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 AZETTAللشبكة األمازيغية من أجل املواطنة  التصريح السنوي أتي ي

AMAZIGH   األمازيغية باملغرب م معطيات قانونية وواقعية حول قد  لي

 املحاور التالية:وفق ذلك و  ،2018 سنة

I.  الدولي العامالسياق 

II.  فتااقية للدولة املغرييةاالاملمارسة 

III.  املؤسسة التشريعيةعمل 

IV. وإجراءات الحكومة راراتق 

V. واملمارسة العملية اليومي الواقع 

للمستجدات الدولية والوطنية  ورصد  حثيثة  تابعةمعلى  عتما فتم اال د قو 

 مازيغيةما والحقوق اللغوية والثقافية األ ذات الصلة بحقوق اإلنسان عمو 

  .على وجه الخصوص

I.  الدولي العامالسياق 

صدور لبتخليد الذكرى السبعين  2018 سنةعلى املستوى الدولي فتميزت 

  زعماء العالم الدعوة للنهوض د  ج  حيث  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 .ONU بحقوق اإلنسان وتعزيز حمايتها بمناسبة انعقا  الجمعية العامة ل

"سنة لغات  2019اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارا بجعل وقد 

اليونسكو بوضع برنامج العمل والسهر  منظمة الشعوب األصلية"، وفتم فتكليف

من أهمها فتنظيم ندوة  ولية كبرى في املوضوع على األنشطة املرفتبطة به، و 
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وحث القرار املنظمات والوكاالت األممية على فتخصيص حيز  .2019نهاية سنة 

كما  عت الجمعية العامة املجتمع  .من أنشطتها ملوضوع الشعوب األصلية

املدني والخبراء واألكا يميين إلى املساهمة الاعالة في فعاليات السنة الدولية 

 .2019الشعوب األصلية للغات 

ر القرار 
 
الدول األعضاء في األمم املتحدة بواجباتها افتجاه الشعوب  وذك

األصلية، من قبيل افتخا  فتدابير تشريعية وإجرائية لتمتيعهم بحقوقهم 

األساسية وحمايتهم من التمييز مع االحترام التام لثقافتهم ولغاتهم ونمط 

  .عيشهم

 عوة الدول إلى إحداث هيئات ، املذكور  القرار  من 23الاقرة  ومما جاء في

وطنية متمتعة بتمويل كاف من أجل فتاعيل خطة العمل املتعلقة بالسنة 

، مع ضرورة التقيد بإشراك الشعوب 2019الدولية للغات الشعوب األصلية 

 .األصلية وممثليها في كل مراحل افتخاذ القرار وفتنايذه

سكو ة اليونالدورة السنوية للجنة الدول األطراف في افتااقي وفي اختتام

صنات اللجنة "مهارات النساء في  .الثقافي الالما ي ثراتبشأن فتصنيف ال

ار س  
 
نان" ضمن الالئحة التمثيلية للتراث الثقافي الالما ي ج  إنتاج فخ

منتوج  وهو  التونسيةلإلنسانية. وهذا الاخار معروف في منطقة بنزرت 

ه في هذه املنطقة ويتميز في زخرفته وألوانفتختص به نساء القبائل األمازيغية 

 .خرفة واأللوان األمازيغية في الوشم والزرابي ... إلخبالشبه الكبير للز 

عناية بحقوق اإلنسان وال ولعل هذه الدعوات الدولية إلى املزيد من ال

سيما حقوق الشعوب األصلية ولغاتهم، كانت نتيجة حتمية لتنامي التهديدات 

ضد مظاهر التعد  الثقافي والتنوع اللغوي في كافة أرجاء املعمور، بسبب رياح 
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ف كار مظاهر االختال نليات وإالعوملة وبسبب القالقل الداخلية واضطها  األق

