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الـفرونكوفونيـة والهويــة فـي 

املغــرب العربــي

د. اأحمد اإدري�س

ا�ستفا�ض  و  احلرب  الكثري من  اأثارت  التي  امل�سائل  من 

الآونة  يف  العربي  املغرب  منطقة  يف  النقا�ض  حولها 

الثورات  تداعيات  فمن  الهوية.  ق�سية  الأخرية، 

املنطقة خالل  التي ح�سلت يف  ال�سيا�سية  والتغيريات 

الأل�سن  عقد  ُفّكت  اأن  املا�سيتني  والن�سف  ال�سنة 

و�سقطت كل التابوهات التي كان من بينها ما يرتبط 

بطرح م�سالة الهوية.

يف تون�ض مثال، وهو البلد الذي مل يعرف فيه النقا�ض 

احلدة  نف�ض  املا�سية  العقود  خالل  امل�سالة  هذه  حول 

التي طرح بها يف اجلزائر مثال، �سارت م�سالة الهوية، 

عري�سة  ل�رشيحة  ال�ساغل  ال�سغل  الثورة،  بعد  مبا�رشة 

من املثقفني و من الفاعلني يف احلياة ال�سيا�سية. حيث 

ا�ستقطبت جانبا كبريا من احلوارات يف خمتلف الدوائر، 

الثورة«  اأهداف  لتحقيق  العليا  »الهيئة  داخل  وخا�سة 

لعملية  الأوىل  اللبنات  بو�سع  كلفت  التي  الهيئة  تلك 

النتقال الدميقراطي وو�سع خطة لالإ�سالح، اآل النقا�ض 

و  النق�سامات  من  كثري  اإىل  الهوية  م�ساألة  حول  فيها 

ب�سدام بني  يتعلق  وكاأنه  الأمر  بدا  الن�سقاقات، حتى 

اأو العقيدة  اأو العرق  اأطراف ل تنتمي اإىل نف�ض اجلن�ض 

الدينية، اأو كاأنها تنتمي اإىل ح�سارات خمتلفة.

ا�ستقطاب  خ 
ّ
تر�س اإىل  املطاف  نهاية  يف  اآل  انق�سام 

باحلداثي،  نف�سه  اأحدهما  ي�سف  تيارين،  بني  ثنائي 

اأو باملحافظ. ويتميز  يف حني يو�سف الثاين بالديني 

العربية  اخل�سائ�ض  عن  الدفاع  با�ستعمال  التيار  هذا 

العنا�رش  من  كعن�رش  التون�سي  للمجتمع  الإ�سالمية 

الأ�سا�سية الثابتة يف خطابه ال�سيا�سي، ب�سكل يربز معه 

التيار احلداثي و كاأنه ل يعباأ بهذه اخل�سائ�ض اأو اأنه 

احلداثييون  يرف�سه  اتهام  وهو  لها.  وحماربا  �سدها 

جملة وتف�سيال.

يف هذا ال�ستقطاب، تلعب الفرونكوفونية دورا جوهريا 

يف ر�سم خطوط التما�ض بني الفريقني. اإذ من املفارقات 

اأّن جمهور احلداثيني هو جمهور فرونكوفوين يف جانب 

كبري منه. فما هي الفرونكوفونية ؟ وما هو الدورها يف 

التاأثري على الهوية يف املغرب العربي ؟

تهم  ل  الفرونكوفونية  م�ساألة  اأن  اأول  الإ�سارة  جتدر 

كامل منطقة املغرب العربي بل فقط جزءه الذي خ�سع 

الحتالل  اإىل  الع�رشين  و  ع�رش  التا�سع  القرنني  بني 

املنطقة،  هذه  مكونات  من  كمكون  فليبيا  الفرن�سي، 

تكن  مل  اأنها  اعتبار  على  املو�سوع  بهذا  معنية  غري 

حتت ال�سيطرة الفرن�سية. لذا يجب اأن ي�سل هذا املعطى 

يف  العربي  املغرب  ذكرنا  كلما  الأذهان  يف  حا�رشا 

عالقته بالفرونكوفونية يف هذه الورقة.  الفرونكوفونية 

فلقد  بال�ستعمار  وثيق  ارتباط  اإذن  لها  منطقتنا  يف 

الأوىل  للمرة  امل�سطلح  ا�ستعمل  اإذ  قدومه،  مع  ظهرت 

الفرن�سي  اجلغرافيا  عامل  يد  على   1880 �سنة  يف 

ا�ستخدمه  الذي   )1837-1916( اأونيزمي  ريكلو�ض 

لالإ�سارة  وامل�ستعمرات«  واجلزائر  »فرن�سا  كتابه  يف 

باللغة  التحدث  يتم  حيث  اجلغرافية  املناطق  اإىل 

النطق  هي  ا�سطالحا،  فالفرونكوفونية  لذا  الفرن�سية. 

اللغة  بهته  التحدث  على  القدرة  اأي  الفرن�سية،  باللغة 

الأ�سا�ض  هذا  على  الكتابة.  يف  ا�ستعمالها  اأحيانا  و 

حتديا  الفرونكوفونية  ت�سكل  ل  ال�رشف  اللغوي 

اأن  اإّل  املحلية.  للثقافة  ا�ستهدافا  ول  الوطنية  للهوية 

تلك  عرفته  ما  وبكل  بال�ستعمار  التاريخي  ارتباطها 

من  ال�سيا�سية  لل�سيطرة  ممنهجة  �سيا�سات  من  الفرتة 

خالل ال�سيطرة الثقافية و من حماولت لطم�ض الهوية 

املغاربية املحلية، يجعل من ال�سعب التعر�ض ملفهوم 

ال�سطالحي،  التجرد  خالل  من  فقط  الفرونكوفونية 

من  اأكرث  مرور  بعد  اليوم  ممكنا  ذلك  بدا  واإن  حتى 

ن�سف قرن على نهاية احلقبة ال�ستعمارية.

من  فقط  الفرونكوفونية  مفهوم  ادراك  اإذن  ميكن  ل 

تغلغل  تاريخي  اإرث  فهي  ال�سطالحي.  املعنى  خالل 

املجتمعات  من  وا�سعة  �رشائح  و  فئات  وجدان  يف 
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جمرد  باأنها  الفرونكوفونية  اإىل  النظر  معه  ي�سعب  ب�سكل  املغاربية 

النطق بلغة، فهي اأي�سا ثقافة، وهي عقلية وهي عند البع�ض منط عي�ض 

تاأثري  للفرونكوفونية  يكون  ل  اأن  املنطلق ل ميكن  تفكري. من هذا  و 

من  مكونات  ت�سبث  ملدى  تقييمنا  وعلى  الهوية  مل�ساألة  نظرتنا  على 

املجتمعات املغاربية بثقافة املنطقة.

املغاربية  الدول  يف  اتباعها  مّت  التي  التعليمية  النظم  �ساهمت  ولقد 

مبا�رشة بعد ا�ستقاللها يف تعزيز ذلك التغلغل و يف موا�سلة �سيطرة 

اللغة الفرن�سية على الأذهان. ففي الفرتة املمتدة ما بني ا�ستقالل دول 

املغرب العربي و اإىل غاية الثمانينيات من القرن املا�سي كانت اللغة 

الفرن�سية معتمدة بن�سبة تفوق %50  يف التعليم الإبتدائي، %70 يف 

التعليم الثانوي- حيث كانت املواد تدر�ض بالفرن�سية، يف حني تدر�ض 

العربية كلغة من بني اللغات- و حوايل %90 يف التعليم العايل. وهي 

العلمية يف دولتني  املواد  تدري�ض  %100 يف  بن�سبة  تزال معتمدة  ل 

اأفرز نخبا فرونكوفونية بالأ�سا�ض،  من دول املغرب العربي. وهو ما 

حكمت بلداننا خالل العقود املا�سية وعملت على �سمان ا�ستمرارية 

هذه ال�سيا�سات.

من  جيل  تن�سئة  يف  جدي  ب�سكل  ذلك  �ساهم  لقد  ثانية،  جهة  من 

والذين  ال�ستعمار،  بعد  ما  مغاربة  من  الفرونكوفونيني  املثقفني 

ميكن تق�سيمهم ب�سكل عام ودون الدخول يف التفا�سيل اإىل ق�سمني : 

دون  جيد  ب�سكل  وي�ستعملهما  والفرن�سية  العربية  اللغتني  يتقن  ق�سم 

احل�ساري  انتماءه  يف  ول  الأّم  لغته  يف  ل  فرونكوفونيته  توؤثر  اأن 

تكون  تكاد  ثقافية  كمرجعية  الفرن�سية  اعتمد  وق�سم  والثقايف، 

الوحيدة.

اللغة  وبتملكهم  بفرونكوفونيتهم،  بوعيهم  يتميزون  املثقفون  هوؤلء 

يا�سني  كاتب  نظرية  ح�سب  غنيمته،  الغامن  يتمّلك  كما  الفرن�سية 

الفرن�سية  اللغة  متثل  الراأي  هذا  فح�سب  الغنيمة«.  »اللغة  بـ  املعروفة 

ما  خالل  من  ثمنها  ودفعت  املنطقة  �سعوب  اكت�سبتها  حرب  غنيمة 

عانته من وطاأة ال�ستعمار. بالتايل وجب املحافظة عليها وا�ستعمالها 

دون ال�سعور باأنها لغة اأجنبية ودون اخلجل من التم�سك بلغة دخيلة. 

ويدافع �سق كبري من املثقفني املغاربة عن هذا الراأي، اإما عن قناعة 

لتوا�سل  النظرية- وتربيرا  يرى منتقدي هذه  –كما  نية  �سوء  اأو عن 

�سيطرة ال�ستعمار على العقول والأذهان.

من هنا ينظر يف الكثري من الأحيان اإىل الفرونكوفونية اأنها ان�سالخ 

يف  يرون  الفرونكوفونيني  من  العديد  اأّن  اإذ  املحلية،  الثقافة  عن 

الفرومكوفونية و�سيلة ملقاومة التقاليد �سواء من خالل ن�رش الأفكار، 

الفرن�سية.  باللغة  الأ�سلني  الناطقني  عي�ض  منط  اعتماد  خالل  من  اأو 

وما هذا يف نظرنا اإّل فهما �ساذجا للفرونكوفونية وحتميلها غري ما 

حتتمل. 

اإّل  الفرونكوفونيون ل يتخاطبون فيما بينهم  فكثريون ممن هم من 

بالفرن�سية ول يخاطبون اأبناءهم اإّل بهذه اللغة، وهم يعتربون اأن ذلك 

الجتماعية  التقاليد  متثل  اإذ  للتخلف.  وتركا  باحل�سارة  منهم  تعلقا 

بالن�سبة لهم �سكال من التخلف الذي يجدر مقاومته من خالل اعتماد 

منط العي�ض املتبع يف فرن�سا على �سبيل املثال، دولة الأ�سل للناطقني 

بهته الّلغة.

خم�رشمة،  جمتمعات  املغاربية  املجتمعات  تظهر  ذلك  لكل  نتيجة 

مزدوجة الطبيعة والتقافة، حتتل فيها اللغة الفرن�سية مكان ال�سدارة. 

