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 السنويالتصريح  

  لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان60بمناسبة الذكرى 

 .2008حول أوضاع الحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية بالمغرب خالل سنة 
 
 
 
  

 60إن المكتب التنفيذي للشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، وفي الوقت الذي يستحضر فيه الذآرى  
نسان، فإنه يود أن يهنئ بهده المناسبة آافة الحرآات الحقوقية العقالنية المدافعة عن لإلعالن العالمي لحقوق اإل

حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب والمستميتة من أجل مغرب آخر وعالم آخر ممكن تسود فيه حقوق اإلنسان في 
ادية واالجتماعية  ويوجه نداء بهذه المناسبة لكافة الفاعلين والفاعالت في مجال الحقوق االقتص،شموليتها

  .مطالب الجمعوية  األمازيغيةالوالثقافية والمدنية والسياسية، من أجل التضامن مع 
  

 واستحضارا للداللة العميقة التي يجسدها هذا العيد األممي الذي يعتبر محطة خالدة في ،   و بهده المناسبة
ا بكافة حقوقها اللغوية والثقافية واالجتماعية تاريخ البشرية التواقة إلى تحقيق حريتها و انعتاقها و استمتاعه

واالقتصادية والبيئية بدون تمييز بسبب اللغة أو الجنس أو الدين أو اللون أو العرق أو االنتماء السياسي أو غيره، 
  ترى أن هذه المحطة تشكل مناسبة الستعراض  ،  وآما دأبت على دلك،فإن الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة

  . 2008اع و تطورات الحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية خالل سنة أوض
  

  ومن خالل متابعتها لمختلف األوضاع العامة المرتبطة بالقضية األمازيغية بالمغرب ، وفي افق اعدادها 
  الشبكةلتقرير مفصل لمختلف الجوانب التي تعوق تطور ملف األمازيغية بالمغرب والدي سيكون موضوع تقرير

الموازي للتقرير الحكومي المزمع تقديمه للجنة الفرعية المعنية بمناهضة التمييز العرقي، في اوائل السنة المقبلة 
  :، فان المكتب التنفيذي للشبكة األمازيغية من أجل المواطنة يصرح بما يلي )2009(
  

  :يان ـ في مجال الحقوق والحريات األساسية والحقوق اإلجتماعية واإلقتصادية
  

  :    نسجل ما يلي 
لقضاء على جميع أشكال ا اتفاقية من 14 ان الحكومة المغربية الزالت تتماطل في تنفيذ مقتضيات  المادة -1 

وهو ما يعوق التطبيق الشامل لالتفاقية ويفرغ مجموعة من مقتضياتها من محتواها الحقوقي . التمييز العنصري
  .والمؤسساتي 

  
دخلة على قوانين الحريات العامة، وفصل قانون األحزاب عن قانون الجمعيات  انه رغم التعديالت الم-2

دعو إلى التمييز، الوأ  على انه يمنع تأسيس أية جمعية أو حزب على أساس الميز صوالتجمعات، ورغم التنصي
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ب فان الحكومة المغربية لم ترافق ما قرر باعتماد سياسات تحضر عمليا ذلك، ويتضح ذلك من وجود أحزا
حتى ال تكون األمازيغية لغة رسمية  النضال "  إلى  في السنة الماضية دعت مؤسسة وبمرجعية دينية وعرقية

 وبعض ةوبالمقابل الزال ما يقرب من خمس جمعيات امازيغية و المكتب التنفيذي للشبكة األمازيغي". للمغرب 
غير محرومون من وصل اإليداع القانوني فروعها بكل من تنالت وتزنيت والدار البيضاء وافران األطلس الص

آما أن الحزب الديمقراطي األمازيغي المغربي . الذي يخوله لهم القانون، رغم استنفادهم للطرق القانونية المقررة
صدر في حقه حكم قضائي بطلب من وزارة الداخلية قضى بإبطال تأسيس الحزب المدآور، وهو ما يشكل 

رفض صريح  ، و من اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز العنصري7ة مخالفة صريحة لمقتضيات الماد
  .لمكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز 

   أما على مستوى التجمعات العمومية والحق في التظاهر، فقد تعرضت عدة حرآات احتجاجية للقمع ، 
ي افني والناضور والحسيمة ، آما واإلعتقاالت ومحاآمات غير عادلة ، بكل من صفرو وبومالن ندادس وسيد

منعت عدة تجمعات امازيغية نظمت في اطار جمعوي في موضوع اإلحتفال برأس السنة األمازيغية ، والتحسيس 
نفس الشيء الزال يمارس على بعض . بمقومات الحضارة األمازيغية بكل من الرباط وأآادير وتزنيت 