 .يين الجماعاتو ايز بين األفرا  موالت

II.  فتااقية لددولة املغرييةاالاملمارسة 

املقررة الخاصة املعنية باألشكال املعاصرة بزيارة  2018سنة ميزت فت

ره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
 
للعنصرية والتمييز العنصري وك

مت من 2018 جنبر  21بعقد ندوة صحاية يوم والتي اختتمتها للمغرب،   قد 

  .خاللها خالصاتها وفتوصياتها األولية

رتحيث 
 
الدولة املغريية بالتزاماتها الدولية في مجال  املقررة الخاصة ذك

حقوق اإلنسان، خاصة ذات الصلة بتاعيل مقتضيات االفتااقية الدولية 

 .2014وفتقديم التقرير الدوري املتأخر منذ  CERD ملناهضة التمييز العنصري 

ار الدستوري ينص على تعد  مكونات وروافد الهوية الوطنية، فإذا كان اإلط

م التمييز وينص على املساواة. فإن املغرب مازال ياتقر إلى إطار قانوني  جر  وي 

ه إلى  ومؤسساتي شامل ملكافحة التمييز العنصري، يستند في روحه ونص 

م السعي الحثيث إلى فتحقيق  املرجعية الدولية لحقوق اإلنسان. مما يحت 

املساواة بين املواطنين كي ال يبقى الدستور حبرا على ورق، حسب بالغ املقررة 

األممية التي أوصت بااللتاات إلى وضعية الهشاشة والتهميش التي تعاني منها 

املناطق األمازيغية وسكانها، ووقف نزع األراض ي واستغالل وثرواتها. كما 

ت الدولة   :املغرييةطالب 

  القانون التنظيمي املتعلق بتاعيل الطابع الرسمي  -فتأخير ون -أن تعتمد

 .للغة األمازيغية
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  أن فتضاعف جهو ها الرامية إلى تعزيز استعمال اللغة األمازيغية في

 .التقاض ي واملرافق العمومية في انتظار اعتما  القانون التنظيمي املذكور 

  ة، ساسيأن فتتخذ إجراءات مستعجلة لضمان فتمتع األمازيغ بحقوقهم األ

ال سيما ما يتعلق بالتعليم وحرية التعبير والحق في التنظيم واالنتماء 

 .للتنظيمات السلمية والحقوق اللغوية والثقافية

كما أكدت السيدة املقررة األممية استعدا ها ملواصلة االهتمام بتمحيص 

وضعية األمازيغ واألمازيغية في املغرب على ضوء املطالب واملعطيات التي 

رها الحكومة فتقد
 
مها الحركة األمازيغية، واألجوية والتوضيحات التي فتوف

 .املغريية

III.  املؤسسة التشريعيةعمل 

املتتبعون للشأن األمازيغي من املؤسسة  هينتظر  كان أهم مالعل 

املتعلق  04.16 التنظيميين القانونينمشروعي التشريعية هو املصا قة على 

املتعلق بمراحل فتاعيل  26.16باملجلس الوطني للغات والثقافة املغريية و 

جنة ل برحاين لم افاملشروع لألسفلكن و  .الطابع الرسمي للغة األمازيغية

 في رهاكان آخ، حيث يتم فتأجيلهما مرة فتلو األخرى التعليم والثقافة واالفتصال 

فتضارب  م وجو عال أسباب التأجيل فتداولت وسائل اإل ل وحو . 2018نونبر  21

الحكومية حول فتااصيل املشروع، خاصة ما يتعلق  بين أحزاب األغلبية

 بحرف الكتابة.
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مارسة مللرئيس الحكومة في إطار صالحيافته عريضة برملانيا  130 جهو في املقابل 

بإقرار رأس السنة األمازيغية عطلة رسمية وعيدا وطنيا السلطة التنظيمية 

 .2-00-166قم في املرسوم ر  إلى جانب األعيا  والعطل املحد ة

أن فتتقدم الارق  ون فقد صا ق عليه البرملان  2019لسنة  قانون املاليةأما 

ذ كسابقيه لم يأخ جعل القانون ما م. مقترحات بشأن األمازيغيةواملجموعات ب

 بعين االعتبار التكلاة املالية إلنصاف األمازيغية وفترسيمها.

