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أزطـّـا للشبكة األمازیغیة من أجل المواطنة " لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تھنئ 67بمناسبة الذكرى 

جّدد ت. وكافة الھیئات والمنظمات الحقوقیة والمدافعین/ات عن الحقوق والحریات وكافة أعضاء األسرة البشریة" أمــازیـغ

الحداثة والعلمانیة، ویحترم فیھ التعدد واالختالف، ویتمتع فیھ الجمیع  معھم األمل في عالم آخر ممكن تسود فیھ قیم

  حریاتھ دون إقصاء أو تمییز. بحقوقھ و

ھمیش التعبیرات الثقافیة األساسیة استمرار تنمیط الثقافة، وتتحّل ھذه المناسبة، والعالم یعیش أوضاعا استثنائیة، سمتھا 

وتنامي مظاھر التطرف، واألعمال  .بي غایتھ تسلیع اإلنسان وتحقیق األرباحلفائدة نموذج ثقافي رأسمالي غر متنوعةال

وجود التنظیمات اإلرھابیة في صلب وقد صار ز الثقافیة والتراث اإلنساني. اإلرھابیة واإلجرامیة المستھدفة للرمو

مثال اختراق شبكات الھجرة  من خالل(الحسابات الجیوسیاسیة الدولیة، وانخراطھا في الحركة الدولیة للجریمة المنظمة 

تھدیدا حقیقیا لألمن والسلم العالمیین، وكذا لسالمة األفراد وممتلكاتھم. وھي كذلك من ، )السریة وتھریب السالح ...إلخ

 أھم التحدیات التي تواجھ احترام حقوق اإلنسان.

فوارق وتكرس المعالم واألھداف،  واضحةالتي تنھجھا الدولة غیر  "ثقافیةالسیاسة "ال على المستوى الوطني الزالت

وتفاوتات في دعم الفعل الثقافي بین المركز والجھات، وما بین العالم القروي والحضري، وما بین التعابیر والمكونات 

  .الثقافیة الوطنیة

فة غائبة   احیث الزالت ھذه الثقمظاھر التمییز ضد الثقافة األمازیغیة في السیاسات العمومیة بالمغرب،  وھو ما تؤكده

  .بالمغرب أو خارجھللدولة في البرامج الرسمیة ومھمشة فن، البداعي واإلمجاالت  في عن البرامج العمومیة

إجماع النخبة السیاسیة بالمغرب على التأجیل، غیر المبرر، في  ،تمییز ضد المكون األمازیغي، كذلكتتجلى مظاھر ال

طرح القانون التنظیمي إلحداث المجلس الوطني وي للغة األمازیغیة، القانون التنظیمي لتفعیل الطابع الرسم إلصدار

للغات والثقافة المغربیة في شروط تنتفي فیھا الشفافیة والوضوح وغیرھا من مبادئ الحكامة وربط المسؤولیة بالمحاسبة 

  إنصاف األمازیغیة.ضد المتعاقد بشأنھا دستوریا، بما یعنیھ ذلك من تواطؤ 

 ، باإلدماجالتي صدرت ھذه السنة والجھاتاألمازیغیة في القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة  لم تحظ ،وقبل ذلك

صرار إصدار نصوص قانونیة تكّرس التمییز بإ وواصلت التشریعي الختیارھاالمنصف والعادل بل ظلت الدولة وفیة 

  مغرب التعدد واالختالف الذي نصبو إلیھ.ب على ترسانة قانونیة ال تناس وحافظتضد األمازیغیة لغة وثقافة وحضارة، 

، في أبعاده الدولیة والوطنیة على وعي بصعوبة المسار المؤدي إلى إنصاف األمازیغیة "أزطـّـا أمــازیـغ"إننا في 

ومقتنعون/ات بجسامة المھام الملقاة على عاتق المدافعین/ات على الحقوق والحریات، ونعتقد أن التوقف لتقییم وضعیة 

" نضال مستمر من أجل مأسسة غة األمازیغیة بالمغرب جزء أساسي من ھذه المھام. لذا ٱخترنا لمؤتمرنا األخیر شعار الل

األمازیغیة في مغرب دیمقراطي علماني متعدد ومتنوع"، وھو تكثیف لمختلف الھموم التي تسكنُنا، فنضالنا مستمر من 
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تضمن الحقوق وتحمي الحریات، مؤسسات تعمل على البحث  أجل المأسسة ألننا نؤمن بضرورة بناء مؤسسات قویة

  وتطویر األمازیغیة لغة وثقافة وتاریخا، وترصد كل انتھاك للحقوق اللغویة والثقافیة وتتصدى لھ.

ونضالنا مستمر كذلك من أجل الدیموقراطیة كأداة وكقیم توفر للجمیع الحق في التعبیر والتفكیر والُحكم، وتحارب 

حترام حریة االستبداد وٱ حتكار السلطة، وفي ُصلبھا العلمانیة كضمانة للنسبیة ورفع القداسة عن الشأن الدنیوي، وأساسا 

  االعتقاد والقناعات الدینیة والوجدانیة، وباعتبارھا كذلك جزًء من التجارب التاریخیة لألمازیغ في تدبیر شؤونھم.

