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السياسات اللغوية والهوية الوطنية يف املغرب والجزائر
Language Policy and National Identity in Morocco
and Algeria
 ومدى التحدي الذي،تطمح هذه الدراسة إىل بيان تأثري الهويات الثقافية الفرعية يف استقرار الدولة
 سياسات الهوية يف، عىل نحوٍ مقارن، وتعرض. يف املغرب والجزائر،تطرحه يف وجه الهوية الوطنية
 بقدرتها عىل إدماج الثقافات الفرعية يف هوية وطنية جامعة َم َّكنتها من، إىل حد ما،فرنسا التي متيزت
 وتتلخص اإلشكالية يف اختبار.تجنّب أخطار الرصاع الثقايف واللغوي وتأثريه السيئ يف وحدة املجتمع
 وكيفية مواءمة،مدى قدرة السياسات العامة يف املغرب والجزائر عىل فرض عنارص هوية وطنية جامعة
أن عدم قدرة
، ألجل ذلك.ذلك مع مقتضيات الحقوق والحريات املرتبطة بالهوية اللغوية
ُ
ّ تفرتض الدراسة
الدولة عىل حسم الرصاع حول الهوية اللغوية والثقافية يؤثر سلب ًيا يف االستقرار السيايس واالجتامعي
، يف كلٍ من املغرب والجزائر: وتبحث هذه املساعي يف ثالثة مناذج مختلفة.ويعرضها لخطر االنقسام
ّ
 ويف فرنسا حيث نجح،حيث َيطرح تنامي املد األمازيغي تحد ًيا أمام مساعي االستقرار يف الدولتني
.اإلدماج الصارم للهوية الوطنية يف تخفيف الرصاع حول عنرص اللغة وتجنيب البلد أخطار الفرقة والتفكك
. الجزائر، املغرب، إدماج ثقايف، استقرار الدولة، أمازيغ، سياسات الهوية:كلامت مفتاحية

This paper demonstrates the impact of sub-cultural identities on the stability of the state and the
extent of the challenge facing the national identity in Morocco and Algeria. It also undertakes a
comparative analysis of identity policy in France, which was characterized, to some extent, by
its ability to integrate sub-cultures into a national identity, which enabled it to avoid the danger
of cultural conflicts and its negative impact on the unity of society. The research examines the
extent to which public policies in Morocco and Algeria were able to impose elements of a general
national identity, and how this can be aligned with rights and freedoms related to cultural
identity. The paper hypothesizes that the state's inability to manage conflicts related to cultural
differences negatively affects political and social stability and increases the risk of division. The
paper will examine this hypothesis in three different cases: in Morocco and Algeria, where the
growing Amazigh tide poses challenges to policies seeking to stabilize society in these two
countries, and in France, where the strict integration of local cultures into the national identity
succeeded in alleviating the conflict about cultural demands and spared the country the danger
of division.
Keywords: Identity Policies, Amazigh, State Stability, Cultural Integration, Morocco, Algeria.
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مقدمة
تحظى سياسات الهوية بأهمية كربى يف الكثري من الدول ،ويرجع ذلك إىل التنوع اإلثني والثقايف والديني
الذي أصبح فيها واق ًعا يفرض نفسه ،ويستوجب التعامل معه .وقد عمدت دول كثرية ،من خالل سياساتها
العامة ،إىل حامية عنارص الهوية الوطنية املشرتكة ،بإقرار قوانني متنع املساس بها والتحريض ضدها .وال شك
يف أنّ التوفيق بني متطلبات الهوية الوطنية ومطالب الهويات املحلية ّ
يظل معادلة صعبة التحقيق؛ ملا تتطلبه
رئيسا
من خلق تجانس بني عنارص متباينة ،وأحيانًا متناقضة .ومل تربز قضايا الهوية الوطنية بوصفها موضو ًعا ً
يف املجال العام سوى يف العرص الحديث ،فلم تشهد العصور املاضية أزمة الهوية بوصفها موضو ًعا للتفكري
والنقاش والبحث العلمي((( .ففي دول املغرب العريب ،ارتبط النقاش حول الهوية بجهود التحديث التي رافقت
النضال ضد االستعامر ،وبناء الدولة ومؤسساتها املختلفة؛ حيث تتعايش يف هذه املنطقة ثقافة أمازيغية
عريقة يف القدم طبعت عادات شعوب شامل أفريقيا وتقاليدها ،وثقافة عربية متجذرة منذ الفتح اإلسالمي،
وساد بينهام انسجام كبري وامتزاج وتصاهر عرب قرون عدة .وظلت هذه البلدان تتم ّيز بتجانس اجتامعي
جيد بفضل اعتامد لغة واحدة مهيمنة حافظت عىل متاسكها ووحدتها املركزية ،إىل أن ظهر ،يف ستينيات
القرن املايض ،خطاب أمازيغي يطالب بالحقوق الثقافية لألمازيغ ،مستخد ًما شتى وسائل التأثري والنضال(((،
وعرف النشاط النضايل األمازيغي تكثي ًفا كب ًريا يف شكل اتحاد جمعيات ومنظامت محلية ودولية وتنسيقيات
للدفاع عن حقوق اإلنسان .ويقدم الناشطون أنفسهم عىل أنهم السكان األصليون لهذه البلدان ،وأنهم ضحية
لسياسات التعريب التي ال تراعي خصوصيتهم الثقافية ،ويقللون من أهمية املبادرات التي تتخذها السلطات
للحفاظ عىل اللغة والثقافة األمازيغيتني .ومع تنامي املد األمازيغي يف املغرب والجزائر وارتفاع سقف مطالبه،
نشأ رصاع ثقايف وسيايس حا ّد بني الناشطني األمازيغ ومنارصي هويات أخرى غري أمازيغية.
نطمح يف هذه الدراسة إىل بيان تأثري الهويات الثقافية الفرعية يف استقرار الدولة ،ومدى التحدي الذي تطرحه
يف وجه الهوية الوطنية يف املغرب والجزائر ،حني تصبح السياسات اللغوية سب ًبا يف اندالع الرصاع ال حاف ًزا عىل
التكامل والتعايش ،وسنعرض ،عىل نح ٍو مقارن ،سياسات الهوية يف النموذج الفرنيس الذي متيز ،إىل حد ما ،بقدرته
عىل حسم الخالفات املرتبطة بالهوية ،وتجنب مخاطر الرصاع الثقايف واللغوي وتأثريه السيئ يف وحدة املجتمع.
تتلخص اإلشكالية البحثية يف اختبار مدى قدرة الدول محل الدراسة عىل فرض عنارص هوية وطنية جامعة
وكيفية مواءمة ذلك مع مقتضيات الحقوق والحريات املرتبطة بالهوية اللغوية .وتفرتض الدراسة أنّ عدم
قدرة الدولة عىل حسم الرصاع حول الهوية اللغوية والثقافية يؤثر سلب ًيا يف االستقرار السيايس واالجتامعي،
ويع ّرضها لخطر االنقسام .وسنقف عىل هذه املساعي يف ثالثة مناذج مختلفة :يف كلٍ من املغرب والجزائر،
حيث َيطرح تنامي املد األمازيغي تحد ًيا أمام مساعي االستقرار يف الدولتني ،ويف فرنسا ،حيث نجح اإلدماج
الصارم للهوية الوطنية يف تخفيف الرصاع حول عنرص اللغة وتجنيب البلد مخاطر الفرقة والتفكك.
ونتناول ما سبق يف أربعة محاور ،متوسلني مبنهج تحلييل مقارن يرصد تفاصيل الظاهرة املدروسة ،ويستخرج
أوجه الشبه واالختالف بني تجارب التعامل مع الهويات املتنافرة يف الدول محل الدراسة.
 1عزمي بشارة" ،النهضة املعاقة ( :)16سياسات الهوية وصناعة الهوية" ،عرب  ،2020/1/2 ،48شوهد يف  ،2021/10/16يفhttps://bit.ly/3qs8CjG :
 2نستخدم يف هذه الدراسة عبارة "الناشطني األمازيغ" للداللة عىل فئة من املثقفني األمازيغ ،يعملون لنرش اللغة األمازيغية والدفاع عن
املطالب الثقافية للجامعات اللغوية التي ينتمون إليها ،من خالل جمعيات ثقافية .أما عامة املنتسبني إىل األمازيغية ممن ال ينخرطون يف هذا
ً
تفصيل ،ومنهم من ال يساندها مطل ًقا.
"النشاط" ،فمنهم َمن يساند هذه املطالب جمل ًة ،ومنهم من يساندها
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 تاسارد
ازجلاو برغملا يف ةينطولا ةيوهلاو ةيوغللا تاسايسلا

أول :مكانة اللغة يف سياسات الهوية
ً
تختلف عنارص الهوية باختالف األصول التاريخية للشعوب وأمناط حياتها ،وبالنظر إىل تعدد هذه العنارص
ميكن أن منيز فيها بني فئتني متالزمتني :األوىل فطرية ،أصيلة وثابتة ،لصيقة بوجود الفرد؛ كالجغرافيا والتاريخ
والعرق والدين واللغة ،وإذا تغريت يتغري معها منط االنتامء والشعور بالذات ،لكونها تلبي حاجات أساسية
مكتسبة ،كالعادات
لدى اإلنسان ،كالحاجة إىل اإلميان (الدين) ،والحاجة إىل التواصل (اللغة) .والثانية
َ
تغيها قد ال يؤثر يف جوهر الهوية .وبروز هذه العنارص وعملها يف
والتقاليد ،وهي قابلة للتغري أيضً ا ،لكن ُّ َ
بيئتها وتأثريها يف محيطها يتعلق بإدراك الفرد لها ووعيه بها ،وقد يدفعه هذا الوعي إىل الثبات عىل هذه
العنارص والدفاع عنها ،كام قد يدفعه إىل تغيري بعضها والتن ّكر لها .وعندما يصعب عىل الفرد الحسم يف مدى
خصوصا من العنارص املك َتسبة ،فقد يؤدي ذلك
متثله لهويته والحسم يف عنارصها التي تناسب تصوره لذاته،
ً
إىل أزمة هوية لديه .غري أنه يبدو من الصعب االنسالخ عن عنارص الهوية الثابتة؛ بسبب طابعها الورايث الذي
يجعلها يف أغلب الحاالت مق َّدمة عىل العنارص املك َتسبة .كام أن التجرد من العنارص الثابتة للهوية قد يبدو
مبنزلة "إلحاد هويايت" من شأنه أن يفاقم أزمة الهوية لدى الفرد والجامعة عىل السواء .فام مييز عنارص الهوية
الفردية أنها تكون يف الغالب جربية ال اختيارية؛ فالفرد ال يختار أصوله اإلثنية ولغته األم ودين أجداده.
ورغم ذلك ،فهو قد يتخىل عن بعض هذه العنارص يف مرحلة متقدمة من تكوين أفكاره وشخصيته .فالهوية
يف معظمها ثابتة وغري إرادية ،لكنها تظل قابلة للتغيري بالزيادة والنقصان بنا ًء عىل تصورات الفرد ووعيه مبا
ينبغي أن تكون عليه هويته .وحتى عندما يختار الفرد إضافة مك ّون جديد إىل هويته واستبعاد مك ّون قديم،
كاللغة أو الدين ،فقد يصطدم الح ًقا بعدم قدرته عىل التخلص كل ًيا من العنارص القدمية ،ومن ثم يصطدم
بفشله يف االقتناع بجدوى التغيري وفائدته .وقد يسقط يف انفصام يحرمه من القديم ،وينغّص عليه الجديد.
ُ
اتصاف الفرد بخصائص معينة وشعوره بانتامئه إىل جامعة يتمتع أفرادها بالخصائص ذاتها،
فالهوية ،إ ًذا،
الثقافية أو الدينية أو اإلثنية ،متيزهم من الجامعات األخرى ،ويسود لديهم شعور باالنتامء إليها واالعتزاز بها،
مع الرغبة يف إظهارها وتقدميها عىل الهويات األخرى والدفاع عنها إذا تعرضت لتهديد(((.
تقوم رابطة االنتامء عىل الشعور باالنتساب إىل جامعة توفر للفرد الحامية من املخاطر والهجامت التي قد
يتعرض لها من أفراد ينتمون إىل هويات أخرى .وللشعور باالنتامء دوافع مختلفة تربز يف مناسبات دون
أخرى ،فتار ًة يربز الشعور باالنتامء الجغرايف إىل دولة أو مدينة أو قرية ما ،وتار ًة يربز الشعور باالنتامء
الديني يف مناسبة دينية أو عند تع ّرض الدين إلساءة ،وتار ًة يربز الشعور باالنتامء الثقايف واللغوي إىل جامعة
تتحدث لغة معينة ،وتار ًة يربز الشعور باالنتامء إىل طائفة أو حزب أو إثنية معينة ،وتار ًة أخرى تتقاطع
هذه االنتامءات وتجتمع يف شكل توليفات لسلوك وترصفات تربز يف مناسبات معينة .وهذه التوليفات هي
عمليات ترتيب واعية لعنارص الهوية لدى الفرد ،بنا ًء عىل تفاعله مع أحداث معينة وتصوره لها ودوره
فيها .فأهمية هذه العنارص مرتبطة بقدرة الفرد عىل إدراكها وترتيبها بحسب أولوياته التي قد تختلف عن
أولويات اآلخرين ،وقد يتغري س َّلم األولويات تب ًعا لتغري الظروف االجتامعية واألحداث السياسية التي تؤثر
يف إدراك الفرد وترصفاته .وال تكون هذه العنارص يف بعض األحيان واضحة للفرد نفسه ،وقد ال ّ
يظل بعضها
 3عن الجوانب النفسية للهوية ،ينظر:
Jacqueline Barus-Michel, Eugène Enriquez & André Lévy (dir.), Vocabulaire de psychosociologie: Positions et Références
(Paris: Érès, 2002), pp. 174-180.
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ثاب ًتا ومستق ًرا يف وجدانه يف مراحل حياته كلها؛ فقد تزيد وتنقص ،وقد يتغري ترتيبها عنده من فرتة إىل أخرى،
فالوعي بالذات هو العنرص املسؤول عن تنسيق عنارص الهوية وترتيبها ،والذات متيل إىل ما تراه قري ًبا منها
ً
ً
ومنسجم معها ،وهذا التحيز الفطري هو عمل من أعامل الهوية وسلوك طبيعي فيها.
ومامثل لها
وال تتطابق الهوية الفردية بالرضورة مع الهوية الوطنية ،لعدم تطابق تص ّور الفرد لذاته مع تص ّوره لجامعته؛
موحد ،بينام الهوية الوطنية َّ
ذلك أن الهويات الفردية غري َّ
منظمة يف
منظمة بقانون ،وال تخضع لرتتيب َّ
ترشيعات تُخضعها لرتتيب معني ،وفق رغبة املرشّ ع .تُعرف هوية الفرد من تصوراته وتفضيالته الظاهرة
رهن مبدى اشتامل الهوية
والباطنة ،بينام تُعرف الهوية الجامعية من القوانني املنظمة لها ،واستقرار املجتمع ٌ
الوطنية عىل أكرب قدر من عنارص الهويات الفردية؛ فإذا كان عدد حاميل عنارص الهوية الوطنية ميثل أغلبية
مهيمنة ،فالغالب أن الهويات الفردية الواقعة خارج دائرة الجامعة ال تش ِّكل منا ِف ًسا للهوية الوطنية.
