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  مفهوم الهوية الوطنية في المغرب تحوالت

 2011-1930 من الحركة الوطنية إلى الحركة األمازيغية

The national identity transformations in Morocco from national

movement to Amazigh movement (1930-2011)

فبعد صدور "الظهري يتناول هذا املقال تطور مفهوم اهلوية يف املغرب، والسياقات اليت صاغته فيها احلركة الوطنية، ملخص : ال

، ستحاول احلركة الوطنية صده واالحتجاج ضده، بدعوى أن هذا الظهري يهدف إىل تقسيم املغاربة بناء على 1930الرببري" سنة 

احلركة الوطنية تنظيميا، وجعلت من النضال من أجل اللغة العربية والدين اإلسالمي ثنائية العرب/األمازيغ، ومن هنا تأسست

��ƢēƢȇȂǳÂ¢�ÃƾƷ¤�ƨǼǇ�ǀǼǷ�ƨȈƥǂǤŭ¦�ƨǰǴǸŭ¦�ŚƫƢǇ®�Ǿƥ�©ǀƻ¢�ƢǷ�ȂǿÂ��ǺȇǂǐǼǠǳ¦�Ǻȇǀǿ�ȄǴǟ� ƢǼƥ�ƨȈƥǂǤŭ¦�ƨȇȂŮ¦�ƨǣƢȈǐƥ�ƪ ǷƢǫÂ

لب حول إعادة تعريف اهلوية املغربية، فكانت احلركة ، بعد ذلك ومع تغري السياقات السياسية واالجتماعية، ظهرت مطا1962

ذات بعد األمازيغية من األصوات القوية اليت طالبت بذلك، حيث رأت أن اهلوية املغربية هي هوية متعددة األبعاد، وليس هوية 

لتنوع الثقايف يف دستور ، ومتت دسرتة التعددية اللغوية وايف هذا االجتاه ، وقد جنحت هذه احلركة يف الضغط على الدولةواحد

  .2011اململكة لسنة 

اهلوية، احلركة الوطنية، اهلوية الوطنية، احلركة األمازيغية، التنوع، االختالف :المفتاحيةالكلمات 

Abstract: This article tackles the evolution of the identity concept in Morocco, and the

contexts in which the concept was formulated by the national movement .After the

publication of " Berber Dahir " in 1930, the national movement will try to oppose and contest it

pretexting that it aims at dividing the Moroccans on the basis of the

dichotomy Arabs/Amazighs, and this was the starting point of the national movement to take

its structural form, by prioritizing its struggle for the Arabic language and the Islamic religion,

and it formulated ,thus, the Moroccan identity on the basis of these two elements, which were,,

then, embedded in the Moroccans constitutions since 1962.After that and with the evolution of

social and political contexts ,requests emerged over the redefinition of the Moroccan identity.

Therefore, the Amazigh movement became one of the loud voices that required this identity,

arguing that the Moroccan identity is a multidimensional one, not a unique identity. This

movement succeeded in applying pressure on the State and constitutionalize multilinguism and

cultural diversity in the constitution of 2011.
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   المقدمة:

ــــــوم االجتماعيــــــة واإلنســــــانية، إال  ــــــالرغم مــــــن تعــــــدد اســــــتعماالت اهلويــــــة داخــــــل احلقــــــول املعرفيــــــة للعل ب

وبــــــالرغم مــــــن  الغمــــــوض، لكــــــنوكلمــــــا زادت احملــــــاوالت التعريفيــــــة، كلمــــــا زاد أن هــــــذا املفهــــــوم مــــــا زال غامضــــــا، 

ف واالشــــــرتاك، إذ الخــــــتالجلدليــــــة اكــــــون اهلويــــــة هــــــي انعكــــــاس   حــــــولأن هنــــــاك توافقــــــا اخــــــتالف التعريفــــــات إال 

إال باستحضـــــــــار عناصـــــــــر االشـــــــــرتاك بـــــــــني مكونـــــــــات اجلماعـــــــــة الواحـــــــــدة، مث ،تصـــــــــنيف اجلماعـــــــــات كـــــــــنال مي

تعبـــــــري كلـــــــود  عناصــــــر االخـــــــتالف عــــــن اجلماعـــــــات األخـــــــرى، أي مماثلــــــة اآلخـــــــر واملماثلــــــة عـــــــن اآلخـــــــر حســــــب

)2007:18دوبار، دوبار. (

 يثــــــــري فضــــــــول األحبــــــــاث يفمــــــــا زال مفهــــــــوم اهلويــــــــة ا يف دول منطقــــــــة مشــــــــال افريقيــــــــا ، كمــــــــبيف املغــــــــر 

فــــــــرتة احلمايــــــــة، ومباشــــــــرة بعــــــــد العلــــــــوم االجتماعيــــــــة واالنســــــــانية، فقــــــــد ظلــــــــت اهلويــــــــة مالزمــــــــة لإلصــــــــالح منــــــــذ 

 .االستقالل عاد هذا املوضوع بقوة

ــــــــيت حتكمــــــــ حــــــــوالتƬǳ¦�ǺººººººººǷ�ƨººººººººǟȂǸĐمتــــــــثالت املغاربــــــــة حــــــــول هــــــــويتهم لقــــــــد تعرضــــــــت   ت فيهــــــــاوال

ـــــــــــــــة حمصـــــــــــــــورة علـــــــــــــــى املســـــــــــــــتوى ، الســـــــــــــــياقات  ـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه اهلوي ـــــــــــــــة، كان ـــــــــــــــل احلماي ـــــــــــــــرتة مـــــــــــــــا قب ففـــــــــــــــي ف

فقــــــــــــد أكــــــــــــد كليفــــــــــــورد غريتــــــــــــز أن العقبــــــــــــة : األســــــــــــرة، القبيلــــــــــــة، املدينة... (Rachik,2006 :15)احمللــــــــــــي

ــــــل يف التنــــــوع الثقــــــايف  ــــــة، مل تكــــــن تتمث ــــــذات الوطنيــــــة املتكامل الــــــذي مل يكــــــن  األساســــــية أمــــــام إجيــــــاد تعريــــــف لل

)، 487:2009كبــــــــريا نســــــــبيا، بــــــــل كانــــــــت يف اخلصوصــــــــيات االجتماعيــــــــة الــــــــيت كانــــــــت بالغــــــــة نســــــــبيا(غريتز، 

ومنــــــذ ســــــنة لكــــــن يف فــــــرتة احلمايــــــة ســــــوف تتحــــــد اهلويــــــة املغربيــــــة وفــــــق ثنائيــــــة مغــــــريب مســــــلم/ مســــــيحي كــــــافر، 

¦ŗºººººǧ�ƨºººººǴȈǗ�ǲºººººưǸƬǳ¦�¦ǀºººººđ�ǀºººººƻȋ̈�وقـــــد اســـــتمر ، ســـــتتحدد اهلويـــــة املغربيـــــة وفـــــق بعـــــدي اإلســـــالم والعروبـــــة، 1930

§��ƾºººººººȇƾƳا بمبـــــــ Ƣºººººººǘƻ�¢ƾºººººººƥ�Ʈ ºººººººȈƷ��©ƢȈǼȈǠƦºººººººǈǳ¦�ƨºººººººȇ¦ƾƥÂ��©ƢȈǼȈƬºººººººǈǳ¦�ƨºººººººȇƢĔ�̈ŗºººººººǧ�®ÂƾºººººººƷ�ń¤��¾ȐǬƬºººººººǇȏ¦�ƾºººººººǠ

حـــــول اهلويـــــة الوطنيـــــة ينســـــج ذاتـــــه، ويـــــدعو إىل اهلويـــــة الوطنيـــــة املبنيـــــة علـــــى التعـــــدد والتنـــــوع، فقـــــد شـــــهدت هـــــذه 

     فسة للهوية الرمسية للمغرب.ات مناالفرتة ميالد مجعيات أمازيغية، صاغت تصور 

يعرفهـــــــا املغـــــــرب حـــــــول اهلويـــــــة، فمـــــــا زال النقاشـــــــات الراهنـــــــة الـــــــيت  مـــــــنيســـــــتقي هـــــــذا املوضـــــــوع أمهيتـــــــه 

ــــــــة ــــــــة يطرحــــــــون ســــــــؤال مــــــــن حنــــــــن؟ وختتلــــــــف األجوب ــــــــاختالف اآلخــــــــر كمحــــــــدد  املغارب ــــــــاختالف الســــــــياق، وب ب

  لالنتماء.
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  الدستورية من وثائق الحركة الوطنية إلى الوثيقة  الوطنية:الهوية تصورات  .1

ـــــدالالتال ميكـــــن فهـــــم ا ـــــة مبعـــــزل عـــــن الســـــياق  ل ـــــة يف تصـــــور احلركـــــة الوطني ـــــة الوطني ـــــيت حتملهـــــا اهلوي ال

كانـــــــت دول املغـــــــرب  املوضـــــــوعي،فعلـــــــى املســـــــتوى السياســـــــي واالجتمـــــــاعي الـــــــذي ظهـــــــرت فيـــــــه هـــــــذه احلركـــــــة، 

ـــــونس) تعـــــيش حتـــــ ـــــري (املغـــــرب، اجلزائـــــر، ت ـــــل املؤســـــس ت وطـــــأة االســـــتعمار الفرنســـــي، وهـــــو مـــــا الكب حـــــذا بالرعي

وعلـــــى املســــــتوى توحــــــد احلركـــــات التحرريـــــة داخـــــل هــــــذه الـــــدول، ،عــــــن خلفيـــــة ثقافيـــــة هلـــــذه احلركـــــة إىل البحـــــث

�ƨºººººººǻƢȇƾǳ¦Â�ƨººººººȈƥǂǠǳ¦�ƨººººººǤǴǳ¦�Ǌالــــــذايت، ȈººººººǸē�ȄººººººǴǟ�ƪ ººººººǴǸǟ�ƨººººººȇƢǸū¦�©ƢǘǴººººººǇ�À¢�ń¤�ƨººººººȈǼǗȂǳ¦�ƨººººººǯǂū¦�ƪ ººººººƦǿ̄ �ƾººººººǬǧ

ـــــد  ـــــدياإلســـــالمية، وهـــــو مـــــا ول ـــــة، ل ـــــة املغربي ـــــة للدول ـــــة لغـــــة رمسي ـــــة باعتمـــــاد اللغـــــة العربي ها رد فعـــــل، متثـــــل يف املطالب

ــــــا  ــــــا رمسي ــــــدين اإلســــــالمي دين ــــــد ، هلــــــاوال ــــــتم حتدي ــــــق حمــــــددمعــــــامل لي ــــــة، وف ــــــد احلركــــــة الوطني ــــــة عن اإلســــــالم  ياهلوي

  والعروبة.