والتنوع وٱحترام االختالف، باعتبارھا منطلقا وغایة في آن، ونضالنا أیضا مستمر من أجل نشر وإشاعة قیم التعدد 

ونسعى أن یتبناھا كل الفاعلین على ٱختالف مواقعھم ومستویاتھم، والتخلي عن ضیق التماثل لالنطالق في رحابة الكونیة 

 وقبول اآلخر.

ا الحثیث لكل ما لھ صلة ویعتمد ھذا التصریح في مضامینھ، على المعطیات المتوفرة ألزطا أمازیغ من خالل رصدھ

والقصاصات أالواردة من المناضلین والمناضالت،  التقاریرمن خالل سواء األمازیغیة،  بالحقوق اللغویة والثقافیة

 .العمومیین مختلف الفاعلین، أو اإلجراءات المتخذة من طرف المتدخلیننات والمواقف المعبر عنھا من اإلخباریة والبیا

والذي تمیّز بإیداع ترجمة ( 2014تقدیم التصریح السنوي لسنة  تاریخ منالتي تمتد الزمنیة  ویغطي التصریح الفترة

قوق أمازیغیة بحرف تیفناغ لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمنشور ضمن الترجمات لدى المفوضیة السامیة لح

  .2015دجنبر 10إلى غایة  اإلنسان باألمم المتحدة)

ة عملیة الرصد وتعقیدھا، نسجل كذلك حاجتھا لالحترافیة والمأسسة، وندعو كافة المھتمین وإذ نجّدد التذكیر بصعوب

  التمتع بالحقوق الثقافیة واللغویة األمازیغیة في المغرب. في بالسعي إلحداث مرصد مدني متخصص في توثیق التمییز

  ونلتمس منكم العذر لما قد یشوب ھذا العمل من نواقص.

لمنظومة  األعمال الرقابیة ضد الحقوق اللغویة والثقافیة في مستویات أساسیة، رصد التمییز ألربعینقسم التقریر 

على مستوى تجلیاتھ ل لیخصص محور ثالث، التشریعيوفي المجال القانوني  حقوق اإلنسان كمحور أول ثم رصده

  في ھذا الشأن: أمازیغ توصیات ومطالب أزطال األخیرفي  فنخلص، الممارسة

  :لمنظومة حقوق اإلنسان األعمال الرقابیة رصد التمییز ضد الحقوق اللغویة والثقافیة في: ألولالمحور ا

ستعدادھا للتعاون مع المنظومة ٱشتغالھا، وتذكـّر بٱالدولة المغربیة تشبثھا بمرجعیة حقوق اإلنسان وآلیات  علنت

" المملكة  أنّ  ینص الدستور المغربي في دیباجتھ علىفي ھذا السیاق  .العالمیة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

المغربیة، العضو العامل النشیط في المنظمات الدولیة، تتعھد بالتزام ما تقتضیھ مواثیقھا من مبادئ وحقوق وواجبات، 

السالم  وتؤكد تشبثھا بحقوق اإلنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا. كما تؤكد عزمھا على مواصلة العمل للمحافظة على

  ".واألمن في العالم

ولعل تنفیذ توصیات المنبثقة عن األعمال الرقابیة لمنظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، أھم مظھر من مظاھر 

الوفاء بااللتزامات الدولیة في مجال حقوق اإلنسان من طرف الدول. وقد تلقّت الدولة المغربیة العدید من التوصیات ذات 
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كأحد تجلیات عدم جدیة نقدمھا ھنا  ،لغویة والثقافیة األمازیغیة، ونظرا ألھمیتھا وألنھا بقیت دون تفعیلالصلة بالحقوق ال

  بضرورة تنفیذھا: ناتشبث وتجدید بھا من خالل التذكیر ،الحكومة في محاربة التمییز في مجال الحقوق اللغویة والثقافیة

 2006رغم أن الدولة المغربیة صرحت منذ أكتوبر : العنصريجمیع أشكال التمییز  التفاقیة الدولیة للقضاء علىا 

جماعات من الستالم ودراسة الرسائل المقدمة من األفراد أو ٱفي  القضاء على التمییز العنصري جنةلختصاص ٱب

 اقیةرة في ھذه االتفنتھاك من جانبھا ألي حق من الحقوق المقرّ ٱعون أنھم ضحایا أي والذین یدّ الداخلین في والیتھا، 

في الجریدة الرسمیة كما أن الدولة الطرف لم تنشئ  ، إال أن ھذا التصریح لم ینشر بعدُ 14حسب الفقرة األولى من المادة 

  من االتفاقیة. 14كما تنص على ذلك الفقرة الثانیة من المادة  ھذه المھام ھن جھازا في إطار نظامھا القانوني تناط بأو تعیّ

 قدمت الدولة المغربیة تقریرھا الدوري الرابع أمام ھذه اللجنة،  :الجتماعیة والثقافیةاالقتصادیة وا لجنة حقوق

، في جّو ساده االستیاء من مختلف الفاعلین المدنیین وال سیما المنتمین للحركة األمازیغیة 56وتمت مناقشتھ في الدورة 

 ح وتحقیر لعمل الجمعیات في ھذا المجال.شغیل المغربي الذي ترأس الوفد الرسمي من قدما صدر عن وزیر التبسبب 

ویة األمازیغیة، وتضمن التقریر الصادر عن أشغال الدولة ثالث عشرة توصیة ذات صلة بالمطالب الثقافیة واللغ

  ما یلي، أوصت اللجنة الدولة المغربیة:یمكن تلخیصھا فی

 المنصوص علیھ في الفصل الخامس من  بإقرار القانون التنظیمي الخاص بتفعیل الطابع الرسمي للغة األمازیغیة

  الدستور، في أسرع وقت ممكن.

