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طار برانمجه ، وفيالبرلمان يبمجلس ينالحركي  ينبمبادرة وتنظيم من الفريق   ماا 

حتضن مقر ، ا، وبتعاون مع جبهة العمل الس ياسي الأمازيغياالشعاعي والفكري

 "ترس يم الأمازيغية رهان مؤسساتي"حول موضوع:  ندوة فكرية النوابمجلس 

، وقد تميزت هذه الندوة بمشاركة عدة 1212يناير  21الخميس وذلك يومه 

فاعلين س ياس يين وبرلمانيين وفعاليات من المجتمع المدني والحركة الأمازيغية 

عالمية.  وخبراء وأأكاديميين مختصين في المجال، وكذا عدة فعاليات ا 

م  وفق البران والعروض القيمة المقدمة في افتتاح الندوةوبعد الكلمات 

ثر نقاش عميق ومس تفيض خلص المشاركون والمشاركات  المسطر، وعلى ا 

لى ما يلي:  ا 

طار انفتاح المؤسسة  تثمين هذه المبادرة النوعية :أأوال والتي تندرج في ا 

التشريعية على محيطها المجتمعي، واس تلهام تطلعات وانتظارات المجتمع 

المدني ومختلف الفاعلين في تجويد المهام الدس تورية للبرلمان، وخلق جسر 

 للتكامل بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، والتعاون لصياغة تشريعات ذات

آليات الرقابية وتقييم الس ياسات كال ومضموانجودة شو نجاعة  ، وتكثيف ال

فعيل ت العمومية، الس يما في موضوع هذه الندوة التي ركزت ابلأساس على ال 

 مازيغية من داخل المؤسسات.والدفاع عن الأ  الأمثل للقوانين ذات الصلة

التعبير عن االعتزاز ابلمكاسب الدس تورية المحققة لهذا المكون الهوايتي  اثنيا:

لك محمد السادس نصره الله، الأصيل، بفضل حكمة صاحب الجاللة الم
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ونضاالت الحركة الأمازيغية بمختلف مكوانتها، وهو ما حقق تحوال استراتيجيا 

لى سؤال الهوية، بتنوع مكوانتها وروافدها، وأأفضى  في رؤية الدولة والمجتمع ا 

لى محطة  لى جانب اللغة العربية، وصوال ا  لى دسترة الأمازيغية كلغة رسمية ا  ا 

 ة لهذا الترس يم.الصياغة القانوني

وهم يتدارسون هذه المشاريع القانونية، على ضرورة  نيتأأكيد المشارك  اثلثا:

مازيغية بحرفها الأصيل " "، وفق مبادئ اغتفينتحصين المكتس بات المحققة للأ

لزامية والتعميم ي من مبادرات نوعية تجسدت ف وما ارتبط بها .التوحيد واال 

حداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والحسم في حرف " " بتحكيم غتفيناا 

دماج الأمازيغية في التعليم واال عالمملكي سامي   .، والشروع في ا 

كما أأكد المشاركون والمشاركات على ضرورة جعل الأمازيغية بعيدة عن كل 

ذا واال يديولوجية، واالنتصار للمقاربة الحقوقية ال نصاف هالمزايدات الس ياسوية 

 المكون الهوايتي الذي طاله التهميش واال قصاء منذ عقود.

االعتزاز ابلمكاسب التي تحققت لفائدة الأمازيغية كهوية ولغة وثقافة مع  رابعا:

التأأكيد على أأن الأمازيغية ذات بعد شمولي تطول كذلك الجوانب االقتصادية 

ذا لم يصاحبها التفعيل واالج  تماعية وغيرها؛ وأأن القوانين وحدها ال تكفي ا 

قرار فاتح الس نة الأمازيغية عطلة رسمية  مازيغية لعل أأبسط تجلياتها ا  الحقيقي للأ

المرسوم ذي الصلة، معتبرين بأأن هذه المناس بة  مؤدى عنها من خالل تعديل
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لى المغ ولوجيات رب، ونبذ كل اال يديذات داللة رمزية لتقوية الشعور ابالنتماء ا 

 اال قصائية.

اعتبار تجربة المغرب تجربة رائدة في مأأسسة الأمازيغية، لكنها في  خامسا:

لى تجاوز الأعطاب التي تكتنفها،  لى التسويق، كما أأنها في حاجة ا  حاجة ا 

اء الشخصية عدم مواكبتها ببن لىا  ضافة ابال  والمتمثلة أأساسا في عدم التفعيل، 

حقاق الحقوق، ابلنظر المغربية وتقوية الل حمة الوطنية، من خالل الدمقرطة وا 

عادة االعتبار لدراسة التاريخ  مازيغية التي تتطلب كذلك ا  للمفهوم القيمي للأ

مازيغية ز على الأ والتركي يم التعددية واالختالف واالنفتاحوتربية الناش ئة على ق 

 عالم ومختلف دواليب الحياة العامة.اال  في القضاء و 

لى الواقع المزري لتدريس الأمازيغية، الس يما على مس توى  :سادسا اال شارة ا 

عليمية من المؤسسات الت  وافتقار عدد كبيرالعدد المحدود لمدرسي الأمازيغية، 

مدرسي اللغة الأمازيغية؛ انهيك عن ظروف االش تغال وما يعانيه المتعلمون ل

 مما يسمى ابلعنف الرمزي.

يجابيي على هذا المس توى من خالل  وفي هذا الصدد، تمت المطالبة بتمييز ا 

  .الرفع من عدد أأساتذة تدريس الأمازيغية وتحسين ظروف تدريسها

ورة ون مع المجتمع المدني، مع التأأكيد على ضر الدعوة لفتح جسور التعا سابعا:

االهتمام ابلتاريخ الثقافي الذي طغى عليه التاريخ الس ياسي، وترجمة المغرب 

الدس توري الجديد الذي صحح اتريخ المغرب الممتد في اتريخه وهويته، عالوة 
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على االستثمار في هوية اال نسان كمرتكز لجميع الس ياسات العمومية، والدعوة 

لى ضرورة اس تحضار كل النصوص القانونية المحالة على البرلمان للغة والثقافة  ا 

 الأمازيغية، وتعديل مختلف القوانين التي تكرس دونية الأمازيغية.

 

 والسالم
 

 1212يناير  21ابلرابط في وحرر 