نشأة الحركة الوطنية، ورسم معالم الخطاب الهوياتي .1.1

  نشأة الحركة الوطنية .أ

حينمـــــا نتحــــــدث عـــــن تأســــــيس احلركـــــة الوطنيــــــة يف املغـــــرب، يتعــــــني التمييـــــز بــــــني إرهاصـــــات التأســــــيس 

ة االســـــــتعمار، لكـــــــن دون أن يكـــــــون هلـــــــا مـــــــقاو متفرقـــــــة ملوحلظـــــــة التأســـــــيس، حيـــــــث ارتبطـــــــت األوىل مبحـــــــاوالت 

ــــــى 1920 حــــــدث ســــــنةطــــــابع تنظيمــــــي، ومثاهلــــــا مــــــا  ــــــى وضــــــع ضــــــريبة عل ــــــوطي عل ــــــدام املارشــــــال لي ، غــــــداة إق

كمـــــــا   )،2003:150، الفاســـــــيوســـــــال (األربــــــاح، وهـــــــو اإلجـــــــراء الـــــــذي قاومــــــه املواطنـــــــون بكـــــــل مـــــــن الربــــــاط 

ŖǼºººººººǇ�śºººººººƥ�Ǯ ºººººººǳ̄Â��ǂǸǠƬºººººººǈŭ¦�ƢººººººȀƴĔ�Ŗºººººººǳ¦�ȆºººººººǓ¦°ȋ¦�̧Ǆºººººººǻ�ƨºººººººǇƢȈǇ�ȄººººººǴǟ�śºººººººƷȐǨǳ¦�µ ¦ŗºººººººǟ¦�ƨºººººººǴƷǂŭ¦�ƪ ººººººǧǂǟ

  .)35: 1987(غالب1929و 1926

اإلرهاصـــــــــات الـــــــــيت ســـــــــبقت مـــــــــيالد احلركـــــــــة الوطنيـــــــــة، يف حـــــــــني ميكـــــــــن اعتبـــــــــار ســـــــــنة  هـــــــــذه بعـــــــــض

ــــــار ،1930 ــــــة يف املغــــــرب، واعتب ــــــري"حلظــــــة ســــــنة تأســــــيس احلركــــــة الوطني ــــــة شــــــهادة مــــــيالد  i1"الظهــــــري الربب مبثاب

، 1930مــــــاي  16فبمجــــــرد صــــــدور هــــــذا الظهــــــري بتــــــاريخ ، هلــــــااحملــــــرك االيــــــديولوجي شــــــكل بــــــل هــــــذه احلركــــــة، 

ــــــة، ك2قــــــراءة اللطيــــــفمت تعمــــــيم  ــــــض آليــــــة لليف املســــــاجد املغربي ويــــــذهب عبــــــد الكــــــرمي ، مضــــــامينهتعبــــــري عــــــن رف

فجـــــــر احلركـــــــة الوطنيـــــــة، ومجـــــــع بـــــــني العـــــــاملني يف صـــــــفوف اجلماعـــــــات "الب إىل كـــــــون الظهـــــــري الرببـــــــري قـــــــد غـــــــ

ـــــى نفســـــها الباحثـــــة عـــــن آفـــــاق انطالقهـــــا، جعـــــل منهـــــا حركـــــة تنطلـــــق يف  األوىل، وجعـــــل مـــــن احلركـــــة املنطويـــــة عل

  .1930ماي  16، والذي صدر يف شكل ظهري شريف بتاريخ الظهري املنظم للعدالة يف املناطق ذات العوائد الرببرية هو:االسم القانوين هلذا الظهري  1
اللهم يا لطيف، نسألك اللطف فيما جرت به املقادير، ال تفرق بيننا وبني إخواننا الرببر.2
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املــــــدى البعيــــــد، وجتــــــد الشــــــيء الــــــذي كانــــــت تبحــــــث عنــــــه يف عنــــــاء، وهــــــو الوقــــــوف يف وجــــــه االســــــتعمار إىل أن 

أحــــــد قــــــادة احلركــــــة الوطنيــــــة أن الظهــــــري عــــــالل الفاســــــي، يــــــروي و ، )1987:58غــــــالب،(يتحقــــــق االســــــتقالل"

املتبعــــــة مـــــن قبــــــل ســــــلطات  السياســــــة االســـــتعمارية ،قــــــد جـــــاء يف إطــــــار مـــــا تطلــــــق عليـــــه احلركــــــة الوطنيـــــة الرببـــــري

.3"الرببر"نشر الدين املسيحي وسط  أهدافها، ومن ضمن احلماية

تـــــذهب احلركـــــة الوطنيـــــة إىل أن الغايـــــة مـــــن "الظهـــــري الرببـــــري" هـــــو التفرقـــــة بـــــني العـــــرب والرببـــــر، وذلـــــك 

ـــــة، ـــــيت تقطنهـــــا الســـــاكنة الناطقـــــة باألمازيغي ـــــاطق ال ـــــة واإلســـــالم يف املن وقـــــد متـــــت  مـــــن خـــــالل القضـــــاء علـــــى العربي

  اكنة على هذا املعطى اإليديولوجي.تعبئة الس

:حينمـــــا نتنـــــاول بالتحليـــــل تأســـــيس احلركـــــة الوطنيـــــة املغربيـــــة، فإنـــــه تتبـــــاذر إىل ذهننـــــا أســـــئلة مـــــن قبيـــــل

الظهــــــري الرببــــــري  تشــــــكل تنظيميــــــا؟ وملــــــاذا بالضــــــبط شــــــكل صــــــدورســــــنة حــــــىت ت 18ملــــــاذا انتظــــــرت احلركــــــة مــــــدة 

ــــة املغربيــــة، وتؤكــــد الوجــــه مرحلــــة مــــيالد احلركــــة الوطنيــــة ، رغــــم أنــــه ســــبقته ظهــــائر أخــــرى تــــربز املــــس بســــيادة الدول

، املؤســــــــس ألنظمــــــــة 1922يونيـــــــو  15االســـــــتعماري لســــــــلطات احلمايـــــــة، كمــــــــا هــــــــو الشـــــــأن بالنســــــــبة لظهــــــــري 

�ƨºººººǨǴǰǷ�ǶǯƢºººººŰ�Ƣºººººđ�ƾºººººƳȂƫ�ȏ�Ŗºººººǳ¦�ƨºººººȇǂƥŐǳ¦�ƾºººººƟ¦ȂǠǳ¦�©¦̄�ǲºººººƟƢƦǬǳƢƥ�Ƥخاصـــــة  ºººººǻƢƳȌǳ�©¦°ƢºººººǬǠǳ¦�ƪ ºººººȇȂǨƬƥ�ƨºººººǬǴǠƬǷ�

ـــــ "الظهـــــري الرببـــــري" لوثيقـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى فـــــإن قـــــراءة موضـــــوعية ونصـــــية يـــــق القواعـــــد الشـــــرعية"، بتطب ربز ال ت

يفيـــــد التفرقـــــة بـــــني العـــــرب والرببـــــر، وال  مـــــا يلمـــــح إىل متســـــيح الرببـــــر وتنصـــــريهم، بـــــل جـــــاء ليقـــــنن ســـــلوكا  مـــــا قـــــد 

 قــــــد تطبــــــق يف مية الــــــيت، وهــــــو اللجــــــوء إىل األعــــــراف عــــــوض قواعــــــد الشــــــريعة االســــــالمايــــــةكــــــان قائمــــــا قبــــــل احل

ت وراءه أغــــــراض إيديولوجيــــــة، وهــــــو نــــــمنــــــاطق أخــــــرى، وهــــــو مــــــا جيعلنــــــا نعتــــــرب أن توظيــــــف "الظهــــــري الرببــــــري" كا
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�Ƣē®ƢǫÂ�ƨǯǂū¦�ǽǀǿ�Ãƾǳ�ƨȇواليت ميكنها مساعدتنا بشكل كبري يف حتديد دالالت اهلو 
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ـــــة ،  ـــــة، وملهمـــــا خلطـــــاب احلركـــــة الوطني ـــــا يف فكـــــر النخـــــب املغربي ـــــة موضـــــوعا مركزي اعتـــــرب موضـــــوع اهلوي

لإلصــــــالح الــــــذي دعــــــت إليــــــه مكونــــــات احلركــــــة الوطنيــــــة يف املغــــــرب،  حتولــــــت إىل مــــــرادفمســــــألة اهلويــــــة بــــــل إن 

ـــــــائق هـــــــذه احلركـــــــة، ف بشـــــــكل جلـــــــي يفوهـــــــو مـــــــا يبـــــــدو  ـــــــري" إىل قـــــــد وث مت االنتقـــــــال مـــــــن حماربـــــــة "الظهـــــــري الربب

ـــــد منتَخـــــ إذ، تأســـــيس نـــــواة ستشـــــكل فيمـــــا بعـــــد احلركـــــة الوطنيـــــة ـــــك وكـــــذلك ســـــلطات تشـــــكل وف ب ملالقـــــاة املل

ــــــذي احلمايــــــة،  ــــــاريخ  قــــــاموال ــــــاط، وقــــــد تضــــــمنت ب، 1930غشــــــت  24بت ــــــر مــــــذكرة قصــــــد محلهــــــا إىل الرب تحري

ـــــب ت ـــــديولوجي هـــــذه املـــــذكرة مطال ـــــة عكـــــس التوجـــــه االي ـــــاملشـــــكل ملفهـــــوم اهلوي ـــــة، دى ل حيـــــث رواد احلركـــــة الوطني

، لكن هذا املصطلح يرفض األمازيغ إطالقه على أنفسهم، ويعتربونه حامال لدالالت قدحية.يغاملفهوم الذي تستخدمه احلركة الوطنية لإلشارة إىل األماز  3
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ــــر ضــــمن هــــذه ــــب  نعث ــــىاملطال ــــديين اإلســــالمي، احــــرتام اللغــــعل ــــيم ال ــــة، تعمــــيم التعل ــــة : تعمــــيم اللغــــة العربي ة العربي

  يف اإلدارات واحملاكم.

":يلـــــــي ديباجتهـــــــا مـــــــا، والـــــــيت جـــــــاء يف حـــــــزب اإلصـــــــالح الـــــــوطينويف االجتــــــاه نفســـــــه ذهبـــــــت مـــــــذكرة 

ن نســـــــجل يف هـــــــذه املقدمـــــــة أننـــــــا والعروبـــــــة واملغربيـــــــة، وهلـــــــذا نريـــــــد أ ...إن أبـــــــرز مشخصـــــــات بالدنـــــــا: اإلســـــــالم

ــــــة العربيــــــة،  ــــــا اإلســــــالم ولغتنــــــا الرمسي ــــــة عربيــــــة مســــــلمة تعمــــــل للتعــــــاون مــــــع  وقومتينــــــامغاربــــــة مســــــلمون، دينن قومي

  الدول املسلمة". 

ـــــــة لـــــــدى    ـــــــة رواد تبـــــــني هـــــــذه الديباجـــــــة بشـــــــكل واضـــــــح مقومـــــــات ومالمـــــــح اهلوي احلركـــــــة الوطني

ـــــــب الشـــــــعب املغـــــــريب، بـــــــأن إدارة احلمايـــــــة، قـــــــد واألحـــــــزاب املنبثقـــــــة عنهـــــــا، فقـــــــد ورد يف الوثيقـــــــ ة املعنونـــــــة مبطال

ȀȈƳȂºººººººƫ�» ƾºººººººđ�Ǯ ºººººººǳ̄Â��ƨºººººººȇǂƥŐǳ¦�ƨȈºººººººǇƢȈǈǳ¦�¾Ȑºººººººƻ�ǺºººººººǷ�ƨºººººººƥ°ƢǤŭ¦�ǪºººººººȇǂǨƫ�ń¤�ƪ ǠºººººººǇ ية الثقافـــــــة الفرنســـــــ"حنـــــــو هم

والقضـــــــاء الفرنســـــــي، وملقاومـــــــة اإلســـــــالم والثقافـــــــة العربيـــــــة، ووحـــــــدة القضـــــــاء املغـــــــريب، وســـــــلطته الشـــــــريفة ونفـــــــوذ 

�Ŀ�Ƣºººººđ�ƨºººººǗƢƷȍ¦�¾Ƣºººººū¦�ƨºººººǠȈƦǗ�ǺºººººǷ�ȄǠºººººǈǻ�ȏÂ��Ƥأحل حمـــــررو هـــــذه الوثيقـــــة ع، و "جاللتـــــه ºººººǳƢǘŭ¦�ǺºººººǷ�ƨºººººǟȂǸů�ȄºººººǴ

، فقــــــد متــــــت املنــــــاداة بتوحيــــــد نظــــــام املغربيــــــة هــــــدفنا هــــــو فهــــــم تصــــــور احلركــــــة الوطنيــــــة للهويــــــة ألنهــــــذا املقــــــال، 

العدليــــــة املغربيــــــة يف ســــــائر أطــــــراف املنطقــــــة الســــــلطانية، واحلــــــال أن القضــــــاء املغــــــريب قبــــــل فــــــرتة احلمايــــــة مل يكــــــن 

ـــــب اعتمـــــاد اللغـــــة حمـــــاكم الشـــــرع وحمـــــاكم العـــــرف، كمـــــا أ منقســـــما بـــــنيموحـــــدا، بـــــل كـــــان  ضـــــافت الوثيقـــــة مطل

وبالنســــــبة للتعلــــــيم، فقــــــد مت الرتكيــــــز علــــــى إجباريــــــة تعلــــــيم املغربيــــــة،  العربيــــــة لغــــــة رمسيــــــة يف ســــــائر أعمــــــال احملــــــاكم

تســــــاؤال بالنســــــبة للغــــــة األمازيغيــــــة، الــــــيت كانــــــت لغــــــة  وهــــــو مــــــا يطــــــرحاللغــــــة العربيــــــة وتعــــــاليم الــــــدين اإلســــــالمي، 

  معتمدة يف املناطق الناطقة باألمازيغية قبل احلماية.

