عىل  اإلدارة  حث  وإن 
عىل  بالقدرة  مرشوط  تدخلها  فإن  "تشجيع"... 
العمل وعىل إرادة العمل، يف حني أن أي إصالح هو 
البرشية  وباملوارد  الآلزمة  املالية  بالكلفة  رهني 
لتفعيله وضمان استمراره واستدامته.  املرصودة 

وقد نبهنا إىل كل هذا تحت قبة الربملان.

يوما  مؤخرا  النيابي  فريقكم  نظم   *
لسنة  المالية  قانون  حول  دراسيا 
2020،  ونود أن تقربنا من أهم النقط 
مدى  وما  حولها؟  النقاش  تم  التي 
لألمازيغية  المخصص  الدعم  حضور 

في هذا القانون؟

لحزب  النيابية  املجموعة  نظمت  بالفعل،   **
التقدم واالشرتاكية بمجلس النواب نهاية شهر 
أكتوبر املايض يوما دراسيا حول “مرشوع 
قانون املالية لسنة 2020 .. أي معالجة 
والفوارق  االقتصادية  لالختالالت 
إىل  فيه  نبهنا  وقد  االجتماعية”. 
النقط  من  مجموعة  هناك  أن 
التي يجب أن يتم إعادة النظر 
مسألة  وخصوصا  فيها، 
الحجز عىل مؤسسات  منع 
لألحكام  تنفيذا  الدولة 
حقها،  يف  الصادرة 
مؤكدين عىل أن ذلك يمس 
ومبدأي  القضاء  بدور 
عنرص  والثقة.  العدالة 
يتأسس  ال  الذي  الثقة، 
بل  الخطاب،  عىل  فقط 
من  العديد  خالل  من 
التي  التحفيزية  اإلجراءات 
بالنسبة  الشعور  تعطي 
بأن  املجتمع  رشائح  ألوسع 
حقيقية،  إصالحات  هناك 
الفئات  صالح  يف  تصب 
الوسطى.  والطبقة  املستضعفة 
وهذا ما لم نلمسه لألسف يف مرشوع 
لروح  فاقدا  يجعله  مما  املالية،  قانون 
املبادرة الخالقة ومفتقرا لرؤيا بعيدة األمد 
ترتكز عىل خطاب سيايس واضح وعىل عنارص 
بحس  مقرونا  تجعله  الحكومي  للعمل  تأطريية 

اجتماعي قوي وملموس.
ضمان  رضورة  اللقاء  توصيات  تضمنت  كما 
الدولة لتنفيذ القوانني التي تنتج عن الربملان، ألن 
القوانني، حتى  بأن مجموعة من  الجميع يالحظ 
قواعد  غياب  بسبب  تنفذ،  ال  فهي  صدرت،  ولو 
الحكامة، التي تمكن املواطن من القدر الكايف من 
املعلومة، ومن الوسائل املطلوبة لتنفيذ القوانني. 
أال تتضمن  الحاالت  العادة يف كثري من  كما جرت 
القوانني املالية مخصصات مالية وميزانية خاصة 
لضمان تنفيذ وأجرأة القوانني ذات الصلة بتطوير 
أو  تتضمنها،  التي  الحقوق  من  املواطن  وتمكني 
ميزانية  إىل  تنفيذها  يف  تحتاج  قد  التي  القوانني 
مجاالتها،  وتشعب  تعقيداتها  بسبب  خاصة 
الرسمي  الطابع  بتفعيل  املتعلق  كالقانون 

لألمازيغية،      

هذه  من  تقبل  لم  الحكومة  أن  ما-إال  وهذا 
التعديالت إال النزر اليسري، والذي ال يغري يف األمر 
شيئا. وهو ما يقتيض بذل مزيد من الجهد ألجل 
اآلجال  داخل  التنظيمية  القوانني  تنفيذ  ضمان 

ووفق التوزيع الزمني املحدد فيها.