  لثقافية األمازيغية ،  بجنوب المغرب وشماله ،  الجمعيات العاملة للنهوض بالحقوق اللغوية وا
  
القانون ف ،نه على خالف مالحظات اللجنة المعنية باتفاقية مناهضة التمييز العرقي في دورتها األخيرةإ -3

حيث الزال األمازيغ يتعرضون ألبشع أنواع . تم مالءمته بعد مع مقتضيات هده االتفاقيةتالجنائي المغربي لم 
ب اللغة على مستوى التشريع الجنائي والمدني ،وعلى مستوى المساطر الجاري بها العمل أمام بالتمييز بس
  . القضاء

تكريسها للغة العربية آلغة رسمية وحيدة بديباجة دستورها ، ورفضها  إقرار اللغة        فاستمرار الدولة في 
 لغة رسمية، هو ضرب من ضروب ،غربي لغة أغلبية الشعب الم و لغة الشعب األمازيغي األصلي،األمازيغية

التمييز المحرم دوليا والذي يأخذ في حاالت آثيرة شكل سيطرة طبقة لغوية وثقافية على طبقة أخرى واحتكار 
وهو ما انعكس سلبا على وضع اإلدارة المغربية، ويرجع . األولى لمقاليد السلطة ورفضها االعتراف باآلخر

 نصوصا ، رغم ذلك،ور الذي أآد على مساواة المواطنين أما القانون و أفرزسبب ذلك آله إلى شكلية نص الدست
  .القضاء على آافة أشكال التمييز العنصريتشريعية متناقضة مع نصوص اتفاقية 

  
 و لم تتخد أية ،نفسها على أساس لغة واحدة وثقافة واحدة وديانة واحدة  وما دامت الدولة مستمرة في تنظيم 

 وممارسة التمييز ضد ةإدارية واقتصادية واجتماعية بقصد القضاء على السياسات االندماجيتدابير تشريعية و
  . األفراد والشعوب فإنها تعلن بذلك إرادتها الرسمية في ممارسة واضحة للتمييز ضد الشعب األمازيغي وغيره

     
ال باللغة العربية فقط فالتشريع المغربي في المجاالت المدآورة  يحرم على القاضي إنجاز المحاآمات إ

ولم تسن بعد تشريعات وطنية , ويتم التعامل مع األمازيغيين بمقتضى ذلك آأنهم الجئين أو أجانب . دون غيرها
  .في هذا المجال تعيد االعتبار للمواطن األمازيغي وذلك بإقرار اللغة األمازيغية بدورها لغة اإلدارة والقضاء

م  يعر بعد  أي اهتمام للشعب األمازيغي، وعندما يكون األمازيغ طرفا في وتبعا لذلك فإن المشرع المغربي ل
النزاع فإنهم يكونون ملزمين بتحرير مذآراتهم وآافة إجراءات المحاآمة باللغة العربية، والمعاناة تزيد شدة 

بكاتب عمومي قد  اللغة العربية فيضطر إلى االستعانة ) طرف النزاع (وتمييزا إذا لم يعرف المواطن األمازيغي 
يشوه مضمون ما يرغب في قوله، وآذلك تزداد المعاناة عند الوقوف أمام ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة 
والقاضي الذي يضطر إلى االستعانة بحراس المحاآم آفئة أمازيغية مقهورة اقتصاديا يستعان بها في الترجمة 

و يستدعي مراجعة النصوص التشريعية المغربية ذات الصلة . ةبالعربية وهو ما يمس بشروط المحاآمة العادل
  . من اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز العنصري6 إلى 2في اتجاه تطابقها مع المادة 
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نسبي مع بعض الطلبات، فإنه الزالت هناك التجاوب ال وبالرغم من  ، أن قضية األسماء الشخصية االمازيغية-4
 بعلة ان هناك الئحة معدة سلفا من قبل ما يسمى  األسماء األمازيغية المدنية  ترفض تسجيلبعض أقسام الحالة

ولم يتم االستجابة لطلب التسجيل  إال بعد أن احتجت الشبكة . باللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية تمنعها
والداخلية، آما هو الشأن بالنسبة السم األمازيغية من اجل المواطنة على ذلك، ووجهت تظلمات لوزارة العدل 

أنير بمقاطعة حي الرياض بالرباط ، واسم سيفاو ببني تدجيت نواحي فكيك، واسم ايلي  من قبل درجتي التقاضي 
ابتدائيا واستئنافيا بالعرائش، في حين أن هناك أسماء أمازيغية الزالت مرفوضة من قبل قسم الحالة المدنية بمدينة 