املتعلق بإعا ة فتنظيم وكالة املغرب  02.15صا ق البرملان على القانون كما 

 التمييزيةالعربي لألنباء الذي ظل محافظا على اسم الوكالة رغم حمولته 

ورغم مطالبة العديد من األصوات بتغيير االسم، والتوقف عن فتداول عبارة 

 .2011املغرب العربي فتماشيا مع املستجدات الدستورية لسنة 

صا ق عليه البرملان وشملت فقد  38.15التنظيم القضائي قانون ويخصوص 

 ون تعديل، وهي املا ة التي  14التعديالت بعض موا ه في حين بقيت املا ة 

 فتكر س هيمنة اللغة العريية على التقاض ي حيث فتنص على:

 



 

 8                                                 2018مازيغية بالمغرب التصريح السنوي حول واقع األ

 ةاملتعلقالذي حد  اإلجراءات  31.13على القانون  كذلك صا ق البرملانو 

داث لجنة لدى املعلومات، ونص على إح ىفي الحصول علالحق ممارسة ب

رئيس الحكومة فتضم في عضويتها فتمثيلية للمجتمع املدني، فتختص في السهر 

 على حسن ممارسة الحق في الحصول على املعلومات. 

املتعلق بمحارية العنف الذي صا ق عليه البرملان و  103.13 قانون الأما 

عرف انتقا ات من طرف مكونات الحركة النسائية، خاصة فقد ضد النساء 

 العنف والتحرش.  عاءاتاإثبات فيما يتعلق بإجراءات مباشرة الدعوى و 

بإعا ة فتنظيم املركز السينمافتوغرافي املغربي،  70.17قانون رقم لاما أ

 صةخا ألسف لم يول عنايةل املتعلق بتنظيم الصناعة السينمافتوغرافية

 .، رغم ما تعرفه من إكراهات في هذا املجالللمنتوج السينمائي األمازيغي

املتعلق بإعا ة فتنظيم  76.15على القانون املصا قة  2018سنة عرفت 

ة التنوع امراع على 37الذي نص في ما فته و املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

 :الجهويةالثقافي واللغوي في تعيين أعضاء املجلس ولجانه 
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IV. وإجراءات الحكومة راراتق 

 الوطنية الخطةباإلعالن الرسمي عن  2018لقد افتتحت الحكومة سنة 

في مجال الديموقراطية وحقوق اإلنسان، وإذا كان اعتما  خطة في هذا 

املجال يعتبر مطلبا  وليا ومكسبا مهما للحركة الحقوقية باملغرب، إال أنه 

ع فتتعامل مفالخطة  يمكن فتوجيه بعض املالحظات لهذا املنتوج الحكومي.

اللغة والثقافة األمازيغيتين باعتبارهما حقوقا ثقافية فئوية، وليس 

انسجام  تحقق بصد هيأن باعتبارهما التزاما  ستوريا للدولة يبتغي 

 .)مثال من الخطة 102و  100التدابير ( السياسات الحكومية.

خولــة للجنــة العليــا ختصاصــات املنقــل جميــع اال فينص على  247 التدبير  ماأ

حين أن مشكل في  .ئليــة إلــى القضــاءســماء العااأل  موضــوع يدنيــة فللحالــة امل

 بخصوصما أ مازيغية.لشخصية األ ااألسماء يطرح فتحديدا بخصوص األسماء 

ير هذه لتدب االقضايا الخالفية فالخطة لم فتحد  الصيغة التي سيتم اعتما ه

 .ومواصلة النقاش حولها القضايا

 ر ايمية للجماعات الترابية على ضرورة إصدنصت القوانين التنظ

شهرا  30جل أالزمة لتطبيق هذه القوانين  اخل النصوص التنظيمية ال

 قنوحة فتكون املهلة املم 2018يناير  24 ويحلول 
 
ومازالت  ،نادتد است

مما ينعكس سلبا على فتاعيل الجهوية مجموعة من النصوص لم فتصدر 

 املتقدمة.