الإدارة  اأو عن عدم وعي- لغة ال�ستعمال الأول يف  –عن وعي  فهي 

والتجارة و يف كل املعامالت اليومية الجتماعية و اخلا�سة اجلماعية 

املنطقة  يف  امل�ستعملة  الوطنية  اللهجات  على  واأثرت  والفردية. 

-واأحيانا  الفرن�سية  من  خليط  اإّل  هي  ما  هجينة  لهجات  فاأ�سبحت 

اأوروبية اأخرى- و من حتريفات للعربية و للفرن�سية، تن�ساف  لغات 

اإليها، ح�سب احلالت و اجلغرافيا، الرببرية.

اأ�سبحت  املنطقة  يف  احلا�سلة  ال�سيا�سية  التغيريات  �سل  يف  اليوم 

النقا�سات حول الفرونكوفونية وتاأثرياتها، ل تخلو من ال�ستعمالت 

والتطويعات ال�سيا�سوية. فبالع�ض ي�ستعمل املفهوم للتحقري من �ساأن 

وبالولء  بالوطنية  ال�سعور  بقلة  اتهامها  الفرونكوفونية ومن  النخب 

للغرب وللقوى المربيالية، وذلك بق�سد تهمي�ض هذه النخب واإق�ساءها 

من حلبة ال�رشاع ال�سيا�سي.

نف�ض  ا�ستعمال  اإىل  جهتهم  من  »احلداثييون«  يعمد  ثانية  جهة  من 

وملن  الثقايف  النطواء  اإىل  يدعون  ملن  »�سيا�سيا«  للت�سدي  املفهوم 

ي�سعون ح�سب راأيهم اإىل النفراد بامل�سهد ال�سيا�سي واإىل تغيري املجتمع 

جذريا واإعادة تاأ�سيليه يف هويته العربية الإ�سالمية.

مركزية  ق�سية  جديد  من  عادت  الفرونكوفونية  م�ساألة  اأن  اإذن  يبدو 

من بني الق�سايا التي ت�سغل ال�ساحة ال�سيا�سية، و�ست�سل ملدة طويلة 

عن�رشا مغّذيا لال�ستقطاب الذي نعي�سه اليوم بني قوى �سيا�سية ذات 

تتاأرجح  لذلك،  وفقا  املغاربية،  الهوية  و�ست�سل  مرجعيات مت�سادة، 

بني الفريقني دومنا اإمكانية للوقوف على حقيقتها.

يف العالقة بني املغرب وامل�رشق

د.احممد مالكي 

مل َي�سَلم مو�سوُع العالقِة بني املغرب وامل�رشق من النقا�ض الذي و�سَل 

�ض  اأحيانًا درجًة احِلدَّة كادت  اإخراَج اأ�سحابه من دائرة التفكري املوؤ�سَّ

على املنطق والعقل ومو�سوعية التحليل واملعاجلة، والنعطاف بهم 

�سوى  لها  قيمة  ل  التي  امُل�سبقة،  والأحكام  النطباعات  َرَدهات  اإىل 

اإىل  عنه،  بالنيابة  الوكالة  مار�ض  ،ومن  ال�ستعمار  �سعى  ما  تعميق 
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بثِّه، دون جدوى، يف ثقافة املجتمعات املغاربية ووعي اأبنائها، اأي 

اأن  العربي وم�رشقه، واحلال  الوطن  اإقامة �رشوخ �سدميية بني مغرب 

املغرب وامل�رشق موحدان يف الدين واللغة والتاريخ والهويًة، دون اأن 

مينعهما ذلك من الختالف يف �سريورات التطور، و اأ�سكال التعبري عن 

م�ساراتهما املتنوعة.ففي تقديرنا، �سكلت ثالث حلظات اخليَط الناظم 

التاريخية  وحدتهما  اأ�س�َض  ومثلت  وامل�رشق،  املغرب  بني  للعالقة 

ا�ستمراريتهما: حلظة دخول  توا�سلهما و�سمانة  والثقافية، بل حلمَة 

الإ�سالم وا�ستقراره ور�سوخ دعوته يف بالد املغرب، ثم حلظة ا�سطدام 

وا�ستنها�ض  املجتمع  حتديث  اأجل  من  ويقظتهم  بالغرب،  العرب 

مكوناته الفكرية والثقافية. واأخرياً فرتة العمل من اجل حترر املغرب 

وربطه بامل�رشق يف نطاق جامعة الدول العربية.   

يف  وجد  تطوره  خطَّ  الرومان  اأوقف  الذي  العربي  فاملغرب   : اأول 

الإ�سالم، بعد ا�ستقراره، مرجعًا لتحديد ذاته، ومنطلقًا لربط تاريخه 

يف  جمتمعاته  جتربُة  كانت  واإن  الإ�سالمي،  العربي  بالتاريخ 

ال�سقوط والنهو�ض راكمت من مناذج التقارب والوحدة ما �سيك�سبها 

وجناح  امل�سيحية  اإخفاق  يف   َّ ال�رشِّ اإن  واخل�سو�سية.  التفرد  طابع 

اأطرت حركة  التي  »الإيديولوجية«  اإىل  اعتقادنا  يرجع، يف  الإ�سالم 

واحل�سارية  الروحية  القيم  ن�رش  اإىل  دعوتهم  وحكمت  الفاحتني 

التي وعد بها الإ�سالم امل�ست�سعفني يف الأر�ض، وهي، يف ما يبدو، 

اأحوالهم  تدهور  ب�سبب  اإليها،  ما�سة  حاجة  يف  كان»الأمازيغ«  قيم 

 ،»Islamisation »الأ�سَلمة  اأن  �سحيح  والنف�سانية.  الجتماعية 

الإرث  بني  املزاوجة  ثم  ومن   ،
 
للتوا�سل كاأداة  ال�ساد  لغة  واعتماد 

احل�ساري لالأمازيغ ومظاهر الفاحتني، مل تكن حدثًا تاريخيًا �َسهَل 

وع�سكريًا  �سيا�سيًا  الفتح  �سعوبات  اأكدتها  التي  احلقيقة  الوقوع، 

 فالأ�سلمة مل متثل 
.
على امتداد اأكرث من خم�سني �سنة ]700-674 م[

مناف�ض  دين  لغياب  العربي،  الفتح  م�رشوع  يف  م�ستع�سيًا  اإ�سكاًل 

لالإ�سالم يف بالد املغرب، وكون الأمازيغ »طلَّقوا« امل�سيحية عندما 

التعريب  نقي�ض  على   ،Romanisation للرومنة  تتويجًا  اأ�سحت 

يف  وا�سع   » »تلتنُّ ح�سول  بفعل  واأعقد،  اأعمق  وترية  اقت�سى  الذي 

بال�رشورة  اعتربت  الأخرية  هذه  وكون  الأمازيغية،  النخبة  و�سط 

لغة الأ�سل ومكونًا اأ�سا�سيًا من مكونات ال�سخ�سية املغربية. اإننا اإذا 

اأجلنا اجلدل حول عمق الدعوة الإ�سالمية، ومدى تاأثرياتها املنظورة 

ا�ستقرار  مع  اأن  اجلزم  لنا  يحق  وال�ستمرارية،  التجديد  اجتاه  يف 

الإ�سالم اأ�سبحت للمغرب العربي مرجعيته النظرية التي منها وعلى 

الق�سايا  قاعدتها فقط، هو ملزم ب�سياغة الأجوبة املمكنة ملختلف 

دقة،  اأكرث  ب�سيغة  اأو  وجمتمعاته،  دوله  تطور  واقع  يفر�سها  التي 

اإليها،  حاجة  يف  كان  التي  امل�رشوعية  الإ�سالم  يف  املغرب  وجد 

وهي يف ما يبدو، م�رشوعية من نوع خا�ض، حُتتِّم عليه النتماء اإىل 

التطور  الرغبة يف  اأن تقتل فيه  الإ�سالمي، من دون  العربي  التاريخ 

على قاعدة اإرثه احل�ساري ومكت�سباته التاريخية. 

فدفعا لكل التبا�ض، نعتقد اأن جنوح الأحداث باجتاه تاأ�سي�ض منظور 

الإ�سالمية  العربية  لالإمرباطورية  الغربي  اجلناح  لعالقة  خا�ض 

التاريخية  اأمر نابع من جغرافية املغرب وجتربته  ال�رشقي،  بطرفها 

قراءة  عرب  �سحتها  تاأكيد  ميكن  عنا�رش  وهي  �سخ�سيته،  ومقومات 

منذ  اأي  قرون،  ثالثة  من  اأكرث  امتداد  على  الإ�سالمي  املغرب  تاريخ 

 - ]1079م  املرابطني  دولة  تاأ�سي�ض  وحتى  العربي  الفتح  بداية 

ُطبوغرافيا،  العربي  اإىل اجلغرافيا، يظهر املغرب  1145م[. فبالعودة 
]الأطل�ض  اجلبال  من  جمموعة  عمقه   تخرتق  مغارب،  جملة  وكاأنه 

م�ستع�سية  مناطق  الدوام  على  �سكلت  وال�سغري[،  املتو�سط  الكبري، 

النفاذ، ال�سيء الذي يف�رش ملاذا كانت املرافئ حمطات اأوىل واأ�سا�سية 

ملختلف احل�سارات الوافدة اإىل املغرب العربي من بيزنطيني ورومان 

اأ�سيا�سيًة لرتتيب نتائج تاريخية  اأدواراً  ووندال. لقد لعبت اجلغرافيا 

عميقة يف تطور �سخ�سية املغرب، وا�ستكمال مقوماته، بل ويف حتديد 

معامل م�ستقبله. فالو�سع الطبوغرايف فر�ض على املغاربة اأ�سكال من 

د اإمكانيات التوا�سل الجتماعي والثقايف، ال�سيء الذي  العزلة، كما عقَّ

املغاربة،  �سلوك  فات�سم  ال�سام،  اأو  النيل  له يف بالد  قد ل جند مثياًل 

»النغالق«،  حد  اإىل  والتزمت  التق�سف  بطابع  الو�سع،  هذا  نتيجة 

واأي�سا الإباء وال�سبوة اإىل كل ما يخفف عن الروح ويرتب لها �رشوط 

ممكنا  يكن  مل  دونها  من  التي  القيم  نعتقد،  ما  يف  وتلك،  النطالق، 

اأن تظفر ب�رشف تو�سيع الدعوة الإ�سالمية. فالإ�سالم  حلركة اخلوارج 

التق�سيم  واألغى  تناق�ساتها،  كل  باحتواء  العربية  القبائل  د  وحَّ الذي 

الفر�ض  هيمنة  من  العرب  ر 
َّ
وحر املركزية،  الدولة  ببناء  ال�سيا�سي 

والبيزنطيني والأحبا�ض، هو ذاته الذي دخل املغرب حامال امل�رشوع 

نف�سه .لذلك، مل« يخرج املغرب العربي عن هذه القاعدة، الفتح العربي 

الإ�سالمي الذي كان يف بداية الأمر احتالًل لبالد الرببر اأ�سبح فيما 

د تناق�ساته الإ�سالم، و�رشورات الدفاع عن  بعد وجوداً �سيا�سيًا يوحِّ

يف  ال�ستنفار  الدائمة  املحيطة  الإمرباطوريات  م�ساريع  �سد  الذات 

.
 