ارت طريــــــــق الكفــــــــاح يف الــــــــداخل يــــــــذهب عبــــــــد الكــــــــرمي غــــــــالب إىل أن احلركــــــــة الوطنيــــــــة اختــــــــ  

إســـــــالمية عربيــــــة مرتبطـــــــة بعـــــــامل  احلقيقيـــــــة:إثبــــــات اهلويـــــــة املغربيــــــة  أوهلمـــــــا:واخلــــــارج، وذلـــــــك هلــــــدفني أساســـــــيني، 

ــــــق  ــــــة عــــــن طري ــــــة، وكــــــان االســــــتعمار حيــــــاول أن ميســــــخ هــــــذه اهلوي ــــــيم ويف اإلســــــالم والعروب تعجــــــيم اللغــــــة يف التعل

ة، وحماولـــــــة كســـــــب األنصـــــــار للمغـــــــرب يف نضـــــــاله ضـــــــدها ســـــــواء اإلدارة، وثانيهمـــــــا فضـــــــح السياســـــــة االســـــــتعماري

  يف الشرق أو يف الغرب.

ــــــث  ــــــة يف املغــــــرب، حي ــــــه احلركــــــة الوطني ــــــذي اختذت ــــــديولوجي ال ــــــار االي ــــــا االختي ــــــدو جلي اختــــــذت مــــــن يب

بـــــــل إن املوضـــــــوعان األساســـــــيان اللـــــــذان متحـــــــور حوهلمـــــــا نشـــــــاط  العروبـــــــة واإلســـــــالم مقومـــــــات للهويـــــــة املغربيـــــــة،

تعبئــــــة قـــــيم اإلســــــالم، مث تكـــــريس تعلــــــيم يضـــــمن للغــــــة العربيـــــة وثقافتهــــــا رواد احلركـــــة الوطنيـــــة، ظــــــال حماصـــــرين يف 

ــــــــة )، حينمــــــــا 2004:229، املــــــــالكي( املكانــــــــة الكفيلــــــــة بصــــــــيانة هويــــــــة املغــــــــرب العــــــــريب، وشخصــــــــيته التارخيي
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لوطنيــــــة للهويــــــة املغربيــــــة يف ســــــياقها التــــــارخيي، جنــــــد هــــــذه احلركــــــة متــــــأثرة إىل حــــــد كبــــــري ا نضــــــع تصــــــورات احلركــــــة

فحســـــب، بـــــل يف احلركـــــة الوطنيـــــة لـــــيس ، فقـــــد بـــــدا ملموســـــا تـــــأثري الفكـــــر الســـــلفي حلركـــــات الوطنيـــــة يف املشـــــرقبا

اعتمـــــدت  د اهللا العـــــروي حـــــني أشـــــار إىل أن احلركـــــة الســـــلفيةºººººƦǟ�ǾºººººǼǟ�Őºººººǟ�ƢºººººǷ�ȂºººººǿÂ��Ƣºººººǔȇ¢�ǞºººººǸƬĐ¦Âيف املخـــــزن 

�ǶȀƦǳƢººººººǘŭ�ǆ"خــــــالل مجيــــــع مراحــــــل تطورهــــــا علــــــى ثقافــــــة املقاومــــــة:  ȈººººººǇƘƬǴǳ�ƨººººººȈǟƢǸƬƳ¦�ƨººººººƠǨǯ� ƢººººººǸǴǠǳ¦�ƢººººººȀǼǷ�ǲººººººĔ

ƢƴƬǳ¦�ƨººººººƠǧ�ƢēǂȀººººººǋ¢Â��śººººººȈǴƄ¦�ǾǷȂººººººǐƻ�ƨººººººȀƳ¦ȂǷ�Ŀ�ÄǄººººººǯǂŭ¦�¿ƢººººººǜǼǳ¦�Ƣººººººđ�ȄǫȂººººººƫÂ��ƢººººººȀǼǟ�̧Ƣǧƾººººººǳ¦Â ر...وشــــــكلت

و  �śºººººººººƥ�ƢºººººººººǷ�ǞºººººººººǸƬĐ¦1890واليـــــــــات الرئيســـــــــية الـــــــــيت حتكمـــــــــت يف تطـــــــــور حركيـــــــــة مواقـــــــــف هـــــــــؤالء مجيعـــــــــا اإلي

.)2016:465العروي، ("1930

عالقـــــة وطيـــــدة بـــــني تـــــأثر النخـــــب الوطنيـــــة بالســـــلفية، وموضـــــوع اهلويـــــة، بـــــل إن موضـــــوع اهلويـــــةهنـــــاك 

ـــــد احلركـــــة الوطنيـــــة ظـــــل مـــــؤطرا بتصـــــ ـــــى الـــــدفاع عـــــن اهلويـــــة يف أبعادهـــــا عن ورات احلركـــــة الســـــلفية، الـــــيت جتمـــــع عل

).1994:251، الكيوالثقافية (مالدينية، اللغوية 

رســـــــو احلركـــــــة الوطنيـــــــة علـــــــى اختيـــــــار العروبـــــــة واالســـــــالم كســـــــند وقـــــــد أوعـــــــز أحـــــــد البـــــــاحثني املغاربـــــــة 

ــــــديولوجي هلــــــا إىل  �ǒاي ȈººººººǬǻ�» ǂººººººǗ�Ŀ�ǾǠººººººǓÂ�Ļ�Äǀººººººǳ¦���ǂǸǠƬººººººǈŭ¦�ƨººººººđƢů���Ǿººººººƫ±ǂǧ¢�Ŗººººººǳ¦�ƨȈǟȂººººººǓȂŭ¦�¶Âǂººººººǌǳ¦

مـــــع احلركـــــة الوطنيـــــة، فهـــــذا املســـــتعمر هـــــو حامـــــل لديانـــــة غـــــري ديانـــــة املســـــتعَمر، وبالتـــــايل كـــــان منطقيـــــا أن تفكـــــر 

اهلويـــــة ال "هـــــذا، وحـــــني كانـــــت احلركـــــة الوطنيـــــة يف الـــــدفاع عـــــن اإلســـــالم كـــــدين حيـــــاول املســـــتعمر القضـــــاء عليـــــه، 

تعـــــين االنتمــــــاء إىل ديــــــن حمــــــدد فقــــــط، واحلالــــــة عنــــــدنا اإلســــــالم، بــــــل أيضــــــا إىل حقــــــل ايــــــديولوجي وثقــــــايف، فــــــإن 

الـــــدفاع عـــــن اللغـــــة والتعلـــــيم، قـــــد احتـــــل ذات املكانـــــة واالهتمـــــام الـــــذي أعطـــــي إلصـــــالح الـــــدين بـــــوعي النخبـــــات 

�¬ƢººººººƴǼǳ�¶ǂººººººǌǯ�ƨººººººǤǴǳ¦�¬ȐººººººǏȍ�ǂººººººǜǻÂ�ǲººººººƥ��ƨººººººȇǂǜǼǳ¦�ƢººººººēƢƳƢƬǻ¦Â�ƨººººººȈƥǂǤŭ¦"1994، املــــــالكي(اإلصــــــالح ككــــــل:

ـــــذي قدمـــــه هـــــذا الباحـــــث ، لكـــــن)236 ـــــة طاغيـــــة علـــــى التربيـــــر ال ـــــدفاع تبـــــدو املســـــحة االيديولوجي ، حيـــــث إن ال

األمازيغيـــــة هنـــــا قـــــد تعرضـــــت حملاولـــــة االســـــتغالل إذ يبـــــدو أن عـــــن الـــــوطن، يســـــتلزم الـــــدفاع عـــــن كـــــل مكوناتـــــه، 

  لوطنية.من طرف املستعمر، وتعرضت لإلقصاء من طرف احلركة ا

�ƨººººººƥÂǂǠǳ¦�Ŀ�ƨººººººǳǄƬű�ƨººººººȇȂǿ�ȆººººººǿÂ��ƨººººººȈƥǂǤŭ¦�ƨººººººȇȂŮ¦�¾ȂººººººƷ�Ƣē¦°Ȃººººººǐƫ�ƨººººººȈǼǗȂǳ¦�ƨººººººǯǂū¦�ƪه ǣƢººººººǏ�À̄¤�¦ǀººººººǰ

بـــــــل واســـــــتطاعت واإلســــــالم، يف حـــــــني ظلــــــت بـــــــاقي مكونــــــات هـــــــذه اهلويــــــة مقصـــــــية يف أدبيــــــات هـــــــذه احلركــــــة، 

ºººººȇȂŮ¦�¾ȂºººººƷ�Ƣē¦°Ȃºººººǐƫ�ƢºººººȀȈǼƦƫ�ń¤�ǾºººººƬǠǧ®Â��ÄǄºººººǯǂŭ¦�ÀǄºººººƼŭ¦�Ŀ�ŚƯƘºººººƬǳ¦�ƨºººººȈǼǗȂǳ¦�ƨºººººǯǂū¦�ǲǰºººººǌƥ�ȄºººººǴƴƬȇ�ƢºººººǷ�¦ǀºººººǿÂ��ƨ

 واضح يف الدساتري املغربية اليت متت صياغتها بعد فرتة االستعمار.
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 1996-1962الهوية في دساتير الدولة المغربية .2.1

 1962سياق تشريع دستور .أ

�ƨǼºººººººººǇ�§ǂººººººººǤŭ¦�Ŀ�ƨººººººººȇƢǸū¦�ƾºººººººººȀǟ�ƨººººººººȇƢĔ�ƾººººººººǠƥ1956 ، لـــــــــدى  أولويــــــــةمل تكــــــــن املســــــــألة الدســـــــــتورية

ـــــة،  ـــــارات فرضـــــتها طبيعـــــة املرحل ـــــك العتب ـــــة يف املغـــــرب، وذل ـــــيت  النخـــــب السياســـــية واحلزبي ـــــة ال ـــــى العالق فعـــــالوة عل

ن يتطلـــــــب والـــــــذي كـــــــاالدســـــــتور، يـــــــة بامللـــــــك، مل تكـــــــن الظـــــــروف تســـــــمح بصـــــــياغةكانـــــــت تـــــــربط احلركـــــــة الوطن

و"مغربــــــة" اإلدارة، لكــــــن جملســــــا تأسيســــــيا، كمــــــا أن االنشــــــغاالت ظلــــــت منصــــــبة حــــــول اســــــتكمال االســــــتقالل، 

�ǆدون أن يعــــــــين ذلــــــــك غيــــــــاب األصــــــــوات املطالبــــــــة بوضــــــــع دســــــــتور للــــــــبالد ººººººººǴĐ¦�ǆ ȈººººººººǇƘƫ�ǂººººººººǈǨȇ�ƢººººººººǷ�ȂººººººººǿÂ��

، والـــــــــذي ســـــــــطر اخلطـــــــــوط العريضـــــــــة للحيـــــــــاة 1958مـــــــــاي  08إصـــــــــدار العهـــــــــد امللكـــــــــي يف االستشـــــــــاري، مث 

لـــــــى ســـــــيادة املغـــــــرب، والـــــــيت السياســـــــية والدســـــــتورية ملغـــــــرب مـــــــا بعـــــــد احلمايـــــــة، والـــــــيت مت حتديـــــــدها يف التأكيـــــــد ع

ـــــــــة  ميثلهـــــــــا امللـــــــــك، مث التأكيـــــــــد علـــــــــى روح التعـــــــــاليم اإلســـــــــالمية وواقـــــــــع التطـــــــــور املغـــــــــريب كمصـــــــــدرين للدميقراطي

املغربيــــــــة، باإلضــــــــافة إىل التمييــــــــز بــــــــني الســــــــلطتني التشــــــــريعية والتنفيذيــــــــة، مــــــــع اإلقــــــــرار مبباشــــــــرة امللــــــــك للســــــــلطة 

التشريعية، مع املؤسسات اليت سيقيمها.