إنّ وجود تباين يف عنارص الهوية بني جامعات لغوية وثقافية ال يعني بالرضورة حصول التنافر والرصاع بينها،
فالرصاع قد ينشأ تب ًعا لطبيعة عملية "تقدير الذات"  Self-esteemالتي يقوم بها األفراد الذين يشكلون تلك
الجامعات؛ فإذا كان هذا التقدير مييل إىل اإلحساس بالسم ّو الثقايف وباألحقية التاريخية ،فإن الجامعة التي
ينترش فيها هذا النوع من الشعور قد متيل بسهولة إىل الدخول يف رصاع مع جامعات أخرى ،وإذا ساد لديها
االعتقاد بوجود تهديد لهويتها الثقافية ،فإن ذلك يخلق لديها الخوف من االندثار والتاليش ،تس ِّوغ به نضالها
إلثبات الذات ،مبا يعنيه ذلك من املواجهة والرصاع مع جامعات وطوائف أخرى مهيمنة ،فالرصاع هنا ال
يندلع بسبب الهوية ،بل بسبب تص ّور األفراد والجامعات لها(((.
تآلف وتعاطف قد يزيدان قو ًة عندما يواجهون ً
يسود بني املنتمني إىل ثقافة واحدة ٌ
خصم مشرت ًكا أو حد ًثا
عنرصا من عنارص هويتهم ،فيظهر لديهم إحساس فطري بالتضامن والتآزر والتامسك فيام بينهم؛ إدرا ًكا
ميس ً
ّ
ّ
منهم لوجود مصري مشرتك يتطلب تقديم التضحيات .وتختلف ردود الفعل ضد األخطار املحدقة بالجامعة
وفق تصور هذه الجامعة لدرجة الخطر وشدته ،ووفق قدرتها عىل مواجهته .إن إبراز هذه التهديدات
والحشد ضدها مهمة تضطلع بها عاد ًة النخبة املثقفة داخل هذه الجامعة ،التي قد تُحسن فهم التهديدات
وترتيب فرص مواجهتها ،كام قد تضخِّ مها لتزيد من كثافة الحشد حولها .وقد تر ّوج هذه النخبة يف خطابها
التعبوي أليديولوجيا سياسية أو ثقافية تستعني بها للتأثري يف الحشود وتأليبها ضد املخاطر املحتملة ،وقد
تتمكن من تعبئة منارصيها سع ًيا نحو سلطة سياسية تستقوي بها عىل خصومها ،فإذا هي وصلت إىل مراكز
القرار أدركت أن فرصة ذهبية أتيحت لها قد ال تتكرر ،من أجل تغيري سياسات الهوية طب ًقا لتصوراتها،
ودعم أفراد جامعتها يف الوصول إىل مراكز القرار والهيمنة عىل املوارد االقتصادية ،وإبعاد الجامعات املنافسة
وإضعافها .ومن شأن هذا الوضع أن ُيعيل من االنتامءات الفرعية ،ويضعف االنتامء إىل الوطن ،ويخلق
ثنائيات متصارعة تزرع يف املجتمع حال ًة من الرت ّبص املتبادل والتشاحن والرصاع ،فتنشغل الجامعات ببعضها،
وتهمل متطلبات التنمية واالستقرار ،مبا يؤدي إىل إضعاف الدولة.
وتُع ّد اللغة من أكرث عنارص الهوية إثارة للخالف ،وقبل أن تكون أداة للتواصل فهي أداة لبناء اإلطار املعريف
واملرجعي ومنط التفكري لدى الفرد .ويدعم التواصل هذا البناء ،ومينح املتواصلني فرص التأثري يف معارف
 4حول اإلشكال الذي يطرحه مصطلح الهوية ،ينظر :عبد الرزاق الدواي ،يف الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات :حوار الهويات الوطنية
يف زمن العوملة (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .160-154
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أشخاص آخرين وتصوراتهم((( ،وحيث ُتا َرس اللغة يف مجال جغرايف محدد ،فإن هذا املجال يدل عليها وتدل
عليه ،فهي تجمع بني املتواصلني بها اجتامع ًيا وفكر ًيا يف حيزها الجغرايف ويف كل مجال جغرايف آخر قد يوجدون
فيه الح ًقا ،وتصنع املنظار الذي ننظر به إىل اآلخرين ،ونسعى إىل أن ينظروا به إلينا .وكلام انترش هذا املنظار
زاد عدد األشخاص الذين يكون يف إمكاننا التواصل معهم بنا ًء عىل عنارص متشابهة تجمعنا بهم ،يحملها
إلينا وإليهم هذا املنظار املشرتك ،فاملنظار اللغوي أداة للتوحيد االجتامعي الذي يقتضيه التعايش عىل أرض
واحدة؛ لذا فالدفاع عن الوطن قد يبدأ بالدفاع عن اللغة بوصفها املنظار الذي ينظر به أهل الوطن الواحد
إىل بعضهم وإىل وطنهم الذي ش َّك َلته اللغة ووضعت أساساته التواصلية واملعرفية ،وعاداته وأعرافه وتقاليده.
ويف مجتمع متعدد اللغات ،قد تسعى بعض النخب إىل وضع سياسات عامة تبتغي َ
فرض لغة موحدة
للتواصل يف املجال العام ،تكون يف الغالب هي لغة هذه النخبة ،غري أن هذا التنميط ،وإن كانت أهدا ُفه
محمودة ،فإنّه قد يرض مبصالح فئات من املواطنني قد تش ّكل أقلية ،تأىب أن ُيف َرض عليها ال َّنظر من منظار
غريها ،فتسعى بالطرق القانونية ،وغري القانونية أحيانًا ،إىل معارضة هذه السياسات ووسمها بالعنرصية
واإلقصائية ،وإىل املطالبة باالعرتاف بلغتها وفسح املجال ألبنائها للتواصل بها يف املجالني الخاص والعام.
وعندما يجري ترتيب عنارص الهوية من خالل سياسات عامة ،فإن النخبة املمسكة بالسلطة تسعى إىل فرض
تفضيالتها اللغوية والثقافية عىل أفراد الشعب كافة من أجل توحيد هذا املنظار اللغوي والثقايف داخل
الدولة الواحدة؛ ليسهل عليها مخاطبة املواطنني والتواصل معهم والتأثري فيهم .فاللغة أداة ملامرسة سلطة
َ
املخاطبني بها؛ لذا تحرص
الدولة عىل املواطنني ،ما دامت األوامر اإلدارية والسياسات العامة تُصاغ بلغة
لكن هذه الرغبة يف التوحيد
الحكومات عىل حامية اللغة الوطنية ودعمها يف مواجهة لغات جهوية منافسةَّ ،
قد تصطدم بعدم استعداد بعض الفئات الشعبية للتخيل عن هويتها اللغوية من أجل تحقيق االستقرار
الذي تنشده النخب الحاكمة ،فينشأ لديها إحساس برضورة النضال الثقايف والسيايس لنيل حقوقها ،بيد أن
استخدام الترشيع لصالح الجامعة الراغبة يف إظهار هويتها يتطلب أن يكون لها متثيل سيايس جيد يف دوائر
خصوصا الجمعيات العاملة يف
اتخاذ القرار ،ويف األوساط االجتامعية من خالل منظامت املجتمع املدين،
ً
مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان.
إن الجامعات التي ترى عنارص من هويتها مستب َعدة من املجال العام ،قد تسعى للحصول عىل وسائل
"حراك هويايت"
مت ّكنها من التأثري يف دوائر القرار السيايس من أجل االهتامم مبطالبها ،ويتكون لهذه الغاية َ
يتموضع ً
خصم للهوية "الوطنية" التي تعمل النخب الحاكمة عاد ًة عىل إبرازها والتمكني لها من خالل املجال
العام ،يف مقابل إضعاف الهويات الفرعية والتقليل من حضورها يف هذا املجال .كام أن الجامعات التي ال
ترى هويتها ممثلة مبا يكفي يف املجال العام قد تلجأ إىل إنشاء جمعيات ثقافية ومنظامت وهيئات للدفاع
عن الحقوق والحريات ،من أجل تجميع القوى وتكثيف الجهود للتعريف مبطالبها الثقافية والدفاع عنها،
َ
الحقوق الثقافية أو اللغوية أو
وقد تق ّدم نفسها يف صورة "ضحية" لنخبة نافذة يف جهاز الدولة "تنتهك"
الدينية لهذه الجامعة ،وقد تعمل هذه الجامعة عىل بث الوعي بالذات ،وبرضورة النضال من أجل إثبات
هويتها ،لتدخل بذلك يف رصاع مع النخبة الحاكمة عرب قنوات العمل الثقايف والحقوقي والسيايس ،داخل
البلد وخارجه .فالعمل النضايل عىل هذا املستوى مير مبراحل ثالث :الوعي بالذات ونرش الفكر والثقافة
بسام بركة [وآخرون] ،اللغة والهوية
 5عن أهمية اللغة يف عنارص الهوية ،ينظر :نادية العمري" ،ال ُهوية ولغة التعليم يف البلدان العربية" ،يفّ :
يف الوطن العريب :إشكاليات التعليم والرتجمة واملصطلح (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .425-417
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املرتبطة بهوية الجامعة ،ثم تعبئة أنصار الجامعة واملتعاطفني معها ،وخلق َحراك ثقايف وسيايس يسهم يف
دعم نضالها ،ثم املواجهة والرصاع مع النخبة الحاكمة ومتخذي القرار وكل من تراه يعمل ضد هويتها من
أنصار الهويات األخرى .قد يكتفي العمل النضايل باألدوات السلمية أو ينجرف إىل العنف ،كام قد يكتفي
ببيان أهمية الهوية املن َتهكة ،أو يرفع سقف التطلعات عال ًيا للمطالبة بالحكم الذايت واالنفصال لتكوين وطن
قومي لهذه الجامعة .وبذلك يكون الرصاع مع جهتني :مع السلطات املسؤولة عن وضع السياسات العامة
واتخاذ القرارات بشأنها ،ومع الفاعلني اآلخرين يف األحزاب والجمعيات والهيئات التي ال يرغب منتسبوها
يف منح هذه الجامعة حقوقها الثقافية والسياسية؛ خو ًفا من أن يؤدي وصولها إىل السلطة إىل تغيري سياسات
الهوية والدفع باملجتمع إىل عدم االستقرار(((.
وليك يتحقق االندماج عىل مستوى الهوية ،عىل الدولة خلق منظومة من املعايري والقيم والرموز تش ّكل بها
هوية وطنية يجتمع حولها أفراد الشعب الواحد ،ويذودون عنها ،سواء ض ّمت ما كان مشرت ًكا بينهم أو ما
خصوصا إذا كان املشرتك ً
قليل ال يكفي لتشكيل بؤرة يلتف حولها املواطنون .كام
ليس مشرت ًكا بالرضورة،
ً
تضطلع الدولة مبهمة نرش هذه القيم يف املجتمع من خالل قنوات؛ أهمها التعليم واإلعالم ،بإدراجها ضمن
مقررات الرتبية الوطنية لطالب املراحل االبتدائية والثانوية ،واختيار موضوعات ّ
تحث عىل الوحدة وتحفظ
التنوع ،وتجعل االنتامء إىل الوطن مق َّد ًما عىل االنتامءات الفرعية .ومن وسائل اإلدماج أيضً ا إلزام املواطنني
باستخدام لغة رسمية واحدة يف املجال العام ،يف حال وجود لغات محلية عديدة ،مع تأكيد حق املنتمني
إىل هويات محلية يف التحدث بلغاتهم ولهجاتهم وتعليمها ألبنائهم وإنشاء املدارس واملعاهد ومراكز البحث
للعناية بها بوصفها ترا ًثا وطن ًيا مشرت ًكا.

ثان ًيا :األمازيغ يف املغرب والرصاع حول الهوية
يتميز الوضع اللغوي يف املغرب بتنوع شديد تتعايش فيه لغات ولهجات مختلفة ،بني عربية رسمية يغلب
استعاملها يف مجاالت التعليم واإلعالم والشؤون الدينية ومعظم اإلدارات العامة ،ولغة أمازيغية رسمية
محدودة االستعامل يف املجال العام ،وثالث لهجات أمازيغية تنترش يف ثالث مناطق جغرافية مختلفة ،ولغة
فرنسية تنترش يف قطاع األعامل واالقتصاد ،إضافة إىل لهجة دارجة عربية مختلطة بألفاظ من لغات أخرى
كالفرنسية واإلسبانية ،يتحدث بها معظم املغاربة.
كانت األمازيغية لغة أغلبية سكان املغرب إبان الفتح اإلسالمي ،وساد بني األمازيغ األوائل والعرب الوافدين
رحب األمازيغ مبؤسس دولة األدارسة ،واعتنقوا اإلسالم ،واعتمدوا العربية
تعايش وطيد وتصاهر مستمر؛ إذ َّ
يف اإلدارة والتعليم .وأظهرت املصادر التاريخية أن احتضان األمازيغ للعربية واإلسالم كان اختيار ًيا ،ومل يكن
تحت ضغط قوة استعامرية .ورمبا ع َّد األمازيغ رابطة ال ِّدين أهم من رابطة اللغة؛ لذا مل تكن لهم مطالب
بتحييد العربية أو تقليص دورها ،وكانت بالنسبة إليهم لغة القرآن والعبادات والعلوم الرشعية التي أقبلوا
 6يرى فوكوياما أن تنامي املطالب املرتبطة بالهوية هو نتيجة لغ َلبة الحريات الفردية عىل املصالح الجامعية ،والنقسام املجتمعات حول
هذه الحريات ،ولصعود اليمني املتطرف يف عدد من الدول الدميقراطية ،ينظر:
Francis Fukuyama, "Against Identity Politics: The New Tribalism and The Crisis of Democracy," Foreign Affairs,
vol. 97, no. 5 (September-October 2018), pp. 90-114.
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عىل تع ُّلمها ،ونبغوا فيها((( .ومع اعتامد العربية لغة رسمية بعد االستقالل ،ونهج سياسة التعريب يف التعليم
واإلدارة العامة واإلعالم ،وازدياد حركة السكان من البوادي إىل الحوارض وبني املناطق األمازيغية والعربية،
تق َّلص استعامل اللهجات األمازيغية يف املجال الحرضي ،وامتزج العنرص األمازيغي بالعنرص العريب منذ الفتح
اإلسالمي عن طريق التزاوج ،فلم يعد ممك ًنا التمييز بينهام عىل أساس عرقي ،باملعنى األنطولوجي للكلمة.