 بمضاعفة جھودھا من أجل ضمان التعلیم االبتدائي والثانوي والجامعي باللغة األمازیغیة  

  بالرفع من نسبة حضور األمازیغیة في قنوات اإلعالم العمومي  

 الجدد بالحل النھائي لمعضلة منع تسجیل األسماء األمازیغیة للموالید  

  بمناھضة التمییز ضد األمازیغیة خصوصا في مجال التعلیم والتشغیل، وإقرار قانون متكامل لمنع كافة أشكال التمییز

  ، وتدابیر استثنائیة مؤقتة إن اقتضى األمر-المباشر وغیر المباشر–

 ھمشة ومحو الفوارق بوقف الھجوم على الملكیة، ونزع األراضي وتھجیر السكان، ووضع خطط تنمویة للمناطق الم

  بین الجھات والمناطق

  بالعمل على احترام التعدد الثقافي، وضمان مشاركة الناطقین باألمازیغیة في الحیاة الثقافیة، والتعبیر عن ھویتھم

  والتعریف بعاداتھم وتاریخھم ولغتھم

حول التمتع بالحقوق االقتصادیة  وأخیرا طالبت اللجنة الدولة المغربیة، بتوفیر إحصائیات ومعطیات دقیقة بشكل منتظم

واالجتماعیة والثقافیة. مع العمل على نشر وتعمیم مضامین المالحظات والخالصات الختامیة لدى المسؤولین العمومیین 

والسلطات القضائیة والمحامین وعموم المواطنین. مع إشراك الجمعیات المدنیة في الحوار الوطني حول إعداد التقریر 

 .2020أكتوبر  31طالبت اللجنة بتقدیمھ في أفق  المقبل، الذي
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 درجت اللجنة الحكومیة لحمایة التراث الثقافي الالمادي التابعة لمنظمة الیونسكو في جلستھا التاسعة أ: الیونیسكو

ي المنعقدة بباریس "األركان، معارف ومھارات مرتبطة بشجرة أركان"، على القائمة التمثیلیة للتراث الثقافي الالماد

  یبرز القیمة العالمیة االستثنائیة للرأسمال الالمادي لتراثنا الثقافي ویعطیھ مكانة مھمة.، فإذا كان ھذا التصنیف لإلنسانیة

حامالت رئیسیات لھذه المعارف الوحیدة من نوعھا في العالم والمرتبطة النساء ھذه المنطقة فالبد أن تنعكس على 

  باستغالل األركان

 الحظت كل من لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ولجنة ألسماء األمازیغیةرفع الحضر على ا :

القضاء على التمییز العنصري ولجنة حقوق الطفل، الحضر القانوني والعملي الواقع على إطالق األسماء األمازیغیة على 

ه ارات الثقافیة لذویھم، ولكن كل ھذاالختیالموالید الجدد وطالبت برفعھ وتمتیعھم بحقھم في أسماء توافق ھویتھم و

الممارسة فسنقدم في في أما  ،حیث مازال قانون الحالة المدنیة لم یعرف تعدیالت في ھذا االتجاه ،التوصیات لم تنفذ بعد

 الفقرات الموالیة الدلیل على استمرارھا في نفس النھج.

 تقریرھا في الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  لجنةالحظت : غیاب برامج حكومیة لمحو األمیة باألمازیغیة

ستمرار ذلك الغیاب، فكل البرامج الرسمیة ٱغیاب برامج حكومیة لمحو األمیة باألمازیغیة، ونأسف لتأكید  2006لسنة 

ع بل نرى أن لمحو األمیة ِحكر على اللغة العربیة، ولم یساھم إحداث وكالة وطنیة لمحو األمیة في التخفیف من ھذا الوض

 .غیاب أي تعریف لألمیة واللغات المستھدفة بھا یجعل الوضع أكثر تعقیدا

 توصي لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الدولة بسن برامج تحافظ على الھویة الحیاة الثقافیة للطفل :

 األمازیغیةستقلة في الحقوق الثقافیة غیاب اللغة الثقافیة للطفل وتسمح لھ بالتمتع بحقوقھ الثقافیة. كما الحظت الخبیرة الم

  في األنشطة الثقافیة المدرسیة (المسرح المدرسي نموذجا). 

