مذكرة الجمعيات الحقوقية والنسائية والوطنية والتنسيقيات
األمازيغية بالمغرب وبالمهجر،
من أجل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية والقوانين التنظيمية ذات
الصلة
موجهة لكل األحزاب السياسية والقطاعات الحكومية والمؤسسات
الوطنية والفرق البرلمانية بالمغرب
ديباجة
انطالقا مما تمثله المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة ،والتي هي ك ّل غير قابل للتجزيء،
وباألخص منها تلك الداعمة للحقوق اللغوية والثقافية التي ال تنفصل عن شخصية اإلنسان وكرامته.
وبناء على ما جاء في باب الحقوق والحريات من الدستور المغربي؛ ومقتضيات الفصل  86منه؛
وانطالقاا مماا نضاطله باه  ،باعتاارناا منمماات مدنياة مان واجاناا الادفاا عان جمياه الحقاوق لجميااه
المواطنين ،وماا يتسساع علاى ذلاك مان

ارورل ال مال مان مجال التنمياة والديمقراطياة و قاوق اإلنساان ،

و مان الكرامة وتوسيه الحريات و مايتها والنهوض بها؛
وتتميما لما را كمه المجتمه المغربي واإلنساني من مكتساات تتجسد في قاي المسااوال وناال التميياز
في جميه المستويات والمجاالت الثقافية واللغوية واالجتماعية والسياسية ،وخاصة منها ما يت لق بالجوانب
المشرقة من ضارتنا األمازيغية األصيلة؛
وبالنمر إلى ما سجل خالل األربه سنوات األخيارل مان نكوصاية النسايس السياساي تجااز األمازيغياة،
كما تجلى ذلك في ب ض المؤسسات االستشارية التي ال تمثيلية فيها للفاعلين في المجال األماازيغي ،والتاي
ل ترق في مدائها إلى مستوى مقتضيات الدستور ،رغ منها ملزمة بتقدي آراء استشارية اول األمازيغياة.
وهلا ما ي ني عدم ا تكام السياسات ال مومية بما هو مقرر بالدستور ،وما يتطلاه ذلك من استكمال قوانيناه
التنميمية التي من شسنها إنهاء التهميش واإلقصاء بجميه مشكالهما؛

واعتاااارا لكااون االسااتقرار السياسااي ،الاالي يشااكل شاارط التنميااة الشاااملة والمسااتدامة ،ال ياات إال بق قاااق
جميه الحقوق للجميه ،في إطار المساوال التامة ممام القانون،
واساتنادا لكاون مي قاانون تنميمااي ،قاد يات اعتمااادز ،ال يمكان من يتجااوب إيجابااا ماه انتماارات الشا ب
المغربي ما ل يكن شامال وف اال ومؤسسا لقي الحق وال دل وا ترام االختالف والت ددية؛
وألن كرامة اإلنساان المغرباي ،بجمياه مشاكال وجاودز ،ساتكون مهاددل فاي اال اساتمرار التماطال مو
ال مل على تاخيع ماية األمازيغية والنهوض بها في القوانين التنميمية الخاصاة بتف يال الطاابه الرسامي
لألمازيغية ،وإ داث المجلع الوطني للغات والثقافة المغربية وغيرهما من القوانين التنميمية؛
فقن الجم يات المدنية الحقوقية والتنسيقيات األمازيغية الوطنية والجهوية وال المية ،الموق اة مدنااز ،تتقادم
لك بما يلي:

أوال ،من حيث المبادئ والمرتكزات العامة
 -1جمياه المغارباة متساااوون فاي الحقااوق والواجااات؛ وهاالا ماا يحاات علاى السياسااات ال مومياة عاادم
تكريع الميز بين اللغتين الرسميتين ال ربية واألمازيغياة ،مان يان بنااء االساتراتيجيات الالزماة
لحمايتهما والنهوض بهما؛
 -2من الحقوق األساسية لإلنسان المغربي االستفادل من الم اارف ال لمياة والرو ياة واألدبياة والفنياة
والفلساافية باألمازيغيااة .ومحاربااة األميااة بهااا ،وهاالا يتطلااب مسسسااة وتسهياال األمازيغيااة وتااوفير
الوسائل الحديثة لإلعالم والتواصل من مجل تمكين اإلنسان المغربي من التمته بها؛
 -3ماان واجااب الدولااة قااال مطالاااة المااواطن المغربااي القيااام بواجااتااه من تااوفر لااه المااروف الالزمااة
لمو ا ة كفاءاتااه باألمازيغيااة لالشااتغال بهااا وتطويرهااا وج لهااا م ااد الم ااابر األساسااية لقيامااه
بواجااته؛
 -4يستوجب إدراج اللغة األمازيغية الرسمية في مختلف قطاعات الحيال ال امة نمارل شامولية تراعاي
ت ديل كل المضامين المكرسة للميز ،سواء في الت لي مو اإلعالم مو غيرهما من المجاالت؛
 -5ال تنفصل األمازيغية عن منمومة قيمها الثقافياة المرساخة لل ادل والمسااوال والكراماة ،والتاي ت ا ّد
راف اااة مساساااية إلنجاااا االنتقاااال نحاااو الديمقراطياااة فاااي بالدناااا ،مماااا يج لهاااا تااارتا بالمشاااروا
الديمقراطي ال ام وال تنفصل عنه.

ثانيا ،من حيث الحدود الدنيا المطلوبة في القووانين التنظيميوة ذات الصولة
باألمازيغية

ينتمر المغاربة من القوانين التنميمية ،باعتاارها من التدابير اإلجرائية لاناء دولة الحق والقاانون ،من
تحترم الحد األدنى ،اللي دونه ال يمكن للكرامة المغربية من تستقي وال للتنمية الشاملة من تات  ،ون تاار مان
بينها ،على األقل ،ما يلي:
 -1إعطاااء األولويااة فااي الصاادور للقااانون التنميمااي لتف ياال الطااابه الرساامي لألمازيغيااة  ،ا ترامااا
لصدارته لجميه القوانين التنميمية المقررل بالوثيقة الدستورية؛
 -2إقرار مقتضيات تقر صرا ة بكون اللغة األمازيغية واللغة ال ربية متسااويتين فاي مختلاف مشاكال
التداول والتواصل والترافه ،وفي جميه دواليب الدولة ومختلف مجاالت الحيال ال امة؛
 -3ت زيز ثنائية اللغتين الرسميتين اللتين تميّزان المغرب في مختلف دواليب الدولة ومجاالت الحيال
ال امة؛
 -4التنصيص على كون اللغة ال ربية واللغة األمازيغية متسااويتين فاي االساتفادل مان الماوارد المالياة
والاشرية المؤهلة في مختلف المجاالت والقطاعات؛
 -5إ داث مؤسسات م نية بسجرمل ومرافقة خطووات تنفيال القاوانين التنميمياة ذات الصالة باألمازيغياة
بمختلف الوزارات والقطاعات الحكومية؛
 -6ترصاايد المكتساااات التربويااة والديداكتيكيااة خصوصااا تلااك المت لقااة باللغااة األمازيغيااة المو اادل
والم ّممة مفقيا وعموديا ،وبقلزامييتها ،فاي الت لاي بكال مساالكه ،وبحارف تيفينااد وبق اداث شا ب
ومسالك وتخصصات وتكوينات في مختلف الجام ات والكليات ومراكز التكوين ومختلف الم اهد
الفنية؛ مه مالءمة الارامس الت ليمية لتتماشى مه الدستور ،وخاصة منها ما يت لق بقعادل النمر في
تدريع تاريخ المغرب انطالقا من قراءل جديدل علمية ومو وعية؛
 -7صر آجال محاددل وجدولاة زمنياة م قولاة ،بم اايير االشاتغال الكافء ،لكال القطاعاات الحكومياة
وشاه ال مومية من مجل إنهاء مخططاتها لتف يل الطابه الرسمي لألمازيغية وتقيي تطايقاتها.

ثالثا ،من حيث المطلوب
لكل ما ساق ،وغيرز مما فر ه مقام االختصار ،نطلب منك ال مال علاى تحمال كامال مساؤوليتك
اتجاااز مااا يمليااه علاايك الواجااب الدسااتوري ،فااي إطااار المهااام الرساامية التااي تضااطل ون بهااا ،وال ماال علااى
إشراك الجم يات المدنية الفاعلة في ماية الحقوق اللغوية والقافية والنهوض بها في كل مرا ل و ه هلا
القانون ،وذلك في مفق التقدم نحو بناء دولة الحق والقانون ،وإنجا االنتقال السلمي نحو الديمقراطية.
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