وإلحياء الثقافة األمازيغية ونرشها ،ظهرت خالل سبعينيات القرن املايض بعض الجمعيات األمازيغية التي
عملت يف نطاق محدود؛ بسبب ضعف التعامل الشعبي معها .وخالل بروز املد الحقوقي يف الثامنينيات
تش َّكل تيار فكري يتبنى الدفاع عن الحقوق الثقافية واللغوية للناطقني باألمازيغية ،وانخرط مؤيدوه
خصوصا يف مناطق انتشار اللهجات الثالث ،يف سوس واألطلس والريف.
يف عدد متزايد من الجمعيات،
ً
ونتيجة لالنفراج السيايس الذي عرفه املغرب أوائل العقد التاسع من القرن املايض ،بدأ نوع من التعامل
اإليجايب مع الجمعيات األمازيغية ،ال سيام تلك التي متكنت من التأثري يف الرأي العام وحشد التأييد لها
يف األوساط األمازيغية(((.
وتفاعلت املؤسسة امللكية مع هذه التطورات ً
تفاعل إيجاب ًّيا؛ فقد دعا امللك الراحل الحسن الثاين يف خطابه
يف  20آب /أغسطس  1994إىل تدريس اللغة األمازيغية يف املؤسسات التعليمية يف اململكة ،وش َّكل هذا
الخطاب نقطة تح ّول يف السياسة الرسمية تجاه املطالب األمازيغية ،من التهميش وعدم االكرتاث إىل الرتحيب
والرغبة يف اإلدماج ،وإثر ذلك اتُّخذت بعض الخطوات اإليجابية؛ مثل تقديم نرشة أخبار يومية باللهجات
األمازيغية الثالث يف التلفزيون الرسمي .وس ًريا عىل هذا النهج ،أكد امللك محمد السادس يف خطاب العرش
الذي ألقاه يف  30متوز /يوليو  ،2001رضورة إعطاء "دفعة جديدة للثقافة األمازيغية" ،فأعلن عن إحداث
املعهد املليك للثقافة األمازيغية للعناية باللغة األمازيغية وإدماجها يف التعليم العام((( ،كام أكد امللك يف
خطاب ألقاه مبدينة أجدير يف  17ترشين األول /أكتوبر  ،2001أن "األمازيغية مكون أسايس للثقافة الوطنية
وتراث ثقايف زاخر شاهد عىل حضورها يف كل معامل التاريخ والحضارة املغربية" ،وأنه سيويل "النهوض بها
عناي ًة خاصة"( .((1ويف اليوم نفسه تق ّرر أن ّ
يتول هذا املعهد نرش هذه الثقافة وتوحيد اللهجات الثالث يف
لغة أمازيغية معيارية؛ متهي ًدا العتامدها لغة رسمية إىل جانب العربية(.((1
 7أحمد عزوز ومحمد خاين ،العدالة اللغوية يف املجتمع املغاريب :بني رشعية املطلب ومخاوف التوظيف السياسوي (الدوحة /بريوت:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2014 ،ص .101-99
 8اجتمع ممثلو عدد من الجمعيات األمازيغية يف مدينة أكادير عام  1991لصياغة مطالب ثقافية ،جرى تضمينها يف وثيقة ُعرفت بـ "ميثاق
أكادير" ،ينظر" :ميثاق أكادير أو ميثاق حول اللغة والثقافة األمازيغيتني باملغرب" ،2018/10/13 ،شوهد يف  ،2022/3/17يف:
https ://bit.ly/2JXfKoD
 9ينظر" :صاحب الجاللة یوجه خطا ًبا لألمة مبناسبة عید العرش" ،البوابة الوطنية للمغرب ،2013/3/28 ،شوهد يف  ،2022/3/17يف:
https://bit.ly/34Em1eY
 10ينظر" :خطاب صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله مبناسبة وضع الطابع الرشيف عىل الظهري املحدث واملنظم للمعهد املليك
للثقافة األمازيغية أجدير – خنيفرة  29رجب الخري  17 1422أكتوبر 2001م" ،املعهد املليك للثقافة األمازيغية ،شوهد يف  ،2022/4/3يف:
https://bit.ly/3LkE5yH
 11ينظر :اململكة املغربية" ،ظهري رقم  1-01-299صادر يف  29من رجب  17( 1422أكتوبر  )2001يقيض بإحداث املعهد املليك للثقافة
األمازيغية" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،2001/11/1 ،4948شوهد يف  ،2022/4/3يف .https://bit.ly/3JVYTMM :انتقد أحد الناشطني األمازيغ
موقف املؤسسة امللكية من املسألة األمازيغية ونعتَه "بالوعود املعسولة" ،ينظر :التجاين بولعوايل" ،القضية األمازيغية بني رد االعتبار والتوظيف
األيديولوجي" ،الحوار املتمدن ،العدد  ،2006/2/14 ،1461شوهد يف  ،2022/3/17يفhttps://bit.ly/3ntnWvI :
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ومع ازدياد عدد الجمعيات املدافعة عن الثقافة األمازيغية ،بدأ الحديث عن هوية أمازيغية مستقلة عن
الهوية العربية اإلسالمية ،وازدادت ضغوط هذه الجمعيات عىل السلطات حتى أصبحت املسألة األمازيغية
من التحديات الكربى أمام الدولة؛ بسبب التخوف من تأثريها سلب ًيا يف استقرار املجتمع وتكريس التفرقة
خصوصا مع تبني بعض الناشطني األمازيغ خطا ًبا
واالستقطاب وزيادة التباهي واالعتزاز باألصول األمازيغية،
ً
قوم ًيا يستخدم عبارات صادمة من قبيل" :الغزو اإلسالمي" و"االستعامر العريب للمغرب"(.((1
وبعدما أصبح من العسري التمييز بني األمازيغي وغري األمازيغي من خالل املعامل العرقية الظاهرة أو التي
تحتاج إىل بحث جيني ،وعقب اختالط عادات األمازيغ وتقاليدهم بعادات بعض املغاربة وتقاليدهم عرب
وضوحا لتمييز
أربعة عرش قرنًا من االختالط والعيش املشرتك فقد أصبح اللسان األمازيغي هو املعيار األشد
ً
األمازيغي من غريه .غري أن أغلب املتحدثني باللسان األمازيغي من األجيال الحديثة يتحدثون أيضً ا الدارجة
ويلمون بالعربية الفصحى كتاب ًة وقراءة وتحد ًثا ،وقد التحق أغلبهم مبدارس وجامعات عامة ،لغ ُة
املغربيةُّ ،
التعليم فيها هي العربية .ويتحدث بالدارجة املغربية عدد ال بأس به من السكان األمازيغ الذين مل يتلقوا
ً
تعليم رسم ًيا؛ ألنهم يقطنون يف مناطق نائية كام يف أغلب مناطق الريف بشامل املغرب .ثم إن معيار
"التقييم الذايت" املتعلق بالتصور الذي يتخذه كل فرد عن هويته ،من جهة كونه أمازيغ ًيا رص ًفا أو عرب ًيا أو
مختلط االنتامء ،قد يزيد أو ينقص من العدد الحقيقي لألمازيغ؛ فقد يرى نفسه أمازيغ ًيا من ال يتحدث
بالرضورة لغة األمازيغ ،وقد ال يرى نفسه كذلك من يتحدث بها جي ًدا .ولعل الجمع بني معيا َري اللسان
والتقييم الذايت يجعل التصنيف الثقايف يف املجتمعات املتعددة الهويات ،أكرث واقعية ودقة.
تختلف اللهجات األمازيغية اختالفات ب ِّينة يف الرصف واملعجم ،بالرغم من اشرتاكها يف جذور كثري من
الكلامت ،وذلك لكونها شفوية يف أغلب تداولها ،ول ِق َّلة استخدامها يف الكتابة والتأليف .وحني يتواصل األمازيغ
الذين يتحدثون لهجات مختلفة يكون التواصل بينهم ضعي ًفا أو منعد ًما ،لكونهم يف الواقع يتحدثون لغات
مختلفة ال لغة واحدة .لذا فق ْبل ترسيم اللغة األمازيغية املعيارية املس َتح َدثة ينبغي العمل عىل توحيد بنيتها
املعجمية والرصفية ،ويكاد يكون هذا املسعى متع ّذ ًرا؛ بسبب تش ّبث كل أصحاب لهجة بلهجتهم وعدم
استعدادهم للتخيل عنها لفائدة لهجة أخرى مهيمنة ،وهو ما يطرح استفها ًما عريضً ا عن مدى قدرة اللغة
األمازيغية املس َتح َدثة عىل فرض نفسها يف املناطق األمازيغية الثالث يف البالد.
ُ
أجريت استطال ًعا لرأي بعض الطالب
ولبحث مدى سالسة التواصل بني املتحدثني باللهجات األمازيغية الثالث،
األمازيغ الناطقني بإحدى هذه اللهجات من خالل توجيه سؤال شفوي إليهم ،يف املدة ترشين األول /أكتوبر
 - 2019شباط /فرباير  ،2020شمل عينة عشوائية من مئتني وستة وتسعني طال ًباُ ،ط ِرح عليهم السؤال اآليت:
عند تواصلك مع متح ِّدث بلهجة أمازيغية أخرى غري التي تتحدث بها عاد ًة ،كيف تصف مستوى تواصلك
معه؟ وجاءت النتائج كام يوضحها الجدول.
 12يرى كثري من الناشطني األمازيغ أن الفتح اإلسالمي للمغرب كان غز ًوا واستعام ًرا هد ُفه قتل األمازيغ واالستيالء عىل ثرواتهم ،ينظر مثال
عىل هذا املوقف :منترص إثري'" ،إسالم األمازيغ' مييط اللثام عن الغزو العريب لـ 'تامزغا'" ،العامل األمازيغي ،2018/5/7 ،شوهد يف ،2022/3/17
يفhttps://bit.ly/2XmTZSb :؛ محمد الراجي" ،علوش :الفتح اإلسالمي للمغرب 'غزو' قتل األمازيغ وسبى النساء" ،هسربيس،2019/3/16 ،
شوهد يف  ،2022/3/17يفhttps://bit.ly/2XmTDuP :
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جدول يوضح مستوى التواصل بني الناطقني بلهجات أمازيغية مختلفة
النسبة املئوية ()%
2
13
39
46

مستوى التواصل
جيد
متوسط
ضعيف
منعدم
املصدر :من إعداد الباحث.

فإذا أضفنا الضعيف إىل املنعدم حصلنا عىل نسبة  85يف املئة من املستجيبني غري القادرين عىل التواصل
مع متحدث بلهجة أمازيغية مختلفة ،كام أن اللغة التي ال تحقق سوى  2يف املئة من التواصل الجيد بني
املتخاطبني بها من الصعب جع ُلها لغة رسمية لهم(.((1
ضمت مطالب الناشطني األمازيغ التنصيص يف الدستور عىل املكون األمازيغي للهوية املغربية ،وجعل اللغة
َّ
جيب لهذين املطلبني بالتنصيص عليهام يف ديباجة دستور  ،2011ويف الفصل
األمازيغية لغة رسمية .واس ُت َ
الخامس منه .كام يطالب الناشطون األمازيغ بتدريس اللغة األمازيغية يف املدارس العامة والخاصة التي
ترشف عليها وزارة التعليم .وحججهم يف ذلك عديدة ،منها ما يتعلق باإلرث التاريخي بالنظر إىل أنّ األمازيغ
سكانٌ أصل ّيون يف املغرب ،وأن املنحدرين من هذه األصول ال يزالون يتحدثون لهجات أمازيغية ،ويشكلون
اليوم نسبة مهمة من السكان .ومنها ما يتعلق بالجانب الحقوقي ،استنا ًدا إىل مقتضيات االتفاقيات الدولية
التي ص ّدق عليها املغرب؛ مثل اتفاقية مكافحة التمييز يف مجال التعليم ،والعهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية الذي ص ّدق عليه املغرب عام  ،1979واالتفاقية الدولية املتعلقة بحامية
حقوق الطفل التي ص َّدق عليها عام  ،1993واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر عام  ،1948واإلعالن
العاملي للحقوق اللغوية الصادر يف برشلونة عام  ،1996وغريها( .((1ويطالب الناشطون األمازيغ أيضً ا بتدريس
األمازيغية للتالميذ املغاربة جميعهم ،األمازيغ وغري األمازيغ ،يف أنحاء الرتاب الوطني ،ويف مستويات التدريس
جمعاء ،من األ َّويل إىل الجامعي ،باستخدام حرف تيفيناغ(.((1
استجابت السلطات التعليمية للمطلب األمازيغي بإدماج األمازيغية يف التعليم االبتدايئ ،لكن يف عدد
محدود من املدارس؛ بسبب قلة األطر املختصة .عالوة عىل تدريس األمازيغية ،يطالب الناشطون األمازيغ
 13يرى أحمد بوكوس ،أحد ّ
منظري املسألة األمازيغية يف املغرب ،أن كرثة اللهجات األمازيغية واالختالفات الواسعة بينها من حيث املعجم
واألسلوب ال مت ِّكنها من أن تكون لغة حديثة تؤدي وظائف التواصل ونقل املعارف ،ينظر:
Ahmed Boukous, "Aménagement de l'Amazighe pour une planification stratégique," Revue Asinag, no. 3 (2009), p. 20,
accessed on 17/3/2022, at: https://bit.ly/2I9Hc16
 14ال تفرض هذه االتفاقيات عىل الدول التي صدقت عليها َ
جعل اللهجات املحلية أو لغات األقليات والسكان األصليني لغات رسمية .املالحظ
اليوم أن أغلب الدول الدميقراطية ال تعتمد إال لغة رسمية واحدة بالرغم من وجود لغات محلية ،كام الحال يف فرنسا وأملانيا وبريطانيا وأسرتاليا
والواليات املتحدة.