اجلانب الآخر للبحر الأبي�ض املتو�سط...«

ثانيا : مل مينع التطور امل�ستقل لبالد املغرب عن امل�رشق حيث مركز 

اخلالفة، من ال�ستمرار متوا�ساًل معه فكريًا وثقافيًا. فمن اأهم التيارات 

ن�ساطها  ودينامية  العربي  املغرب  جمتمعات  يف  تاأثرياً  واأعمقها 

دوراً  نخبته  وكتابات  امل�رشق  لعب  التي   ،  
 
ال�سلفية احلركة  الوطني 

واإدماجه �سمن �سحوة  املغرب  وامتدادها يف  انت�سارها  مركزيًاًَ يف 

النه�سة وتيارات الإ�سالح. �سحيح اأن �سلفية املغرب اختلفت من حيث 

املمار�سة والأهداف عن مثيلتها يف امل�رشق، وان دعاتها والقائمني 

مفهومها  تعميق  بغر�ض  تنكر  ل  عطاءات  قدموا  قيمها  اإ�ساعة  على 

وجتديد حركتها، بيد اأن ال�سلفية، التي متتد اأ�سولها اإىل الوهابية، مل 

الإ�سالحية  اإىل  الدعوة  مدار  خارج  وتتطور  تنمو  اأن  مبقدورها  يكن 

وتفكري نخبتها من اأمثال حممد عبده، وجمال الدين الأفغاين، ور�سيد 

عنا�رشها  واعرتافات  املغاربة  كتابات  توؤكده  الذي  املعطى   ،
 
ر�سا
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الوازنة يف حقل العمل الوطني. ففي تون�ض، حيث كان لهذا القطر دور 

الريادة يف جمال الدعوة اإىل الإ�سالح والتفكري يف اأ�ساليبه، �سنعاُين 

الإ�سالحية  والتيارات  التون�سية  النخبة  بني  وفكريًا  ثقافيًا  توا�ساًل 

يف امل�رشق، ل�سيما دعاة اجلامعة الإ�سالمية. ففي الر�سالة التي بعث 

بها ال�سيخ حممد ال�سنو�سي ]1900-1851[ اإىل حممد عبده والأفغاين 

اإدراك طبيعة  مبنا�سبة �سدور جملة العروة الوثقى، ما ي�ساعدنا على 

هذا  تعزز  لقد  العربي.  بامل�رشق  تون�ض  نخبة  جمعت  التي  ال�سالت 

التي قام بها حممد عبده لتون�ض �سنتي -1884 التوا�سل بالزيارات 

1885 و1903، ولق�سنطينة يف اجلزائر عام 1903، والتي اأكدت عروبة 
الرتباط  خت  ر�سَّ كما  الإ�سالمي،  بالعامل  �سالتهما  ومتَّنت  القطرين 

عربت  الذي  الأمر  بامل�رشق،  املغرب  دول  ملجمل  والثقايف  الفكري 

الإ�سالمية،  العربية  الق�سايا  مع  وتفاعلهم  النا�ض  اأحا�سي�ض  عنه 

الذي  الإبراهيمي،  الب�سري  حممد  فهذا  نخباتهم.  كتابات  عنه  وعربت 

�سيلعب دورا مركزيا يف تاأ�سي�ض جمعية العلماء وتطويرها، يكتب عن 

نظرة اجلزائريني اإىل حممد عبده وحركته، فيقول : »...وكان الأ�ستاذ 

التفكري،  مق  وُعِ النظر  وُبعد  الأملعية  يف  الأعاجيب  اأعجوبة  الإمام 

وا�ست�سفاف  ال�ستنتاج  و�رشعة  الب�سرية،  وا�ستنارة  اخلاطر  وِحدة 

يف  اأما  معنى...«.  من  الكلمة  هذه  �ستوؤديه  ما  بكل  حكيم   املخباآت، 

املغرب الأق�سى، فربغم عدم زيارة حممد عبده هذا القطر، فاإن مكانة 

الدعوة جتاوزت حدود الأ�سداء اإىل التاأثري والفعل يف م�سمار اإخ�ساب 

دينامية  �سمن  له  اآفاق  فتح  بل   حركته،  وتطوير  الإ�سالح  مفهوم 

احلركة  خلفته  الذي  التاأثري  طبيعة  نالحظ  فهكذا،  الوطني..  الن�ساط 

الإ�سالحية، كما تبلورت يف امل�رشق، يف النخبات املغربية ال�سيا�سية 

والفكرية، كما نقف عند عمق التفاعل الذي مبقت�ساه �سيطرح املغرب 

العربي ق�سية الإ�سالح الديني كبديل ل�سيانة الهوية واملحافظة على 

مقومات ال�سخ�سية الوطنية. وهو توا�سل اأثبتت وجوده جمموعة من 

التاأثر  طائلة  حتت  والتي  املغرب،  �سهدها  التي  والدعوات  التيارات 

بالإيديولوجية الإ�سالحية، اأ�س�ست معاهَد واأ�سدرت �سحفًا وجمالت، 

واأقامت تنظيمات وهياكل  ُبغية توفري �رشوط اإجناح الإ�سالح وجتديد 

النتماء  وحدة  فر�سته  الذي  بامل�رشق،  املغرب  توا�سل  ديناميته.اإن 

اإىل الدين واللغة والتاريخ امل�سرتك، والذي مل ينقطع  بالرغم من كل  

املحاولت ال�ستعمارية الهادفة اإىل ف�سل جناحي الوطن العربي، قد 

تعزز اأكرث مع اإحداث جامعة الدول العربية ]مار�ض 1945[ وا�ستكمال 

هيكلة موؤ�س�ساتها.

ثالثا : يقت�سي البحث يف دور اجلامعة العربية وتفاعلها مع ق�سية 

ال�ستعمار يف املغرب العربي، التمييز بني مرحلتني اثنتني : مرحلة 

وال�سنوات   ،]1948[ فل�سطني  ونكبة   ]945[ التاأ�سي�ض  تاريخ  بني  ما 

اجلامعة  فعالية  �ستتوج  حيث  اخلم�سينيات،  عقد  من  الأوىل  اخلم�ض 

العربية بتبني الق�سية املغربية وطرحها ر�سميا، داخل اجلمعية العامة 

املنظومة  اأقطار  لدن  من  دة  ُمع�سَّ  ،  ]-1952[195( املتحدة  لالأمم 

يف  ورد  ملا  فتنفيذا  الإ�سالمي.  العامل  قبل  من  وموؤازرة  ال�سرتاكية 

متثلت  اجلامعة،  يف  الأع�ساء  غري  بالدول  اخلا�ض  امللحق  م�سمون 

املنطقة اخلليفية، وهي  اجلزء ال�سمايل من املغرب الأق�سى اخلا�سع 

لال�ستعمار ال�سباين، باللجان الثقافية للجامعة العربية، بوفد يتكون 

 
من الأ�ستاذين احممد اأحمد بن عبود وحممد الفا�سي احللفاوي التطواين

والواقع اأن الت�سديد على دور اجلامعة العربية وم�رش باعتبارها دولة 

املقر، ل يحجب عنا م�ساهمات الأقطار العربية الأخرى، مثل �سوريا 

ولبنان وفل�سطني والأردن، وحتى العراق والكويت، يف تفهم ق�سايا 

والتي  حلها،  اإىل  والدعوة  بها  التعريف  اأجل  من  والن�سال  املغرب 

يحتفظ  املتبادلة  واملرا�سالت  واملذكرات  الوثائق  من  العديد  لزال 

. فبف�سل هذا التوا�سل متكن املغاربة من 
 
بذكريات عنها حتى اليوم

جامعة  لدى  �سواء  مبمار�ساته،  والت�سهري  ال�ستعمار  �سيا�سات  ف�سح 

والإعالمية  والفكرية  ال�سيا�سية  الأو�ساط  داخل  اأو   ،
 
العربية الدول 

التاريخ، دخلت ق�سية  اإذ انطالقا من هذا  يف بلدان امل�رشق العربي. 

جامعة  �سانها  يف  �ستلعب  التي  التدويل،  مرحلة  املغرب  ا�ستعمار 

الدول العربية، بوا�سطة وفدها الدائم يف الأمم املتحدة، دورا مركزيا 

اأعماله  جدول  �سمن  باإدراجها  مقتنعا  الدويل  املنتظم  جعل  يف 

اأن  .والواقع 
 
بعد ما  يف  فيها  واحل�سم  مناق�ستها  على  وموافقا  اأول، 

قيادة  لدى  ثابتة  قناعة  �سبه  غدت  املغربية  الق�سية  تدويل  م�ساألة 

قبل  و»ال�ستقالل  ال�ستقالل  �سعار  اأ�سبح  اأن  منذ  الوطنية  احلركة 

ال�ستعمار  ومقاومتهم  الوطنيني  لن�سال  مركزيا  ها  موجِّ  
 
�سيء« كل 

الفرن�سي واأ�ساليبه، بدليل اأن الت�سالت الأوىل الهادفة اإىل التعريف 

عري�سة  تقدمي  بعد  مبا�رشة  فيها  �رشع  دوليا،  املغربية  بالق�سية 

 
1944[ حيث قامت ثلة من  الوطنيني املغاربة ناير  ال�ستقالل ]11 

بت�سليم مذكرات وتقارير اإىل الوفود العربية امل�ساركة يف موؤمتر �سان 

فران�سي�سكو املوؤ�س�ض هيئة الأمم املتحدة �رشح فيها ظروف ال�ستعمار 

و�سيا�ساته، وتطلب املوؤازرة من اأجل ا�ستقالل املغرب وحترره. لذلك 

ومع ا�ستداد ال�رشاع املغربي – الفرن�سي ت�ساعد موجات العنف �سد 

على  العربية  الدول  جامعة  �ستعمل  ال�رشعية،  وموؤ�س�ساتهم  املغاربة 

بق�سية  الهتمام  نقل  الر�سمي من  تعلن فيها موقفها  قرارات  اتخاذ 

ال�ستعمار يف املغرب من داخل جلانها اإىل اجتماعات الأمم املتحدة. 

 10 بتاريخ  املنعقد  اجلامعة  جمل�ض  اجتماع  خالل  ح�سل  ما  وهو 

الأق�سى  املغرب  ق�سية  اأن  اإىل  ن�سري  اأكرث،  وللتدقيق   .1951  
اأكتوبر 

بالو�سعية  تتعلق  لعتبارات  العربية،  اجلامعة  اهتمامات  �ستت�سدر 

 ،
 
التون�سية احلركة  لقيادة  اجلديدة  والتوجهات   

 
للجزائر اخلا�سة 

مع  املغربي  املجتمع  مكونات  خمتلف  طالت  التي  العنف  وموجات 

1950، وما ترتب عليها من م�ساعفات خطرية على العالقات  بداية 

 
 
املغربية الفرن�سية

مرحلة  املغرب  ا�ستعمار  ق�سية  دخلت  التاريخ،  هذا  من  فاإنطالقا 

التدويل، التي �ستلعب يف �سانها جامعة الدول العربية، بوا�سطة وفدها 
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الدائم يف الأمم املتحدة، دورا مركزيا يف جعل املنتظم الدويل مقتنعا 

اأول، وموافقا على مناق�ستها واحل�سم  اأعماله  باإدراجها �سمن جدول 

.
 