  .  واألقسام التابعة لقنصلية المغرب بروتردام بهولندا )سيفاو(مكناس 
   
  التي راح ضحيتها  طلبة الحرآة الثقافية األمازيغية بكل من الراشدية  السياسية االعتقاالت والمحاآمات-5  

  . دون تمكينهم من شروط المحاآمة العادلةوالزج بهم في السجون وإصدار أحكام زجرية ضدهم ,ومكناس 
     

 إما فيما يخص موضوع الحقوق االقتصادية و الحق في ملكية األراضي والغابات والمعادن خصوصا في ـ6  
عالقتها بالشعب األمازيغي األصلي فإن القوانين العرفية األمازيغية قبل االستعمار نظمت موضوع الملكية 

لك جماعي لقبيلة واحدة أو عدة واعتبرت األرض وما تحتها من معادن ومياه وما فوقها من غابات ونباتات هو م
  .وأحيانا تكون هناك أمالك فردية داخل المجال المشترك. قبائل

  
 هيأت وأقرت عدة قوانين تلغي بها إما بصفة ، وبعدها الدولة المغربية،وهكذا فإن اإلدارة االستعمارية

ه من القبائل والجماعات حقوقها آاملة أو بصفة جزئية النظام القانوني لملكية األراضي والغابات وتنتزع بمقتضا
  .من األراضي والغابات والمعادن

قوانين الغابات والمعادن التي ألغت بمقتضاه إلغاء آامال حقوق القبائل والجماعات في ملكية األراضي   
  .المغطاة بالغابات بالمعادن التي توجد تحت األرض الجماعية

ضيها وذلك بإدخال وصاية الدولة عليها وهي التي تدخل قوانين إلغاء سلطة الجماعات والقبائل على أرا   
 .ضمن ما يدعى بأراضي الجموع واألراضي الجماعية

  

  لحق في اإلعالم و التعليم واستعمال اللغة باإلدارات والمؤسسات العمومية    ا-سين 
  

لطات الحكومية في تبني لقد ساهم غياب الحماية الدستورية للغة األمازيغية آلغة رسمية  إلى استمرار الس     
خطط عمل مهمشة للغة األمازيغية بقطاع اإلعالم والتعليم والقضاء واإلدارات العمومية حيث يواجه األمازيغ 

  .بخروقات مختلفة نتيجة إرغامهم على استعمال لغة غير لغتهم األم 
   

فزية امازيغية ، فانه إلى حدود  والمتعلقة بإنشاء قناة تل2007  فرغم العديد من الوعود الحكومية  مند سنة 
ومالية إلخراج هدا المشروع لحيز الوجود، حيث ألوجستيكية ، اآلن ، لم تتخذ الحكومة المغربية أية إجراءات عملية

   غامضا وغير واضح في هدا المجال ،  2009ال زال وضع هده القناة بقانون المالية لسنة 
 االبتدائي الذي دخل سنته السادسة  لم يحقق بالمستوى     أما فيما يخص التعليم فإن تدريس اللغة األمازيغية 

 استمرار تدريس اللهجات أو التعابير الجهوية  بدل تدريس اللغة األمازيغية  سجلالنتائج المتوخاة منه حيث
 آانت اختزالية وال تتجاوز ،مشار إليها بالتقرير الحكومي وال،آما أن عملية التدريس القائمة. المعيارية والموحدة 

 وبالتالي ، في المائة من مجموع المدارس اإلبتدائية بالمغرب، وفي حدود بعض الجهات5نسبة تغطيتها اال حوالي  
  فان مطلب تدريسها لجميع المغاربة احتراما لمبدأ المساواة بين اللغات والثقافات لم يتم بعد ،
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بإقدام وزارة التربية الوطنية على  )  2008/2009(ميزت هذه السنة ، والدخول المدرسي الجديد    وقد  ت
المقررات المدرسية والحوامل من عرقلة هذه العملية من خالل استمرارها في عدم تمكين التالميذ والمدرسين 

غياب شعب للغة و الثقافة البيداغوجية باإلضافة إلى غياب تكوين واضح ومعمق وآاف للمدرسين ،واستمرار 
األمازيغيتين في مراآز التكوين والجامعات، الشيء الذي يكشف عن  غياب اإلرادة  الكفيلة  برد االعتبار  