 نتائج أشغال آلیات حقوق اإلنسان: طالبت لجنة حقوق الطفل الدولة المغربیة، بتعمیم تقاریرھا الحقوقیة  نشر

 مازیغیة، لتصل إلى الجمھور الواسع. والخالصات والتوصیات الناتجة عن أشغال اللجنة باللغة األ

  دعم الفن األمازیغي: أوصت الخبیرة المستقلة في الحقوق الثقافیة بتخصیص إعانات للفنانین المبدعین باألمازیغیة

والمسارح والجمعیات الفنیة األمازیغیة بما في ذلك الفنانون األمازیغ ضمن الفرق التي تسافر إلى الخارج لتمثیل ثقافة 

  ب.المغر

 بتقدیم التمویل والمساعدة  أوصت الخبیرة المستقلة في الحقوق الثقافیة :حضور اللغة األمازیغیة في الحیاة العامة

الكافیین لتدبیر بناء القدرات من أجل تعزیز استخدام اللغة األمازیغیة في التعلیم والحیاة العامة. وتعزیز المھارات اللغویة 

 إلداریین والقضاة والمحامین الذین یقّدمون الخدمات للناطقین باألمازیغیة.في صفوف الموظفین الحكومیین وا

 طالبت الخبیرة المستقلة في الحقوق الثقافیة إصالح قطاع التعلیم من أجل ضمان استخدام تدریس اللغة األمازیغیة :

الالئحة الرسمیة للكتب التي تعّدھا  اللغة األمازیغیة في جمیع المجاالت التعلیمیة، وإدراج الكتب المدرسیة األمازیغیة في

 وزارة التربیة الوطنیة لتوزیعھا بالمجان في المدارس.
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  والتشریعيرصده في المجال القانوني  الثاني:المحور 

مازالت الترسانة القانونیة المغربیة الجاري بھا العمل ُحبلى بمظاھر التمییز واإلقصاء ضد األمازیغیة، ولم نسِجل ھذه 

) إلغاء أي نص من ھذه النصوص، بل على العكس من ذلك اجتھدت القطاعات الحكومیة في إصدار 2015السنة (

نصوص وقوانین تزید من وطأة التمییز واإلقصاء، وتجاھلت الدولة بعض الحقول التي تستدعي تشریعات ستكون لصالح 

  األمازیغیة.

یغیة الغائب األكبر أثناء مناقشة القوانین التنظیمیة كانت األماز: الجھاتو القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة

، وسبق ألزطا ان قدمت على المستوى الترابي، رغم أنھا مناسبة سانحة إلدماج األمازیغیة والجھات للجماعات الترابیة

  مذكرة بھذا الخصوص، نعید ھنا التذكیر بأھم المالحظات المسجلة في ھذا الصدد:

 لى دور الجھة في الحفاظ على التعبیرات اللغویة المحلیة التي جاء بھا الدستور.ال ینص القانون التنظیمي ع  

  ال ینص القانون التنظیمي على دور الجھة في إعداد سیاسة لغویة جھویة والمساھمة في تنفیذھا وتطویرھا وتنمیتھا بما

 یتكامل مع مشروع ترسیم اللغة األمازیغیة الوطني.

 لجھة في إطار اختصاصاتھا الذاتیة وھي االختصاصات التي یتم تمویلھا من میزانیتھا ال یمنح القانون التنظیمي ل

الخاصة إال دورا متواضعا في مجال الثقافة ھو المحافظة على المواقع األثریة وتنظیم المھرجانات الثقافیة، في حین یضع 

صیانة اآلثار ودعم الخصوصیات الجھویة نفس القانون اختصاصات مھمة ھي االعتناء بتراث الجھة والثقافة المحلیة و

وإحداث وتدبیر المؤسسات الثقافیة ضمن االختصاصات المشتركة بین الجھات والدولة. مما یفرض على الجھات في 

  معظم الحاالت القبول بشروط المركز باعتباره المانح للموارد المالیة الالزمة.

 یم من الدولة إلى الجھات في إطار التمایز والتجریب واحدة من تبقى االختصاصات المنقولة في مجال الثقافة والتعل

 اإلمكانات المتاحة للجھات للمساھمة في التدبیر الثقافي واللغوي والتربوي لكن دائما في إطار احترام شروط المركز. 

  مازیغیة في دورات على استعمال اللغة األمازیغیة داخل المرافق الجماعیة، ولم ینص على استعمال اللغة األ ینص  لم

  المجلس واجتماعات اللجان والمكتب.

  ال ینص المشروع على دور للعماالت واألقالیم في مجال التنشیط الثقافي. ولم یولي العامل الثقافي واللغوي والتربوي

یة وتأھیل العالم أھمیة كبیرة ضمن المھام التنمویة التي أنیطت بالعمالة واإلقلیم رغم دوره األساسي في التنمیة االجتماع

 القروي.

  عدم التنصیص على ضرورة مراعاة برنامج التنمیة للعمالة واإلقلیم الستراتیجیات الجھة في مجال التنمیة وأیضا على

 ضرورة توفیر التناسق والتكامل بینھما وذلك شرط أساسي في مجال التدبیر الثقافي واللغوي. 

 داخل المرافق الجماعیة، وفي دورات المجلس واجتماعات اللجان  عدم التنصیص على استعمال اللغة األمازیغیة

  والمكتب.
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  تقلیص التوزیع الجدید الختصاصات الجماعات الترابیة والجھات من الدور التنموي للجماعات لتصبح مسؤولة فقط عن

بالداخلیة مما یجعل إدماج  لسلطة الحكومیة المكلفةاألعمال المتعلقة بخدمات القرب طبقا لألنظمة الموحدة التي تقررھا ا

 .األمازیغیة ضمن الخدمات العمومیة شأنا مشتركا بینھما

  ال یخول القانون التنظیمي للجماعات في إطار االختصاصات الذاتیة صالحیات معینة في المجال الثقافي على خالف

الذي كان یخول للجماعات القرویة والحضریة في إطار اختصاصاتھا الذاتیة دورا  17.08المیثاق الجماعي السابق رقم 

مھما في التنشیط الثقافي والحفاظ على خصوصیات التراث الثقافي المحلي وإنعاشھا. وھو ما یعتبر تراجعا عن منح 

  التدبیر الذاتي للجماعات في المجال الثقافي. 