فيها يف ما بعد

بامل�رشق،  املغرب  ارتباط  على  ن�سدد  بياُنه،  �سلف  ما  على  تاأ�سي�سًا 

التي  الإ�سالمية،  العربية  املرجعية  اإىل  النت�ساب  يف  وتوحدهما 

جعلتهما متالحمني دون اأن متنعهما من التطور يف التاريخ وفق ما 

تفر�سه متايزات كل جناح من جناحي الوطن العربي.. ففي الختالف 

رحمة، واإثراء ، اإن مّت ا�ستثماره وتوظيفه بقدر كبري وواع من العقالنية 

والفعالية والنجاعة.

الهوية الأمازيغية املغاربية

د. عبد النور بن عنرت

اإذا كان هناك عامل مييز املغرب العربي عن بقية العامل العربي فهو 

اأمازيغته التي تطبعه دون �سواه، حتى واإن كانت متفاوتة احلجم من 

ظهرت  فهي  بجديدة  الأمازيغية  امل�ساألة  ولي�ست  لآخر.  مغاربي  بلد 

املعركة  �سوت  لكن  الوطنية  واحلركات  ال�ستعمارية  احلقبة  اإبان 

م�ساألة  يف  البت  تاأجيل  فتم  �سوت،  كل  فوق  يعلوا  كان  )ال�ستقالل( 

الهوية، خا�سة واأن وجود العدو ال�ستعماري �سهل حتديد الأنا مقابل 

الآخر. وبدل ح�سم الأمر بعد ال�ستقالل، داأبت الأنظمة الت�سلطية على 

فر�ض روايتها الر�سمية للتاريخ ومعايريها يف حتديد الهوية الوطنية 

باختزالها يف العروبة والإ�سالم. وهذا ما جعل املغرب العربي املبتور 

اأوجد جنوح النخب  من بعده الأمازيغي يعي�ض �رشاعا هوياتيا. وقد 

من  نوعا  وفر�سها  الإ�سالم  قبل  بلدانها  تاريخ  جتاهل  اإىل  احلاكمة 

والتنوع  الختالف  من  يجعل  قمعيا  »تراثا«  الهوية  ديكتاتورية 

واأخذ  خالفية  م�ساألة  الهوية  واأ�سبحت  �سيا�سيا.  حمظورة  ظاهرة 

اخلالف طابعا احتجاجيا متوا�سال �ساهم يف بلورة حركة الحتجاج 

الأمازيغية املعرت�سة على الرواية الر�سمية ا للهوية الوطنية.

بيد اأن الأمور بداأت تتغري بع�ض ال�سيء منذ ت�سعينيات القرن الع�رشين 

للهوية  الأ�سا�سية  املقومات  كاأحد  بالأمازيغية  الر�سمي  بالإقرار 

يف  واإدخالها  وطنية  وكلغة  والعروبة  الإ�سالم  جانب  اإىل  الوطنية 

املنظومة الرتبوية يف اجلزائر واملغرب، وهما البلدان الأكرث اأمازيغية 

يف املنطقة، من حيث الثقل ال�سكاين للمجموعات الناطقة بالأمازيغية 

الإ�سكالية  ت�سوية  اإىل  يوؤد  مل  هذا  اأن  اإل  اجلمعوية.  حركاتها  ون�ساط 

فمن  متناق�ستني.  روايتني  بني  امل�ستمر  التعار�ض  ب�سبب  الهوياتية 

جهة عملت ال�سلطات ال�سيا�سية اإىل فر�ض رواية ر�سمية للهوية جامعة 

مانعة، تعمل احلركات الأمازيغية، من جهة اأخرى على عر�ض رواية 

هوياتية معار�سة لها. كما اأنه رغم الإقرار الر�سمي بالأمازيغية فاإن 

الأمازيغية بني  انق�سم دعاة  ال�سلطات مثار �سك، حيث  طريقة تعامل 

الهيئات والربامج احلكومية للنهو�ض بالأمازيغية وبني  منخرط يف 

مقاطع لها – وهم الأغلبية – لت�سكيكهم يف نوايا ال�سلطات ال�ساعية، 

يف نظرهم، اإىل اختزال الأمازيغية يف اجلوانب الثقافية بل الفلكلورية. 

اأن الأمازيغية هي بوتقة  وتتفق احلركات الأمازيغية املغاربية على 

الهوية وطنيا ومغاربيا. ومن هنا فامل�سكلة بالن�سبة لها لي�ست فقط 

يف الإقرار بها واإمنا يف حتديد الأ�سل )الأمازيغية( والفرع )الإ�سالم 

والعروبة(.

اإعادة بناء تاريخي للف�ضاء الأمازيغي )ثامزغا(

العربي  املغرب  تعبري  املغاربيني  الأمازيغ  الن�سطاء  عموما  يرف�ض 

لأنه بحد ذاته طم�ض للهوية الأمازيغية وحتديد/تعريف لأهل املغرب 

ويقولون  بالثاين.  لالأول  ربط  فهو  وبالتايل  امل�رشق  باأهل  مقارنة 

ب�رشورة ا�ستخدام تعبري �سمال اإفريقيا التي هي بالد ثامزغا ال�سا�سعة 

يقولون  الذين  العروبيني  عك�ض  وعلى  اأوطانهم.  اإليها  تنتمي  التي 

بالوطن العربي، يقول هوؤلء الن�سطاء بالوطن الأمازيغي، القائم على 

الدولة  �ساأن  الزوال كما هو  ماآلها  لي�ض  بها  اأقطار معروفة ومعرتف 

القطرية يف بع�ض الأدبيات القومية.

يف  �سيوه  واحة  من  ح�سبهم،  ثامزغا،  لبالد  اجلغرايف  النطاق  ميتد 

ال�سحراء الغربية امل�رشية �رشقا اإىل جزر الكناري غربا، ومن ال�ساطئ 

ف�سمال  وبالتايل  جنوبا.  )الطوارق(  ال�ساحل  اإىل  �سمال  املتو�سطي 

تعبري  ا�ستخدام  على  العادة  بينما جرت  �سا�سعة،  الأمازيغية  اإفريقيا 

»�سمال اإفريقيا«، ح�سب املفهوم املوروث عن احلقبة ال�ستعمارية، اأي 

بح�رشها يف تون�ض، اجلزائر واملغرب فيما ُت�سم ليبيا غالبا اإىل ال�رشق 

الأدنى ح�سب الت�سور الغربي. ومن هنا فاإفريقيا ال�سمالية الأمازيغية 

حُتدد ح�سب انت�سار املجموعات الأمازيغية ما يجعلها ت�سم جزء من 

م�رش، واأجزاء من مايل والنيجر وموريتانيا ف�سال عن ليبيا، تون�ض، 

اجلزائر واملغرب.

العروبيني  اأطروحات  يرف�سون  الذين  الأمازيغية  دعاة  اأن  واملالحظ 

خلدمة  طبعا  لكن  اجلغرايف  الت�سور  حيث  من  خطاهم  على  ي�سريون 

العروبي  الت�سور  ي�سبه  الأمازيغي  للوطن  فت�سورهم  اأخرى.  ماآرب 

جزئه  موحدا  ف�ساء  ثامزغا  كانت  لهم  فبالن�سبة  العربي.  للوطن 

فاحلدود  وبالتايل  امل�ستقلة  فالدول  ال�ستعمار  ثم  العربي  الوجود 

يف  ترد  اأن  دون   – التجزئة  اأطروحة  هنا  وجند  م�سطنعة.  احلالية 

مل  الأمازيغي  الف�ساء  لكن  العبارة.  ب�رشيح  الأمازيغية  اخلطابات 

ي�سكل يوما وحدة واحدة متكاملة، بل كان منق�سما على نف�سه يعي�ض 

اأُق�سي من وعي الن�سطاء لتقدمي رواية  اأن هذا  اإل  �رشاعات �سيا�سية، 

تاريخية يراد ت�سويقها. اإذا يظهر التاريخ اأن ثامزغا، ونوميديا حتديدا 

– لأنها املرجعية التاريخية لهوؤلء – كانت ميدانا لل�رشاعات على 
ال�سلطة، حيث وقعت حروبا داخلها وبني خمتلف اأجزائها، مثلها مثل 

3
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الأقاليم العربية التي عرفت قبل وبعد الإ�سالم �رشاعات بني الإمارات 

من  �سل  كما  الإ�سالم  يف  ال�سيف  �سل  ما  قيل  اأنه  حتى  واملماليك... 

)ن�سبة  العروبية-الإ�سالمية  الأ�ساطري  فمقابل  وعليه  الإمارة.  اأجل 

الن�سطاء  يطرح  العربي-الإ�سالمي  للف�ساء  �سة 
ّ
املوؤ�َس لالإ�سالميني( 

�سة للف�ساء الأمازيغي.
ّ
الأمازيغ اأ�ساطري موؤ�َس

رواية ورواية م�ضادة للتاريخ والهوية

بحكم  خ�سو�سا،  واملغرب  واجلزائر  عموما  العربي  املغرب  يعي�ض 

تاريخية  روايات  بني  تناف�سا  الأمازيغية  احلركات  وتنوع  ن�ساط 

فكل  النتقائية.  القراءة   : اأ�سا�سية  نقطة  يف  تلتقي  لكنها  متناق�سة، 

طرف، ال�سلطات بروايتها التاريخية، الر�سمية، واحلركات الأمازيغية 

بروايتها التاريخية امل�سادة، يقراأ التاريخ ح�سب متوقعه الإيديولوجي 

فبالن�سبة  للتاريخ.  امل�ساد  والتحريف  التحريف  من  نوعا  اأوجد  مما 

لل�سلطات -حتى عهد قريب- فاإن تاريخ البالد عربي اإ�سالمي اأ�سا�سا 

اإل  نهائيًا  يق�ض  مل  ذلك  قبل  ما  كان  واإن  الإ�سالم،  جميء  مع  يبداأ 

معربني  من  وا�سعة  تيارات  هذا  موقفها  يف  وي�ساندها  ُهم�ض.  اإنه 

الأمازيغية فيوؤكدون على املا�سي  اأما دعاة  واإ�سالميني.  وعروبيني 

اإذ متر  الإ�سالمي،  الفتح  الرببري، والتاريخ عندهم يكاد يتوقف عند 

اأنهم  والغريب  ال�ستعماري.  العهد  حتى  الفراغ  من  بقرون  بلدانهم 

الإ�سالمية  الأمازيغية  املماليك  عن  حتى  الب�رش  يغ�سون  ما  كثريا 

املغاربية.

يف  ومعايريه  يتطابق  ل  التاريخ  من  جزءاً  طرف  كل  يق�سي  وهكذا 

)اأمازيغية  احلاكمة  املغاربية  النخب  جنوح  اأن  ومبا  الهوية.  حتديد 

كانت اأم عربية( اإىل الكتفاء بالبعد العربي الإ�سالمي اأدى اإىل ت�سدد 

ت�سوراتهم هي  الأمازيغية جاءت  دعاة  يحملها  التي  الهوية  مطالب 

لل�سلطة  التاريخي  »الغ�ض«  قابلوا  هكذا  اإنتقائية.  اإق�سائية  الأخرى 

»بغ�ض« تاريخي م�ساد عرب قراءة انتقائية ا�ستبعدوا فيها البعد العربي 

الإ�سالمي – اأو على الأقل هم�سوه - واحتفظوا بالبعد الأمازيغي وغري 

العربي )الذي اأ�سبح ل�سيقا لالإ�سالم لأن ل عروبة بدون الإ�سالم يف 

للهوية  تنظريهم  التاريخ يف  من  قرونًا  واأق�سوا  املغاربية(.  املنطقة 

الوطنية �ساأنهم �ساأن النخب احلاكمة.

