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خالل املناقشة العامة ملشروع قانون تنظيمي رقم  26.16يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية بمجلس النواب

األخ األعرج يؤكد على ضرورة تضافر اجلهود الستكمال
تنزيل مضامني الدستور في ما يخص األمازيغية

الربملان /صليحة بجراف

( ت .حميد البوطهري)

أكد األخ محمد األع��رج وزي��ر الثقافة واالتصال ووزي��ر التربية الوطنية
والتعليم العالي والتكوين املهني والبحث العلمي بالنيابة ،أول أمس
الثالثاء بالرباط ،على ضرورة تضافر اجلهود الستكمال تنزيل مضامني
الدستور في ما يخص األمازيغية.
األخ األع��رج ،خالل املناقشة العامة ملشروع قانون تنظيمي رقم 26.16
يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية مبجلس النواب،
حتدث عن ارتقاء دستور  2011باألمازيغية إلى مستوى لغة رسمية للدولة
إلى جانب العربية ،مبرزا أنه خطا خطوة هامة على طريق إعادة االعتبار
ألحد مقومات الهوية الوطنية ،املتالحمة واملوحدة بانصهار كل مكوناتها،
العربية – اإلسالمية واألمازيغية ،والصحراوية احلسانية ،والغنية بروافدها
املتنوعة.
وق��ال األخ األع��رج « آن األوان للتفعيل الواقعي ال��ذي يعطي ألعمالنا
صفات املصداقية وااللتزام ،في إطار تعزيز مكتسبات بالدنا في الدمقرطة
والتحديث وتكرمي مختلف مكونات الهوية الوطنية املتعددة واملوحدة حتت
القيادة الرشيدة جلاللة امللك محمد السادس ».

يف مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب

األخت أحكيم تدعو الى التعجيل باتخاذ إجراءات عملية الستكمال تنزيل مضامني الدستور في ما يخص األمازيغية
املالحظات حول مشروع قانون األمازيغية،
الربملان /ص بجراف
قائلة «:هناك العديد من املالحظات حول
انتقدت األخت ليلى أحكيم عضو الفريق ه��ذا امل �ش��روع ق��ان��ون ال��ذي تضمن نقط
احل ��رك ��ي مب�ج�ل��س ال� �ن ��واب أول أمس ايجابية ميكن ال��وق��وف عليها لكونها
الثالثاء ب��ال��رب��اط ،ال�ب��طء ف��ي التعامل
م��ع ترسيم األمازيغية التي أصبحت
بدخول دستور 2011حيز التنفيذ لغة
رسمية وفق ما جاء في مقتضيات املادة
اخلامسة منه إلى جانب اللغة العربية».
وبعد أن ثمنت األخت أحكيم في مداخلة
باسم الفريق احلركي خالل اجتماع للجنة
التعليم وال�ث�ق��اف��ة واالت��ص��ال مبجلس
النواب خصص ملناقشة مشروع قانون
تنظيمي رقم  ، 26.16وأعربت عن أملها
لو أن احلضور يتكلم ويفهم األمازيغية
لكان النقاش باألمازيغة ،دعت احلكومة
إل��ى التعجيل باتخاذ إج ��راءات عملية
الستكمال تنزيل مضامني الدستور في ما
يخص األمازيغية.
األخت أحكيم التي توقفت عند العديد من

ضرورة تطوير
مناهج تدريس
اللغة األمازيغي
في مختلف
مراحل التعليم

تتوخى تعزيز التواصل باللغة األمازيغية
في مختلف املجاالت العامة ذات األولوية،
باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا
مشتركا جلميع املغاربة بدون استثناء،
ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني،
وذلك من خالل احملافظة على هذه اللغة
وحماية امل ��وروث الثقافي واحلضاري
األم��ازي �غ��ي ،والعمل على النهوض به
وترسيخ املكتسبات الوطنية احملققة في
هذا املجال وتطويرها».
وبعد أن أك��دت األخ��ت أحكيم على
ضرورة تطوير مناهج تدريس اللغة
االمازيغية في مختلف ميادين التكوين
مبا فيها التعليم العالي ،قائلة «:يجب
إعادة هيكلة و تنظيم أطوار التربية
والتكوين على أساس جتديد تعليم
اللغة االمازيغية وتقويته و جعله
إلزاميا لكل األطفال املغاربة في كل
املؤسسات التربوية العاملة باملغرب من تعلم اللغة االمازيغية والتمكن
وأن توضع رهن إشارات اجلاليات من مكونات الثقافة االمازيغية والبعد
املغربية في اخل��ارج لتمكني أبنائها احل �ض��اري وال�ت��اري�خ��ي األمازيغي
للمغرب مع مراعاة ما يطبع املغرب
من تنوع وتكامل ،مع تعليمها أيضا
للكبار م��ن خ�لال رص��د االعتمادات
ووض ��ع ال�ه�ي��اك��ل وإح� ��داث اآلليات
ال�لازم��ة ل��ذل��ك ،م��ن اج��ل إجن��اح هذا
ال��ورش الوطني الهام على الصعيد
احمللي واجلهوي والوطني» ،والعمل
على محو األمية باألمازيغية للناطقني
بها قراءة وكتابة.
األخت أحكيم التي اعتبرت املشروع
مستقبلي طموح ذي أب�ع��اد ثقافية
وعلمية معاصرة يسعى إلى تكوين
ن �خ �ب��ة م ��ن امل �ت �خ �ص �ص�ين يتقنون

( ت .حميد البوطهري)

م�خ�ت�ل��ف م� �ج ��االت امل �ع��رف��ة باللغة
األمازيغية  ،شددت أيضا على ضرورة
استعمال اللغة األمازيغية وفي املجال
القضائي ،قائلة«:إن عملية اإلدماج
ي�ن�ب�غ��ي أن ت��ب��دأ مب�خ�ت�ل��ف مراكز
تكوين األط��ر العاملة بالقطاعات
العامة واخلاصة ومنها بصفة خاصة
اإلدارات وال �ق �ط��اع��ات االجتماعية
كالصحة والقضاء ،بحيث ينبغي
أن ت�ن��اط باملعهد ال�ع��ال��ي للقضاء
على سبيل املثال باإلضافة إلى املهام
املسندة إليه مهمة التكوين األساسي
و املستمر للملحقني القضائيني واطر

كتابة الضبط ومساعدي القضاء
والعمل على إدم��اج�ه��ا ف��ي جهاز
العدل في أفق إدماجها النهائي».