بإحداث جائزة  2018مارس  14صا ر في ال 2.18.90رسوم رقم ملاكان ذا إ

تعديالت مهمة لاائدة األمازيغية، حيث نص على جاء ب دق املغرب للكتاب

 :إحداث
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 .جائزة املغرب التشجيعية في مجال اإلبداع األ بي األمازيغي

 األمازيغيةسات في مجال الثقافة جائزة املغرب التشجيعية في الدرا

 2018ماي  15صا ر في ال 1689.18وزير الثقافة واالفتصال رقم قرار ن فإ

لم  2018برسم موسم « جائزة املغرب للكتاب»بتعيين رئيس وأعضاء لجان 

 يتضمن الاعاليات األمازيغية املهتمة بهذا املجال.

القرارات يس الحكومة مجموعة من املراسيم و رئأصدر هذا املنوال وعلى 

اللغتين  بينا واضحا تعاكس فتماما االلتزامات الدستورية للدولة، وفتقيم فتمييز 

 الرسميتين:

 سند لوزير التجهيز أالذي  رخصة السياقةبشأن  2.17.741رسوم امل

صالحية فتحديد نموذج الطلب وملف رخصة السياقة والذي لم ينص 

 لألسف على استعمال اللغتين الرسميتين في هذه الوثائق.

  السياقة املتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن  2.17.742املرسوم

في برامج فتكوين مكوني الذي لم يوضح موقع اللغة األمازيغية  املهنية

 السائقين املهنيين.

  اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية املجال القروي  بإنشاء 2.18.434املرسوم

ة استمرار رئاسمع ، أسند رئاسة اللجنة لوزير الاالحة واملناطق الجبلية

 تاشبهالرغم االحتجاجات و  الحكومة في نشر مراسيم التحديد الغابوي 

 .ةالتحديد اإل اري لألمالك الغابوي عمليةلالتي تشوب املساطر السابقة 

  لم يدرج  2.17.646 بإعا ة فتنظيم املعهد العالي لإلعالم واالفتصالمرسوم

 .األمازيغية ضمن لغات التكوين
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  باملوافقة على مقرر بنك  2018يو يول 18في صا ر  2.18.541مرسوم رقم

  250املغرب املتعلق بترويج قطعة نقدية من الاضة من فئة 
ً
 رهما

م ، لفتخليدا للذكرى السبعين لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 فتتضمن أي رمز أو حرف أمازيغي.

  يتعلق بتحديد الئحة  2018 غشت 24صا ر في  2.18.546مرسوم رقم

 ، يجب أن يأخذ بعين االعتبار خصوصيات الان األمازيغي.املهن الانية

  بتحديد شروط وكيايات  2018ماي  29صا ر في  2.18.44مرسوم رقم

صل لتوال، الذي فرض اللغة العريية لغة وحيدة عنونة املنتجات الغذائية

 .مع املستهلك

  الذي بتحديد نموذج العريضة املوجهة لرئيس الحكومة 3.28.18القرار ،

 .العريية  ون األمازيغية حد  هذا النموذج باللغة

  بتحديد  2018ماي  29صا ر في  3.18.18قرار لرئيس الحكومة رقم

، والذي اشترط السجون  بإ ارةشروط وإجراءات ويرامج مباراة فتوظيف 

 إجراء املباراة باللغة العريية ولغة أجنبية في إقصاء واضح للغة األمازيغية.

يشه اللغة األمازيغية في مباريات التوظيف في القطاعات الوضع تعوناس 

، رغم حساسية املناصب معاهد التكوين التابعة لهاو  الحكومية األخرى 

، على ذه املهامة هاللغة األمازيغية ملمارس املتبارى بشأنها وأهمية التمكن من

 ملثال:اسبيل 

  بتحديد  2018أبريل  25صا ر في ال 1338.18قرار لوزير الداخلية رقم

ي ، الذنظام مباراة ولوج السلك العا ي للمعهد امللكي لإل ارة الترابية

 اشترط اللغة العريية ضمن شروط املباراة وأقص ى األمازيغية.
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  قرارات وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية بشأن مباراة األئمة واملرشدين

 مباراة ولوج مسلكو  يةومباراة ولوج سلك التكوين في  ار الحديث الحسن

 يغية.تغييب األماز فتم حيث  ،التكوين في فن الخط العربي بجامع القرويين

  2018صا ر في فافتح أكتوير  3033.18قرار لوزير الثقافة واالفتصال رقم 

بتحديد عد  وأصناف ومقرات معاهد املوسيقى والان الكوريغرافي 

لم تشمل أي مؤسسة أو فتكوين والتي . التابعة لوزارة الثقافة واالفتصال

 حول املوسيقى األمازيغية.