  .لألمازيغية
  

    ومن جهة أخرى ورغم مرورما يزيد عن النصف األول مما أطلق عليه عشرية التربية والتكوين من 
، فإن البرامج التعليمية المعتمدة ما تزال تحمل في طياتها نصوصا "ة والتكوينلتربي اميثاق"خالل تطبيق محتويات 

ويتجسد دلك في . ومعطيات تكرس التمييز والتهميش والدونية تجاه األمازيغية وتاريخها وحضارتها وثقافتها
 مديري الموجهة  إلى بالعمل بالمدآرة الوزارية المعتمدة من قبل الوزير السابق ووزارة التربية الوطنيةاستمرار 

األآاديميات بشأن موضوع أسماء  المؤسسات التعليمية والتي أقصت في توجيهاتها األعالم  والرموز التاريخية 
 آما ان قرار وزارة التربية الوطنية والقاضي بفتح أبواب المدارس اإلبتدائية لما يسمى .والحضارية  األمازيغية
ى تأسيس الدولة المغربية ، يشكل تحريفا خطيرا لتاريخ المغرب ودعوة  سنة عل1200بقافلة اإلحتفال بمرور 

الدي عرف تجارب مهمة في مجال الجوانب وعنصرية إلبادة تاريخ األمازيغيين بشمال إفريقيا قبل هدا التاريخ، 
  الخ، ..... المؤسساتية للدولة، آحقبة الملك ماسنسا ويوغرطة وديهيا

  
 تدريس اللغة والحضارة والثقافة إلى الرامي  جدد مطلبهزطا ال يسعه إال أن يلدلك فان المكتب التنفيذي أل

  ؛ وفي جميع مستويات التعليمإجباريا الموحدة األمازيغية
  
   

على مستوى مأسسة آليات الحماية والنهوض باللغة والثقافة والحضارة -كراض 
  االمازيغية

   
 االستقالل يتم إنشاء مؤسسة عمومية ذات طبيعة اآاديمية        انه إذا آان ألول مرة في تاريخ المغرب بعد

دا آانت والزالت الحكومة المغربية  لم تنفد بعد إ و، سميت بالمعهد الملكي للثقافة األمازيغية،معنية باألمازيغية
نها  وم ،لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريا  من اتفاقية14التزامها القاضي برفع تحفظها على المادة 

 ، لفتح المجال أمام خلق جهاز في إطار نظامها القانوني يكون مختصا باستالم والنظر في التماسات 2الفقرة 
  . األفراد والجماعات، الذين هم ضحايا التمييز والميز

  ،آمنظمة شبه حكومية استشارية بجانب الملك،  2001 اآتوبر17فان مؤسسة المعهد الملكي التي أنشأت  بتاريخ 
 تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها في مجال المؤسسات الوطنية المعنية بحماية والنهوض بالحقوق ومنها ال

    .الحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية
  

 من أجل المواطنة، أزطا،  تجدد    من أجل دلك،  فان الشبكة األمازيغية- كوز 
  :تأكيدها ومطالبتها بما يلي 

                                                                                      
 مطالبة  و.لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  من اتفاقية ا14   تطبيق  الدولة   لمقتضيات المادة -1

ورة اللجنة والمشار الدولة   بتنفيذ و أجرأة التوصيات التي رفعتها إليها لجنة  مناهضة التمييز العرقي في آخر د
إليها أعاله وآدا توصيات اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتي تنص على ضرورة 

Téléfax: 037200211 E.mail : azettamazighe@yahoo.fr,   Site web: www.reseauamazigh.org 
 



AzeÏÏa amaziv i tanamurt 
     Réseau Amazigh pour la Citoyenneté 

  الشبكة األمازيغية من اجل المواطنة 
 المكتب التنفيذي         
 

63, Rue Kadi Ayyad- Diour jamaâ- Rabat 5

عبر إقرار األمازيغية لغة  ، لدولة المغربية من طرف ا ،بالحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية االعتراف الرسمي
 واستعمال ، وتمكين المغاربة من التعلم والتدريس بلغتهم األم األمازيغية ،رسمية للدولة والمجتمع المغربيين

األمازيغية في دروس محو األمية لدى الشباب والكبار؛ وإقرار دستور ديمقراطي يفصل السلطة والدين عن 
ز المكرسة  ورفع آافة أشكال التميي، السياسة والدولة وإقرار المساواة بين اللغات والثقافات والرجل والمرأة

بالتشريعات الوطنية ومالئمة هذه التشريعات مع المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها المغرب 
  ووقع عليها؛ 