الواقع اأن جممل هذه القرون امل�سقطة يف جزئها من الوعي التاريخي 

لدعاة  التاريخي  الوعي  من  الآخر  جزئها  ويف  احلاكمة  للنخب 

الأمازيغية هو الذي �سقل الهوية املغاربية عموما والهويات الوطنية 

التي  هي  املتداخلة  ومراحله  يتجزاأ  ل  كل  التاريخ  اإن  ثم  خ�سو�سا. 

�سقلت الهويات الوطنية مبقوماتها املتعددة.

الهوية كمعطى جامد... ت�ضور خاطئ

يقودنا كل هذا اإىل م�سكلة منهجية تعرت�ض الت�سور الهوياتي للنخب 

اجلامد  ت�سورهم  ال�سواء، وهي  الأمازيغ على حد  وللن�سطاء  احلاكمة 

للهوية، فكالهما يعرت�ض على تاأثريات التاريخ وتراكماته الر�سوبية 

على الهوية. فالنخب احلاكمة تعتقد اأن البعد العربي-الإ�سالمي غرَيّ 

عربية  وجعلها  املغاربية  ال�سعوب  هوية  ومعامل  حمتوى  من  متاما 

الهوية  اأبعاد  كاأحد  الأمازيغي  بالبعد  اعرتفت  ملا  وحتى  اإ�سالمية، 

الن�سطاء  اأما  العربي-الإ�سالمي.  البعد  مقام  اإىل  ترفعه  مل  فاإنها 

باقية  الأمازيعية  الهوية  اأن  فحواه  للهوية  فت�سورهم  الأمازيغ 

ول  الجتماعية  التاريخية  التعرية  لعوامل  ل  تتعر�ض  ومل  واأبدية 

)الإ�سالم والعروبة(.  اأحد روافدها  اأ�سبحت فيما بعد  التي  للرتاكمات 

وعليه فكالهما يتم�سك بت�سور جامد للهوية. بينما الهوية، كما تقول 

املقاربة البنائية، لي�ست معطاة م�سبقا ول معطى �ساكنا، بل تتعر�ض 

لبع�ض التغيري مع مرور الزمن كما اأنها لي�ست ذاتية بل يتداخل فيها 

.)intersubjective( الذاتي واملو�سوعي اأي تذاتانية

باأي حرف تكتب الأمازيغية : �رشاع النتماءات ؟

نظرا لبعدها الهوياتي تعد م�ساألة اختيار احلرف الذي تكتب به اللغة 

الأمازيغية اأبرز ق�سية خالفية بني الن�سطاء الأمازيغ املغاربة. وهم 

اأمام ثالث خيارات: احلرف العربي، حرف التيفيناغ واحلرف الالتيني. 

اأن�سار  يقول  بامتياز.  وهوياتية  �سيا�سية  م�ساألة  اأحدهما  واختيار 

للمجتمعات  واللغوي  الديني  الجتماعي،  الواقع  اأن  العربي  احلرف 

�سيلقى  واأنه  خا�سة  العربي  باحلرف  كتابتها  يقت�سي  املغاربية 

ترحيبا وتقبال لدى التالميذ - واأوليائهم - الذين لن يجدا �سعوبات 

يف تعلم الأمازيغية. على نقي�ض ذلك يقول دعاة احلرف الالتيني اأن 

اعتماد احلرف العربي هو فر�ض و�ساية عربية على الأمازيغية واأن 

يف  الوا�سع  وا�ستخدامه  وب�ساطته  لعامليته  اأح�سن  الالتيني  احلرف 

تكنولوجيا املعلومات والت�سال. فيما يقف دعاة حرف التيفيناغ – 

احلرف الأمازيغي القدمي – موقف و�سطا وتوفيقيا: يقولون باأ�سالة 

العربي والالتيني. لكن هناك  هذا احلرف وبا�ستقالليته عن احلرفني 

من يرف�ض هذا احلرف لأن الزمن جتاوزه.

وهذا ما جعل م�ساألة اختيار احلرف لكتابة الأمازيغية بحاجة اإىل قرار 

)2003( ملك  قرر  املغرب، حيث  �سيا�سي حل�سمها. وهذا ما حدث يف 

املغرب، باإيعاز من املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية )هيئة ر�سمية( 

اعتماد حرف التيفيناغ كحل و�سط واأ�سيل. ولل�سلطة ال�سيا�سية يعود 

اأي�سا البت يف م�ساألة اأ�سا�سية اأخرى: توحيد اللغة الأمازيغية. ويطالب 

الن�سطاء اجلمعويني باأن يكون توحيد الأمازيغية مثل اختيار  بع�ض 

احلرف قرارا اإقليما مغاربيا.

حتديد الهوية من الأعلى... يف انتظار تداعيات »الربيع 

العربي/الأمازيغي«

يت�سح من التحليل اأعاله اأن هناك م�سكلة اأ�سا�سية يف امل�سهد الهوياتي 

احلاكمة،  النخب  قبل  من  الأعلى،  من  الهوية  حتديد  وهي  مغاربيا، 
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وحماولة اإعادة حتديدها من الأعلى اأي�سا من قبل الن�سطاء الأمازيغ 

الذين يطالبون تلك النخب بتبني مطلبهم و�رشعنته من خالل الد�سرتة 

والتقنني. ويف كلتا احلالتني تاأتي �سياغة الهوية من الأعلى. طبعا اأي 

�سياغة للهوية بحاجة اإىل �سلطة دولة حتملها وت�سن قوانني ت�رشعنها 

وحتميها، لكن األي�ض تفكك امل�سهد الهوياتي مغاربيا هو نتيجة �سياغة 

يحملها  اجتماعي  حامل  دون  الأعلى  من  للهوية  اجلانب  اأحادية 

وي�رشعنها؟ ثم األي�ست الهوية م�ساألة اإجماع املجموعة الوطنية؟

الجتماعيني  الإجماع واحلامل  للهوية دون  ر�سمية  رواية  اإن فر�ض 

بدون  الد�سرتة  اأما  وللمراجعة.  بل  ال�ستقرار  لعدم  عر�سة  �سيجعلها 

�رشورية  م�ساألة  والإجماع  الو�سع.  تغري  فلن  جدية  عملية  اإجراءات 

الوطنية  الهويات  �ساأن  هو  كما  الروافد  متعددة  هوية  ل�سياغة 

املغاربية. اإل اأن هذا الإجماع �سريورة اجتماعية، �سيا�سية وتاريخية 

لن ت�سل مبتغاها وت�ستقر على �سياغة مقبولة لدى عموم املواطنني 

الهوياتي«  »ال�ستقرار  فـ  هنا  ومنا  حقيقي.  دميقراطي  جو  يف  اإل 

مرهون اأي�سا بال�ستقرار ال�سيا�سي. اأما احلديث عن الثوابت والروافد 

غلق  فهو  الهوية  لتحديد  الأعلى  من  والإ�سالم(  العروبة  )الأمازيغية، 

لباب النقا�ض اأكرث منه ح�سم يف م�ساألة الهوية خا�سة يف ظل اإق�ساء 

البعد اجلغرايف الإفريقي.

وقد ا�ستجابت ال�سلطات للجوانب »التقنية« للم�ساألة الأمازيغية باإن�ساء 

اإدراج  الأمازيغيتني،  والثقافة  باللغة  النهو�ض  تتوىل  ر�سمية  هيئات 

ن�رشات اإخبارية بالأمازيعة )مبختلف اأر�سدتها الل�سانية اجلهوية( يف 

التلفزيون الر�سمي، تر�سيم ود�سرتة الأمازيغية، اإدخال الأمازيغية يف 

املنظومة الرتبوية )تعليم اختياري(، اإطالق ف�سائيات بالإمازيغية... 

اأنها عجزت اإىل حد الآن يف ح�سم م�ساألة الهوية لي�ض فقط ب�سبب  اإىل 

الأعلى وتعاملها  اأي�سا ب�سبب مقاربتها من  الدميقراطية ولكن  غياب 

اأنها ل حتدد ل مبادة د�ستورية  مع الهوية وكاأنها م�ساألة تقنية، بيد 

تكون  اجتماعي  حامل  ذات  متكاملة  �سريورة  هي  بل  فقط  ومر�سوم 

املواد الد�ستورية واملرا�سيم تتويجا لها واأخر مراحل تثبيتها واإقرارها 

قانونيا.

الوطنية  الهوية  اأن تعاد �سياغة  اأنه لي�ض من املنطقي  القول  ونافلة 

جمددا بقرارات �سلطوية وت�سلطية لأن الهوية م�ساألة تقت�سي اإجماعا 

الأمازيغية  تر�سيم  اإن  ثم  والهوياتي.  اللغوي  ال�ستقرار  ي�ستتب  حتى 

وتوحيد  اللغة  هذه  وتطوير  ت�سجيع  مرحلة  اأ�سعب،  مرحلة  �سيدخلنا 

احل�سارية  الثقافية،  بالأبعاد  التعريف  وكذلك  الل�سانية،  روافدها 

طريقة  تغيري  يجب  امل�رشوع  هذا  لإجناح  الأمازيغية.  والتاريخية 

التعبري  حلرية  حقيقي  ف�ساء  بفتح  الهوية  م�ساألة  مع  التعامل 

وامل�ساركة لأن املطلب الأمازيغي يعد اأي�سا تعبريا ماأ�ساويا عن واقع 

اإخفاق دولة ال�ستقالل والن�سداد ال�سيا�سي وجتذر الت�سلطية مبا فيها 

الهوياتية.

لنخراط  اأي�سا  -اأمازيغي  العربي/الأمازيغي«  »الربيع  ياأتي  وقد 

جديدا  متنف�سا  �سيخلق  لأنه  املن�سود  التطور  بهذا   – فيه  الأمازيغ 

ملختلف املطالب ال�سعبية مبا فيها املطلب الأمازيغي كما هو ال�ساأن 

يف ليبيا اأين ظل مقموعا، بل وحتى يف تون�ض التي تكت�سف اليوم اأن 

هناك مواطنني تون�سيني يتكلمون الأمازيغية. ومن هذا املنطلق ميكن 

القول اأن الربيع الدميقراطي يف املنطقة �سي�ساهم اإن عاجال اأو اآجال يف 

تغيري امل�سهد الهوياتي مغاربيا نحو ال�ستتباب وال�ستقرار بالإجماع 

ولي�ض بالقهر الت�سلطي اأو ب�سياغة الهوية من الأعلى.

العربي  املغرب  اأقطار  يف  العربية  اللغة 

واإ�ضكالية الهوية

ديدي ولد ال�ضالك

تواجه هوية العديد من �سعوب العامل  حتديات كبرية، خا�سة يف الدول 

املتخلفة، نتيجة �سغوط العوملة املت�سارعة، وما تفر�سه من اإكراهات 

على �سعوب هذه الدول، جتعلها تعي�ض  خلخلة ثقافية ونف�سية وتعرف 

متحكم  وغري  موجه  غري  واقت�سادية  واجتماعية  �سيا�سية  حتولت 

عن  كثريا  تختلف  ل  العربي،  املغرب  منطقة  اأقطار  وو�سعية  فيها، 

و�سعية اأغلبية الدول املتخلفة، بل تزيد حالتها تعقيدا، بفعل تراجع 

اأهمية اللغة العربية يف حياة �سعوبها وهام�سية ا�ستخدامها يف احلقل 

العام، نتيجة الرتاجع احل�ساري الذي تعرفه اأقطار هذه املنطقة منذ 

لهويتها  بطبيعتها  معادية  دولية  اأطراف  لهيمنة  وخ�سوعها  قرون 

الثقافية وللغتها اجلامعة .