 15ينظر مقرتحات أحد الناشطني األمازيغ :أحمد عصيد" ،األمازيغية ،أوراش ما بعد الرتسيم" ،هسربيس ،2012/11/7 ،شوهد يف ،2022/3/17
يفhttps://bit.ly/33DqCPn :
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مبراجعة مقررات التاريخ إلدراج تاريخ الحقبة األمازيغية قبل الفتح اإلسالمي والرتكيز عىل الشخصيات
واألماكن واألحداث األمازيغيةً ،
علم أن هذا املطلب يتعلق مبعطيات تاريخية تحتاج إىل تدقيق( .((1غري أن
الدعوة إىل إدماج اللغة األمازيغية يف مستويات التعليم العمومي كافة تتعارض مع مقتضيات امليثاق الوطني
للرتبية والتكوين الذي أوىص ،يف ترشين األول /أكتوبر  ،1999باعتامد العربية يف التعليم العلمي والتقني
عىل مستوى الجامعات ،وإنشاء أكادميية اللغة العربية للسهر عىل هذا الهدف ،مع فتح تخصصات جامعية
بلغة أجنبية أكرث جدوى للبحث العلمي .ونتيجة للضغوطات التي مارسها الناشطون األمازيغ والحملة ضد
هذا امليثاق ،تخ َّلت السلطات عن مقتضياته بالرغم من تصديق مجلس الوزراء والربملان عليه( ،((1وأدت
هذه السياسة إىل إهامل اللغة العربية وإقصائها باستخدام الدارجة يف اإلعالم واإلعالن والتواصل الرسمي مع
املواطنني ،واستفادت من هذا الوضع األمازيغية التي حظيت يف السنوات األخرية ببعض االهتامم الذي يعود
إىل أسباب ،منها قوة النضال األمازيغي ونجاحه يف استخدام خطاب "املظلومية" لكسب التأييد ،ووصول نخبة
من األمازيغ إىل مراكز القرار يف الحكومة واألحزاب ،وغلبة التيار الفرنكفوين الذي يعمل عىل دعم األمازيغية
من باب الليربالية اللغوية ،خاص ًة أن كث ًريا من املثقفني الفرنكفونيني ينحدرون من أصول أمازيغية(.((1

ومل يكن لألمازيغية ٌ
حرف خاص تُك َتب به ،ولذلك اختلف الناشطون األمازيغ حول نوعية الحرف املناسب
لكتابتها ،وتفرقوا إزاء ذلك ثالثة آراء :رأي يفضّ ل الحرف العريب لسهولة استخدامه مقارنة بحرف تيفيناغ
الذي يبدو غري ًبا بالنسبة إىل التالميذ وعامة الناطقني باألمازيغية ،ال سيام أنّ جز ًءا ًّ
مهم من الرتاث األمازيغي
ُكتب بحروف عربية( .((1ويرى آخرون رضورة اعتامد حرف تيفيناغ ملا له من داللة تاريخية ،بالرغم من أنه
مل يثبت علم ًيا أن حروفه التي تقارب األربعني كانت مستعملة كلها قد ًميا .وقد يعود اإلرصار عىل حرف
تيفيناغ إىل الرغبة يف استبعاد الحرف العريب بوصفه تراث "الغزاة" العرب ،والرغبة يف "االنفصال عن الحضارة
العربية اإلسالمية" ،كام ذكر العديد من الناشطني األمازيغ( .((2أما الرأي الثالث فيميل إىل استخدام الحرف
الالتيني؛ ألنه قد يزيد من انتشار األمازيغية ويضمن لها صفة العاملية .وقد تع ّرض هذا الرأي للنقد؛ ألنه
ُيبطن رغب ًة يف استبعاد الحرف العريب ،ولو تَط َّلب ذلك تب ّني حرف "مستعمر" آخر .غري أن املعهد املليك
للثقافة األمازيغية حسم هذا الخالف بجعله "تيفيناغ" َّ
الخط الرسمي للكتابة األمازيغية ،لكن هذا االختيار

 16دأب ناشطون أمازيغ عىل االفتخار مبلوك وقادة من الحقبة األمازيغية القدمية مثل امللك "أكسيل" الذي حارب عقبة بن نافع وقتله،
وعدّوا ذلك الحدث "مجلبة للبطولة والفخر مبَلِك دافع عن وطنه ضد الغزاة ورفض دخول اإلسالم إىل شامل أفريقيا" .وأثارت هذه املواقف
سجاالت حادة بني ناشطني أمازيغ وبعض السلفيني عىل صفحات الجرائد ومواقع التواصل االجتامعي ،ينظر :نور الدين إكجان" ،القائدان أكسيل
وعقبة يثريان صدام سلفيني ومدافعني عن األمازيغية" ،هسربيس ،2020/6/25 ،شوهد يف  ،2022/3/17يفhttps://bit.ly/2GFjAkz :
 17اململكة املغربية ،امليثاق الوطني للرتبية والتكوين (الرباط :ترشين األول /أكتوبر  ،)1999شوهد يف  ،2022/3/17يفhttps://bit.ly/2GNvzMJ :
خصوصا حزب
 18ينحدر سعد الدين العثامين ،رئيس الحكومة السابق ،من منطقة سوس األمازيغية ،وكذا رؤساء ومناضلو بعض األحزاب
ً
الحركة الشعبية وحزب األصالة واملعارصة .جاء يف مقال ألحد ناشطي الحركة األمازيغية أن األمازيغ "حورصوا ً
وعزلوا
ظلم ،و ُن ّكل بهم عالنيةُ ،
يف املناطق غري النافعة رغم أنوفهم ،و ُمسخت هويتهم ّأيا مسخ ،طوال عقود متتالية من تاريخ املغرب الحديث" ،كام تعرضوا يف العقود التي
وحمل األحزاب السياسية املسؤولية أيضً ا بإسهامها يف "نحر اإلنسان األمازيغي وطمس هويته
تلت االستقالل لـ "اضطهاد وإبادة وتهميش"َّ ،
وثقافته ولغته"؛ ينظر :بولعوايل.
 19من املساندين لهذا الرأي الناشط األمازيغي وعضو أكادميية اململكة املغربية ،محمد شفيق ،ينظر :محمد شفيق ،اللغة األمازيغية :بنيتها
اللسانية (الدار البيضاء :منشورات الفنك ،)2000 ،ص .25-14
 20يرى باحثون أن أصل حرف تيفيناغ فينيقي ،يف حني يرى آخرون أنه عريب ،ينظر :عثامن سعدي" ،أصل خط التيفيناغ عريب ،"!..الرشوق،
 ،2018/12/17شوهد يف  ،2022/3/17يف https://bit.ly/3dcN19f :؛ رشيد اإلدرييس" ،األمازيغية واألمية اللغوية :هل تيفيناغ حرف مغريب؟"،
هسربيس ،2021/12/13 ،شوهد يف  ،2022/3/17يفhttps://bit.ly/36MIrh4 :
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"التحكمي" قد يؤدي إىل عزلة األمازيغية والعزوف عن كتابتها بخط ال يعرفه إال قلة من األمازيغ ،مبا قد
ينعكس سلب ًيا عىل انتشارها(.((2

إن إعادة توحيد اللغة األمازيغية مهمة محفوفة باملخاطر الثقافية ،ال يقوى عىل االضطالع بها إال جهاز
رسمي تتوافر له اإلمكانات املادية والترشيعية التي ُت ِّكنه من أن يفرض عىل ماليني املتحدثني باللهجات
األمازيغية الثالث أن يتخلوا عن جزء من لهجاتهم ،ويتحدثوا لغ ًة جديدة مركبة من خليط هذه اللهجات(.((2
وقد اضطلع املعهد املليك للثقافة األمازيغية بهذه املهمة منذ إنشائه عام  2001مببادرة من املؤسسة امللكية
ويضم
التي رأت يف نفسها الفاعل األقدر عىل إدارة املسألة األمازيغية من خالل تبني بعض مطالب ناشطيها.
ّ
املعهد باحثني يف الثقافة األمازيغية ،ومن مهامته األساسية إعداد لغة أمازيغية معيارية ،ووضع معجم لها،
وتسهيل إدماجها يف التعليم واإلدارات العمومية .واعتمد املعهد َ
حرف تيفيناغ لكتابة األمازيغية ،بلمسات
وس ِّج َل
خاصة ُأدخلت عليه فم َّيزته من حروف تيفيناغ املتداولة يف دول أخرى ،كالجزائر ومايل والنيجر وليبياُ ،
دول ًيا بأنه حرف تيفيناغ  ،IRCAMنسبة إىل هذا املعهد( .((2كام أرشف املعهد عىل تدريس األمازيغية
املس َتح َدثة ساعات قليلة يف بعض املدارس العامة ،بوصفها لغة ثانوية ،وهو ما مل يؤثر يف استعامل اللهجات
األمازيغية بني املتخاطبني األمازيغ ،ومل يغري من بنيتها األصلية املوروثة؛ ما يدفع إىل التساؤل حول فائدة تع ّلم
هذه اللغة إذا مل تكن متطابقة مع اللسان األمازيغي املحيل ،وحول االزدواجية التي ستنشأ عن استخدام
أمازيغي َتني مختلف َتني لدى كل أمازيغي؛ األوىل لالستعامل الشفوي يف املجال الخاص ،والثانية لالستعامل
الكتايب يف املجال العام(.((2
 21اعتمد املعهد املليك للثقافة األمازيغية يف شباط /فرباير  2003حرف تيفيناغ للكتابة األمازيغية ،ووافقت لجنة التعليم والثقافة مبجلس
النواب املغريب يف حزيران /يونيو  2019عىل اعتامد هذا الحرف رسم ًيا.
 22أوردت املحكمة الدستورية يف قرارها حول مدى دستورية القانون التنظيمي رقم  26-16املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية،
تعري ًفا للغة األمازيغية املعيارية بأنها "مكونة من املنتوج اللسني واملعجمي األمازيغي الصادر عن املؤسسات والهيئات املختصة ،ومن مختلف
التعبريات األمازيغية املحلية بشكل متوازن ودون إقصاء" ،كام أن هذه التعبريات املحلية "ال تتخذ طابع املكونات اللغوية قامئة الذات وال متثل
بدائل عن اللغة األمازيغية الرسمية ،وإمنا روافد تساعد عىل تشكيلها عىل النحو املنصوص عليه يف املادة الثانية من القانون التنظيمي" ،ينظر:
اململكة املغربية ،املحكمة الدستورية ،قرار املحكمة الدستورية رقم ( 19-97الرباط ،)2019/9/5 :شوهد يف  ،2022/3/17يف:
https://bit.ly/3nDmRkR
وغي نُطق بعض األحرف األصلية إىل نطق آخر جديد،
 23استحدث املعهد املليك أكرث من خمسة حروف جديدة مل يعرفها األمازيغ من قبلَّ ،
مثل حرف الباء القديم  Φالذي أصبح حرف هاء ،وأصبح حرف الزاي القديم ُ #يكتب هكذا  .وذكر أحد الباحثني يف الشأن األمازيغي أن
حرف الراء يف أمازيغية الريف ،استبدله املعهد املليك يف صياغته لألمازيغية املعيارية بحرف الالم ،لتصبح كلامت مثل (أوار ،أدفري ،أبريوين)
تُنطق (أوال ،أدفيل ،أبليوين) ،كام يف اللهجتني األمازيغيتني السوسية واألطلسية .ينظر :مبارك بلقاسم" ،الحرف الالتيني أنفع لألمازيغية من
نيوتيفيناغ" ،لكم ،2020/7/23 ،شوهد يف  ،2022/3/17يفhttps://bit.ly/30JHdiw :؛ وحول بعض التغيريات التي أدخلها املعهد املليك عىل
حرف تيفيناغ ،ينظر :محمد بودهان'" ،تيفيناغ  -يركام' أو إصالح الخطأ بخطأ أفدح" ،تاويزا (حزيران /يونيو  ،)2003شوهد يف  ،2022/3/17يف:
https://bit.ly/34y1oB6
 24ت ّ
املوحدة.
َبث القناة التلفزيونية األمازيغية الرسمية ،التي ُأنشئت عام  ،2009برامجها إىل اآلن باللهجات الثالث ،وليس باللغة األمازيغية املعيارية ّ
وقد الحظ بيان صادر عن املرصد األمازيغي للحقوق والحريات يف ترشين األول /أكتوبر  2011عدم قدرة املعهد املليك عىل اتخاذ مبادرات فعالة ،بسبب
"دوره االستشاري وضعف الصالحيات املخولة له قانونًا" ،كام انتقد عدم تجديد تشكيلته اإلدارية ،ينظر" :بيان املرصد األمازيغي للحقوق والحريات
حول الذكرى العارشة لتأسیس املعهد املليك للثقافة األمازيغية" ،شعب بريس ،2011/11/5 ،شوهد يف  ،2022/3/21يف .https://bit.ly/2FhQiI4 :وقد
احتجاجا عىل هيمنة أمازيغ سوس عىل تشكيلته،
خصوصا من الذين ينتمون إىل منطقة الريف بشامل املغرب،
استقال من املعهد عد ٌد من الباحثني،
ً
ً
ورفضً ا لحصيلته الهزيلة .ينظر :عمر زنفي" ،آخر فصل من املرسحية أم انكشاف الوجه الحقيقي لألمازيغ األحرار؟" ،تاويزا (نيسان /أبريل ،)2005
شوهد يف  ،2021/21/20يفhttps://bit.ly/3daW2jg :؛ ينظر ترصيح أحمد بوكوس ،عميد املعهد ،حول حصيلة عمل املعهد :عصام النارصي،
"سياسيون وأكادمييون يقيمون حصيلة األمازيغية يف الذكرى الخامسة لدسرتتها" ،فرباير ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/3daVCt8 :
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ومام يزيد من ضبابية ترسيم األمازيغية أنّ هذه العملية التي يضطلع بها املعهد املليك مل تهتم بوجود لهجات
أمازيغية أخرى متفرقة يف مناطق عدة باملغرب غري األمازيغيات الثالث؛ مثل أمازيغية إيزناسن يف نواحي
مدينة وجدة ،وأمازيغية فكيك يف رشق املغرب وأمازيغية قبائل مصمودة ،وأمازيغية صنهاجة بناحية ترجيست
والجبال املحيطة بها يف شامل املغرب .وظلت األصوات والتعبريات والكلامت التي تحتويها هذه اللهجات
مه َّمشة من طرف املعهد املليك لعدم قدرته عىل استيعاب كل األمازيغيات يف املغرب يف لغة معيارية موحدة(.((2
ومن شأن هذا اإلقصاء أن يزيد من االضطراب بني األمازيغ ،عندما يستشعر أهل كل جهة أن أمازيغيتهم غري
ممثلة جي ًدا يف األمازيغية املعيارية ،أو مستب َعدة عنها بسبب هيمنة األمازيغيتني السوسية واألطلسية عليها(.((2
ودأبت السلطات املغربية عىل االستجابة للمطالب األمازيغية بطريقة بطيئة ومتدرجة ،وال تزال مجموعة من
امللحة تنتظر الحسم فيها؛ مثل السامح باستخدام األسامء األمازيغية ،وجعل رأس السنة األمازيغية
املطالب ّ
(((2
ومساسا بحقوقهم  .وأدى هذا
عطلة رسمية ،وهي مطالب يجد ناشطو األمازيغية يف منعها تضيي ًقا عليهم
ً
خصوصا يف املواقع اإللكرتونية
املنع إىل شعور الناشطني األمازيغ بالخيبة ،وانعكس ذلك عىل ردود أفعالهم،
ً
األمازيغية ،حيث تُنعت السلطات بعبارات شديدة الوقع ،تتهمها بـ "العنرصية واالستالب الثقايف واالستعامر
العرويب والغزو اإلسالمي"( .((2ور ًّدا عىل منع استخدام األسامء األمازيغية ،دعا بعض الناشطني األمازيغ إىل
بعضهم رفع األعالم األمازيغية ً
تعمد ِ
بدل من
مقاطعة األسامء العربية،
ً
خصوصا اسم "محمد" ،إضاف ًة إىل ُّ
العلم الوطني يف كثري من الفعاليات الثقافية واملظاهرات االحتجاجية التي َّ
تنظم يف الشارع العا ّم ويف
الجامعات( .((2ويدفع هذا الخطاب ببعض الفاعلني يف املجال الثقايف من غري األمازيغ إىل رفض هذه األساليب
ورفض املطالب األمازيغية كلها ،خو ًفا من تطور الوضع إىل مواجهات اجتامعية عنيفة بني العنرصين العريب
واألمازيغي ،عىل غرار ما يحدث منذ عقود داخل الجامعات املغربية من مواجهات بني ال َفصيلني اإلسالمي
واألمازيغي ،اس ُتخدمت فيها أسلحة بيضاء وخ َّلفت قتىل وجرحى من الطرفني(.((3
 25ذكر أحد الباحثني يف الشأن األمازيغي أن ضمري املتكلم "أنا" باألمازيغية ُينطق و ُيكتَب بخمس طرائق مختلفة يف اللهجات األمازيغية
الجهوية ،ينظر :بلقاسم.