  صا ر في 2928.17رقم الوطنية قرار مشترك لوزير الثقافة ووزير التربية 

على  فتر الضوابط البيداغوجية الوطنية  باملصا قة 2018مارس  27

 ية.مازيغ ون أكوين فت .للسلك األساس ي للمعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث

  صا ر في  1368.18رقم ووزير التربية الوطنية قرار مشترك لوزير الثقافة

باملصا قة على  فتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك  2018ماي  3

ى ينص عللم . املاستر للمعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما

 األمازيغية ضمن لغات التكوين.

  بإحداث وفتنظيم معاهد التكوين  2658.17قرار وزير الصحة بالنيابة رقم

 .زيغية كلغة للتكوينلم ينص على األما املنهي في امليدان الصحي

  1339.18رقم ووزير التربية الوطنية قرار مشترك لوزيرة األسرة والتضامن 

باملصا قة على  فتر الضوابط البيداغوجية  2018أبريل  25صا ر في 

من ، والذي ال يتضي للعمل االجتماعيالوطنية لسلك اإلجازة للمعهد الوطن

 األمازيغية ضمن لغة التكوين رغم أهميتها التي ال فتنكر في هذا املجال.
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  711.18رقم قرار مشترك لوزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية 

باملصا قة على  فتر الضوابط البيداغوجية  2018 مارس 13صا ر في 

 .الوطنية لسلك املاستر للمعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة

  وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي قرار

باملصا قة على  فتر الضوابط  2018يونيو  19صا ر ال 1913.18رقم 

ة ، لم ينص على األمازيغيالبيداغوجية الوطنية لسلك اإلجازة في التربية

أصبحت محد ا رئيسيا في ضمن موا  ولغات التكوين رغم أن اإلجازة 

االلتحاق بمهن التربية والتدريس. مما يجعله إقصاء واضحا لخريجي 

 الدراسات األمازيغية من هذه اإلجازة ومن مهن التربية والتدريس.

  180مباريات التعاقد مع املدرسين فتم فتخصيص ما يناهز ويخصوص 

وثيرة املطلوية القليل ال يناسب مقعدا ملدرس ي األمازيغية، وهو عد  

يغية من ماز األـ مرار في إقصاءتلتذكير باالسامع مازيغية. لتعميم فتدريس األ 

 .ي أسالك التعليم الثانو 

بخصوص  عم اإلنتاج الاني والثقافي، فلم يتم افتخاذ أي خطوة ما أ

صد  إلنصاف األمازيغية، حيث صدرت بعض القرارات الوزارية في هذا ال

  ون أن فتحمل أي جديد:

 افة واالفتصال ووزير االقتصا  واملالية رقم قرار مشترك لوزير الثق

بتحديد شروط ومعايير وطرق صرف  2018يناير  19صا ر في  2948.17

   عم اإلنتاج األجنبي لألعمال السينمائية والسمعية البصرية باملغرب

 2018مارس  20 صا ر في 768.18افة واالفتصال رقم قرار لوزير الثق 

لبات عروض املشاريع املرشحة بتعيين رئيس وأعضاء لجنة  راسة ط
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لدعم الجمعيات والهيئات الثقافية والتظاهرات واملهرجانات الثقافية 

 والانية

 ا  واملالية رقم قرار مشترك لوزير الثقافة واالفتصال ووزير االقتص

بتحديد كياية  عم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات  2462.17

 قافية والانيةالانية واملهرجانات والتظاهرات الث

وزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف لل 2111.17قرار رقم أن الكما 

جتمع جائزة املالنظام الداخلي لبالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بشأن 

وجعل اللغة  قد كر س فتمييزا واضحا ضد األمازيغية حين استثناها .املدني

 :يث جاء في الاصل الثاني من القرارح ،العريية لغة الترشيح للجائزة

 