العربي منذ  املغرب  اأقطار  العربية طرحت يف  اللغة  م�ساألة  اأن  ورغم 

ب�رشورة  باملطالبة   - ليبيا  با�ستثناء  ال�ستعمار-  عن  ا�ستقاللها 

ب�سكل  العامة  واحلياة  خا�ض  ب�سكل  التعليم  يف  ملكانتها  ا�ستعادتها 

على  الر�سمية  اللغة  بجعلها  د�ستوريا  مو�سوعها  ح�سم  وقد  عام، 

لغة  التي جعلتها  اآخرها موريتانيا  م�ستوى كل قطر مغاربي، وكان 

1965، ورغم ذلك بقيت و�سعيتها  ر�سمية على م�ستوى الد�ستور عام 

تراوح مكانها، فهي مبعدة عن الدوائر الإدارية يف هذه الأقطار ب�سكل 

اإل   طبعا،   ليبيا  با�ستثناء  حمت�سم،  التعليم  يف  وح�سورها  تام  �سبه 

اأقطار  اأغلبية  الآن يف  احلا�سلة  والجتماعية  ال�سيا�سية  التغريات  اأن 

لت�سحيح  د�ستورية  تعديالت  من  �سي�ساحبها  وما  العربي،  املغرب 

اأمام  الطريق  وفتح  عنها  الناجتة  والختاللت  ال�سيا�سية  الأو�ساع 

وباإحلاح،  جديد  من  تطرح  اللغة  م�ساألة  جتعل  الدميقراطي،  النتقال 

لكن اجلديد يف الأمر اأن طرح املو�سوع مل يعد يقت�رش فقط على م�ساألة 

اللغات  العرتاف بجميع  يتعلق ب�رشورة  اأ�سبح  واإمنا  العربية،  اللغة 

املغرب  اأقطار  يف  وعرقية  واجتماعية  ثقافية  هويات  عن  املعربة 

4
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اإعادة  و�رشورة  وثقافيا،  عرقيا  متعددة  اأقطارا  باعتبارها  العربي 

العتبار اإيل لغات كافة املكونات العرقية لتلك الأقطار، عرب د�سرتتها 

واإعطائها ال�سفة الر�سمية وم�ساواتها مع اللغة العربية، انطالقا من 

اأن الهدف الأ�سا�سي من تلك التعديالت الد�ستورية املزمعة، هو فتح 

يف  الرا�سخة  القواعد  ومن  حقيقي،  دميقراطي  انتقال  اأمام  الطريق 

مكونات  بجميع  والعرتاف  امل�ساواة  توفر  الدميقراطية،  املمار�سة 

وقواعد  للقانون  وفقا  نف�سها  عن  بالتعبري  لها  وال�سماح  املجتمع 

اللعبة الدميقراطية، ومن هنا تاأتي اأهمية د�سرتتها بو�سف الد�ستور 

هو املرجعية لكل القوانني والقواعد املفرو�ض اأن حتكم اإدارة اللعبة 

الدميقراطية . 

العربية  اللغة  تكون  اأن  دون  يحول  ل  العرقي  التعدد  وجود  لكن 

لأنهم  الكبري،  املغرب  �سكان  امل�سرتكة جلميع  احل�سارية  اللغة  هي 

هي  لالإ�سالم  احل�سارية  واللغة  الإ�سالمي،  بالدين  يدنون  جميعا 

اللغة العربية، ولأن اأغلبية �سكان منطقة املغرب الكبري من العرب، 

وكذلك لأن غياب لغة م�سرتكة جامعة يعني متزيق املنطقة وزيادة 

اللغة  بني  اجلدلية  للعالقة  احل�سارية،  هويتها  و�سياع  تفككها 

وا�ستمرار  العربية  اللغة  على  الق�ساء  اأن  يعني  ما  وهو  والهوية، 

العربي،  املغرب  اأقطار  يف  العامة  واحلياة  الإدارة  عن  اإبعادها 

اللغة  تواجهه  ملا  جدي،  ب�سكل  مهددة  الأقطار  هذه  هوية  يجعل 

امل�سدر  هي  اللغة  باعتبار  حتديات،  من  الهوية  لهذه  احلا�سنة 

عن  ال�سوؤال  طرح  ي�رشع  مما  ب�رشية،  جماعة  لأي  للهوية  الأ�سا�سي 

اأهم التحديات والعوائق اأمام اإعادة العتبار للغة العربية يف اأقطار 

املغرب العربي ؟. 

ومن اأهم تلك التحديات والعوائق :  

1 – ا�ضتخدام اللغة الفرن�ضية يف الإدارة
الفرن�سي  ال�ستعمار  من  تخل�ست  املغاربية  الأقطار  اأغلبية  اأن  رغم 

ت�ستخدم  زالت  ما  فاإنها  الع�رشين،  القرن  و�ستينات  خم�سينات  يف 

اأجهزة الدولة وموؤ�س�سات القطاع  اللغة الفرن�سية بكثافة يف خمتلف 

اأنها  اأي  اخلا�ض، با�ستثناء ليبيا التي خ�سعت لال�ستعمار اليطايل، 

وهذا  الفرن�سي،  ال�ستعمار  من  الناجية  املنطقة  يف  الوحيدة  الدولة 

تلك  اأبرز  ومن  يوؤثر،  زال  وما  العربية  اللغة  مكانة  على  اأثر  الواقع 

التاأثريات :

اأهميتها،  من  يقلل  الإدارة  يف  العربية  اللغة  ا�ستخدام  عدم  اأن   – اأ 

لعزلتها عن احلياة الن�سطة، ويجعل النا�ض غري م�سطرين لتعلمها لأن 

م�سريهم واأرزاقهم غري مرتبطة بها، مما يحولها يف نظرهم اإىل لغة 

للعبادة، كما اأن عدم ا�ستخدام اللغة العربية يف الإدارة يجعلها متوت 

ميادين  خمتلف  بتجدد  ارتباطها  لعدم  تتجدد  ل  م�سطلحاتها  لأن 

احلياة.

ب – اأن عدم ا�ستخدام اللغة العربية يف الف�ساء العمومي له تاأثريات 

على البعد الأمني والقت�سادي والجتماعي:

الدولة  ج�سم  مناعة  يف  يزيد  الإدارة  يف  العربية  اللغة  فا�ستخدام 

الرتجمة  اإىل  حلاجتها  مبا�رشة  وثائقها  ت�رشب  ل�سعوبة  الأمني، 

لأن الآخر لي�ض بال�رشورة على معرفة باللغة العربية، كما يزيد يف 

ح�سانة العاملني يف الإدارة ل�سعورهم بتميزهم عن الآخر عن الطريق 

تربز  الإدارة  يف  العربية  اللغة  وا�ستخدام  الوطنية،  لغتهم  ا�ستخدام 

اأهميته اأكرث يف املجال القت�سادي، لأن الذي ي�ستغل بلغته اأقدر على 

العطاء بها من اللغة الأجنبية، ل�سعوره بالدونية ل�ستخدامه لغة غريه 

يوؤدي  مما  ومردوديته،  اإنتاجيته  �سعف  يف  ي�ساهم  كما  عمله،  يف 

اأخرى  دولة  لغة  ي�ستخدم  الذي  البلد  يظل  اأن  النهائية  املح�سلة  يف 

القطاع  يف  العربية  اللغة  ا�ستخدام   اأن  كما  لها،  تبعية  ويف  خلفها 

على  اقدر  العربي  املغرب  اأقطار  اأبناء  قدرة  جتعل  واخلا�ض،  العام 

املناف�سة مع الأجانب، ويجعل كذلك ال�رشكات الأجنبية العاملة يف 

هذه الأقطار، م�سطرة لت�سغيل اليد العاملة الوطنية بدل ا�ستجالب اليد 

وثقافية  اجتماعية  خماطر  من  ذلك  ي�ساحب  وما  الأجنبية  العاملة 

وتاأثريات اقت�سادية.

2 – تاأثري عدم تدري�س العلوم التطبيقية باللغة العربية 
يف  احلا�رش  الوقت  يف  ت�ستخدم  ل  العربية  اللغة  اأن  املعروف  من 

با�ستثناء  املغاربية  اجلامعات  اأغلبية  يف  التطبيقية  العلوم  كليات 

العلوم الإن�سانية  اأنها ت�ستخدم فقط  يف بع�ض كليات  ليبيا، مبعنى 

والكت�سافات  العلمي  البحث  ميادين  عن  يعزلها  مما  والجتماعية، 

لعدم  علمية،  غري  لغة  اأنها  النطباع  يعطي  الذي  الأمر  املتجددة، 

مواكبتها لتطور املعارف الب�رشية ولعدم ارتباط  الباحثني العلميني 

بها، وهذا الأمر يوؤدي اإىل نتيجتني خطرتني على املدى البعيد : عزل 

الأمر  عليها،  الطالع  لعدم  العلوم  نتائج  عن  املغاربية  املجتمعات 

من  وير�سخ  تخلفها  يف  ويزيد  علمية،  غري  جمتمعات  يجعلها  الذي 

واقعها كمجتمعات غيبية، كما اأن عدم ارتباط اللغة العربية بالعلوم 

اأهميتها على امل�ستوى الدويل  والإنتاج املعريف والعلمي،  يقلل من 

ويق�سي عليها مع الزمن ويجعلها من �سمن اللغات امليتة.  

3 - عدم الهتمام بتطوير اللغة العربية 
الف�ساء  ويف  خا�ض  ب�سكل  الإدارة  يف  العربية  اللغة  ا�ستخدام  عدم 

ال�سلطات  املغاربية، يجعل  الأقطار  اأغلبية  ب�سكل عام، يف  العمومي 

العمومية يف هذه الأقطار غري معنية بتطويرها كلغة حياة، من خالل 

عرب  والتعليمية،  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  تدري�سها  اأ�ساليب  تطوير 

اإقامة املعاهد واملوؤ�س�سات العلمية املتخ�س�سة املعنية بذلك، كما اأن 

عدم ا�ستخدام اللغة العربية يف احلياة العامة، يوؤدي بالقائمني على 

ال�ساأن العام يف تلك الأقطار اإىل اإهمال اإ�سدار املعاجم اللغوية، التي 
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لتطور  مواكبتها  ومعرفة  العربية  اللغة  تطوير  يف  اإ�سدارها  ي�ساهم 

لغات العامل، وهو ما �سينجر عنه مع الزمن عدم جتدد امل�سطلحات 

يهتم  ل  فقرية  لغة  اإىل  حتولها  وبالتايل  العربية،  باللغة  واملفاهيم 

بها اإل من يرتبط بالعبادة الدينية وانح�سارها يف هذا احلقل كلغة 

للغيبيات ودور العبادة .