 26حول تهميش أمازيغية الريف يف األمازيغية املعيارية ،ينظر:
El Hossaien Farhad, "La standardisation de l'amazigh Marocain entre la théorie et la pratique," Libération, 16/4/2012,
accessed on 17/3/2022, at: https://bit.ly/31SHeB1
 27ال متنع املادة  21من القانون رقم  99-37املتعلق بالحالة املدنية الصادر يف  7ترشين األول /أكتوبر  ،2002استخدام األسامء األمازيغية.
يعود َم ْنع هذه األسامء يف الغالب إىل تقدير موظفي مكاتب الحالة املدنية ،الذين يستندون إىل الئحة أسامء معتمدة من وزارة الداخليةً ،
علم
أن املنع يشمل أيضً ا أسامء عربية و َع َجمية ال توجد يف هذه الالئحة الرسمية.
 28يستخدم املرصد األمازيغي يف بياناته لغة هجومية جارحة يف انتقاد كل ما يخالف التوجهات النضالية للناشطني األمازيغ ومطالبهم
املوجه إىل وزراء خارجية تونس وليبيا والجزائر عندما رفضوا مقرتح وزير الخارجية املغريب ،سعد الدين
املتزايدة .ومن ذلك ،االنتقاد الالذع َّ
العثامين ،يف اجتامع وزاري عام  ،2012بتغيري اسم "اتحاد املغرب العريب" إىل "االتحاد املغاريب" ،بسبب وجود مك ّون أمازيغي "غري عريب" يف
دوله الخمس .ينظر" :املركز األمازيغي للحقوق والحريات يصدر بيانًا حول موقف وزراء خارجية الدول املغاربية من تسمية 'املغرب العريب'"،
أريفينو نت ،2012/2/22 ،شوهد يف  ،2022/1/3يفhttps://bit.ly/34AWkMp :
 29ينظر :سعيد بنيس" ،املسألة األمازيغية يف املغرب :املبادرات واملواقف والتفاعالت" ،ناظور سيتي ،شوهد يف  ،2022/3/17يف:
https://bit.ly/3daxzuz
 30حول انتشار العنف داخل الجامعات بني األمازيغ واإلسالميني ،ينظر :عوجة طارق" ،تاريخ :هكذا تسبب الخالف اإليديولوجي يف مقتل
عرشات الطلبة بالجامعات املغربية" ،يا بالدي ،2018/5/25 ،شوهد يف  ،2022/3/17يفhttps://bit.ly/36OvHX4 :؛ "أصناف وخرائط العنف
داخل الحرم الجامعي ..يف دراسة أعدها باحثون مببادرة من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان" ،مغرس ،2014/6/27 ،شوهد يف  ،2022/1/22يف:
https://bit.ly/3deHeAm
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وبسبب استمرار السلطات يف عدم االستجابة لبعض املطالب األمازيغية ،سعى الناشطون األمازيغ إىل تدويل
املسألة األمازيغية ،من خالل ربط وضعية األمازيغ يف املغرب بوضعية األكراد يف الرشق األوسط واليهود يف
ّ
املنحل ،إرسائيل،
خصوصا من الحزب الدميقراطي األمازيغي
إرسائيل .ويف هذا السياق ،زار بعض الناشطني،
ً
وعقدوا اتفاقيات صداقة وتعاون مع جمعيات إرسائيلية ،وأشادوا بالزعيم الكردي عبد الله أوجالن يف
ذكرى اعتقاله ،والهدف من هذه املبادرات كسب دعم خارجي قد ُيح ِرج السلطات املغربية ،ويدفعها إىل
االستجابة ملطالبهم( .((3ودعا "املؤمتر األمازيغي العاملي" الربملان األورويب إىل إلغاء اتفاقية التعاون املو ّقعة مع
املغرب يف ترشين األول /أكتوبر  ،2008التي منح االتحاد األورويب املغرب مبوجبها وض ًعا متقد ًما مي ِّكنه من
تصدير منتجاته الصناعية والتجارية بيرس( .((3وتر ّدد ناشطون أمازيغ عىل السفارة األمريكية يف الرباط إلبالغها
تذ ُّم َرهم من رفض السلطات املغربية الرتخيص لحزب سيايس أمازيغي وتضييقها عىل حقوقهم الثقافية،
ويعني ذلك تأليب دولة أجنبية ضد املغرب(.((3
وأمام تصاعد الضغوط وبعدما أصبحت اللغة األمازيغية لغة رسمية يف دستور  ،2011بادرت السلطات،
بعد تردد طويل ،إىل إصدار القانون التنظيمي رقم  ،26-16يف أيلول /سبتمرب  ،2019املتعلق بتحديد مراحل
وينص هذا القانون يف املادتني  21و 22عىل وجوب استخدام اللغة
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.
ُّ
ونصت املادة  25منه عىل
األمازيغية يف اإلدارات واملرافق العمومية كافة ،وتضمينها يف الوثائق الرسمية(َّ ،((3
إلزام إدارات الدولة واملرافق العمومية بتأهيل موظفيها "املعنيني" بالتواصل مع املواطنني الذين يتحدثون
األمازيغية وتدريبهم ،وذلك عندما يطلبون الخدمة العامة بهذه اللغة .وبعد صدور هذا القانون ،سارعت
رصح رئيس الحزب الدميقراطي األمازيغي ،أحمد الدغرين ،بأن الحزب يعمل عىل تشجيع العالقات مع إرسائيل ،ألنها "إحدى وسائل الدفاع
ّ 31
عن النفس ،ضد االستهداف الذي يتعرض له أمازيغ املنطقة املغاربية من القوميني العرب ومن بعض املتطرفني اإلسالميني" ،ينظر" :الدغرين:
العالقات مع إرسائيل مصلحة أمازيغية" ،ناظور سيتي ،شوهد يف  ،2022/3/17يفhttps://bit.ly/30KhiqX :
ورضب ملصالحه االقتصادية
 32تعرضت هذه الخطوة لالستنكار واإلدانة عىل صفحات جرائد مغربية عدة ،ملا فيها من مساس بسيادة املغرب
ٍ
واستفزاز ملشاعر املغاربة ،بدعوى الدفاع عن حقوق الشعب األمازيغي .كام رفضت بعض الجمعيات األمازيغية تأليب االتحاد األورويب ضد
املغرب ،وعدّت ذلك مناف ًيا لألخالق وروح الوطنية ،وطريقة غري مرشوعة إلثبات الذات ،ينظر" :إبراهيم بوغضن ،رئيس جمعية سوس العاملة:
يف حوار مع جريدة الوطن اآلن" ،مغرس ،2010/10/25 ،شوهد يف  ،2022/3/17يفhttps://bit.ly/3lrTAYD :؛ رشيد الراخا'" ،التجمع العاملي
األمازيغي' يراسل سفراء االتحاد األورويب بالرباط حول األمازيغية" ،آكال برس ،2019/12/11 ،شوهد يف  ،2022/3/17يف:
https://bit.ly/36NafBR
 33كشفت وثائق ويكيليكس أن مجموعة من الناشطني األمازيغ طلبوا من السفارة األمريكية يف الرباط دعم الواليات املتحدة ملواجهة ما
أسموه "اإلبادة الثقافية" التي يقوم بها العرب يف املغرب ضد الثقافة األمازيغية .وورد يف الوثيقة رقم  1857الصادرة عن السفارة األمريكية
بالرباط بتاريخ  18كانون األول /ديسمرب  ،2007اسم أحد هؤالء الناشطني وهو لحسن أولحاج ،عميد كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس يف
وع ِّي يف آذار /مارس  ،2011عض ًوا يف اللجنة االستشارية
الرباط .ورغم هذا املوقف ،فقد ُع ِّ َ
ي أولحاج عض ًوا يف املجلس االجتامعي واالقتصاديُ ،
ملراجعة الدستور .ينظر:
"Morocco Berbers: A Plea for International Engagement," Wikileaks, 18/12/2007, accessed on 21/3/2022, at:
;https://bit.ly/3iplmp3
ينظر تفاصيل لقاء آخر مبسؤولني يف السفارة األمريكية يف الرباط:
"Berber (Amazigh) Political Activists Speak Out," WikiLeaks, 17/5/2007, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3ueXdHk
 34وافق الربملان عىل القانون رقم  26-16يف  ،2019/7/26ينظر :اململكة املغربية ،رئاسة الحكومة" ،القانون التنظيمي رقم  26-16الصادر
بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  1-19-121صادر يف  12من محرم  12( 1441سبتمرب  )2019املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،2019/9/26 ،6816شوهد
يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/36aspzq :
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مختلف الوزارات والهيئات اإلدارية والتمثيلية إىل اتخاذ إجراءات إلدراج اللغة األمازيغية يف معامالتها مع
املواطنني بالتعاون مع املعهد املليك للثقافة األمازيغية(.((3
تغيت البنية اللغوية يف البالد باعتامد األمازيغية املستح َدثة لغ ًة رسمي ًة وإلزام جميع املغاربة بها ،مع أنّ
َّ
إحصا ًء رسم ًيا للسكان حرص عدد الناطقني باألمازيغية بنسبة  26يف املئة من إجاميل عدد السكان ،وهذا
يخالف قواعد العمل الدميقراطي التي ينبغي مبوجبها اعتامد رغبة األغلبية العددية ،وعدم إلزامها مبطالب
األقلية ،مع ما يتطلبه ذلك من احرتام لحقوق األقليات .والواقع أن الذين ال يعرفون العربية هم قلة من
السكان األمازيغ الذين مل يلتحقوا مبدرسة عامة ،ومل يخالطوا الناطقني بالدارجة العربية ،ممن يعيشون يف
مناطق جبلية نائية مل يصلها صدى التعريب(.((3
امللحة إىل
يختزل معظم الناشطني األمازيغ الهوي َة األمازيغية يف اللغة فحسب من غري الدين ،مع الدعوة ّ
اعتامد نظام علامين ،وهذا املوقف نابع يف معظمه من الرغبة يف التخلص مام يع ّده بعضهم ترا ًثا استعامر ًيا
ً
مرتبطا بفرتة دخول العربية واإلسالم إىل شامل أفريقيا ،وقد يؤدي هذا الطرح إىل صدام قوي مع أغلب أفراد
الشعب املغريب الذين ليسوا بأمازيغ أو الذين يق ّدمون العربي َة واإلسالم عىل األمازيغية ،يف ترتيب عنارص
هويتهم ،ويرون األمازيغية ترا ًثا ال تتطلب املحافظ ُة عليه اعتام َدها لغ ًة رسمي ًة للبالد بالرضورة ،وإلزام كل
املواطنني بها .إن الرغبة يف إزاحة العربية واإلسالم من املجال العام قد يكون فيها تن ّكر لرتاث أمازيغي احتضن
منذ الفتح اإلسالمي علوم الرشيعة وأطياف الثقافة العربية وآدابها وفنونها التي أَ َّلف فيها علامء أمازيغ،
وقادوا الدعوة إىل اإلسالم ،بل إن الوازع الديني هو الذي أذىك وشائج الوحدة بني األمازيغ والعرب ،وجعل
من "ال ِعر َقني" شع ًبا واح ًدا ،ظل متامس ًكا طيلة قرون(.((3
إن اعتامد األمازيغية لغة رسمية مبقتىض الدستور يقتيض التزام السلطات العامة مبجموعة من اإلجراءات
نص عليها الفصل
التي أغفلها القانون 26-16؛ ألنه مل يع ّدها من "مجاالت الحياة العامة ذات األولوية" التي َّ
الخامس من الدستور .ومن شأن هذه اإلجراءات املسكوت عنها أن تغري من مناحي الشأن العام ،مثل إصدار
الحجية ،وإصدار الترشيعات واملراسيم ،وتدريس
الدستور باللغتني العربية واألمازيغية مع تساويهام يف ُ
جميع املقررات التعليمية ،وتنظيم الحمالت االنتخابية ،وإلقاء الخطب امللكية ،وإلقاء خطب الجمعة يف
املساجد باللغتني العربية واألمازيغية ،م ًعا ،يف ذلك ك ّله ،واعتامد التقويم األمازيغي إىل جانب الهجري
عبت جمعيات ومنظامت أمازيغية يف بيان لها عن رفضها إقصاء اللغة األمازيغية من البطاقة الوطنية الجديدة ،وقد صدر القانون رقم
َّ 35
 20-04بتحديد خصائصها ،مع أن القانون التنظيمي رقم  26-16قد وضع مهلة إلدراج األمازيغية يف البطاقة الوطنية فرتة متتد إىل غاية عرش
سنوات من تاريخ إصدار القانون .ينظر" :تنظيامت أمازيغية :إقصاء األمازيغية من البطاقة الوطنية 'إجراء سيايس وترشيعي متييزي يكرس لليأس
السيايس والتخبط املؤسسايت'" ،العامل األمازيغي ،2020/7/23 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/3nsBdVn :
 36أعلنت املندوبية السامية للتخطيط ،يف ندوة صحفية بتاريخ  25أيار /مايو  ،2016أن نسبة الذين يتحدثون اللغة األمازيغية وصلت ،يف
أيلول /سبتمرب  ،2014إىل  26يف املئة من عدد السكان ،منهم  14.1يف املئة يتحدثون أمازيغية سوس ،و 7.9يف املئة يتحدثون أمازيغية األطلس،
و 4يف املئة يتحدثون أمازيغية الريف بشامل البالد .وذكرت املندوبية أن املقصود باللغة يف هذا اإلحصاء" :اللغة التي يتكلمها بصفة اعتيادية
كل فرد من أفراد األرسة مع األب واألم واألخوات واإلخوة ،أي اللغة األم" ،وأعلن رئيس مندوبية التخطيط ،أحمد لحليمي ،أن هذه النتائج
"مطابقة للمقاربة التي تويص بها هيئات األمم املتحدة ولجانها الخاصة" .ينظر" :الحليمي :نتائج إحصاء املغاربة الناطقني باألمازيغية كانت
وفق توصيات هيئات األمم املتحدة" ،لكم ،2016/12/10 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/3lrVHM3 :؛ ينظر جدول اللغات املحلية
املستعملة يف املغرب ،يف موقع املندوبية السامية للتخطيط:
"Démographie – Maroc," Haut- Commissariat au Plan, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3ufMJay
 37عبد العيل الودغريي ،اللغة والدين والهوية (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)2000 ،ص .154
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وامليالدي ،وع ّد األعياد األمازيغية أعيا ًدا وطنية .فإذا مل تكن السلطات قادرة عىل إحداث تغيريات من هذا
القبيل ،فإنها ال تدرك مدى وعورة الطريق الذي تسلكه بجعل األمازيغية لغة رسمية ،يف وقت يحتاج فيه
تدبري التعدد اللغوي يف املغرب إىل اسرتاتيجية لغوية وثقافية واضحة(.((3

ثالثًا :أمازيغ الجزائر وطموح االنفصال
تتعايش يف الجزائر أربع لهجات أمازيغية مختلفة :األوىل تُعرف بالقبايلية ،وتنترش يف مدن تيزي وزو وبجاية
والبويرة .والثانية تُعرف بالشاوية ،وتتمركز يف محافظات سطيف وباتنة وخنشلة وأم البواقي ،يف رشق
الجزائر ،والثالثة تُعرف بالطارقية نسبة إىل الطوارق ،وتتمركز يف الجنوب (مترناست ،إليزي  ...إلخ) ،والرابعة
تُعرف باملزابية نسبة إىل بني مزاب ،وتنترش يف والية غرداية وسط الجزائر ،ويعتنق بعض الناطقني بها
املذهب اإلبايض( .((3ظهرت اإلرهاصات األوىل ألزمة الهوية يف البالد ،فيام ُسمي باألزمة الرببرية ،عندما قدم
مصايل الحاج زعيم حزب الشعب الجزائري ،مذكرة إىل األمم املتحدة عام  1948ذكر فيها أن الهوية الجزائرية
تتمثل يف العروبة واإلسالم ،من دون اإلشارة إىل املكون األمازيغي .وبعد االستقالل ،ح ّلت العربية مكان
الفرنسية يف إطار سياسة تعريب تأثرت باملد القومي العريب الذي كان سائ ًدا يف العقدين السادس والسابع
خصوصا يف عهد الرئيس أحمد بن بلة .شملت هذه السياسة تعريب اإلدارات العامة
من القرن املايض،
ً
وجعل العربية لغة التواصل الرسمي يف مجاالت االقتصاد والسياسة والتعليم واإلعالم ،كام جرى تعريب
أسامء بعض املدن ،ومنع تسمية املواليد الجدد بأسامء غري عربية(.((4
وشهدت سياسة التعريب معارضة من جانب األمازيغ الذين انتظموا يف صفوف حزب جبهة القوى االشرتاكية
بقيادة حسني آيت أحمد ،وكذا من خالل نشاطات األكادميية الرببرية التي ُأ ِّسست يف باريس عام ،1966
وضمت يف عضويتها نخبة من املسترشقني واملثقفني املدافعني عن الهوية األمازيغية ،الذين ينحدر أغلبهم
َّ
وعرفت بعدائها الشديد للفكر القومي العريب ،كام أسهمت مجموعة الدراسات الرببرية
من منطقة القبايلُ ،
(((4
التي ُأحدثت بجامعة باريس عام  1973يف دعم املطالب الثقافية لألمازيغ .