، الـــــذي أعـــــده 4، مشـــــروع حممـــــد بنونـــــة1962ن الوثـــــائق الـــــيت مهـــــدت أيضـــــا لدســـــتور ســـــنة مـــــن ضـــــم

ـــــــي 1961ســـــــنة  ـــــــه مـــــــا يل ـــــــة، وهـــــــي ملكيـــــــة ، وجـــــــاء في ـــــــة إســـــــالمية مســـــــتقلة ذات ســـــــيادة كامل :" املغـــــــرب دول

فقــــــد حــــــددت  إســــــالمية (دســــــتورية)، عمادهــــــا القــــــرآن والســــــنة واملصــــــلحة العامــــــة والبيعــــــة االختياريــــــة للشــــــعب"،

املبــــادئ العامـــــة لتمــــثالت واحــــد مــــن مثقفـــــي تلــــك احلقبــــة للهويــــة املغربيـــــة، فقــــد حــــاول حممــــد بنونـــــة  هــــذه املــــادة

ـــــة، قوامهـــــا " احلكـــــم هللا وحـــــده، وامللـــــك واألمـــــة مقيـــــدون وملزمـــــون بتنفيـــــذه"،  ـــــة ثيوقراطي وبالنســـــبة التأســـــيس لدول

ســـــالم ديـــــن الدولـــــة، واللغـــــة للغـــــة العربيـــــة، فلـــــم خيـــــرج هـــــذا املثقـــــف عـــــن أفكـــــار احلركـــــة الوطنيـــــة، حيـــــث اعتـــــرب اإل

  العربية لغتها الرمسية.

دســـــــتور ل ممهـــــــدة، أبـــــــرز وثيقـــــــة دســـــــتورية 1961القـــــــانون األساســـــــي للملكـــــــة املغربيـــــــة لســـــــنة يشـــــــكل 

، والـــــــذي أصـــــــدره امللـــــــك الراحـــــــل حممـــــــد اخلـــــــامس بشـــــــكل أحـــــــادي، وقـــــــد جـــــــاء فيـــــــه " املغـــــــرب مملكـــــــة 1962

، وبالتـــــايل فتصـــــورات العربيـــــة لغـــــة الـــــبالد الرمسيـــــة والقوميـــــة"عربيـــــة إســـــالمية"، واسرتســـــل يف الفصـــــل الثـــــاين "اللغـــــة 

عـــــن تلـــــك الـــــيت حتملهـــــا احلركـــــة الوطنيـــــة عـــــن اهلويـــــة، فقـــــد مت االتفـــــاق هـــــي األخـــــرى امللـــــك يف املغـــــرب مل ختتلـــــف 

، ودرس جبامعة القرويني، واخنرط يف العمل الوطين، كما قام بتدبري جمموعة من اهليئات التعليمية والثقافية 1900ولد حممد بنونة يف مدينة تطوان سنة  4

�§ǂǤŭ¦�¾ȐǬƬǇ¦�Ǻǟ�̧Ƣǧƾǳ¦�Ǻǟ�̈°®Ƣǫ�Ƥ ŵ�ƲȇǂţÂ�ǺȇȂǰƫ�» ƾē�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦��ƨȈǇƢȈǈǳ¦Âتور يف املغرب، وثائق ، أنظر حممد نبيل ملني، فكرة الدس(للمزيد
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علـــــــى اختــــــــزال اهلويــــــــة املغربيــــــــة الرمسيــــــــة يف اإلســــــــالم والعروبـــــــة، وبالنســــــــبة للملــــــــك فاإلســــــــالم هــــــــو مصــــــــدر مــــــــن 

  يف حني تعترب العروبة السند الثقايف له. مصادر مشروعيته،

 الهوية في الدساتير المغربية تصورات .ب

صـــــــراع بـــــــني امللـــــــك الراحـــــــل احلســـــــن الثـــــــاين، شـــــــكلت مرحلـــــــة وضـــــــع أول دســـــــتور للمملكـــــــة، مرحلـــــــة 

ـــــة واألحـــــزاب املنبثقـــــة عـــــن احلركـــــة الوطنيـــــة،  فقـــــد قـــــام احلســـــن الثـــــاين بالتشـــــجيع علـــــى تأســـــيس تشـــــكيالت معادي

«��Ŗºººººǳ¦�ÃȂºººººǬǳ¦�ǾºººººȈǧ�°ȂºººººǴƦƬƫ�°ƢºººººǗ¤�ǪºººººǴƻحلـــــزب االســـــتقال ƾºººººđ���Ä°Ȃºººººƥǂƫ¦Â�ÀȂºººººƳ�ŚºººººƦǠƫ�Ƥ ºººººǈƷ�ȄºººººǴǟ�Ǯ ºººººǳ̄Â��¾

).2004:209(واتربوري،ظلت كامنة إىل ذلك احلني"

، حيـــــــث 1961وقـــــــد خيمـــــــت هـــــــذه اخلالفـــــــات وهـــــــذه الصـــــــراعات علـــــــى الوثيقـــــــة الدســـــــتورية لســـــــنة 

ـــــــيس  احتكـــــــم فيهـــــــ ـــــــني امللـــــــك واحلكومـــــــة، مث الفصـــــــل فيمـــــــا بـــــــني الســـــــلط، ول بالدرجـــــــة األوىل تقســـــــيم الســـــــلط ب

، لكـــــن موقـــــع كـــــل ســـــلطة علـــــى حـــــدة غرضـــــنا هنـــــا هـــــو حتليـــــل مـــــوازين القـــــوى يف تلـــــك املرحلـــــة، وال أيضـــــا حتليـــــل

ــــــة مل تكــــــن حمــــــط جــــــدل بــــــني النخــــــب وامللكيــــــة يف تلــــــك املرحلــــــة،  ــــــك مــــــا يهمنــــــا هــــــو اخللــــــوص إىل أن اهلوي وذل

ديباجــــــة وهــــــو مــــــا يتجســــــد يف العبــــــارة الــــــواردة يف يف ثنائيــــــة اإلســــــالم والعروبــــــة، حمســــــومة  ت مســــــوغ اعتبارهــــــاحتــــــ

" اململكـــــة املغربيـــــة دولـــــة إســـــالمية ذات ســـــيادة كاملـــــة، لغتهـــــا الرمسيـــــة هـــــي اللغـــــة الـــــيت نصـــــت علـــــى أن الدســـــتور 

ســـــــــالم ديـــــــــن الدولــــــــــة"، " اإلشـــــــــار الفصــــــــــل الســـــــــادس إىل أن وأ العربيـــــــــة، وهـــــــــي جـــــــــزء مــــــــــن املغـــــــــرب الكبـــــــــري"

ــــــنفس املقومــــــات ــــــايل، و 5واحتفظــــــت مجيــــــع الدســــــاتري الالحقــــــة ب فقــــــد ترمجــــــت الوثيقــــــة الدســــــتورية تصــــــورات  بالت

  احلركة الوطنية إزاء اهلوية املغربية.

  األبعاد متعددة إلى الهوية  حاديةمن الهوية األ .2

بعــــــد احلمايـــــة، وذلــــــك ظـــــل خطـــــاب التعــــــدد اللغـــــوي والتنــــــوع الثقـــــايف طابوهــــــا سياســـــيا يف مغــــــرب مـــــا 

ــــتح النقــــاش حــــول اهلويــــة، قــــد  ــــارات عديــــدة، فاهلويــــة املغربيــــة حمســــومة وفــــق أمســــى قــــانون، كمــــا أن إعــــادة ف العتب

ليســــت امللكيــــة يف املغــــرب نفســــها  ميــــس حبــــال مــــن األحــــوال "ثوابــــت األمــــة" احملــــددة يف العروبــــة واإلســــالم، أو

  رة املؤمنني؟ تستمد جزءا من مشروعيتها من اإلسالم، من خالل إما

ــــــة املت ــــــارة موضــــــوع اهلوي مــــــن طــــــرف الفــــــاعلني بــــــاألمر اهلــــــني، فمــــــا  عــــــددةمل يكــــــن مــــــن الســــــهل إذن إث

ـــــيت حتكمـــــت  ـــــة؟ وكيـــــف تعاهـــــي الســـــياقات ال ـــــة املغربي ـــــد حـــــول اهلوي ـــــراز خطـــــاب جدي ـــــة يف إف ـــــة املغربي طـــــت الدول

  ؟ مع هذا اخلطاب

، الذي جاء يف سياقات اقليمية وداخلية خمتلفة، والذي سنتناوله يف الفقرة املقبلة.2011باستثناء دستور  5
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 المغرب:في إرهاصات خطاب التنوع الثقافي .1.2

ـــــة االجرائيـــــة، ميكـــــن تقســـــيم  ـــــيت بلـــــورت خطـــــاب التنـــــوع الثقـــــايف يف املغـــــرب إىل مـــــن الناحي التجـــــارب ال

التجربـــــة احلزبيـــــة الـــــيت قادهـــــا حـــــزب احلركـــــة الشـــــعبية، مث التجربـــــة الثقافيـــــة مـــــن خـــــالل كتابـــــات املثقفـــــني،  جتـــــربتني:

�ƢºººººººĔ¢�ȏ¤��ƢºººººººēƢǬǴǘǼǷ�ƪ ºººººººǨǴƬƻ¦�À¤Â�©¦°®ƢºººººººƦǷ�ȆºººººººǿÂ��ƨºººººººȈǧƢǬưǳ¦�©ƢºººººººȈǠǸŪ¦�ǆ ȈºººººººǇƘƫÂ ـــــــاداة بإعـــــــادة تلتقـــــــي يف املن

 تعريف اهلوية املغربية.