4 – انت�ضار ا�ضتخدام العاميات
نتيجة طول النقطاع احل�ساري الذي عرفه العرب عرب قرون النحطاط 

املتطاولة، جعل العاميات الدارجة، حتل �سيئا ف�سيئا يف املجتمعات 

العربية حمل اللغة العربية الف�سحى، وقد تعزز ذلك يف الع�رش احلديث 

املغرب  اأقطار  اأغلبية  العمومي يف  الف�ساء  العربية عن  اللغة  بتغيب 

هذه  اأن  خا�سة  تدريجيا،  حملها  حتل  العاميات  جعل  مما  العربي، 

بني  للتخاطب  وال�سارع  البيوت  يف  امل�ستخدمة  اللغة  هي  العاميات 

الزمن ل مييز بني  العادي مع  الإن�سان  الواقع �سيجعل  الأفراد، وهذا 

العامية والف�سحى، لكن الأخطر يف اإحالل اللهجات العامية يف اأقطار 

اأ�سا�سي  عامل  على  الق�ساء  هو  العربية،  اللغة  مكان  العربي  املغرب 

لتوحيد هذه الأقطار وهو اللغة العربية، لأن ا�ستمرار  ا�ستخدام العاميات 

حمل اللغة العربية الف�سحى، �سيجعل م�سريها يف هذه املنطقة من 

الوطن العربية، كم�سري اللغة الالتينية يف اأوروبا تاريخيا.

5 – ال�ضيا�ضة ال�ضتعمارية �ضد اللغة العربية
من املتداول يف الأو�ساط الثقافية عن اأمناط ال�سيا�سات ال�ستعمارية، 

جتارية  �رشائك  فيها  يوؤ�س�سون  منطقة  ا�ستعمروا  اإذا  الربيطانيني  اأن 

اإذا ا�ستعمروا بلدا يقيمون فيها كني�سة، بينما يقوم  واأن الربتغاليني 

اأن  هنا  واملغزى  مدر�سة،  بتاأ�سي�ض  دولة  ا�ستعمروا  اإذا  الفرن�سيون 

يف  جتلى  ما  وهو  بالأ�سا�ض،  ثقايف  ا�ستعمار  الفرن�سي  ال�ستعمار 

حيث  العربي،  املغرب  ملنطقة  ا�ستعمارهم  اإثناء  الثقافية  �سيا�ستهم 

التعليم  يف  العربية  اللغة  حمل  لغتهم  اإحالل  على  بالعمل  قاموا 

عن  رحيلهم  بعد  ا�ستخدامها  ا�ستمرار  على  وحر�سوا  بل  والإدارة، 

ويف  خا�ض  ب�سكل  التعليم  ويف  الإدارة   يف  العربي،  املغرب  اأقطار 

بال�سغط  فرن�سا  قامت  ذلك  ولتدعيم  عام،  ب�سكل  العمومي  الف�ساء 

الفرن�سية،  مكانة  على  للمحافظة  الأقطار  هذه  يف  احلكومات  على 

ولدعم ذلك التوجه قامت بتمويل ال�سيا�سات الرتبوية والتعليمية التي 

تر�سخ واقع التبعية الثقافية، بل جتاوزت ذلك بربطها لكل متويالتها 

ذلك:  على  مثال  وخري  الإدارة،  يف  الفرن�سية  اللغة  مكانة  با�ستمرار 

ال�سيا�سة الفرن�سية عرب العامل من خالل اأداتها الثقافية، املتمثلة يف 

منظمة »لفرانكفونية«. 

6 - موقف بع�س الأقليات من اللغة العربية
اأقليات  بها  توجد  العربي  املغرب  اأقطار  اأغلبية  اأن  املعروف  من 

عرقية، اإفريقية �سوداء يف موريتانيا وبربرية اأمازيغية يف بقية هذه 

العربية  اللغة  اإعادة  تعار�ض  الأقليات  هذه  نخب  واأغلبية  الأقطار، 

للحياة العامة واإعطائها املكانة التي ت�ستحقها، ب�سكل علني يف كل 

الأقل، وقد يكون موقف هذه  من موريتانيا واملغرب واجلزائر على 

املقابل  ويف  لغاتها  باإهمال  ب�سعورها  تعلق  اإذا  مفهوما  الأقليات 

�رشورة العرتاف بها اأو تعلق الأمر بخوفها من الذوبان يف الأغلبية 

العربية اإذا مت تعميم ا�ستخدام اللغة العربية يف الإدارة والتعليم، لكن 

غري املفهوم اأن يكون معار�ستها للغة العربية ي�ستبطن التم�سك باللغة 

الأحيان  بع�ض  الذي و�سل يف  العربية،  اللغة  الفرن�سية يف مواجهة 

املحافل  يف  العربية  اللغة  حماربة  الأقليات  هذه  نخب  بع�ض  من 

الإقليمية والدولية، اإل اإذا كانت هذه املواقف من باب ما اأطلق عليه 

ابن خلدون: )اإن املغلوب مولع اأبداً بالقتداء بالغالب يف �سعاره وزّيه 

وِنحلته و�سائر اأحواله وعوائده ... اإن الأّمة اإذا ُغِلبت و�سارت يف ملك 

غريها، اأ�رشع اإليها الفناء(.

هذا الفناء احل�ساري واملعنوي �سيحل باأقطار املغرب العربي اإذا مل 

الأ�سا�سي  املقوم  هي  اللغة  لأن  العربية،  للغة  العتبار  باإعادة  تقم 

وملواجهة  الهوية  تتال�سى  عليها  وبالق�ساء  الأقطار  هذه  لهوية 

ذلك، ينبغي العمل على :1 – اأن تعمل الأقطار املغاربية على تطوير 

احلديثة،  العلمية  املناهج  باعتماد  العربية  اللغة  تدري�ض  اأ�ساليب 

التي ت�ستخدم التكنولوجيا املتطورة مع الرتكيز على ال�ستفادة من 

التجارب العاملية يف امليدان.

2 – اعتماد ا�ستخدام اللغة العربية يف الإدارة العمومية وربط م�سري 
الأجيال ال�ساعدة بها، مع خلق الوعي لديهم اأن م�ستقبلهم وم�ستقبل 

اأوطانهم مرتبط باللغة العربية.

3 – الهتمام باإ�سدار املعاجم باللغة العربية ب�سكل دوري، التي تعنى 
بتحديث امل�سطلحات واملفاهيم اللغوية ملواكبة التطور احلا�سل يف 

املعارف الب�رشية.

بلغاتهم  العرتاف  خالل  من  الأقليات  طماأنة  على  العمل   -  4
العتبار  اإعادة  اأن  على  كذلك  وبالتاأكيد  الثقافية،  وبخ�سو�سيتهم 

للغة العربية ل يعني بال�رشورة الق�ساء على هوياتهم الثقافة، واأن 

الأقليات  اأغلبية  اأن  انطالقا من  لغتهم احل�سارية  العربية هي  اللغة 

العرقية يف اأقطار املغرب العربي من امل�سلمني .

وخال�سة القول اأن اأهمية تعزيز مكانة اللغة العربية يف اأقطار املغرب 

العربي، ل تقت�رش فقط على املحافظة على هوية هذه الأقطار للعالقة 

واإمنا  احل�سارية،  واخل�سو�سية  الثقافية  والهوية  اللغة  بني  اجلدلية 

لأنه ل ميكن  لالأمم،  النهو�ض احل�ساري  اإىل دورها يف  ذلك  تتعدى 

لأي �سعب اأو اأمة اأن تنه�ض دون ا�ستخدام لغتها يف خمتلف املجالت 

والعتماد عليها يف الإنتاج املعريف والتوا�سل احل�ساري مع الأمم 

الأخرى، لأن الذي ل ي�ستخدم لغته، ل هوية له، ومن ل هوية له، ل 
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للتقدم و�سيبقى  له دافعا ح�ساريا  لي�ض  له،  ذاتية  له، ومن ل  ذاتية 

خلف الأمم التي ي�ستخدم لغتها، وهذا ما اأثبتته جتربة القرن الع�رشين 

وبرهنت عليه نه�سة وتقدم دول جنوب �رشق اأ�سيا امل�ستخدمة للغاتها 

الوطنية، ويف املقابل تخلف وتقهقر الدول الإفريقية جنوب ال�سحراء 

امل�ستمرة يف ا�ستخدام لغات دول ال�ستعمار الأوروبي. 

الهوية والأمن يف املغرب العربي

د. اأحمد علي الأطر�س

بالتنوع  الب�رشية  للمجتمعات  الدميوغرايف  التكون  طبيعة  تت�سم 

والتعدد الديني والعرقي وغريها من الرتكيبات. ويف هذه امل�ساهمة 

يف  واحلراك(  الت�سكل  حيت  )من  الثني  امل�سهد  على  ال�سوء  �سنلط 

على  الأمن  م�ساألة  على  انعكا�سات  من  له  وما  املغاربية  املنطقة 

الن�سيج  �سنو�سح  املنطلق،  هذا  من  والدويل.  الإقليمي  ال�سعيد 

وفق  املنطقة  يف  الأمني  اجلانب  نتناول  ثم  املغاربي،  الجتماعي 

املفهوم املعا�رش لهذا املكون املهم، ونختم ذلك مبدى عالقة التاأثري 

والتاأثر بني الهوية والأمن يف هذه املنطقة، وذلك من خالل منظور 

حتليلي ا�ست�رشايف.

عن�رش الهوية

ل�سك اأن املواطنة هي اأ�سا�ض النتماء يف اأية دولة، ول ميكن الرقي 

وحتقيق التنمية املن�سودة اإل بال�سعي احلثيث واجلاد على تكري�ض هذا 

ال�سعور، قوًل وعماًل. اإل اأن هذا ل ينبغي اأن يتقاطع اأو يلغي بال�رشورة 

حقيقة وجود مكونات )اأو “اأقليات”( عرقية حملية اأو اإقليمية. هذا اأ�سبح 

 يتطلب خلق مناخ مالئم واإطار عملي للتعاون والتعاي�ض ال�سلمي بينها.

وهنا ت�ستوجب الإ�سارة اإىل اأن الرتكيبة العرقية الراهنة للمجتمعات 

املغاربية تت�سكل من عرب واأمازيغ وطوارق وزنوج وتبو وغريها.

وللحديث بلغة املوؤ�رشات الرقمية جند اأن عدد �سكان الدول املغاربية، 

وفق اإح�ساءات 2010، هو حوايل 90 مليون ن�سمة )اجلزائر 36.6/ 

حيث   )4.0 موريتانيا   /6.5 ليبيا   /11.5 تون�ض   /32.7 املغرب 

املرتبة  يف  ي�سنفون  الأمازيغ  جند  حني  يف  الأغلبية،  العرب  ي�سكل 

اجلزائر  لل�سكان،  الإجمايل  العدد  من   40% )املغرب  عدديًا  الثانية 

عدد  اإجمايل  اأن  مبعنى  اأي    )5% وتون�ض   ،10% ليبيا   ،30%
العدد  هذا  ن�سمة.  مليون   20 يفوق  املنطقة  يف  الأمازيغ  املواطنني 

يوؤكد وجهة النظر الداعية لعدم ت�سنيفهم باأقلية، بل بجماعات عرقية 

رئي�سة.