الرئيسني هواري بومدين والشاذيل بن جديد ،ف َتك َّون
تزايدت سياسات التضييق عىل اللغة األمازيغية يف عهد
َ
إحساس بالتهميش والغنب ،وصارت املواجهة مع السلطات أم ًرا متوق ًعا .ففي هذا
لدى الناشطني األمازيغ
ٌ
السياق ،اندلعت مظاهرات ُعرفت بـ "الربيع األمازيغي" يف منطقة القبايل يف  20نيسان /أبريل 1980؛
 38حول تدبري املخاطر املرتبطة بالعنف الهويايت ،ينظر :عبد الحميد بنخطاب" ،إشكالية العنف الهويايت يف ضوء الحراك االجتامعي باملنطقة
العربية :منوذج املغرب" ،عمران ،مج  ،4العدد ( 14خريف  ،)2015ص .79-75
 39ال تتوافر إحصاءات رسمية يف الجزائر عن عدد الناطقني باألمازيغية .يقدر مركز فرنيس للبحث حول الرببر  CRBهذه النسبة بني  20يف
املئة و 25يف املئة من مجموع سكان الجزائر ،ينظر:
"Tamazight - Langue Berbère: Quelques données de base," CRB, accessed on 21/3/2022, at: https://bit.ly/36N1CHr
40 Tamazgha, (ONG), "L'Etat algérien et la question amazighe, Rapport alternatif de Tamazgha présenté au
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale," Nations Unies Conseil Economique et Social Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD), 82ème session du Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale, Genève, du 11 Février au 1er Mars 2013, pp. 10, 14, accessed on 20/3/2022,
at: https://bit.ly/3daFSGK
 41ياسني بودهان" ،بعد سبع وثالثني عا ًما من النضال ،ماذا حقق أمازيغ الجزائر؟" ،تحليل السياسات ،معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن،
 ،2017/10/27شوهد يف  ،2021/12/5يفhttps://bit.ly/30UiTe2 :
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بسبب منع السلطات الشاعر األمازيغي مولود معمري من إلقاء محارضة يف جامعة تيزي وزو حول الشعر
األمازيغي .وقوبلت هذه االحتجاجات بالعنف من طرف رجال األمن ،واع ُت ِقل عدد من املتظاهرين من
الطلبة .ثم تصاعد الحراك داخل الجزائر وخارجها من خالل النشاطات الثقافية والوقفات النضالية يف إطار
العمل الجمعوي والحزيب .ومع استمرار املظاهرات يف منطقة القبايل اضطرت السلطات إىل االستجابة
لبعض مطالب املحتجني ،سع ًيا منها للتخفيف من حدة االحتقان وإيقاف املواجهات املتكررة مع السكان
األمازيغ .فبعد إرضاب دعت إليه الحركة األمازيغية يف منطقة القبايلُ ،أ ِ
نشئَت مؤسسة املحافظة السامية
لألمازيغية يف أيار /مايو  ،1995لتقديم االستشارة لرئيس الجمهورية ،اليمني زروال ،حول النهوض باللغة
والثقافة األمازيغيتني ،وجرى اعتامد اللغة األمازيغية يف املناهج الدراسية منذ عام  1995يف بعض مناطق
البالد .وبعد مراجعة جزئية للدستور يف ترشين الثاين /نوفمرب  1996مببادرة من رئيس الجمهورية ،جرت
وع ِرضت نرشات
اإلشارة يف الديباجة إىل األمازيغية بوصفها مك ّونًا للهوية الوطنية إىل جانب اإلسالم والعروبةُ .
إخبارية يف التلفزيون الرسمي باللهجات الثالث :القبايلية والشاوية واملزابية ،واف ُت ِتحت أقسام اللغة والثقافة
األمازيغيتني يف بعض الجامعات الجزائرية ،مثل جامع َتي تيزي وزو وبجاية .غري أن هذه االستجابة مل َت ْر َق
بعد إىل مستوى تطلعات األمازيغ ،وهو ما زاد من حدة الرصاع مع السلطات .فعقب مقتل أحد الناشطني
ُ
األمازيغ يف مخفر الدرك يف تيزي وزو مبنطقة القبايل عام  ،2001اندلعت مواجهات دامية مع رجال األمن،
ُعرفت بـ "الربيع األسود" ،أسفرت عن مقتل مئة وسبعة وعرشين متظاه ًرا ،انسحب عىل إثرها حزب التجمع
احتجاجا عىل مقتل مواطنني .ويف حزيران /يونيو َّ 2001
نظمت
من أجل الثقافة والدميقراطية من الحكومة
ً
حركات أمازيغية مسرية مليونية انطلقت من منطقة القبايل يف اتجاه العاصمة ،بإرشاف "تنسيقية العروش"
وضمت ممثلني عن أبرز القبائل األمازيغية يف البالد .و ُق ِّد َمت الئحة مطالب إىل
التي ُأ ِّسست يف الفرتة نفسهاَّ ،
السلطات تضمنت أربعة عرش بن ًدا ،أبرزها االعرتاف باألمازيغية لغة رسمية يف البالد ،وجرى التفاوض بشأنها
تحت إرشاف رئيس الوزراء حينها عيل بن فليس .بعد هذه األحداث ،سارع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إىل
إدخال تعديل دستوري جزيئ يف نيسان /أبريل  2002يقيض بأن تصبح األمازيغية لغة وطنية(.((4
وزاد من حدة الرصاع حول الهوية يف الجزائر برو ُز نزعات مذهبية وطائفية أعاقت التعايش بني األمازيغ من
أتباع املذهب اإلبايض والعرب من أتباع املذهب املاليك ،فقد اندلعت بينهام مواجهات يف مدينة بريان بوالية
غرداية عام 1985؛ بسبب خالف حول ملكية األرايض وتسمية بعض الشوارع واملدارس بأسامء شخصيات
محلية .وتجددت املواجهات بني الطرفني يف مطلع تسعينيات القرن املايض ،واندلعت مرة أخرى يف مطلع
شخصا( .((4ثم تجددت املواجهات بني
 ،2008فأسفرت عن مقتل ثالثة أشخاص واعتقال مئة وعرشين
ً
الجانبني يف نيسان /أبريل  ،2009وأدت إىل مقتل شخصني وجرح العرشات ،وتخريب عدد من املمتلكات.
وبادرت وزارة الداخلية إىل اإلرشاف عىل اتفاق بني الطرفني بشأن املصالحة بينهامّ ،
وحل املشكالت بالحوار
ونبذ العنف .ومل يدم هذا االتفاق ً
طويل حتى اندلعت مواجهات أخرى بني الطرفني ،عقب مباراة لكرة
القدم ،أسفرت عن جرح العديد من األفراد واعتقال آخرين ،وتكررت املواجهات بينهام يف عامي 2014
 42موزاوي عيل" ،الهوية األمازيغية من خالل الدساتري الجزائرية ،مسار من اإلقصاء إىل االعرتاف" ،الحوار املتمدن ،2018/1/26 ،شوهد يف
 ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/33LEGqb :
 43حول أحداث غرداية ،ينظر" :أحداث غرداية -رصاع مذهبي أم بداية ربيع جزائري؟" ،دويتشه فيله ،2014/9/9 ،شوهد يف ،2022/1/14
يفhttps://bit.ly/34EooyG :؛ وعن الرصاع بني اإلباضية واملالكية ،ينظر" :يف جذور الرصاع بغرداية ..هل تعود األسباب إىل املذهب والعرق أم
إىل مصالح سياسية؟" ،يس إن إن بالعربية ،2015/7/12 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://cnn.it/30Rfs7M :
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و ،2015وأسفرت عن مقتل عرشات األفراد وإصابة آخرين؛ ما دفع الرئيس بوتفليقة إىل تكوين خلية أزمة
ملعالجة هذه االضطرابات(.((4
تب ّنت بعض أحزاب املعارضة ،مثل جبهة القوى االشرتاكية والتجمع من أجل الثقافة والدميقراطية ،املطالب
األمازيغية ،وشاركت يف تنظيم احتجاجات وتظاهرات ثقافية يف هذا اإلطار ،كام أسهمت جمعيات ثقافية
أمازيغية يف نرش املطالب الثقافية وزيادة الوعي الشعبي بها .راوحت مطالب هذه الجمعيات بني رضورة
اعتامد األمازيغية لغ ًة رسمية ومتكني األمازيغ من حقوقهم الثقافية األخرى ،ومساندة االنفصال عن الجزائر
وتكوين وطن قومي لألمازيغ .فقد تك ّونت يف فرنسا حركة تُدعى "الحركة من أجل استقالل منطقة القبايل"،
يتزعمها املغ ّني املقيم يف فرنسا ،فرحات مهني ،وهدفها انفصال منطقة القبايل عن الجزائر .وأعلنت الحركة
عن حكومة منفى يف فرنسا بقيادة مهني الذي رأى أن منطقة القبايل ليست جزائرية ،ودعا إىل إنهاء ما
يسميه "االحتالل الجزائري" لهذه املنطقة .ودعت الحركة إىل مظاهرات يف مدينة تيزي وزو خرجت يف
نيسان /أبريل  2014تطالب بـ "استقالل شعب القبايل" عن الجزائر( .((4تتب ّنى الحركة قيم العلامنية ،وترى
أن الدين مسألة شخصية ،وقد صدرت عن قادتها مواقف تتعارض مع القيم الدينية( ،((4وطلبت هذه الحركة
من جهات دولية ،كاالتحاد األورويب وحلف شامل األطليس ووزارة الخارجية األمريكية ،املساعدة يف "إنقاذ
شعب القبايل من خطر اإلبادة"( ،((4وزار رئيس هذه الحركة إرسائيل يف أيار /مايو  ،2012والتقى نائب رئيس
الكنيست لبحث الدعم اإلرسائييل الستقالل منطقة القبايل(.((4
حصلت الحركات األمازيغية يف الجزائر عىل مكتسبات مهمة ،مثل تدريس اللغة األمازيغية يف املدارس العامة
يف أكرث من سبع وثالثني والية من أصل مثانٍ وأربعني(ُ ،((4وأط ِلقت قناة تلفزيونية حكومية ّ
تبث برامجها
بأربع لهجات أمازيغية يف آذار /مارس  .2009ومببادرة من الرئيس بوتفليقة ومبوافقة الربملان جرى تعديل
الدستور عام  2016لرتقية األمازيغية إىل لغة رسمية ،متساوية يف ذلك مع العربية ،مع التأكيد مرة أخرى،
يف الفقرة الرابعة من الديباجة ،أنّ الهوية األمازيغية ُم َك ِّون من مكونات الهوية الوطنية( .((5وقرر الرئيس
 44قاسم حجاج" ،غرداية :أزمة ممتدة يف عهدة بوتفليقة" ،تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2015/8/5 ،ص  ،8شوهد يف
 ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/3u8GWnr :؛ وحول املواجهات املتجددة يف غرداية ،ينظر" :أزمة غرداية تفتح ملف األمازيغ من جديد يف الجزائر"،
بوابة أفريقيا اإلخبارية ،2013/12/26 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/36M54Sz :؛ وعن جذور الرصاع يف غرداية ينظر" :غرداية
الجزائرية :جذور الرصاع الطائفي تعود ألكرث من أربعة قرون" ،يا بالدي ،2014/3/19 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/3iK71S6 :
 45حول مظاهرات تيزي وزو واملواجهة مع الرشطة ،ينظر" :األمازيغ يتظاهرون يف مدينة تيزي وزو ضد 'قمع' الرشطة الجزائرية" ،فرانس
 ،2014/4/27 ،24شوهد يف  ،2021/12/16يفhttps://bit.ly/34ExwTY :
 46شجعت الحركة بعض حمالت اإلفطار العلني يف رمضان للفت االنتباه إىل مطالبها العلامنية .ففي شهر رمضان ،متوز /يوليو  ،2013قامت
مجموعة من األشخاص باإلفطار العلني يف إحدى ساحات مدينة تيزي وزو ،متذرعني بأن الحق يف األكل هو "حق إنساين أصيل" ،ينظر :عثامن
لحياين" ،الجزائر :أول إفطار علني يف نهار رمضان مبنطقة القبائل" ،العربية ،2013/8/3 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/2SCZ9ap :
 47ينظر" :الرببر يتحركون يف الجزائر!" ،مغرس ،2010/6/20 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/2SFStbt :
 48ينظر :رمضان بلعمري" ،زعيم حركة انفصالية يف الجزائر يزور إرسائيل" ،العربية ،2012/5/22 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/3iMn6q8 :
 49تُكتب األمازيغية بالحرف العريب يف بعض املدارس يف باتنة رشق الجزائر ،وتَستخدم ُ
بعض املدارس حرف تيفيناغ ،يف حني تَستخدم أغلب
املدارس الحرف الالتيني .ينظر" :دستور الجزائر باللغة األمازيغية والصادر يف  6مايو  ،"2016شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/3CSX40h :
 50مقابل تقدم اللغة األمازيغية وحصولها عىل مكاسب جديدة يالحظ تراجع استعامل العربية الفصحى يف اإلدارات العمومية لفائدة اللغة
الفرنسية ،وإهامل قانون تعميم اللغة العربية الصادر يف  16كانون الثاين /يناير  .1991ينظر :محمد نور الدين أفاية" ،الهوية الثقافية يف زمن
التغيري والتعومل" ،يف :كامل عبد اللطيف ووليد عبد الحي (إعداد) ،االنفجار العريب الكبري يف األبعاد الثقافية والسياسية (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .113-112
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بوتفليقة إنشاء األكادميية الجزائرية للغة األمازيغية ،وأصدر مرسو ًما يف  27كانون األول /ديسمرب  2016يقيض