 فتنايذ هذا القرار بصيغته الحالية سينتج عنه ال محالة:ولعل 

 .رسمية من اإلجراءات املتعلقة بجائزة رسميةإقصاء لغة  -1

 .إقصاء الجمعيات األمازيغية الوطنية من جائزة وطنية -2

إقصاء الشخصيات املدنية األمازيغية املغريية من جائزة مخصصة  -3

  لالحتااء باملغارية
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صا ر  1309.18  االجتماعي رقم لصناعة التقليدية واالقتصااقرار لوزير 

نموذج طلب االعتراف بالعالمة املميزة ملنتوجات  حد   2018أبريل  20 في

 باللغة العريية فقط. الصناعة التقليدية

 3350.18لوزير الشغل واإل ماج املنهي رقم رار قيسري على  الش يءوناس 

 نموذج عقد الشغل الخاص باألجانب لذي حد ا 2018أكتوير  30صا ر في ال

 .باللغة العريية فقط

 د ح 2018سبتمبر  21صا ر في  214.18ملدير العام لألمن الوطني رقم اقرار و 

 فتضمنت كتاباتو  ة للزي الرسمي ملوظاي األمن الوطنيالخصائص املميز 

 للغة الرسمية األمازيغية.ابالحروف العريية والالفتينية  ون كتابتها ب

V. واملمارسة العمدية اليومي الواقع 

في رفض التسجيل الاوري لألسماء  ألسف استمرت السياسة املمنهجةل

األمازيغية في سجالت الحالة املدنية، وجوابا على احتجاج مكونات الحركة 

األمازيغية أصدرت وزارة الداخلية بيانا فتوضح فيه أن املوظاين ال يمنعون 

تسجيل األسماء األمازيغية للمواليد الجد  وإنما يطلبون مهلة للتشاور. وهو 

ه أزطا أمازيغ وياقي الجمعيات والاعاليات األمازيغية اإلجراء الذي فترفض

باعتباره إجراء فتمييزيا ال ش يء يبرره. وهو ما يستدعي تعديال جوهريا شامال 

لقانون الحالة املدنية بما يسمح بالتسجيل الاوري واالختيار الحر لألسماء 

 األمازيغية.

ملنع تسجيل املواليد الجد   حاالتعلى األقل ثالث  أمازيغ وقد سجلت أزطا

 باألسماء األمازيغية، وهي كالتالي:
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 2018 يناير  شهر  -بالدار البيضاء  البرنوص يمقاطعة سيدي في ي اأمناسم 

 2018 يناير شهر  -أرفو   في مقاطعة أريوساسم 

 2018 فبراير  شهر  -بالدار البيضاء  عين الشقفي مقاطعة ري يإاسم 

 وقول  ،ساعة فقط 12في البث ملدة ت استمر  القناة األمازيغية فقد اأم

في معرض جوابه  ساعة 24بأن القناة فتبث برامجها طيلة  لاالفتصاوزير  السيد

، حيث يتعلق األمر ببث صور وفتمويه فتراءاعن سؤال برملاني هو مجر  

ا ، وال يمكن إطالقا اعتباره بثإشهارية لبعض برامج القناة بشكل ميكانيكي

 للبرامج.

 حاجات، واكتسطغة العريية على البرامج والرويور استمرت هيمنة اللما ك

 لبرامج الانية والتنشيطية.ا لغات أخرى بملبدعون ا

أن  2018سنة  سجلت الهاكا في فتقريرها بشأن التعد ية في قناة فتمازيغتكما 

عشرة أضعاف مداخالت  حصة الحكومة وأحزاب األغلبية البرملانية فتجاوزت

  .املعارضة البرملانية في قناة فتمازيغت

بمجال اإلعالم فقد أنجزت وزارة الداخلية وصلة إشهارية وارفتباطا 

. ، هدفها تشجيع املواطنين على التسجيلبمناسبة فتحيين اللوائح االنتخابية

 إال 
 
زت باللغة العريية فقط وكأن الناطقين باألمازيغية غير معنيين نج  أنها أ

ذي خصصته وزارة األمر ينطبق على الرقم الناس و  .بهذا الحق الدستوري

 الداخلية لتلقي شكايات املستهلكين والذي ال يقدم خدمافته باألمازيغية.