 المقاربة الحزبية من خالل تجربة حزب الحركة الشعبية.أ

لألمــــــازيغ وحــــــامال هلمــــــومهم، ومــــــدافعا  كحــــــزب ممثــــــلحــــــاول حــــــزب احلركــــــة الشــــــعبية أن يقــــــدم نفســــــه  

ـــــع عـــــن مصـــــاحلهم يف املغـــــرب،  ـــــاحثني األجانـــــب، إىل  وهـــــذا مـــــا دف ـــــارأحـــــد الب ـــــة هـــــو  اعتب ـــــدفاع عـــــن األمازيغي ال

، ويف الســــــــياق نفســــــــه  (palazzoli,1974 :172)الــــــــذي يشــــــــكل فــــــــرادة وأصــــــــالة حــــــــزب احلركــــــــة الشــــــــعبية

ــــــدة مالزمــــــة هلــــــا، وقــــــدم   ــــــة "الرببريــــــة" عقي ــــــوري إىل أن حــــــزب احلركــــــة الشــــــعبية جعــــــل مــــــن اهلوي أشــــــار جــــــون واترب

ـــــــ ـــــــيم اللهجـــــــات الرببري ـــــــرامج لتعل ـــــــه بوضـــــــع ب ـــــــك مطالبت ـــــــى ذل ـــــــه عل ـــــــبالدكـــــــدليل ل ـــــــى وحـــــــدة ال  ة للمحافظـــــــة عل

ــــــوري، ــــــا )2004:219(واترب ــــــار احلركــــــة الشــــــعبية حزب ــــــى ممــــــثال ملصــــــاحل األمــــــازيغ، مل يقتصــــــر اعتب ، حكــــــرا عل

ـــــه األحـــــزاب السياســـــية املغربيـــــة إىل  ـــــة أيضـــــا، فقـــــد ذهـــــب حممـــــد ظريـــــف يف كتاب ـــــب، بـــــل واملغارب ـــــاحثني األجان الب

ملصـــــــاحل "القـــــــرويني"،  االســـــــتقاللتأســـــــيس حـــــــزب احلركـــــــة الشـــــــعبية، جـــــــاء كـــــــرد فعـــــــل علـــــــى جتاهـــــــل حـــــــزب أن 

).1988:112خاصة "الرببر" منهم. (ظريف، 

مــــــن جهــــــة أخــــــرى، خلــــــص بــــــاحثون مغاربــــــة وفــــــق قــــــراءات نقديــــــة، جتــــــاوزت قــــــراءة اخلطــــــاب إىل نقــــــد 

مازيغيـــــــا، وذلــــــــك بـــــــالنظر إىل املفارقــــــــات الشـــــــعبية ال ميكنــــــــه أن يكـــــــون حزبــــــــا أ املمارســـــــة، إىل أن حـــــــزب احلركــــــــة

عـــــن املكاســـــب الـــــيت قـــــدمها هـــــذا احلـــــزب لألمازيغيـــــة باحـــــث احلاصـــــلة بـــــني اخلطـــــاب واملمارســـــة، حيـــــث تســـــاءل 

وذهـــــب باحـــــث آخـــــر إىل أن املفارقـــــة احلاصـــــلة  ،(Elqadery,1995 :14) احلكومـــــةطيلـــــة مشـــــاركته يف 

ــــــ ــــــني خطــــــاب وممارســــــة احلركــــــة الشــــــعبية إزاء ملــــــف األمازيغي ــــــب ــــــدي للــــــدفاع عــــــن ة، يعــــــرب عــــــن أزمــــــة ال وعي التقلي

.)2000:62وعزي، األمازيغية (اهلوية 

احلركـــــــة الشـــــــعبية واألمازيغيــــــــة، دون استحضـــــــار الســــــــياقات  الـــــــيت أطــــــــرتمـــــــن العســـــــري فهــــــــم العالقـــــــة 

كمـــــا بـــــدون فهـــــم الشـــــروط الثقافيـــــة الـــــيت نســـــجت هـــــذه العالقـــــة،  و السياســـــية واالجتماعيـــــة الـــــيت ظهـــــرت فيهـــــا، 

ـــــاة الثقافيـــــة،  ـــــه مـــــن غـــــري املســـــتقيم إخضـــــاع احليـــــاة السياســـــية ملعـــــايري احلي مجـــــرد إثـــــارة موضـــــوع األمازيغيـــــة يف فأن

تلـــــك الفـــــرتة، الـــــيت هيمنـــــت فيهـــــا الســـــلفية والقوميـــــة، يعـــــد مكســـــبا بالنســـــبة لألمازيغيـــــة، وهـــــذه هـــــي الزاويـــــة الـــــيت 
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ميكـــــــن أن توجـــــــه إىل هـــــــذا احلـــــــزب، إال أنـــــــه فـــــــرغم االنتقـــــــادات الـــــــيت إىل هـــــــذا املوضـــــــوع، منهـــــــا جيـــــــب أن ننظـــــــر 

  يبقى مسامها يف فتح النقاش حول األمازيغية وحول اهلوية املغربية.

 من التصورات الفردية إىل املبادرات اجلماعية  الثقافية:التجارب .ب

بـــــــدأت جتربـــــــة خطـــــــاب التعـــــــدد والتنـــــــوع الثقـــــــايف بتجـــــــارب فرديـــــــة، خاصـــــــة داخـــــــل األوســـــــاط املثقفـــــــة 

يت حاولـــــت خلخلــــــة األســــــس الـــــيت بنيــــــت عليهــــــا اهلويـــــة الرمسيــــــة للمغــــــرب، وذلـــــك قبــــــل انتقــــــال واألكادمييـــــة، والــــــ

 اخلطاب إىل التجارب اجلمعوية.

   املثقف امللتزم ومتثالت اهلوية  

ســـــــنتناول يف هـــــــذه اجلزئيـــــــة، ثـــــــالث جتـــــــارب لشخصـــــــيات حاولـــــــت طـــــــرح اخلطـــــــاب التعـــــــددي للهويـــــــة 

  وصدقي علي أزايكو وابراهيم أخياط.املغربية، ويتعلق األمر بكل من حممد شفيق 

حممد شفيق  

، بقبيلـــــــــة ايــــــــت ســــــــادن، املنحـــــــــدرة مــــــــن األطلـــــــــس 1926شــــــــتنرب  17ولــــــــد حممــــــــد شـــــــــفيق بتــــــــاريخ 

، وقـــــــــــــد تلقـــــــــــــى تعليمـــــــــــــه األويل يف املســـــــــــــيد، وفـــــــــــــور  (Bouyaakoubi,2009 :21)املتوســـــــــــــط املغـــــــــــــريب

ـــــــى الشـــــــهادة االبتدائيـــــــة، انتقـــــــل ملواصـــــــلة مشـــــــواره الدراســـــــي  ، والـــــــذي 1937بكـــــــوليج آزرو ســـــــنة حصـــــــوله عل

يم يف دمنــــــات، وبعــــــد ذلـــــــك حصــــــل علـــــــى  حصــــــل منــــــه علـــــــى الشــــــهادة الثانويــــــة، ليـــــــتم تعيينــــــه يف ســــــلك التعلـــــــ

ق دور كبــــــــري يف وعيــــــــه كفــــــــاءة الرتبيــــــــة وشــــــــهادة الباكالوريــــــــا، وقــــــــد كــــــــان للبيئــــــــة الــــــــيت نشــــــــأ فيهــــــــا حممــــــــد شــــــــفي

ي، بـــــــــل قـــــــــام مبحـــــــــاوالت لكتابـــــــــة الشـــــــــعر حيـــــــــث كـــــــــان مولعـــــــــا باإلنصـــــــــات إىل الشـــــــــعر األمـــــــــازيغباألمازيغيـــــــــة، 

ـــــــة آزرو،  (Chafik,2000 :20)األمـــــــازيغي بنفســـــــه ـــــــة قـــــــدماء ثانوي ، وقـــــــد تـــــــوىل حممـــــــد شـــــــفيق رئاســـــــة مجعي

، كمـــــــا عمـــــــل حممـــــــد شـــــــفيق علـــــــى تـــــــأليف جمموعـــــــة مـــــــن 1969و 1965فـــــــرتة املمتـــــــدة مـــــــا بـــــــني وذلـــــــك يف ال

ــــــة ــــــة اللغوي ــــــر جمموعــــــة مــــــن املقــــــاالت يؤســــــس فيهــــــا للتعددي ــــــب، وحتري ــــــدافع فيهــــــا عــــــن الكت ــــــوع الثقــــــايف، وي والتن

  الطرح األكادميي للغة األمازيغية.

 صدقي علي أزايكو  

ولــــــد الراحــــــل علــــــي صــــــدقي أزايكــــــو بضــــــواحي تافنكولــــــت، بــــــإقليم تارودانــــــت، التــــــابع جلهــــــة ســــــوس، 

، وقــــــــد تــــــــابع تعليمــــــــه االبتــــــــدائي مبكــــــــان ازديــــــــاده، قبــــــــل أن يتوجــــــــه إىل مدينــــــــة مــــــــراكش، 1942وذلــــــــك ســــــــنة 

رحلــــــة الثانويــــــة والــــــيت توجــــــت حبصــــــوله علــــــى شــــــهادة الباكالوريــــــا، وبعــــــد ذلــــــك التحــــــق بكليــــــة اآلداب إلكمــــــال امل

ــــــيت حصــــــل منهــــــا علــــــى إجــــــازة يف التــــــاريخ ســــــنة  ــــــاريس، 1968يف الربــــــاط، وال ، مث التحــــــق جبامعــــــة الســــــوربون بب
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ـــــــــة يف موضـــــــــوع " تـــــــــاريخ وادي نفـــــــــيس"، حتـــــــــت إشـــــــــراف جـــــــــاك بـــــــــريك ـــــــــاط، لتحضـــــــــري أطروحتـــــــــه اجلامعي (أخي

2004:11(.

كانــــــــت الدراســــــــات التارخييــــــــة الـــــــــيت اختارهــــــــا الراحــــــــل صــــــــدقي علـــــــــي أزايكــــــــو، قــــــــد ســـــــــامهت يف 

تشـــــكل الـــــوعي باهلويـــــة األمازيغيـــــة لديـــــه، وهـــــو مـــــا ميكـــــن اســـــتنتاجه مـــــن خـــــالل كتاباتـــــه يف تلـــــك املرحلـــــة، ففـــــي 

ـــــــد1968ســـــــنة  ـــــــب مقـــــــاال يف جري ـــــــاريخ، كت ـــــــيت حصـــــــل فيهـــــــا علـــــــى اإلجـــــــازة يف الت ة صـــــــوت ، وهـــــــي الســـــــنة ال

، حيــــــــث انتقــــــــد ارتبــــــــاط بعــــــــض 6اجلنــــــــوب حتــــــــت عنــــــــوان " األصــــــــالة والعمــــــــق يف العــــــــودة إىل الثقافــــــــة الشــــــــعبية"

املثقفــــــني بالشــــــرق، والــــــبعض اآلخــــــر بــــــالغرب، الشــــــيء الــــــذي كانــــــت الثقافــــــة الشــــــعبية املغربيــــــة ضــــــحية لــــــه، كمــــــا  

ــــب مقــــاال يف ومــــا ينبغــــي أن يكــــون  تــــاريخ املغــــرب بــــني مــــا هــــو عليــــه، عنونــــه ب"1971جملــــة الكلمــــة ســــنة  كت

، حـــــــرر مقـــــــاال يف جملـــــــة أمـــــــازيغ حتـــــــت عنـــــــوان :" يف ســـــــبيل مفهـــــــوم حقيقـــــــي لثقافتنـــــــا 1981عليـــــــه"، ويف ســـــــنة 

الوطنيــــة"، حيـــــث انتقــــد فيـــــه األســــس الثقافيـــــة الــــيت بـــــىن عليـــــه املغــــرب وجـــــوده، وقــــد عـــــرض هــــذا املقـــــال صـــــاحبه 

لالعتقال، واحلكم عليه سنة سجنا نافذة.