بجعل يوم  12كانون الثاين /يناير من كل سنة عي ًدا وطن ًّيا ُيخَ ّلد رأس السنة األمازيغية ،ويوم عطلة مدفوعة
األجر( .((5قد تنبع هذه القرارات من الرغبة يف الحفاظ عىل الثقافة والهوية األمازيغيتني ،كام قد تكون
انعكاسا لضغوط الشارع وخو ًفا من اندالع مزيد من املواجهات يف منطقة القبايل .ورغم هذه االستجابة،
ً
خصوصا عندما يعمد
استمرت املطالب األمازيغية يف التزايد ومعها املظاهرات واملواجهات مع قوى األمن،
ً
بعض الناشطني األمازيغ إىل املساس بسلطة الدولة وهيبتها أو بالرموز الوطنية(.((5
تع ّزز رصاع الهويات يف الجزائر بالدعوات املتكررة إىل انفصال منطقة القبايل ،ودعوة بعضهم اآلخر إىل إحداث
تتوحد واليات
نظام فدرايل مي ِّكن األمازيغ من حكم أنفسهم بأنفسهم فوق جزء كبري من مساحة البالد ،ورمبا ّ
ً
مستقبل لتصبح نواة لدولة أمازيغية تتوسع لتشمل أجزاء من املغرب ومايل والنيجر وتونس
الحكم الفدرايل
وليبيا ،فيام ُيعرف بأرض "تامزغا" ،وقد ُيس َتخدم العنف املسلح يف السعي إىل ذلك ،كام حدث يف كورسيكا بفرنسا
وإقليم كيبيك بكندا وإقليم الباسك اإلسباين ويف مناطق أخرى من العامل .من شأن انتشار هذه النزعة االنفصالية
أن يرض باستقرار البالد يف النواحي االجتامعية واالقتصادية والسياسية ،حتى إذا مل يتحقق هذا االنفصال(.((5
عمو ًما ،فإن تعامل الدولة مع اللغة يقوم عىل أساسني :فقد ترى أنّ اللغة أمر شخيص ،فتعمل عىل متكني
املواطنني كلهم من التحدث بلغاتهم وتعرتف بها جمي ًعا بوصفها لغات رسمية ،فيام يشبه الحياد الثقايف ،أو
تفرض التعامل بلغة واحدة بنا ًء عىل قدرتها التواصلية بني املواطنني أو بنا ًء عىل عوامل سياسية وتاريخية،
أو عليهام م ًعا؛ فدور الدولة يقع بني الحياد التام والتدخل املفرط .ومن بني سياسات الهوية التي اشتهرت
بإعامل مبدأ املركزية اللغوية ،يربز مثال مهم ميكن االستفادة منه يف معالجة املشكالت املرتبطة بالتعدد
اللغوي يف دول املغرب العريب ،هو املثال الفرنيس الذي يقوم منذ القرن الثامن عرش عىل مبدأ اللغة الواحدة.

عا :النموذج الفرنيس :بني اإلدماج واالستقرار
راب ً
متثل أفكار التعدد الثقايف والتنوع اإلثني محف ًزا لألقليات اللغوية التي ال تحظى لغاتها مبكان يف املجال العام؛
للسعي نحو اكتساب مكانة سياسية مت ّكنها من التأثري يف السياسات العامة .ال شك يف أن هذه الرغبة يقتسمها
املهمشة ،وال شك يف
الكثري من أنصار الهويات الثقافية املختلفة ،سواء الهويات الرسمية املهيمنة أو املحلية َّ
أن الرصاع بني الهويات حول "الزعامة" مستمر بالرغم من إمكانية حصول الهويات الفرعية عىل بعض أوجه
 51احتفل أمازيغ الجزائر يوم  12كانون الثاين /يناير  2017للمرة األوىل برأس السنة األمازيغية  .2969وح َّددت هذا التقويم عام 1980
جمعية أمازيغية تُدعى "اتحاد الشعب األمازيغي" ،يرأسها عامر نقادي ،وابتدأ التقويم من عام  .2930ينظر :يونس بورنان" ،أصول التقويم
األمازيغي ..روايات مختلفة لتاريخ واحد" ،العني اإلخبارية ،2019/1/15 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/2Ffd5UO :
احتجاجا عىل تهميش األمازيغية يف املدارس العامة ،أزال بعض املحتجني يف
 52خالل املظاهرات الطالبية التي شهدتها منطقة القبايل عام 2018
ً
العلم الوطني من فوق مدخل الجامعة ورفعوا العلم األمازيغي ،ما استدعى تدخل قوات األمن لتفريق املتظاهرين .ينظر :عثامن
مدينة البويرة َ
لحياين" ،علم جديد يجدّد الحراك األمازيغي يف الجزائر" ،العريب الجديد ،2017/12/15 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/3lx0yvx :
 53توصلت الدراسة إىل أن املتغريات الجغرافية هي األكرث وزنًا عند قياس النزعة االنفصالية يف الوطن العريب .ينظر :وليد عبد الحي" ،منوذج
قياس النزعة االنفصالية لألقليات يف الوطن العريب" ،عمران ،مج  ،1العدد ( 4ربيع  ،)2013ص 73-49؛ يطالب بعض الناشطني األمازيغ بنظام
فدرايل يف املغرب والجزائر .ينظر ً
مثل :محمد القجريي" ،البديل الفيدرايل باملغرب :منوذج الريف من االحتالل املركزي إىل االستقالل الذايت"،
حراك الريف ،2019/6/24 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/35mNovz :؛ رشيد الراخا" ،تصور التجمع العاملي األمازيغي للنظام
الفيدرايل بشامل إفريقيا" ،العامل األمازيغي ،2018/11/3 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/38ocwUv :
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التأثري واملكانة التي كانت تناضل من أجلها .من هنا تجد العالقة بني الهوية والسلطة حضورها ،وتتكرس
أهمية السلطة بوصفها وسيلة ناجعة لتغيري سياسات الهوية تب ًعا لرغبة النخب املهيمنة .وقد متيز يف هذا
اإلطار النموذج الفرنيس من بني النامذج التي قدمت االستقرار االجتامعي والسيايس عىل التعدد اللغوي
والثقايف ،وبارشت ذلك بطريقة متدرجة ،تبدو ناجعة.
ففي أوائل القرن العرشين ظهرت يف فرنسا حركات مطالِبة باحرتام هوياتها اللغوية ،وتحدي ًدا يف منطقة
بريتاين  Bretagneيف الوسط الغريب ومنطقتي كتالونيا  Catalogneوالباسك  Basqueيف الجنوب عند
الحدود مع إسبانيا .ور ًّدا عىل ذلك ،سعت السياسات اللغوية إىل توحيد اللغات املحلية املنترشة يف مختلف
مناطق البالد يف لغة وطنية واحدة ،مع حفظ الحقوق الثقافية للسكان الناطقني بهذه اللغات( .((5ولهذا
سن سلسلة من القوانني املتعلقة باستخدام اللغة الفرنسية واللغات الجهوية وإنشاء هيئات
الغرض جرى ُّ
ملراقبة مطابقة مناهج التعليم للمقتضيات القانونية الصادرة يف هذا املجال ،مثل املجلس األعىل للغات
وثقافات فرنسا  HCLCFا ُملح َدث عام  ،((5(1985ورغم السامح بتدريس اللغات الجهوية عىل نح ٍو محدود،
فإن السلطات الفرنسية عملت عىل الحد من استخدام هذه اللغات يف املرافق العامة ووسائل التواصل
الرسمية( ،((5وهو ما جعل اللغة الفرنسية اللغ َة األوىل يف أنحاء البالد من حيث االستخدام .كام جرى عام
توسع اللغة اإلنكليزية،
 1994التصديق عىل قانون توبون  Toubonلدعم اللغة الفرنسية وحاميتها من ّ
وتنص املادة األوىل منه عىل أن اللغة الفرنسية هي أهم عنارص الشخصية والرتاث الفرنس َّيني ،وأنها لغة
ّ
املجال العام يف املرافق العامة والتعليم والعمل ويف بعض املجاالت الخاصة( ،((5وتطرح هذه املادة إشكالً
متعل ًقا بحرية التعبري املضمونة مبوجب املادة  11من اإلعالن الفرنيس لحقوق اإلنسان واملواطن ،بالنسبة إىل
الناطقني باللغات الجهوية من ذوي األصول الفرنسية ،وكذا بالنسبة إىل الناطقني بلغات أجنبية الذين ينتمون
إىل أقليات إثنية أو ثقافية من املهاجرين(.((5
ُ 54ي َع ّرف امليثاق األورويب للغات الجهوية ،الصادر عام  ،1992اللغات الجهوية بأنها" :اللغات التي يتحدث بها ،منذ ال ِقدَم ،مجموعة من السكان
يف جهة من الدولةّ ،
يقل عددهم عن مجموع السكان ،تختلف عن اللغة أو اللغات الرسمية يف هذه الدولة"؛ ينظر املادة األوىل من امليثاق يف:
Conseil De L'Europe, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Série des traités européens – no. 148
(Strasbourg: 1992), accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3LgeRBF; Jean-Marie Woehrling, La charte européenne des
langues régionales ou minoritaires: Un commentaire analytique (Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2005), pp. 137-142,
accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3iOOLa5
 55صدر يف فرنسا يف عهد فرانسوا األول عام  ،1539مرسوم باسم  Ordonnance de Villers-Cotterêtsلتوحيد التعامل باللغة الفرنسية
فوق الرتاب الفرنيس بكامله ،من أجل تكوين هوية وطنية جامعة تقوم عىل اللغة والثقافة الفرنسيتني .ويف  2متوز /يوليو  1794صدر قانون مينع
كتابة الوثائق والعقود الرسمية بغري الفرنسية ،ثم صدر قانون عام  1881مينع استخدام اللغات املحلية أو الجهوية يف املدارس العمومية ،ينظر:
République Française, Le service public de la diffusion du droit, "Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice
(dite ordonnance de Villers-Cotterêts)," accessed on 29/3/2022, at: https://bit.ly/35iMlQf
 56بعد صدور القانون رقم  652-82يف  29متوز /يوليو  ،1982أصبح ممكنًا ّ
بث الربامج واألخبار باللغات الجهوية عرب قنوات عامة لإلذاعة
والتلفزيون .ينظر:
La République française, "Loi no. 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle," Journal officiel de la
République française, JORF, 30/7/1982, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3NbCz3M
 57ينظر املادة األوىل من قانون توبون  Toubonرقم :665-94
La République française, "Loi no. 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1)," JORF, no. 180, 5/8/1994.
 58ينظر يف معالجة هذه اإلشكالية:
Agnès Roblot-Troizier, "L'impact de la révision constitutionnelle sur les droits et libertés," Actualité juridique, Edition
droit administrative, no. 34 (2008), p. 1866, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3jREZFu
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ورفضت الحكومات الفرنسية املتعاقبة ،يف سعيها لتوحيد استخدام اللغة الفرنسية ،تطبيقَ أجزاء من اتفاقية
اليونسكو لعام  1980املتعلقة مبكافحة التمييز يف مجال التعليم ،وامتنعت أيضً ا عن تطبيق بعض مقتضيات
امليثاق األورويب للغات الجهوية الصادر عام  ،1992الذي و ّقعته يف  7أيار /مايو  ،1999بدعوى تعارضه مع
رتجم هذا الرفض بوضوح
الفصل الثاين من الدستور الذي يقرر أن "لغة الجمهورية هي اللغة الفرنسية"( .((5و ُي ِ
عدم رغبة السلطات الفرنسية يف االعرتاف بخصوصية األقليات الثقافية املنترشة يف مختلف مناطق البالد،
خصوصا يف جزيرة كورسيكا التي ينحدر أغلب سكانها من أصول إيطالية ،ويف األقاليم الفرنسية االثني عرش،
ً
وحرصا عىل وحدة جزيرة كورسيكا
فيام وراء البحار ،مثل جوادلوب وغويان ومارتينيك وكاليدونيا الجديدة.
ً
ومن ًعا من خروج املطالب القومية فيها عن السيطرة ،رفض املجلس الدستوري الفرنيس عام  1991ع ّد سكان
هذه الجزيرة شع ًبا متمي ًزا  Peuple corseينتمي إىل األمة الفرنسية ،لكنه أجاز متويل الدولة لربامج تعليم
اللغة املحلية ،برشط أن يكون تع ُّلمها اختيار ًيا( .((6وصدر قانون يف  22كانون الثاين /يناير  2002يتيح إمكانية
تدريس اللغة املحلية يف املدارس العامة ،ووضع سياسة ثقافية خاصة بالجزيرة منبثقة من برملانها املحيل(،((6
وعمو ًما ،فالسلطات تخىش أن يؤدي االعرتاف باملكونات اإلثنية يف البالد واعتامد لغاتها يف مناطق وجودها،
إىل تشجيع األقليات عىل املطالبة باالنفصال أو الحكم الذايت ،وهو ما يحدث اآلن يف كورسيكا وبالد الباسك
يف الجنوب الفرنيس ،ورمبا يتطور الوضع ليشمل املستعمرات الفرنسية يف أمريكا الالتينية واملحيط الهادي ،مبا
يهدد وحدة الرتاب الفرنيس.