الارع الجهوي للنقابة املغريية للمهن احتجاج  2018سنة وعرفت 

صدر بيانا أ الذي .2018 ماي 7 بمناسبة اليوم الوطني للموسيقىاملوسيقية 
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ل فيه ، بأسف كبير التراجع الحاصل في مجال اإلنتاج والترويج الانيين سج 

 ها وأشكالها التي فتتعرض لهابسبب التقليد والقرصنة بمختلف أنواع

 .اإلنتاجات املوسيقية والغنائية

سجل الارع النقابي النواقص الكبرى التي تشوب برامج القنوات التلازية كما 

والطرق التي يتم بها فتقديم املنتوج الاني الغنائي وخاصة األمازيغي، وهو ما 

ضد األغنية األمازيغية وتشويها ملعاملها، ويخصوص  يعتبره حصارا ممنهجا

املهرجانات املوسيقية املنظمة عبر التراب الوطني يؤكد على ضرورة فتقنينها 

 .ةوالتخصصات املهنية والاني االحترافيةعلى املؤهالت  واالعتما وفترسيخها 

افتخاذ مقرر في على املجلس الجماعي ألكا ير أقدم خطوة مستازة وفي 

أحياء املدينة واستبدالها بأسماء   ورافته بتغيير أسماء أزقة وشوارعإحدى 

هذا اعتبار ب ،من االحتجاجاتما أثار موجة هو و  .فلسطين ستور ة منم

  اإلجراء يمس بالهوية الحضارية والثقافية ملدينة أكا ير.

 تس  مء الحركة الثقافية األمازيغية بالجامعة ملضايقات نشطاتعرض 

عتداءات واال  انوا ضحية التهديدكحقهم في التنظيم والتعبير عن الرأي، حيث 

فتوقيف عرفت هذه السنة ما ك .ائل طالبية أخرى جسدية من طرف فصال

ومتابعتهم قضائيا ألسباب  MCAواعتقال مجموعة من الطلبة املنتسبين ل 

بر موقع أكا ير في  جنموذج ن لها عالقة بنشاطهم الطالبي في الحرم الجامعي.

2018. 
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ات الحركة موضوعا أساسيا الشتغال مكون شكلت قضية األرضلقد 

وم دينة الدار البيضاء يفتتويجها بمسيرة وطنية بمفتم ، ازيغية هذه السنةاألم

 ن منطقة سوس واملتعاطاين معهم.اشارك فيها اآلالف من سك 2018نونبر  25

، حيث مازالت اعتداءات الرحل نزيفهذه االحتجاجات لم فتوقف ال أنإال 

لت الدولة بتاعيل مقتضياتما كمستمرة ضد األشخاص واملمتلكات.   عج 

املتعلق بالترحال الرعوي، خاصة بجهة سوس حيث عقدت  113.13قانون ال

 جنبر  28اللجنة الجهوية للمراعي أول اجتماع لها بدعوة من والي الجهة يوم 

بالذكر أن هذا القانون يعتبر أحد أسباب احتجاج الساكنة وجدير . 2018

ي ض مشكل األرا حيث فترفتاع الدعوات في كل مكان لرفض هذا القانون وحل  

 وي بشكل جذري.وامللك الغاب

 نابر رجال الدينمفي الخطاب العنصري والقدحي استمرار  2018سنة عرفت 

، أو رجال السلطة على املستوى أو على لسان مسؤولين قضائيين أو إ اريين

 .املحلي

 موسوعةفتقديم ن قبيل جهات رسمية، موخطابات فتتبناها  راءآفي لك كذو 

فتضمنت العديد من املعطيات والتي . 2018هة سوس ماسة في شهر مارس ج

امللغومة والصور التحقيرية فتجاه األمازيغية وفتجاه رموز منطقة سوس 

 وفتاريخها.

فتات الال  كتابةباملديرية العامة لألمن الوطني بية، قامت اخطوة إيجوفي 

أسوة بالعديد من املؤسسات واإل ارات العمومية  واجهة البنايات باألمازيغيةو 

 .والخاصة
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