 ُن القانون في إطار االختصاص المحافظة على خصوصیات التراث ات المشتركة بینھا وبین الدولة من المساھمة في یَمكِّ

الثقافي المحلي وتنمیتھ. وھو ما یحتاج إلى توافق بینھما في إطار التعاقد وقد تُلزم الجماعات بقبول قرارات المركز مما 

  یقلل من دورھا التقریري.

 رات المحلیة واإلبداع بھا والمساھمة في الحفاظ علیھا.ال ینص القانون التنظیمي على تشجیع تداول التعبی 

  على استعمال اللغة األمازیغیة داخل المرافق الجماعیة، وال في دورات المجلس واجتماعات اللجان القانون ال ینص

 والمكتب.

ت الترابیة خالصة عامة: ال تمنح ھذه المشاریع اختصاصات مھمة في مجال تدبیر التعدد اللغوي والثقافي للجماعا

  والجھات، بل ظلت الدولة صاحبة المبادرة والقرار في تدبیر الخصوصیة الثقافیة واللغویة للوحدات الالمركزیة.

 یولیوز  24، الصادر في قرار وزاري بالمصادقة على دفتر الضوابط البیداغوجیة لمعھد العالي لإلعالم واالتصال

 غیة في ھذه المؤسسة األكادیمیة المھمة، في حین عّزز موقع اللغة العربیة.والذي لم یتضمن أیة مكانة للغة االمازی 2015

  أبریل  22الصادر في  2.12.389بتغییر وتتمیم المرسوم رقم  2015ماي  19 صادر في 2.15.218مرسوم رقم

 وعویة.الذي أقصى األمازیغیة من أیة وظیفة تحسیسیة وتشروط وكیفیات عنونة المنتجات الغذائیة  بتحدید 2013

 العالمة الفارقة وتبقى : المكلفة بإعداد القانون التنظیمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة اللجنة

بمبادرة من وزارة الثقافة إلعداد القانون التنظیمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة  ي إحداث لجنةلھذه السنة ھ

للجنة في تعتیم إعالمي كبیر، حیث لم تعلن اللجنة عن أسماء أعضائھا وسیاق إحداثھا اجتماعات ھذه ا تالمغربیة، وانطلق

إال بعد احتجاج العدید من مكونات الحركة األمازیغیة. التي أصدرت بیانا تندد فیھ بالمقاربة المعتمدة في عمل اللجنة. 

وط الكفیلة بصیاغة رؤیة تعددیة تھدف إلى حیث تغیب الشر مازالت تركیبة اللجنة ومنھجیة عملھا موضوع انتقاد واسعو

 .المساواة بین اللغتین الرسمیتین وتحقیق العدالة اللغویة
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 .الممارسةمستوى الرصد على : الثالثالمحور   

سواء في المجاالت التي شملھا التشریع أو التي تغاضى عنھا، تبقى الممارسة العملیة ھي المعیار األساسي لقیاس مدى 

العدید  2015ولة ومؤسساتھا لتمتع األفراد والجماعات بحقوقھم اللغویة والثقافیة األمازیغیة، وقد عرفت سنة احترام الد

  من االنتھاكات لحقوق اإلنسان تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر في الحقوق اللغویة والثقافیة األمازیغیة في المغرب: 

 بمدینة الدار البیضاء 2015دجنبر  28 زوال یوم األحد واجھت القوات العمومیة :والتعبیر الحق في التنظیم 

تدخل وبعد  .نذارإقبل انطالق المسیرة وبدون سابق  بالھروات والسب والشتم حتى "توادا ن إیمازیغن"مسیرة حركة 

مني عنیف تم تسجیل إصابات في صفوف المحتجین والمارة، وتوقیف عدد من الشباب ومصادرة ھواتفھم وأعالم أ

حیث تم قمع حركة توادا إیمازیغن مرة  2015أبریل  19مدینة أكادیر یوم  في الممارسة تتكررتصویر. نفس وآالت 

 .بنفس األسالیب أخرى

العدید من مكونات الحركة األمازیغیة بإطالق سراح معتقلي الحركة الطالبیة األمازیغیة،  تطالب الزالت كما أنھ

 مة العادلة لھما.واعتبارھم معتقلي رأي وضمان شروط المحاك

 خطاب : لم تستوعب وسائل اإلعالم، الرسمیة والخاصة، الكالسیكیة والحدیثة، التحقیر في اللغة اإلعالمیة

ن تعامل بھ األمازیغیة، بل نجدھا تواصل استعمال مصطلحات قدحیة وإقصائیة من قبیل اإلنصاف والتقدیر الذي یجب أ

وقد كانت ، فكارالدولة لم تتدخل لمنع تداول ھذا النوع من العبارات واأل. ولألسف (المغرب العربي، والبربر...إلخ)