واصطدمت رغبة السلطات املركزية يف فرض لغة وطنية واحدة مبطالب ثقافية جهوية ،دفعتها إىل إصدار
سلسلة من القوانني التي بدت صارمة أحيانًا ومرنة أحيانًا أخرى .فقد صدر عام  1975قانون  Habyالذي أتاح،
يف املادة  ،12إمكانية تدريس اللغات الجهوية يف املدارس العامة ،وحددها يف خمس لغات معرتف بها ،هي:
ِ
األوكستانية  Occitanولغة
لغة بروتون  Bretonولغة الباسك  Basqueواللغة الكتالنية  Catalanواللغة
جزيرة كورسيكا  .Le corseوجرى االعرتاف بلغات أخرى خالل مثانينيات القرن املايض وتسعينياته ،والسامح
 59ع َّلل املجلس الدستوري رفضَ ه امليثاق بتعارضه مع الفصل الثاين من الدستور ومع مبدأ "عدم قابلية الجمهورية للتقسيم" Principe
 d'indivisibilité de la républiqueالذي يربط بني وجود الدولة وسيادتها .ينظر الفقرة العارشة يف قرار املجلس الدستوري رقم :412-99
La République française, "Décision no. 99-412 DC du 15 juin 1999," Conseil Constitutionnel, 15/6/1999, accessed on
20/3/2022, at: https://bit.ly/3nDKud2
 60ينظر الفقرات من  10إىل  14يف قرار املجلس الدستوري رقم :290-91
La République française, "Décision no. 91-290 DC du 9 mai 1991," Conseil Constitutionnel, 9/5/1991, accessed on
20/3/2022, at: https://bit.ly/2GT8JDr
 61ينظر املادتان  7و 9من القانون رقم :92-2002
La République française, "Loi no. 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (1)," JORF, 23/1/2002, accessed on
;20/3/2022, at: https://bit.ly/3tspISM
وينص امليثاق األورويب للحقوق األساسية يف املادتني  21و 22عىل منع التمييز بسبب اللغة ،ووجوب احرتام التنوع الثقايف واللغوي يف االتحاد
األورويب .لكن امليثاق ال يلزم الدول بدسرتة اللغات املحلية وترسيمها ،ينظر:
"Charte Des Droits Fondamentaux De L'union Européenne," Journal officiel des Communautés européennes, 18/12/2000,
accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/2SF3yti
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بتدريسها عىل املستوى املحيل(ُ ،((6وأضيفت الفقرة األوىل من الفصل الخامس والسبعني من الدستور الفرنيس
ونصت عىل أنّ اللغات الجهوية تع ّد ترا ًثا فرنس ًيا ،مبا يسمح باستخدامها
بعد مراجعته يف متوز /يوليو َّ ،2008
من دون تعارض مع الفصل الثاين من الدستور الذي يجعل الفرنسية وحدها لغة رسمية للبالد(.((6
َّ
وظل تحديد الئحة اللغات الجهوية املعرتف بها إىل جانب الفرنسية من اختصاص القانون ،واختلفت هذه
الالئحة من فرتة إىل أخرى تب ًعا ملخرجات الرصاع السيايس حول الهوية الذي ينخرط فيه كثري من الفاعلني
املدافعني عن ثقافات ولغات محلية تسعى للحصول عىل اعرتاف رسمي .وصدر أول قانون يحدد استعامل
بعض اللغات الجهوية يف  11كانون الثاين /يناير  ،1951املعروف بقانون ديكسون  Deixonneالذي َب َّي
طريقة استخدام هذه اللغات يف املجال العا ّم بإتاحة تدريسها يف املدارس العامة مدة ثالث ساعات يف
ُ
تعديل هذا القانون عام  2000مبوجب املادة الرابعة من قانون التعليم
األسبوع ،عىل نحو اختياري .وجرى
(((6
التي منحت السلطات املختصة إمكانية إلغاء تدريس اللغات الجهوية يف مراحل التعليم العمومي كلها .
إن بروز املطالب املرتبطة بالهوية ميثل أكرب تح ٍّد تواجهه األنظمة الدميقراطية الحديثة ،فاإلحساس املتزايد
بالهوية يح ّفز النضال السيايس من أجل إثبات الذات من خالل املظاهرات الشعبية والفعاليات الثقافية ومختلف
ً
أشكال متفاوتة الخطورة ،تبدأ من املعارضة
أشكال الحراك االجتامعي( ،((6فالرصاع حول الهوية ميكن أن يتخذ
السياسية واالحتجاج الشعبي ،وتصل إىل العصيان املدين واإلرهاب املس ّلح والتطهري العرقي .وربطت دراسات
عدة بني التعدد الثقايف والرصاع حول الهوية ً
ربطا يكاد يكون آل ًيا؛ فقد رأى فوكوياما أن التحديات التي تواجهها
األنظمة الدميقراطية بسبب انبعاث الهويات الدينية والثقافية هي نتيجة لطبيعة النظام الليربايل القائم عىل
مبدأي الحرية والتعدد ،الل َذين أنتجا تنو ًعا شدي ًدا أضحى يهدد وحدة الدولة وسيادتها ونظامها الدميقراطي.
وألنه من الصعب عىل النظام الدميقراطي أن يتخذ سياسات تل ّبي مطالب الهويات الثقافية املختلفة واملتعددة،
 62ينظر:
La République française, "Loi no. 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation (Loi Haby)," JORF, 12/7/1975, accessed
;on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3CXLMI0
ينظر املادتان  33و 34من القانون رقم :1207-2000
La République française, "Loi no. 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer," JORF, no. 289,
;14/12/2000, 21/2/2007, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3D2gfVA
ُيحيص التقرير املرفوع إىل الوزير األول الفرنيس حول اللغات الجهوية يف  ،1998/7/1أكرث من خمس عرشة لغة جهوية معتَمدة بفرنسا ،ينظر:
Bernard Poignant, Langues et cultures régionales: Rapport de Monsieur Bernard Poignant Maire de Quimper, a Monsieur
Lionel Jospin Premier Ministre (Paris: Juillet 1998), pp. 3-5, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/33LVqh9
 63ينظر املادة  40من القانون الدستوري رقم :724-2008
La République française, "Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de
la Ve République (1)," Journal Officiel De La République Française, no. 171, 24/7/2008, accessed on 20/3/2022, at:
https://bit.ly/36yV2pN; Doris Farget, "La constitutionnalisation des langues régionales françaises. Entre reconnaissance
et effectivité symbolique," Revue Canadienne Droit et société, vol. 26, no. 1 (2011), p. 137.
 64استثنى قانون ديكسون جزيرة كورسيكا من هذه املقتضيات ،ومل يشمل هذه الجزيرة إال ابتدا ًء من عام  .1974ومن أهم القرارات التي
اتخذها برملان كورسيكا أنه جعل لغة كورسيكا لغ ًة إلزامية يف التعليم ،وذلك يف عام  .1983وحاول الربملان عام  1989جعل اللغة املحلية لغ ًة
رسمية إىل جانب الفرنسية ،لكن هذا املسعى لقي معارضة شديدة ،ومل يك ّلل بالنجاح .ينظر:
Christian Lefébvre, "Nationalisme corses et perspectives européennes," Cultures & conflits, no. 7 (Automne 1992),
accessed on 10/11/2021, at: https://bit.ly/30RvVc5
65 Francis Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment (New York: Farrar, Straus and
Giroux, 2018), pp. 100-102.
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فقد أضحى من األَ ْوىل االهتامم بتعزيز الهوية الوطنية التي تنصهر فيها الفسيفساء الثقافية املتعددة( .((6ويدعو
فوكوياما يف هذا اإلطار إىل اتخاذ إجراءات ملواجهة سياسات الهوية التي تُضعف الدولة يف الواليات املتحدة ،وذلك
بإعادة النظر يف قوانني التجنيس وتعزيز اللغة اإلنكليزية ونرش الوعي بالتاريخ األمرييك املشرتك ،وتعزيز الخدمة
العسكرية ،وتأكيد كرامة الفرد والجامعة من خالل االعرتاف بها يف إطار تكاميل يحقق هوية وطنية مشرتكة(.((6

خـاتـمة
ينشأ الرصاع حول الهوية عندما تحاول هويات فرعية ،تهيمن عىل السلطة أو متلك التأثري فيها ،إلزا َم املواطنني
خصوصا إذا تعلقت باللغة أو الدين؛ إذ إنّ رغبة األقليات الثقافية يف
كافة بعنارص هويتها يف املجال العام،
ً
االنتقال من ّ
املحل إىل الوطني قد تخالطها رغبة يف إثبات الذات وإعالء شأن لغة ُعرضة لعدم االستخدام
بني أفراد الهوية املحلية أنفسهم .فينبغي للخوف عىل الثقافات املحلية من الزوال أن يدفع يف اتجاه العناية
بها داخل مجالها املحيل ،من غري أن ميتد ذلك ،بالرضورة ،إىل اإلطار الوطني ليشمل عموم املواطنني ،وفيهم
أغلبية قد ال تقبل بهذا التعميم .كام أن مامرسة الحريات الفردية يف إطار فردي أو محيل ال ميس بالهوية
الوطنية الجامعة ،ميكن أن تشكل حلًّ توفيق ًيا بني متطلبات الهوية الوطنية ومطالب الهويات الفرعية.
اتضح من خالل هذه الدراسة أنّ الرصاع حول الهوية اللغوية والثقافية يؤثر سلب ًيا يف االستقرار السيايس
واالجتامعي يف املغرب والجزائر ،وأن التنوع الثقايف غري َّ
املنظم يف إطار سياسات عامة متوازنة من شأنه أن يذيك
الوالءات املحلية ويزيد من الحشد األيديولوجي إلبراز الهوية األمازيغية والسمو بها إىل مراتب الهيمنة يف هذين
النموذجني .فالخطاب الذي ير ّوج له اليوم ناشطو األمازيغية يف الدول املغاربية ،ال يتواىن عن استخدام عبارات
نابية وانتقادات مسيئة لرموز الدولة ومسؤوليها ،مبا يتجاوز معايري اللياقة والنزاهة املفرتضة يف كل نقد ب ّناء.
كام أن بعض ناشطي األمازيغية لجؤوا إىل جهات خارجية لالستعانة بها من أجل الضغط عىل سلطات الدولة
وإحراجها يف املحافل الدولية ،وبالغ بعضُ هم يف التهجم عىل اللغة العربية والدين اإلسالمي وامتهان مكانتهام يف
ثقافة الشعوب املغاربية مبا يهدد االستقرار املجتمعي ،وينذر بانتقال الرصاع إىل ساحة أشد عن ًفا .إن الرصاع بني
أنصار الهويتني األمازيغية والعربية يظهر اليوم يف تبادل ناشطي املعسك َرين التهم والشتائم والعنف عىل مواقع
التواصل االجتامعي ويف ساحات الجامعات وميادين التظاهر ،إىل درجة يوشك أن يتحول معها هذا الرصاع ،يف
املستقبل املنظور ،إىل رصاع عريب-أمازيغي عىل غرار الرصاع الس ّني-الشيعي يف سورية والعراق واليمن ولبنان.

إنّ املطالبة بتعميم اللغة األمازيغية يف التعليم واإلدارات العامة والقطاعات االقتصادية ،ستؤدي إىل فرض
هذه اللغة عىل من ال يراها جز ًءا من هويته .فالحركة األمازيغية ال تأخذ يف االعتبار أن أغلب سكان املغرب
العريب ال يع ّدون أنفسهم من األمازيغ ،وقد ق ّدم اإلحصاء العام للسكان الذي ُأنجز يف املغرب عام  2014فكرة
واضحة عن هذا التباين(.((6
66 Ibid., pp. 105-107.
67 Ibid., p. 128.
 68تنترش يف بلجيكا ثالث لغات :الفرنسية والفالمانية واألملانية ،فاع ُتمِدت الفرنسية والفالمانية لغتني رسميتني ،دون األملانية .وأسهم هذا
التنوع اللغوي يف إذكاء رصاع سيايس حول الزعامة والريادة بني املنطقتني الفالمانية والفرنسية ،أدى إىل عدم استقرار الدولة ،بسبب تع ّذر
االتفاق حول تأليف حكومة مركزية ائتالفية .ينظر:
Jean Quatremer, "Belgique: Un gouvernement après quasiment deux ans de crise," Libération, 1/10/2020, accessed on
20/3/2022, at: https://bit.ly/3npbQm8
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يحتاج االستقرار السيايس واالجتامعي إىل تجانس لغوي بني املواطنني ،يف حني قد يكون التعدد اللغوي غري
املحصور جغراف ًيا داخل الدولة سب ًبا يف نشوب رصاع اجتامعي وسيايس حول الهوية؛ لذا عمدت كثري من
الدول إىل نهج سياسات لغوية هدفها توحيد املواطنني حول لغة رسمية واحدة ،تجن ًبا لالستقطاب والتجاذب
واملزايدات التاريخية بني املنتسبني إىل ثقافات مختلفة يف حيز جغرايف واحد .فعندما يتعلق األمر بالوحدة
الوطنية تربز رضورة تقديم أصحاب الهويات املختلفة تضحيات متنع اندالع الفتنة بينهم وانتشار دعوات
التفرد والتميز وبروز تجاذبات "األنا" و"ال ُه َو" يف الوطن الواحد .إن اتخاذ إجراءات للح ّد من ّ
تشظي املجتمع
وعدم السامح للهويات املحلية باالنتقاص من الهوية الوطنية وإضعافها هو عمل ال يتعارض مع قواعد
الدميقراطية ،ال سيام قاعدة "حق األغلبية" يف إقرار ترشيعات برملانية ،وحق األحزاب الفائزة يف االنتخابات
يف إقرار سياسات تتطابق مع برامجها االنتخابية.
ألي رصاع حول الهوية يجب أن مت ّر بطريق سياسات عامة تعمل عىل تنظيم عنارصها
إن الحلول املتص َّورة ّ
األساسية وترتيبها ،كاللغة والدين .ويف السعي نحو االستقرار تربز الحاجة إىل متابعة خطاب الهوية وتهذيبه
وتقويم انحرافاته التي تهدد االستقرار والتعايش بني الثقافات املختلفة .ولعل يف املثال الفرنيس ما يعزز هذا
التصور ،بالرغم من كل ما ميكن أن ُيؤخذ عليه .ففي زمن العوملة وانتشار النزوع نحو الوحدة واالتحاد لبناء
تكتالت قوية قادرة عىل املنافسة االقتصاديةُ ،ينظر إىل التفرقة والتفريع والتعدد غري الالزم بنوع من الحذر؛
نظ ًرا إىل ما ميكن أن يؤدي إليه من إحياء للنعرات العرقية وتفتيت للكيانات املنسجمة.
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