 ،2020 ميزانية  مشروع  تضمن   *
بتعزيز  خاص  صندوق  تأسيس 
وتنمية  باألمازيغية  التواصل 
مجاالت  مختلف  في  استعمالها 
يكفي  وهل  ذلك  كيف  العامة،  الحياة 
تفعيل  ألجرأة  الصندوق  هذا  إخراج 

رسميتها؟

رغم كل مؤخذاتنا عىل هذا مرشوع قانون املالية 
2020 وعىل سياسة الحكومة عموما، فإننا ننوه 
وإصالح  واالقتصاد  املالية  وزير  السيد  بتجاوب 
اقرتحناها.  التي  التعديالت  من  عدد  مع  اإلدارة 
ونخص منها بالذكر مقرتح إحداث حساب مرصد 
الرتبية  منظومة  لدعم  للخزينة  خصوصية  ألمور 
عدم  عىل  تأسفنا  تسجيل  مع  هذا،  والتكوين. 
قبول مقرتح آخر لتمويل تفعيل الطابع الرسمي 
املثالية  اإلمكانيات  توفري  الهدف منه  لألمازيغية، 
عىل  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل  لضمان 
املالية  قانون  يف  يرد  لم  لكنه  املستويات.  كافة 
من  بعدد  املرشوع  تجويد  نسجل  وإذ   .2020
غري  نعتربها  فإننا  املستشارين،  مجلس  تعديالت 
ألسئلة  يستجيب  مرشوعا  منه  لتجعل  كافية 
الشعب، مما جعلنا نعارضه  املرحلة ولطموحات 

ونصوت ضده. 
وال أظن أن إحداث صناديق خاصة، هي إجراءات 
كافية لضمان نجاح برنامج ما، لكن تمويل الجهد 
أمر  والبرشية  املالية  باإلمكانيات  ومده  العمومي 
رضوري، لتفعيله وضمان استمراره واستدامته، 
وضمان  املوارد  تدبري  بحسن  االلتزام  بجانب 

الحكامة.

هذه  رسمية  تفعيل  أن  تعتقد  أال   *
جميع  من  ميزانيات  يتطلب  اللغة 
باعتبار  الحكومية  القطاعات 

األمازيغية تهم جميع القطاعات؟

رقم  التنظيمي  القانون  من   32 للمادة  وفقا   **
منشورا  الحكومة  رئيس  السيد  أصدر   26.16
جاء  ولو  إجراء،  وهو   .19/2019 رقم  تحت 
إعداد  إىل  الوزارات  يدفع  أن  شأنه  فمن  متأخرا، 
تصورات وخطاطات عمل وأخذ املوضوع بالجدية 
فتحها  التي  الكربى  األوراش  أحد  إلنجاح  الالزمة 
يتطلب  الورش  هذا  إنجاح  لكن   .2011 دستور 
خالل  من  جدية،  تشاركية  مقاربة  اعتماد 
املعهد  مؤسسة  رأسهم  وعىل  املعنيني،  كل  إرشاك 
الدراسات  شعب  وكذا  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
األمازيغية يف الجامعات املغربية، بجانب فعاليات 
الحركة األمازيغية، ألن اإلدارة تفتقر اليوم لألطر 
وعميل  تقني  تصور  أي  تملك  ال  وقد  املتخصصة، 
اآلجال  داخل  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  لتفعيل 
إشكال  مجرد  ليس  فاملوضوع  إذن،  املقررة. 
تموييل، لكنه مرتبط بتكوين األطر وتدبري التقائية 
القطاعات وحسن توظيف املوارد وااللتزام بحسن 

األداء وبالتدقيق الزمني ملراحل الرتسيم.
وال شك أن األمازيغية، لغة وثقافة وتراثا وهوية، 
قد تعرضت لتهميش ممنهج وطويل. وهي اليوم 
تستحق جرب الرضر الجماعي، بأخذ األمور بجدية 
والقيام بالواجب للخروج بهذا الورش الترشيعي 
الدستور  مقتضيات  تفعيل  بعد  ملا  املؤسس 
2011 من عنق الزجاجة إىل واقع التداول اليومي 

امللموس.
* حاورته رشيدة إمرزيك

املستشار الربملاين عبد اللطيف أعمو  يف  حوار  مع »العامل األمازيغي« :
التدبري احلكومي لألمازيغية خيب األمل وترجم عدم توفر اجلهاز التنفيذي التأطريية الالزمة

  “
دفعنا إلى اقتراح  إحداث 

“صندوق تعزيز التواصل باللغة 
األمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف 

مجاالت الحياة العامة ذات األولوية”. ويأتي 
هذا التعديل رغبة في التمكن من تنزيل القانون 

المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي 
لألمازيغية، وخصوصا تنمية استعمالها وتيسير 

تعلمها، وحماية الموروث الثقافي والحضاري 
األمازيغي.

” 