ــــــب:كــــــو جمموعــــــة مــــــن أصــــــدر صــــــدقي علــــــي أزاي   ــــــاريخ املغــــــرب أو  الكت اإلســــــالم واألمــــــازيغ، ت

"  شـــــــعريني:مـــــــن أمســــــاء األعــــــالم اجلغرافيــــــة والبشـــــــرية املغربيــــــة، إىل جانــــــب ديــــــوانني املمكنــــــة، منــــــاذجالتــــــأويالت 

  إيزمولن" واليت تعين آثار اجلراح.«العالمات تيميتار" واليت تعين 

 ابراهيم أخياط  

ــــــاط ســــــنة  ــــــراهيم أخي ــــــد اب ــــــاألطلس الصــــــغري يف منطقــــــة ســــــوس، وانتقــــــل يف ســــــن مبكــــــرة 1941ول ، ب

إىل مدينـــــة الربـــــاط، والتحـــــق فيهـــــا باملســـــيد، قبـــــل أن يـــــتم تســـــجيله بإحـــــدى املـــــدارس العصـــــرية، ويـــــذهب ابـــــراهيم 
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التعلـــــيم مل ينــــــه معـــــركيت ومعانــــــايت مـــــع أقــــــراين باملدرســـــة ويف احليــــــاة العامـــــة، فكــــــوين  املدرســـــة وإدمـــــاجي يف ســــــلك

ـــــــيت طغـــــــت لكنتهـــــــا اخلاصـــــــة علـــــــى نطقـــــــي  ـــــــة ال وإىل حـــــــدود هـــــــذه الســـــــنوات مل أكـــــــن أتقـــــــن إال اللغـــــــة األمازيغي

ــــــــــة أو الدارجــــــــــة" �ǾººººººººººƬȇȂđ�ǾººººººººººȈǟÂ�ÀȂººººººººººǯ�Ǻººººººººººǟ�À̄¤�¶ƢººººººººººȈƻ¢�ǶȈǿ¦ǂººººººººººƥ¦�ª)2012:15(أخياط، بالعربي ƾººººººººººƸƬȇ��

"احلكـــــرة"، الـــــيت كـــــان يتعـــــرض هلـــــا يف املدينـــــة، مـــــن طـــــرف أقرانـــــه يف الدراســـــة،  كـــــرد فعـــــل ضـــــداألمازيغيـــــة، جـــــاء  

ـــــث مـــــا زال حمتفظـــــا  ـــــه، حي ـــــة، كمـــــا أن طريقـــــة لباســـــه خمتلفـــــة عـــــن طريقـــــة لبـــــاس زمالئ ـــــتقن العربي ـــــه ال ي خاصـــــة أن

نحن هنـــــا إزاء عنـــــف رمـــــزي متارســــه الثقافـــــة املهيِمنـــــة علـــــى الثقافـــــة املهـــــيَمن عليهـــــا، فـــــوبالتـــــايل بزيــــه "السوســـــي"،  

"ويظهــــر هـــــذا النــــوع مـــــن العنــــف الـــــواقعي، املخاتِــــل مـــــن خــــالل رفـــــض اآلخـــــر يف وقــــد يتحـــــول إىل عنــــف واقعـــــي 

  .1968دجنرب  30، 3مقال مت نشره يف جريدة صوت اجلنوب، ع 6
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احلظــــــوة اختالفــــــه اللغــــــوي والثقــــــايف، ويف ســــــلوك األفــــــراد املفــــــرتض امــــــتالكهم املعيــــــار الثقــــــايف والسوســــــيولغوي ذي 

�ƨººººººººººººººººººººǟȂǸĐ¦� ¦±¤�ƢººººººººººººººººººººǻƢȈƷ¢� Ƣººººººººººººººººººººǐǫȏ¦Â�ǶƬººººººººººººººººººººǌǳ¦Â�ƨȇǂƼººººººººººººººººººººǈǳ¦Â�ƨººººººººººººººººººººǻƢǿȏ¦�ǶȀƬººººººººººººººººººººǇ°ƢŲ�Őººººººººººººººººººººǟ�°ƢººººººººººººººººººººƦƬǟȏ¦Â

.)2013:115،(بوكوسالقرينة"

بعـــــد املرحلـــــة االبتدائيـــــة، التحــــــق بـــــالتعليم االعـــــدادي والثـــــانوي، وقــــــد اخنـــــرط يف هـــــذه املرحلــــــة 

والثقـــــايف " علـــــه خيـــــرج مـــــن تقوقعـــــه اللغـــــوي يف احليـــــاة اجلمعويـــــة، حيـــــث اخنـــــرط يف الكشـــــفية احلســـــنية، وهـــــو مـــــا ج

وتعــــــززت عالقــــــيت وصــــــداقيت مــــــع هــــــؤالء بعــــــد جتاوزنــــــا لتلــــــك الفــــــرتة الــــــيت عرفنــــــا فيهــــــا التــــــوتر النــــــاتج عــــــن التنــــــوع 

ــــــك الثقــــــايف"، ــــــدة التجــــــار الصــــــغار، ومســــــاعديهم وكل ــــــة لفائ ــــــة األمي ــــــنظم دروســــــا حملارب ــــــاط ي ــــــراهيم أخي وأخــــــذ اب

ـــــة للعمـــــال، واختـــــذ ذلـــــك ســـــبيال لتوعيـــــة هـــــ ؤالء ب"املشـــــكل الثقـــــايف" الـــــذي يعـــــانون منـــــه، حيـــــث يـــــرى أن الكتاب

ــــــوع الثقــــــايف الســــــائد يف املغــــــرب،والقــــــراءة مهــــــا أفضــــــل وســــــيلتني إلدراك هــــــؤالء املــــــواطنني ا �ǽǀººººººđ�ǽ°ÂǂººººººǷ�ƾººººººǠƥÂلتن

ـــــــادل الثقـــــــا ـــــــة للبحـــــــث والتب ـــــــة املغربي ـــــــاط تأســـــــيس اجلمعي ـــــــراهيم أخي ـــــــة، قـــــــرر اب ـــــــة والرتبوي ـــــــة اجلمعوي يف، إىل التجرب

  نب جمموعة من أصدقائه.جا

 من العمل الفردي إىل العمل اجلماعي  

ــــــــة للبحــــــــث  ــــــــة املغربي ــــــــات: اجلمعي ــــــــالث مجعي ــــــــا مــــــــن ث ســــــــنحلل العمــــــــل اجلمــــــــاعي األمــــــــازيغي انطالق

والتبادل الثقايف، اجلمعية اجلديدة للثقافة والفنون الشعبية، مجعية اجلامعة الصيفية.

 اجلمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف 

مبدينــــــــــة الربــــــــــاط، وذلــــــــــك  1967مت تأســــــــــيس اجلمعيــــــــــة املغربيــــــــــة للبحــــــــــث والتبــــــــــادل الثقــــــــــايف ســــــــــنة 

بواســـــطة جمموعـــــة مـــــن الطلبـــــة واجلـــــامعيني، الـــــذين ينحـــــدر أغلـــــبهم مـــــن منطقـــــة ســـــوس، وهـــــو مـــــا يؤكـــــده الراحـــــل 

، كــــــان معظــــــم أصــــــدقائي مــــــن مؤسســــــي اجلمعيــــــة 1969اجلمعيــــــة " يف ســــــنة ابــــــراهيم أخيــــــاط، أحــــــد مؤسســــــي 

جـــــوا وعينـــــوا كأســـــاتذة يف الثانويـــــات، أمحـــــد بوكـــــوس وعلـــــي صـــــدقي أزايكـــــو يف الربـــــاط، وعبـــــد اهللا بونفـــــور قـــــد ختر 

.)2012:35(أخياط،يف الدار البيضاء"

يف هـــــذه الفـــــرتة الـــــيت تأسســـــت فيهـــــا اجلمعيـــــة، كـــــان مـــــن الصـــــعب تـــــداول مصـــــطلح األمازيغيـــــة، حيـــــث  

أمــــــرا هينــــــا يف هــــــذه الظــــــروف، فقــــــد  يكــــــن كــــــان مرادفــــــا لالنقســــــام، بــــــل إن احلــــــديث عــــــن املســــــألة األمازيغيــــــة مل 

ـــــة " كـــــان مـــــن الســـــهل التصـــــر  ـــــة العربي ـــــة القومي ـــــذاك هـــــي ايديولوجي ـــــة آن ـــــة املهيمن يح باالنتمـــــاء كانـــــت االيديولوجي

ــــــل  ــــــة متث ــــــة، يف حــــــني األمازيغي ــــــوري، ألن هــــــذه املفــــــاهيم هــــــي مرادفــــــة للتقدمي ــــــار التقــــــدمي، الناصــــــري، الث إىل التي

ــــــــة، تيــــــــارا ــــــــت مــــــــوس إىل كــــــــون التنظيمــــــــات و متخلفــــــــا مــــــــن منظــــــــور احلركــــــــة الوطني ــــــــة فاضــــــــمة أي ــــــــذهب الباحث ت
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ـــــيت كـــــا ـــــة ال ـــــة األمازيغي ـــــات عـــــن مســـــألة اهلوي ـــــاطقون السياســـــية مل تكـــــن حتمـــــل إجاب ن يطرحهـــــا املنتمـــــون إليهـــــا الن

  .(AitMouss,2000 :142)باألمازيغية

مـــــــــن خـــــــــالل اســـــــــتقراء وثـــــــــائق اجلمعيـــــــــة املغربيـــــــــة للبحـــــــــث والتبـــــــــادل الثقـــــــــايف، يتضـــــــــح أن اهتمامهـــــــــا 

  منصب على حمورين أساسيني: 

ـــــــرتاث الثقـــــــايف بصـــــــفة عامـــــــة، وبـــــــاألدب والفنـــــــون الشـــــــعبية علـــــــى األخـــــــص،  احملـــــــور األول: صـــــــيانة ال

ـــــــة األخـــــــرى مـــــــن  ـــــــدوات والوســـــــائل التثقيفي ـــــــة واحملاضـــــــرات والن ـــــــة والفردي ـــــــق الدراســـــــات اجلماعي ـــــــك عـــــــن طري وذل

  رحالت داخلية وخارجية وتبادل ثقايف.

ـــــاين:احملـــــور  �ƨºººººǳÂƢŰÂ��ǞºººººǸƬĐ¦�ǲǯƢºººººǌŠ�¿ƢºººººǸƬǿȏ¦��ƨºººººǬȇǂǠǳ¦�ƨºººººȈƥǂǤŭ¦�ƾºººººȈǳƢǬƬǳ¦Â�ǪºººººǨƬƫ�ƢºººººŮ�¾ȂºººººǴƷ�¬¦ŗºººººǫ¦ الث

�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ƨȈǸǼƫ�ǾȈǔƬǬƫ�ƢǷÂ

7اجلمعية اجلديدة للثقافة والفنون الشعبية:

ـــــــــة بتـــــــــاريخ  ـــــــــوبر  16تأسســـــــــت هـــــــــذه اجلمعي ، ويعتـــــــــرب حســـــــــن إدبلقاســـــــــم وراء تأســـــــــيس 1978أكت

ــــــا بك ليــــــة احلقــــــوق بالربــــــاط، وفــــــاعال يف هــــــذه اجلمعيــــــة، بعــــــد جتربــــــة نضــــــالية باليســــــار املغــــــريب، حيــــــث كــــــان طالب

االحتـــــــاد الـــــــوطين لطلبـــــــة املغـــــــرب، "بالنســـــــبة إيل، فقـــــــد كنـــــــت فـــــــاعال يف االحتـــــــاد الـــــــوطين لطلبـــــــة املغـــــــرب، فهـــــــذا 

اإلطــــــار لعــــــب دورا كبــــــريا يف تلــــــك املرحلــــــة...فالنظام كــــــان بوليســــــيا، إال أنــــــه داخــــــل اجلامعــــــة، كنــــــا ننــــــاقش كــــــل 

اقتنــــــاع بأنــــــه بــــــدون ثــــــورة ال ميكـــــــن أن يكــــــون هنــــــاك حقــــــوق، كنـــــــا املواضــــــيع: الثــــــورة، االضــــــطهاد، وكنــــــا علـــــــى 

ننـــــــاقش أيضـــــــا مســـــــألة اللغـــــــة والثقافـــــــة، لكـــــــن بالنســـــــبة لرفـــــــاقي، املســـــــألة األمازيغيـــــــة تـــــــدخل ضـــــــمن التناقضـــــــات 

ــــــــــة" ــــــــــدوم هــــــــــؤالء املناضــــــــــلني مــــــــــن اليســــــــــار، انعكــــــــــس بشــــــــــكل  (AitMouss,2000 :143)الثانوي ، إن ق

مل تركــــــز منــــــذ بــــــدايتها علــــــى الثقافــــــة األمازيغيــــــة، بــــــل باالهتمامــــــات الثقافيــــــة  إذواضــــــح علــــــى خطــــــاب اجلمعيــــــة، 

).2000:114(وعزي، لليسار اجلديد عامة، والذي ال حتظى األمازيغية عنده باألولوية

ــــــــة ســــــــنة  ــــــــاق الثقــــــــايف الصــــــــادر عــــــــن هــــــــذه اجلمعي ــــــــل  1981ذهــــــــب امليث ــــــــات التحلي إىل اســــــــتلهام أدبي

ŭ¦�ƨºººººǧƢǬưǳ¦�ÀƘºººººƥ�ŐºººººƬǟ¦Â��Ȇºººººǈǯ°Ƣŭ¦�Ä®ƢºººººǐƬǫȏ¦�Ǧ ºººººǴƼƬǳ¦�ǆ ȇǂºººººǰƫ�ń¤�» ƾºººººē��ƨºººººȈǠƳ°�ƨºººººǧƢǬƯ�̈ǂǘȈºººººǈƥ�ǶºººººǈƬƫ�ƨºººººȈƥǂǤ

واالجتمــــــــاعي، وأشــــــــكال االســــــــتالب االيــــــــديولوجي...وتقابلها ثقافــــــــة نقديــــــــة ذات مضــــــــامني تقدميــــــــة وجتاوزيــــــــة 

تصــــــارعها وتفضــــــحها للوصــــــول إىل ثقافــــــة أكثــــــر دميقراطيــــــة، وحيمــــــل هــــــذا امليثــــــاق املســــــؤولية للمثقفــــــني الــــــذين ال 

��¦�ǶºººººǈƬƫ�ǶēƢºººººƥƢƬǯ�ǲºººººǠƳ�ƢºººººǷ��ƨºººººȈǤȇ±ƢǷȋ¦Â�ƨºººººƳ°¦ƾǳيســـــتطيعو ȆǷȂºººººȈǳ¦�Ƥ ºººººǗƢƼƬǳ¦�ƨºººººǤǴƥ��ŚǿƢºººººǸŪ¦��ǞºººººǷ�ǲºººººǏ¦ȂƬǳ¦�À

  بالنخبوية.