ضد ذكرى االحتفال بعید "االستقالل" مناسبة لبث العدید من المواد اإلعالمیة المغرضة، تحمل رسائل صریحة ومبطنة 

 .األمازیغیة الحقوق

 ة بتقویة الدعم الموجھ للفنون والثقافة : في الحین الذي تطالب فیھ الحركة األمازیغیالمھن الفنیة والثقافیة

ء األمازیغیة المكانة الالئقة بھا. بوّ ـُ األمازیغیة، وتكریم المشتغلین في ھذا المجال، نجد المھرجانات واألنشطة الثقافیة ال ت

ن أجور بی فحضور األمازیغیة في المحطات الفنیة والثقافیة الوطنیة والجھویة ضعیف جدا، ناھیك عن التفاوت الواضح

ونستدل على ذلك بحرمان مھرجان إسني ن ؤورغ للسینما  مازیغیة مقارنة مع غیرھم.وتعویضات المبدعین باأل

 األمازیغیة من دعم وزارة االتصال قیاسا بغیره من المھرجانات المشتغلة على تیمات أخرى.

 ا بالحزم والجدیة المطلوبین مم لم تتم اإلحصاء عملیة سجلت أزطا أمازیغ أن: العام للسكان والسكنى اإلحصاء

 ، مفارقة للواقع وغیر مفیدة لبناء أیة سیاسیة عمومیة بقصد إنصاف األمازیغیة.التي صدرت متأخرة جدا، جعل النتائج

 والخالصات المستقاة منھا تساءل سیاسات الدولة أكثر مما تزكیھا.

 كایات بخصوص حرمان اآلباء من إطالق شل سنة، توصلت منظمتنا ب: كالعادة وككمنع األسماء األمازیغیة

األسماء األمازیغیة على موالیدھم، سواء داخل المغرب أو في مصالحھ القنصلیة والدیبلوماسیة بالخارج، ونذكر على 

رفض مصلحة شؤون الحالة المدنیة التابعة للقنصلیة المغربیة بمدینة أوسلو النرویجیة تسمیة وتسجیل حالة سبیل المثال 
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سم األمازیغي "سیمان" من طرف مكتب الحالة المدنیة بجماعة إفران رفض تسجیل اال". كما تم ازیغي "تیلیالاالسم أم

 .2015یونیو  03األربعاء  یوم- كلمیمإقلیم -األطلس الصغیر

 ن الدیني وفضاءات لمتاحة اجتماعیا ورسمیا للشأ: یستغل بعض رجال الدین القداسة االخطاب الدیني التحریضي

مین على مازیغیة والمنتسبین إلیھا، في غیاب تام ونھائي للدولة والقیّالحركة األ ضد خطاب تحریضي، لتمریر العبادة

في إحدى  بدر بالحي الصناعي بتیزنیت وم لفظي وتحریض من طرف إمام مسجدإذ تم تسجیل واقعة ھج الشأن الدیني.

 خطب صالة الجمعة، دون أن تتم محاسبتھ لحدود الیوم.

 یشكل ملف تدریس األمازیغیة جزء من صورة قاتمة وأزمة شاملة یعرفھا قطاع التعلیم بشقیھ العمومي  :التعلیم

والخصوصي وبمختلف مستویاتھ، فمازال ملف تدریس األمازیغیة یدبّر بعشوائیة ومزاجیة من طرف المكلفین بھذا 

"الدستور تحدث عن األمازیغیة لكن  أنّ أن قال  ازیغیة بعدغضب الجمعیات األم ألھب وزیر التربیة الوطنیةقد القطاع. ف

شكایات واردة من عدد من األساتذة طا على العدید من الكما تتوفر أزلم یتحدث عن ضرورة تدریسھا أو عدم تدریسھا"، 

 وفي .استقرارھم المھني مھدد بقرارات إلغاء التكلیف بتدریس األمازیغیةن أ ؤكدونخصصین في تدریس األمازیغیة یالمت

رس بنیابة تیزنیت كم/ موالي مازیغیة في مجموعة من المداتراجع تدریس األھذا الصدد رصد فرع أزطا أمازیغ بتزنیت 

المدرسي ضمن األطقم اضافة إلى عدم توزیع الكتاب ، یروني، م/ م خالد بن الولید، م/ م الساقیة الحمراء، م/ م البیوسف

زیغیة في مجال محاربة مااأل استثماروعدم  2015/2016 الدراسيم طار عملیة ملیون محفظة للموسإالمدرسیة في 

  قلیم.األمیة باإل

تافراوت إقلیم تزنیت عزمھم مقاطعة الدراسة یوم  لثانویة التأھیلیة الجدیدة بمركزا ذأعلن تالمیوفي سابقة من نوعھا 

بحلول السنة األمازیغیة الجدیدة،  حتفاءً امن السنة األمازیغیة،  2965ینایر  01، الذي یصادف 2015ینایر  13الثالثاء 

بعض من رجال  خاضوفي نفس الموضوع ، كما سینظمون وقفة احتجاجیة للمطالبة بإقرار ءیض ءینایر عیدا وطنیا

  .التعلیم بمختلف المؤسسات التعلیمیة بمنطقة تافراوت إضرابا عاما لیوم واحد لنفس السبب