                                                                                                                        
 والحق في تأسيس الجمعيات واستغالل القاعات ، والحق في الرأي والتعبير،ات العامة احترام الحري-2

 والحق في الجنسية المغربية، وذلك عبر مراجعة التشريعات الجاري ،العمومية وحريات التجمع والتظاهر والتنقل
تعسفات اإلدارية من حقها في  وتمكين الجمعيات ضحايا ال،بها العمل ومالئمتها مع القوانين المتعارف عليها دوليا

 والتراجع عن المقاربات والهواجس األمنية التي تتعامل بها السلطات مع مختلف ، وصوالت اإليداع القانونية
  القضايا العمومية؛  

                
إقرار حق األمازيغ واألمازيغية بجميع مقوماتها في إعالم آامل سمعي بصري عمومي حر ومستقل يأخذ  -3

ين االعتبار أوال مبدأ التعدد والتنوع والمساواة بين اللغات والثقافات وثانيا اللغة األم لألمازيغ آلغة موحدة بع
 وثالثا برامج ذات أهداف للتعريف والنهوض باألمازيغية والتربية على ،ومعيارية ولجميع المغاربة بدون استثناء

  دوات اللوجيستيكية لتحقيق ذلك؛ حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب وتوفير الميزانيات واأل
                                                               

مأسسة األمازيغية عبر إقرار مؤسسات قانونية عمومية مستقلة ماليا وإداريا توآل إليها صالحيات واسعة   -4
الفني األمازيغي الوطني آمرحلة أولية تستهدف لمعيرة وتوحيد األمازيغية وآذا أرشفة الموروث الثقافي والقانوني و

اإلدماج الكامل لألمازيغية في آافة مجاالت الحياة اليومية؛                                                                                  
دارة  بالمغرب، وإلغاء آافة  بالشكل الذي يجعل األمازيغية لغة القضاء واإل1965/ 25/1 تعديل ظهير -5

التعديالت المدخلة على قانون المسطرة الجنائية الخاصة التي تمنع استعمال اللغة األمازيغية أمام القضاء وإدماجها 
  .  بالمعاهد التكوينية ومنها المعهد العالي للقضاء

                                                                                                                                      
  وإلزام الموظفين المكلفين بتنفيذ  قوانين ،  إلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية التي تفتقد ألي شرعية حقوقية-6

ألسماء األمازيغية الحالة المدنية  باحترام الحق في الشخصية القانونية لألمازيغ ورفع آافة أشكال الحضر على ا
 ومحاسبة المتورطين في االنتهاآات ، واسترجاع األماآن ألسمائها األصلية األمازيغية،الشخصية وأسماء األماآن

  . الماسة بهذه الحقوق
  
وإقرار سياسة التمييز االيجابي تجاه آينونتها الثقافية ,  رفع آافة أشكال التمييز ضد المرأة األمازيغية -7

  .قتصادية واالجتماعية واللغوية واال
  
 وضع سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة االجتماعية واألمن االقتصادي وتشغيل المعطلين حاملي -8

الشهادات والتراجع عن سياسات الخوصصة التي تطال آافة المؤسسات العمومية والتراجع عن أداء التسعيرة 
 واسترجاع المالكين األصليين ألراضيهم والتراجع عن سياسة الترحيل ، االستشفائية المطبقة بالمستشفيات العمومية

القسري أو تعويض الضحايا طبقا للقوانين الجاري بها العمل والتي تأخذ بعين االعتبار الجوانب المعنوية والروحية 
  .المرتبطة باألرض والجوانب المادية حاال ومستقبال

                                                                                                  
 التدخل العاجل لرفع الميز والتهميش الذي يطال الفنانين  والفنانات والمبدعين والمبدعات  باللغة -9

  .األمازيغية في شتى المجاالت
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داول في شتى مجاالت الحياة  المطالبة بإدماج األمازيغية وإعادة االعتبار لها وجعلها لغة التواصل والت-10
  .العامة

  
 تجدد الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة دعمها ومساندتها لمبادرات المفوضية السامية لحقوق اإلنسان -11

 التي تتعرض لها األمازيغية ودلك بحث الحكومة المغربية على زالتي تستهدف القضاء على مختلف أشكال التميي
 وإعالن اللغة األمازيغية ،نود االتفاقية الدولية للقضاء على آافة أشكال التمييز العنصرياحترام وتفعيل محتويات ب

  . لغة رسمية للدولة والمجتمع وتأآيد دلك في ديباجة ومحتويات النص الدستوري 
  
  
  

     
  المكتب التنفيذي

  الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة
 9/12/2008الرباط في 
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