  وتامينوت باألمازيغية هي "اجلديدة".أصبحت هذه اجلمعية حتمل اسم تامينوت، ،1996ابتداء من سنة 7
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إمجـــــاال، تعتــــــرب منظمــــــة تــــــامينوت مـــــن اجلمعيــــــات الكــــــربى داخــــــل احلركـــــة األمازيغيــــــة يف املغــــــرب، حيــــــث 

األمازيغيـــــــة، تتـــــــوفر علـــــــى فـــــــروع مبجموعـــــــة مـــــــن منـــــــاطق املغـــــــرب، كمـــــــا تشـــــــتغل علـــــــى مســـــــتوى تـــــــدويل املســـــــألة

داخل املنظمات الدولية، خاصة هيئات األمم املتحدة.

 مجعية اجلامعة الصيفية 

ــــــة اجلامعــــــة الصــــــيفية مبدينــــــة أكــــــادير بتــــــاريخ  ــــــرب  29نشــــــأت مجعي شــــــدد الراحــــــل ابــــــراهيم ، وي1979دجن

هــــــذه لــــــى الــــــدور األساســــــي الـــــذي لعبــــــه أعضــــــاء اجلمعيــــــة املغربيــــــة للبحـــــث والتبــــــادل الثقــــــايف يف خلــــــق أخيـــــاط ع

ومقاهيهــــــا، واجللـــــوس مــــــع بعــــــض  وأســــــواقها-أكـــــاديريقصــــــد مدينــــــة -"...ويف زيــــــاريت ملختلــــــف معاملهـــــااجلمعيـــــة، 

�ƨºººººººǼȇƾŭ¦�ǽǀºººººººǿ�ƢºººººººȀȈǴǟ�ƾºººººººƳȂƫ�Ŗºººººººǳ¦�ƨºººººººȇ°Ǆŭ¦�ƨȈǠºººººººǓȂǳ¦�Ǧ ºººººººǇȋ¦�ǞºººººººǷÂ�ƪ ºººººººǜƷȏ��Ƣºººººººđ�Ŀ°ƢºººººººǠǷ،ـــــــاط :2012(أخي

ــــــدار البيضــــــاء، مقرتحــــــا علــــــيهم ضــــــرورة تنظــــــيم نشــــــاط )،113 ــــــاط وال ــــــه بكــــــل مــــــن الرب فاتصــــــل بأعضــــــاء مجعيت

�ƨǘºººººǌǻƘƥ�¿ȂºººººǬƫ�ƨºººººȈǠŦ�ǪºººººǴƻ�Ŀ�ǲºººººưǸƬƫ�½¦ǀºººººǻ¡�ƨºººººƷŗǬŭ¦�̈ǂºººººǰǨǳ¦�ƪ ºººººǻƢǯÂ��ƨºººººǼȇƾŭ¦�ǽǀºººººđ�ƨȈǨȈºººººǐǳ¦�ƨºººººǴǘǠǳ¦�Ŀ�ĿƢºººººǬƯ

.8ثقافية على شكل جامعة صيفية

الثقافيـــــــــة بالربـــــــــاط والـــــــــدار البيضـــــــــاء ، للمفاوضـــــــــات مـــــــــع خمتلـــــــــف الفعاليـــــــــات 1979مت ختصـــــــــيص ســـــــــنة 

قـــــد تـــــزامن بـــــراهيم أخيـــــاط دورا كبـــــريا يف ذلـــــك، و وأكـــــادير، إلخـــــراج هـــــذه الفكـــــرة إىل حيـــــز الوجـــــود، وقـــــد لعـــــب ا

  تأسيس معهد للدراسات األمازيغية.تأسيس هذه اجلمعية بالنقاش الدائر يف الربملان املغريب حول 

  يف:حددت هذه اجلمعية أهدافها الكربى 

الركود الثقايف الذي تعاين منه مدينة أكادير. إزالة 

 إبـــــــــراز اخلصوصـــــــــيات اجلهويـــــــــة ومســـــــــامهات رجـــــــــاالت املنطقـــــــــة يف الشـــــــــأن الـــــــــوطين ماضـــــــــيا وحاضـــــــــرا بواســـــــــطة

الدراسات واألحباث الثقافية املقارنة، وخاصة الثقافة الشعبية اإلفريقية وثقافة شعوب العامل الثالث.

لعموم، والثقافة األمازيغية على اخلصوص.االهتمام بالثقافة الشعبية على ا

التنــــــوع الثقــــــايف عامــــــة، إن الطــــــابع اخلــــــاص هلــــــذه اجلمعيــــــة، يتمثــــــل يف تنظــــــيم لقــــــاءات فكريــــــة حــــــول 

، وذلــــــــك صـــــــيف كــــــــل ســـــــنة، حيــــــــث تـــــــتم مناقشــــــــة القضـــــــايا اآلنيــــــــة ذات الصـــــــلة بالشــــــــأن خاصـــــــة األمازيغيـــــــةو 

ــــــب وجهــــــات نظرهــــــا  ــــــك لتقري ــــــة، وذل ــــــة وااليديولوجي ــــــارات الفكري ــــــاقي التي ــــــى ب ــــــاح عل األمــــــازيغي، وحتــــــاول االنفت

  كما حتاول استضافة مثقفني مغاربة وأجانب.  الشأن الثقايف املغريب،حول 

ــــــــت احلركــــــــة األما، 1991يف ســــــــنة  زيغيــــــــة صــــــــك مطالبهــــــــا يف وثيقــــــــة أطلقــــــــت عليهــــــــا اســــــــم " حاول

ا مطالبهـــــا بكـــــل وضـــــوح، حيـــــث طالبـــــت بدســـــرتة ميثـــــاق مـــــن أجـــــل اللغـــــة والثقافـــــة األمـــــازيغيتني"، حـــــددت فيهـــــ

إىل حدود هذه السنة، مل تكن مدينة أكادير تتوفر على جامعة.8
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األمازيغيــــــــة لغــــــــة وطنيــــــــة إىل جانــــــــب اللغــــــــة العربيــــــــة، وإدمــــــــاج األمازيغيــــــــة يف املنظــــــــومتني التعليميــــــــة واإلعالميــــــــة، 

، ســـــــتظهر وثيقـــــــة أخـــــــرى حتمـــــــل اســـــــم " بيـــــــان مـــــــن 2000ســـــــنة  ازيغيـــــــة، ويفاألموتأســـــــيس معهـــــــد للدراســـــــات 

أجـــــــل االعـــــــرتاف بأمازيغيـــــــة املغـــــــرب"، وتكمـــــــن قوتـــــــه يف كونـــــــه انتقـــــــل باألمازيغيـــــــة مـــــــن دائـــــــرة الثقـــــــايف إىل دائـــــــرة 

  السياسي واالقتصادي.

   من المأسسة إلى الدسترة   األمازيغية:مطالب الحركة  مع  الدولةتفاعالت .2.2

ســـــــوف نتعقـــــــب يف هـــــــذه اجلزئيـــــــة التحـــــــوالت الـــــــيت طـــــــرأت علـــــــى موقـــــــف الدولـــــــة إزاء اهلويـــــــة الرمسيـــــــة 

  متعددة األبعاد.للمغرب، وكيف حتول اخلطاب الرمسي من األحادية اهلوياتية إىل إقرار 

من تدريس اللهجات إلى تأسيس المعهد الملكي للثقافة األمازيغية  .أ

ـــــــة بـــــــروز مالمـــــــح اخلطـــــــاب األمـــــــازيغي يف 1991نة مباشـــــــرة بعـــــــد إعـــــــالن ميثـــــــاق أكـــــــادير ســـــــ ، وبداي

، كمـــــــا مت بـــــــث 1994املغـــــــرب، أعلـــــــن امللـــــــك الراحـــــــل احلســـــــن الثـــــــاين عـــــــن تـــــــدريس "اللهجـــــــات احملليـــــــة" ســـــــنة 

مــــــــرة يف التصـــــــريح احلكــــــــومي بــــــــاملغرب، ، ســــــــرتد كلمــــــــة األمازيغيـــــــة ألول1998، ويف ســـــــنة "اللهجــــــــات"نشـــــــرة 

  يف اخلطاب الرمسي املغريب. وهو ما يربز بداية تغري مالمح اهلوية

مـــــن امللـــــك، وذلـــــك عـــــن ، جـــــاءت االســـــتجابة مـــــرة أخـــــرى 2000بعـــــد صـــــدور البيـــــان األمـــــازيغي ســـــنة 

مضــــامني خطـــــاب أجــــدير) الـــــيت عهــــد إليهـــــا بتأهيـــــل األمازيغيـــــة (طريــــق تأســـــيس مؤسســــة املعهـــــد امللكــــي للثقافـــــة 

اللغــــــــة والثقافــــــــة األمــــــــازيغيتني، وال يســــــــع املقــــــــام هنــــــــا للقيــــــــام بدراســــــــة نقديــــــــة حلصــــــــيلة املعهــــــــد امللكــــــــي للثقافــــــــة 

األمازيغيـــــة، لكـــــن مـــــا يعنينـــــا هنـــــا هـــــي التحـــــوالت الـــــيت شـــــهدها مفهـــــوم اهلويـــــة علـــــى مســـــتوى اخلطـــــاب الرمســـــي، 

  .2011ي سنة توج باالعرتاف الدستور والذي 

بعـــــد االعـــــرتاف الرمســـــي مـــــن امللـــــك باألمازيغيـــــة كمكـــــون أساســـــي مـــــن مكونـــــات اهلويـــــة املغربيـــــة، طـــــرأت 

ــــــــى مواقــــــــف األحــــــــزاب السي ــــــــة،اســــــــية، فبعــــــــد أن كــــــــان جلهــــــــا متجــــــــاهال احتــــــــوالت عل أصــــــــبحت تقــــــــر  ألمازيغي

ــــــوع الثقــــــايف املغــــــريب،  ــــــبالتعــــــدد والتن ــــــذي تصــــــنفه احلركــــــة األمازيغي ة أكــــــرب خصــــــم حــــــزيب فحــــــزب االســــــتقالل، ال

أن "حــــــزب االســــــتقالل يعتــــــرب دائمــــــا اللغــــــة األمازيغيــــــة عبــــــاس الفاســــــي  ، الســــــيدآنــــــذاك أمينــــــه العــــــامصــــــرح هلــــــا، 