 المناطق الناطقة باألمازیغیة األكثر استھدافا بإجراءات ومساطر  تعدّ : الحق في األرض والثروات الطبیعیة

قانونیة تمس بالحق في الملكیة، سواء من خالل فتح الباب للمستثمرین دون احترام للشروط المادیة والثقافیة والبیئیة 

 الشيءنفس منطقة وتضرر الفرشة المائیة بال الذي نتج عنھألحجار بجماعة میرغت وانموذج لمقلع للسكان األصلیین 

الفرشة  نتیجة شحّ قا كولدن منیینغ" أة من منجم الذھب و النحاس "منجم ر المتضررییغإفال أ جماعة ینطبق على ساكنة

نتھاك لحقوقھا مازیغیة و اا نتج عنھ تھجیر قسري للساكنة األالتدھور الكبیر للواحات القریبة من المنجم ممالمائیة و

  درار.أاالقتصادیة بمجال 

غراق إة للقنص ومحلی والغابات لجمعیةمن طرف المیاه  بمنطقة تفراوت ملن"آكراء أراضي "یأتي في نفس السیاق 

  .وتضرر فالحتھمالمنطقة بالخنزیر البري مما نتج عنھ انتھاك صریح لحقوقھم التاریخیة في االنتفاع بخیرات المنطقة 

 اد لفائدة المنفعة العامة أو بدعوى التنمیة، في ھذا اإلطار تأتيأو من خالل إجراءات إداریة للدولة تمس بملكیة األفر

یة مباشرة كل من المندوبیة السام حالت بطریقة تزنیت حیثقلیم إعي التي باشرتھا وزارة الفالحة بعملیة التحفیظ الجما
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دون تحفیظ  ،موعاضي الجرأا الجھاز الوصي على ھبصفت ون القرویة لعمالة تیزنیتؤمصلحة الشللمیاه والغابات و

  .ملكیتھا تثبتتوفرھا على رسوم المحلیة رغم حیازتھا لسنوات وراضي الساكنة أمجموعة من 

 مازال الفضاء العام حكرا على اللغة العربیة والفرنسیة، بمقتضى إجراءات وقرارات : األمازیغیة في الفضاء العام

ستوري الحالي. نذكر ھنا مبادرة المنظمة المغربیة لحقوق اإلنسان إداریة قدیمة أو حدیثة، ال تأخذ بعین االعتبار الواقع الد

بشأن إدراج  المدیر العام للخطوط الجویة الملكیة المغربیةو مدیر المكتب الوطني للسكة الحدیدیة نبمراسلة كل م

 17راسلة بتاریخ األمازیغیة ضمن لغة التواصل والخدمات بالمؤسستین المذكورتین، وھو ما لم تستجب لھ منذ إرسال الم

  .2014 دجنبر

أزطا أمازیغ، بنسخة من مراسلة تم توجیھھا للسید وزیر التجھیز والنقل من طرف جمعیة أرباب مؤسسات كما توصلت 

وتدعو المراسلة السید وزیر التجھیز إلى تدریس قواعد السیر  .تعلیم السیاقة بكل من إقلیم اشتوكن أیت بھا وإقلیم أكادیر

یغیة مع دبلجة أقراص االمتحان إلى اللغة األمازیغیة، أسوة باللغة العربیة واللغات األجنبیة والسیما الفرنسیة باللغة األماز

. وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة التجھیز واللجنة الوطنیة للوقایة من حوادث السیر قادت حمالت حسب ما ورد في الرسالة

 لن تتضمن ولو وصلة واحدة باألمازیغیة. تحسیسیة واسعة وباعتمادات مالیة مھمة، ولألسف

مقبولة سواء على  خطاء فادحة و غیرأارتكاب رغم االنتشار المطرد للكتابة بحرف تیفناغ في الواجھات العمومیة یالحظ 

  .االمالء ( حالة مندوبیة وزارة الصناعة التقلیدیة بتیزنیت) وأمستوى الترجمة 

 غیاب استعمال اللغة  ،2015شتنبر  04لترابیة والجھات التي نظمت في عرفت انتخابات الجماعات ا: االنتخابات

 التي تشرف علیھا باستثناء الحمالت الدعائیة العملیة االنتخابیة في كل مراحل األمازیغیة من طرف السلطات العمومیة

مستوى الدعامات  سواء على للغة األمازیغیة الباھتبالحضور  االنتخاباتكما اتسمت ھذه  االقتراعللمشاركة في 

للمتنافسین أو على مستوى برامجھم التي لم تعر أدنى اھتمام إلدماج اللغة األمازیغیة  االنتخابیةوالملصقات والمنشورات 

 ي.في تدبیر الشأن الجھوي والتراب

 وقف فرع أزطا بإفران األطلس على عملیات تدمیر وإھمال للنقوش الصخریة بالمنطقة: النقوش الصخریة ،

  .عدم اھتمام السلطات بالموضوع وعدم اتخاذ أي قرار في سبیل الحفاظ على ھذا الموروث الوطني وسجل

  المحور الثالث: توصیات ومطالب أزطا أمازیغ:

  :"أزطـّـا أمــازیـغ"ألجل ذلك فالمكتب التنفیذي للشبكة األمازیغیة من أجل المواطنة 

ان إطارا تشریعیا وأساسا لكل سیاسة عمومیة، ومالءمة یطالب الدولة بجعل المرجعیة الدولیة لحقوق اإلنس - 1

  الترسانة القانونیة الوطنیة مع ما تقتضیھ االلتزامات الدولیة مع االستفادة من التراكم الحقوقي المحلي في وجھھ الُمشرق.