ــــة، كمــــا كــــان يعتــــرب دائمــــا أن الســــكان األصــــليني للمغــــرب هــــم األمــــازيغ الــــذين  ــــة املغربي جــــزءا ال يتجــــزأ مــــن اهلوي

�ĺǂººººººǠǳ¦�ǞººººººǸƬĐ¦�Ŀ�ƢººººººȈǴǯ�¦Ȃůƾººººººǻ¦ ،الــــــذي حــــــزب االحتــــــاد االشــــــرتاكي بــــــدوره، ، )2004:15( عبــــــاس الفاســــــي

ــــــة أمجعــــــني، ويتعــــــني األمازيغيــــــة " طاملــــــا رافــــــع عــــــن القوميــــــة العربيــــــة، ذهــــــب إىل كــــــون قضــــــية وطنيــــــة ختــــــص املغارب

ـــــدا عـــــن أي اســـــتعمال  ـــــك بعي ـــــة، وذل ـــــا الثقافي ـــــراء مكونـــــات هويتن التعامـــــل معهـــــا يف إطـــــار احلفـــــاظ علـــــى تنـــــوع وث

وسأســــــوق مثــــــاال آخــــــر يــــــرتبط بالتيــــــار ، )2004:13(اليــــــازغي، منغلقــــــة" ايــــــديولوجي ضــــــيق أو نزعــــــة طائفيــــــة
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"تـــــــرى أن كـــــــون احلركـــــــة   إىلحممـــــــد املـــــــرواين عـــــــن احلركـــــــة مـــــــن أجـــــــل األمـــــــة، الســـــــيد  ذهـــــــباإلســـــــالمي، حيـــــــث 

ــــة يف كــــل أبعادهــــا، مبــــا فيهــــا البعــــد األمــــازيغي ــــة املغربي ــــة والثقافي ــــى ضــــمان احلقــــوق اللغوي "األصــــل هــــو العمــــل عل

)2004:255(املرواين، 

ـــــــوع  ـــــــدفاع عـــــــن التعـــــــدد اللغـــــــوي والتن ـــــــة يف اجتـــــــاه ال هكـــــــذا إذن شـــــــهدت مواقـــــــف األحـــــــزاب حتـــــــوالت اجيابي

��ƢººººººȈǴǯ�ƨººººººǈǇƚŭ¦�ƢȀƬȈƳȂǳȂȇƾººººººȇ¦�Ǻººººººǟ�ȆººººººǴƼƬǳ¦�Ǻººººººǟ�̈ƾǠƬººººººǈǷ�ƢººººººĔ¢�Ǯ ººººººǳ̄�řººººººǠȇ�À¢�ÀÂ®�Ǻººººººǰǳ��§ǂººººººǤŭ¦�Ŀ�ĿƢººººººǬưǳ¦

ــــــة جمــــــ2011وهــــــو مــــــا اتضــــــح ليلــــــة املراجعــــــة الدســــــتورية لســــــنة  ــــــث خــــــيم موضــــــوع اهلوي ددا علــــــى النقــــــاش ، حي

  العمومي.

، وإعادة رسم مالمح الهوية المغربية 2011دستور .ت

علــــــــى املســــــــتوى االقليمــــــــي عـــــــــرف فيف ظــــــــروف وطنيــــــــة وإقليميــــــــة اســــــــتثنائية،  2011جــــــــاء دســــــــتور 

ـــــــونس  ـــــــوترات، عجلـــــــت بســـــــقوط جمموعـــــــة مـــــــن القـــــــادة السياســـــــيني يف كـــــــل مـــــــن مصـــــــر وت الوضـــــــع السياســـــــي ت

ل دول املنطقـــــــة، والـــــــيت صـــــــاغت جمموعـــــــة مـــــــن املطالـــــــب السياســـــــية وليبيـــــــا، ونشـــــــأت حركـــــــات احتجاجيـــــــة داخـــــــ

  واالجتماعية والثقافية.

أطلقـــــــــت علـــــــــى نفســـــــــها احتجاجيـــــــــة، تأسســـــــــت حركـــــــــة ، 2011فربايـــــــــر  20وبتـــــــــاريخ يف املغـــــــــرب، 

احلزبيــــــة، واحلركــــــات االجتماعيــــــة (األمازيغيــــــة، النســــــوية...)،  الشـــــبيباتفربايــــــر، الــــــيت ضــــــمت خمتلــــــف  20حركـــــة 

"حماربـــــــــة احلركــــــــة  قــــــــد رفعـــــــــت هــــــــذهباإلضــــــــافة إىل التيــــــــارات اإلســـــــــالمية، خاصــــــــة حركــــــــة العـــــــــدل واإلحســــــــان، 

الفســـــــــاد" شـــــــــعارا هلـــــــــا، حيـــــــــث طالبـــــــــت مبحاكمـــــــــة املفســـــــــدين "السياســـــــــيني"، وإبعـــــــــادهم، وطالبـــــــــت بامللكيـــــــــة 

  الربملانية.

، دعـــــــــوة امللـــــــــك حممـــــــــد 2011مـــــــــارس  9اء يف اخلطـــــــــاب امللكـــــــــي ليـــــــــوم مباشـــــــــرة بعـــــــــد ذلـــــــــك، جـــــــــ

ǀºººººǿ�ǺǸºººººǓ�ǺºººººǷÂ��ƨºººººǠƳ¦ǂŭ¦�ƢȀǴǸºººººǌƬǇ�Ŗºººººǳ¦�©ȏƢºººººĐ¦�ƾºººººȇƾƸƬƥ�¿ƢºººººǫÂ��ƨȇ°ȂƬºººººǇ®�ƨºººººǠƳ¦ǂǷ�ń¤�² ®Ƣºººººǈǳ¦�©ȏƢºººººĐ¦�ǽ

ـــــايت علـــــى  ـــــة، وقـــــد طغـــــى النقـــــاش اهلوي املشـــــاورات، وهـــــو مـــــا دفـــــع بالباحـــــث املغـــــريب حســـــن تلـــــك املرتبطـــــة باهلوي

ـــــار هـــــذ طـــــارق إىل ـــــل مـــــن الدســـــاتري اعتب ـــــاز،ا اجلي ـــــة بامتي ـــــة دســـــاتري اهلوي ـــــني كاف ـــــاك صـــــراعات ب ، فقـــــد كانـــــت هن

الفرقـــــــاء السياســـــــيني واالجتمـــــــاعيني حـــــــول هويـــــــة املغـــــــرب، حيـــــــث هنـــــــاك أحـــــــزاب متســـــــكت باهلويـــــــة اإلســـــــالمية 

ـــــة، والعربيـــــة لغـــــة رمسيـــــة هلـــــا، 9للمغـــــرب واالكتفـــــاء باألمازيغيـــــة لغـــــة ، وطالبـــــت باإلبقـــــاء علـــــى اإلســـــالم دينـــــا للدول

  منوذج حزب العدالة والتنمية  9
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علـــــى مدنيـــــة الدولـــــة، وعلـــــى اللغتـــــني األمازيغيـــــة والعربيـــــة لغتـــــني 10وطنيـــــة فقـــــط، يف حـــــني رافعـــــت أطـــــراف أخـــــرى

  رمسيتني للمغرب.

استحضـــــــــار الظرفيـــــــــة االســـــــــتثنائية الـــــــــيت صـــــــــيغت فيهـــــــــا الوثيقـــــــــة  وقـــــــــد حاولـــــــــت املشـــــــــرع الدســـــــــتوري

املغــــــرب  بعبــــــارة "الوثيقــــــة الدســــــتورية  الدســــــتورية، وتعامــــــل بــــــذكاء مــــــع خمتلــــــف هــــــذه املطالــــــب املتناقضــــــة، ودبــــــج

ـــــــة إســـــــالمية �ƨºººººººȈƥǂǠǳ¦�ƢºººººººēƢǻȂǰǷ�ǲºººººººǯ�°ƢȀºººººººǐǻƢƥ�̈ƾºººººººƷȂŭ¦��ƨºººººººȈǼǗȂǳ¦�ƢºººººººȀƬȇȂǿ�©ƢºººººººǷȂǬǷ�ǶºººººººƷȐƫ�ƨǻƢȈºººººººǐƥÂ]...[دول

غيـــــــــــــة، والصــــــــــــــحراوية احلســـــــــــــانية، والغنيـــــــــــــة بروافــــــــــــــدها اإلفريقيـــــــــــــة واألندلســـــــــــــية والعربيــــــــــــــة اإلســـــــــــــالمية، واألمازي

واملتوســـــــطية"، وبالتـــــــايل فقـــــــد مت االنتقـــــــال مـــــــن اهلويـــــــة املختزلـــــــة إىل اهلويـــــــة املتنوعـــــــة، وعلـــــــى املســـــــتوى اللغـــــــوي مت 

األمازيغيـــــة لغتـــــني االنتقـــــال مـــــن التنصـــــيص علـــــى اللغـــــة العربيـــــة لغـــــة رمسيـــــة، إىل التنصـــــيص علـــــى اللغتـــــني العربيـــــة و 

  رمسيتني للمغرب.

 لخاتمةا

يـــــتحكم لتحـــــوالت كـــــربى، حتكمـــــت فيهـــــا الســـــياقات الـــــيت قـــــد تعـــــرض مفهـــــوم اهلويـــــة الوطنيـــــة  يبـــــدو أن

فقــــــد كانــــــت اهلويــــــة املغربيــــــة املهيِمنــــــة مبنيــــــة علــــــى اإلســــــالم والعروبــــــة، ،يف تشــــــكيل هــــــذا املفهــــــوم وإبــــــراز جتلياتــــــه

 علـــى les identités résistantesقاِومـــة املويـــات اهل لكـــن بعـــد ذلـــك، حتولـــت اهلويـــات اهلامشـــية أو

هـــــا حيـــــث مت التنصـــــيص علي، إىل هويـــــات مشـــــروع، (Castells,1999 :18) كاســـــتلزمانويـــــل   حـــــد تعبـــــري

  .2011 يف الدستور املغريب لسنة

ـــــه   ـــــا االتفـــــاق مـــــع مـــــا ذهـــــب إلي ـــــوردميكنن ـــــز مـــــن أن محاســـــة احلركـــــات االســـــتقاللية يف تلـــــك  كلـــــي ف غريت

الفــــــرتة، غطــــــى علــــــى هشاشــــــة وضــــــيق أفــــــق األســــــس الثقافيــــــة الــــــيت ترتكــــــز إليهــــــا هــــــذه احلركــــــات، فقــــــد حاولــــــت 

تعانت بغطـــــــاء احلركــــــة الوطنيــــــة أن تصــــــنع وضــــــعا ثقافيــــــا معاكســــــا للواقــــــع الثقــــــايف الــــــذي يشــــــهده املغــــــرب، واســــــ

ـــــر  إيـــــديولوجي ـــــدة، تالشـــــى مفهـــــوم لتربي ـــــة وموضـــــوعية جدي ـــــك، لكـــــن مـــــع تغـــــري الســـــياق وظهـــــور شـــــروط ذاتي ذل

ــــــد يؤســــــس للتعــــــدد والتنــــــوع، فهــــــل ميكــــــن هلــــــذا اخلطــــــاب  احلركــــــة الوطنيــــــة للوطنيــــــة املغربيــــــة، وبــــــرز خطــــــاب جدي

ــــى مســــتوىاجلديــــد الصــــمود أمــــام حتــــديات أخــــرى كالعوملــــة؟   اهلويــــات ــــة  هــــلآخــــر،  وعل مــــن شــــأن اهلويــــة الوطني

املبنية على التعددية اللغوية والتوع الثقايف، املسامهة يف وضع أسس بناء الدولة احلديثة؟ 

صرة.واملعانذكر على سبيل املثال ال احلصر تيارات احلركة األمازيغية، وحزب األصالة 10
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