ین الواردین التعجیل بإصدار القانونین التنظیمی إلى رفع الحیف الدستوري على األمازیغیة لغة وھویة، عبریدعو  - 2

  في الفصل الخامس من الدستور، بما یسمح بإرساء مؤسسات قویة قادرة على تأھیل األمازیغیة وتقویتھا وحمایتھا.
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یدعو إلى تنقیح الترسانة القانونیة من كل النصوص التي تكرس التمییز ضد األمازیغیة، والكّف عن إصدارھا، مع  - 3

عرقي وتحمي ضحایاه ووضع سیاسات عمومیة تتبنى قواعد المساواة تعزیزھا بنصوص تـُجّرم التمییز اللغوي وال

  واإلنصاف.

یدعو إلى إعادة النظر في كل السیاسات واإلجراءات الرامیة إلى اغتصاب ملكیة األراضي والثروات الطبیعیة  - 4

  یر المتعلقة بھذا الملف.الخاصة بالجماعات والقبائل، واستحضار ثقافة السكان وقوانینھم المحلیة وإشراكھم في كافة التداب

یدعو اإلطارات الدیموقراطیة المستقلة إلى تقریب الرؤى وتضافر الجھود، لمناھضة كافة أشكال التمییز ومواجھة  - 5

 االستبداد الثقافي واللغوي وطرح بدائل مدنیة في الفكر والممارسة.

 

 

  المكتب التنفیذي

  2015دجنبر  10الرباط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ألزطا أمازیغ رفقتھ بطاقة تعریفیة  
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  ریفــــة تعـــــبطاق
منظمة غیر حكومیة تأسست بمقتضى القانون  – أزطـّـا أمـــازیغ –الشبكة األمازیغیة من أجل المواطنة 

فرعا في مختلف مدن ومناطق المغرب، یسیرھا  25، ولھا حوالي 2002المغربي للحریات العامة، في یولیوز 

  س وطني ولجان وظیفیة للشباب والمرأة.مكتب تنفیذي بالمقر المركزي بالرباط، ومجل

  :ةالتنظیمی لتزاماتاال

 .عضو مؤسس للنسیج المدني لمالحظة االنتخابات  

 عضو مؤسس للمرصد المغربي للحریات العامة  

 عضو مجلس إشراف المنتدى االجتماعي المغاربي  

 عضو مجلس إشراف المنتدى االجتماعي المغربي  

 أمیاواي إیمازیغن "غیة الدیموقراطیة المستقلة عضو مؤسس تنسیقیة الجمعیات األمازی "  

 عضو منسق الفیدرالیة الوطنیة للجمعیات األمازیغیة بالمغرب  

 عضو الحركة من أجل دستور دیموقراطي  

 عضو في لجنة وضع الخطة الوطنیة في مجال الدیموقراطیة وحقوق اإلنسان  

  اإلصدارات:

  2005تصدر جریدة أزطا أمازیغ منذ 

 2005 –عري أورفان للشاعر زیري أوضمین الدیوان الش  

  2007دیوان شعري للشاعرة خدیجة أبرنوس  –إلیس نوامان 

  2009الحسین اإلدریسي  –األمازیغیة والدین والحداثة 

  2009مي إیزوال دیوان شعري للشاعرة خدیجة أبرنوس 

  2009 -مجموعة قصصیة للكاتب صالح أكرام  –نكنین إیواوال  

  2011 –الطیب تاكال  –جموعة قصصیة م –تفوست ن تودرت 

 2011 –مؤلف لألستاذ أحمد أوتزكي  نموذجا،الخمیسات  –منطقة أولماس الجماعي  تجربة جبر الضرر 

  2012الشاعر رشید أوبجا  –الدیوان الشعري إیمال  

  2012سنة  –القانون التنظیمي حول تفعیل الطابع الرسمي للغة األمازیغیة حسب الدستور المغربي 
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 2013 –مؤلف لألستاذ رشید الحاحي –مغرب المھدور األمازیغیة وال  

  2014مؤلف لألستاذ التجاني الھمزاوي  –إنصاف األمازیغیة بالمغرب  

  2015سنة  –دلیل حول إدماج اللغة األمازیغیة في الجماعات الترابیة  

  تقاریر موجھة لألمم المتحدة:

  2010للجنة مناھضة التمییز العنصري سنة  77تقریر موجھ للدورة  

  2012تقریر موجھ للدورة الثانیة من االستعراض الدوري الشامل سنة  

  تقریر للدورة الثانیة منUPR  في إطار ائتالف مؤسسة بنزكري لحقوق اإلنسان 2012سنة  

  2013للجنة حقوق الطفل سنة  67تقریر موجھ للدورة 

  2015ینایر  –النسخة األمازیغیة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  

 2015للجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة مارس  55قریر موجھ للدورة اإلعدادیة ت  

  2015للجنة الحقوق االقتصادیة االجتماعیة والثقافیة شتنبر  56تقریر موجھ للدورة  

  