عام  ب�سكل  املغاربية  للبلدان  الب�رشية  العنا�رش  يف  الت�سابه  ورغم 

التمعن  عند  جليًا  تظهر  اإ�سكالت  من  تخلو  ل  الرتكيبة  هذه  اأن  اإل 

اأنهم  على  دائمًا  يوؤكدون  فالأمازيغ  حدا.  على  دولة  كل  حالة  يف 

منحهم  يف  كبري  حد  اإىل  اأ�سهم  مما  املنطقة  يف  الأ�سليني  ال�سكان 

تاريخية معينة. ففي فرتة احلكم  ال�ستقاللية يف مراحل  درجة من 

املذاهب  بني  التعاي�ض  بتكري�ض  ات�سمت  والتي  للمنطقة،  العثماين 

والطوائف املختلفة عرب التمييز بني الطبقة احلاكمة والرعايا، متتعت 

العامة.  اإدارة �سوؤونها  “الأقليات” العرقية بقدر من ال�ستقاللية يف 
ب�سبب  طوياًل  يدم   مل  و�سلبياته،  ايجابياته  رغم  النموذج،  هذا  لكن 

يف  الأوروبية  ال�ستعمارية  احلقبة  وبداية  العثمانية  الدولة  انهيار 

املنطقة. ومع بروز فكرة “الدولة-الأمة” يف الفكر الغربي مت الرتويج 

لهذا املفهوم يف املنطقة اأبان ال�ستقالل. اإل اأن الظروف امل�ساحبة 

تنتمي  عربية  قيادات  وتويل  املبا�رش،  ال�ستعمار  بعد  ما  ملرحلة 

لطم�ض  احلثيث  العمل  اإىل  اأدت  )نا�رشية/بعثية(  قومية  لتيارات 

املنادية  ال�سعارات  وعاء  يف  )القطرية(  الوطنية  الهوية  تذويب  اأو 

ب�رشورة تكري�ض النتماء للهوية العربية )القومية(.

يف تلك احلقبة، ومنذ منت�سف القرن املن�رشم حتديداً، ظهرت مطالب 

واأفكار منادية بالدميقراطية وحقوق الإن�سان والأقليات وحق تقرير 

امل�سري، ومن ثم اأ�سبح من ال�سعب على القيادات يف املنطقة اإنكار 

ذلك رغم حماولتها، عرب كافة ال�سبل، وذلك حتت ذريعة احلفاظ على 

لت�سخري  دائما  ت�سعى  كانت  اأنها  يعد خافيًا  ومل  الدولة.  واأمن  كيان 

كافة الإمكانات للبقاء يف احلكم، وبالتايل تعزيز اأمن النظام، وحتديداً 

اأمن النخبة احلاكمة ولي�ض الدولة مبفهومها ال�سامل واملتعارف عليه 

مب�ساريع  حلقت  التي  اجلمة  الإخفاقات  بعد  ال�سيا�سة.  قوامي�ض  يف 

القيادات يف املنطقة، والهوة التي انك�سفت بني القول والفعل، وتزايد 

معاناة �رشيحة كبرية من ال�سعوب املغاربية، ومنها “الأقليات”، من 

القهر وال�ستبداد والتخلف والتهمي�ض، كان لزامًا لهذه ال�سعوب من اأن 

تقول كلمتها وترف�ض هذا الواقع البائ�ض الذي كانت تعانيه.

يف  املطالبة  يف  ودولية،  واإقليمية  حملية  عدة،  عوامل  اأ�سهمت  لقد 

التغيري يف املنطقة املغاربية وقد مت ال�رشوع يف حتقيق ذلك فعليَا 

مقت�سيات  ا�ست�سعار  عرب  اأو  وليبيا(  )تون�ض  النظم  اإ�سقاط  عرب  �سواء 

واملرجعيات  ال�سيا�سيات  يف  امللمو�ض  التغيري  وحتمية  و�رشورات 

القانونية والد�ستورية ذات ال�سلة يف باقي دول املنطقة.

عن�رش الأمن

من  جملة  بروز  املعا�رشة  الدولية  والتحولت  الظروف  اقت�ست  لقد 

الع�رشية  النظرة  اأبرزها  لعل  الع�رش،  تن�سجم وروح  التي  املقاربات 

ملفهوم الأمن، والتي تتمحور يف روؤية متعددة الإبعاد لهذا العن�رش، 

وذلك نظراً لأهميته احليوية الق�سوى يف ا�ستقرار وتطور اجلماعات 

الب�رشية. وفق هذه الروؤية اجلديدة، والتي اأو�سحتها جليًا يف م�ساهمات 

الع�سكري  اجلانب  على  الأمنية  التهديدات  تقت�رش  ل  �سابقة،  علمية 

)املفهوم التقليدي( بل تتعداه اإىل مكونات متعددة ومت�سابكة، ومنها 

البعد املجتمعي الذي يت�سمن م�ساألة الهوية.

5
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املتحدة  الأمم  برنامج  تقرير  احتوى  لقد  الإفادة،  ولتعميم  للتذكري 

الإمنائي )UNDP( لعام 1994 على روؤية جديدة ومف�سلة ومتعددة 

الأبعاد ملفهوم الأمن، حيث تركزت حول البعد )اأو الأمن( القت�ضادي 

والغذائي وال�ضحي والبيئي وال�ضخ�ضي واملجتمعي )اإي اأمن املجتمع 

هذا  يف  النظر  �رشورة  اأرى  املنطلق،  هذا  من  وال�ضيا�ضي.  املحلي( 

الإطار نظري ودرا�سة مدى اإمكانية تبنيه كمرجعية من املرجعيات 

ب�سكل  ح�ساري  اأمني  ا�سرتاتيجي  م�رشوع  و�سع  عند  الأ�سا�سية 

وظروفنا  خ�سو�سياتنا  مع  وين�سجم  الع�رش،  متطلبات  مع  يتما�سى 

وتطلعاتنا.

مع  التعاطي  عند  التقرير،  يف  عليه  الرتكيز  يجب  ما  اأبرز  ولعل 

املفا�سل الرئي�سة لهذه الورقة )الهوية والأمن(، يندرج حتت املكونات 

والعنا�رش التالية :

واملفاجئ  البدين  العنف  وقف  على  الرتكيز  مع  ال�ضخ�ضي،  الأمن   •
الناجم عن تهديدات من جماعات اأخرى )التوتر العرقي(.

اأمن  حتقيق  وخا�سة  املحلي(،  املجتمع  )اأمن  املجتمعي  الأمن   •
للفرد دونه، وكذلك  اأمن  )اأ�رشة/ جمتمع حملي...(، حيث ل  اجلماعة 

حماية ال�سكان الأ�سليني وعدم تعر�ض اجلماعات العرقية للتمييز

• الأمن ال�ضيا�ضي، واملتمثل يف :

- احرتام حقوق الإن�سان الأ�سا�سية

- احلد من ت�سلط الدولة

- حماية النا�ض من قمع الدولة

- منع حدوث القالقل لتجنب التدخل الع�سكري

- احلد من �سيطرة الدولة على الأفكار واملعلومات

- �سمان حرية ال�سحافة

- الهتمام بال�سعب اأكرث من الهتمام باملوؤ�س�سات الع�سكرية

- التوازن يف الإنفاق )بني الع�سكري والجتماعي(

جدلية العالقة بني الهوية والأمن 

املغاربية  املنطقة  يف  العربية(  )غري  الإثنية  اجلماعات  عانت  لقد 

حلقوقهم  املتعمد،  والإنكار  بل  والتهمي�ض،  الإق�ساء  من  طويل  اأمد 

كانت  ما  وحقبة  العثمانية،  الدولة  انهيار  بعد  وخا�سة  الهوياتية 

ت�سمى »باملد القومي العربي«. ولكن التطورات التي حلقت باملنطقة 

واملتمثلة بالتغيري )اأو ما �سار يعرف بالربيع العربي( اأدت اإىل عودة 

وكما  ت�سكل،  التي  الأمازيغية  وخا�سة  اجلماعات،  هذه  لدى  الأمل 

اأ�رشنا اأعاله، ن�سبة كبرية من تعداد ال�سكان.

 لقد اأدت املطالبات ال�سعبية وا�ستخدام القوة لالإطاحة باأنظمة احلكم 

ال�ستبدادية )ليبيا وتون�ض( اأو الإ�رشار على اإعادة النظر يف العديد من 

املرجعيات الد�ستورية والقانونية يف باقي الدول املغاربية اإىل ح�سول 

به كطرف فاعل يف  القبول  ي�ستوجب  الأقليات على حقوقهم ككيان 

ت�سيري �سوؤون الدولة �سمن الن�سيج ال�سكاين املغاربي. 

باحرتام  بل  والت�سلط  والقهر  بالإق�ساء  يتاأتى  ل  دولة  اأي  اأمن  اإن 

�سعب  �سيغة  يف  تت�سكل  التي  واجلماعات  الإن�سان  وحاجات  حقوق 

والإح�سا�ض  الفعالة  املواطنة  روح  فيه  وتغر�ض  اإرادته  فيه  حترتم 

العميق بالنتماء حلا�سنته الأم وهي الدولة. فالأمن وتعزيز الهوية 

فاإن  لذلك  وعملي  جاد  اعتبار  و�سع  ودون  واحدة،  لعملة  وجهان 

املنطقة �ستبقى عر�سة لنتكا�سات واأزمات ل حتمد عقباها.  
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الأوراق الـواردة فـي هـذا الـعــدد ل تعّبــر اإلّ عــن اآراء اأ�ضحـابــها

جممـوعــــة الـخبــــراء الـمغاربييـــــن

جمموعة اخلرباء املغاربيني هي جمموعة ت�سم عددا من الأ�ساتذة املغاربيني املوؤمنني بفكرة اندماج املغرب 

العربي وبوحدة ق�ساياه، تكونت يف اإطار التعاون بني مركز الدرا�سات املتو�سطية والدولية وموؤ�س�سة كونراد 

اأديناآور.

 ميثل النواة املركزية للم�رشوع وحمركه الأ�سا�سي، يلتحق به كلما اقت�ست 
ّ
هذه املجموعة تتاألف من فريق قار

احلاجة وح�سب املوا�سيع الذي يتم التطرق اإليها، عددا من الدار�سني املخت�سني يف املجال. 

املغرب  تهم  التي  الق�سايا  من  ق�سية  على  ترّكز  بحثية  ورقة  اإ�سدار  اإىل  عمله  خالل  من  الفريق  ويهدف 

الإقليمي  حميطها  يف  املنطقة  هذه  مبكانة  اأو  اأقطاره  بني  البينية  بالعالقات  تعلقت  �سواء  العربي 

والدويل.

اإن فريق اخلرباء املغاربيني هو فريق م�ستقل ل يعرّب باأّي حال من الأحوال عن اأّي موقف ر�سمي لأّية جهة 

كانت، وهو ي�سعى من خالل احلّث على التفاهم والدفع اإىل احلوار يف جميع املجالت اإىل جتاوز كل ما من 

�ساأنه اأن يعرقل م�سرية بناء املغرب العربي اأو احلّط من مكانته.

اأع�ضـــاء الــمجموعــــة

اأحمــد اإدريــ�س

مدير مركز الدرا�سات املتو�سطية والدولّية

ahmdriss@gmail.com

اأحمــد الأطــر�س

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سّية

طرابل�ض - ليبيا

aaalatrash@gmail.com

عبــد الـنــور بــن عنتــر

اأ�ستاذ وباحث

اجلزائر

abdennour.benantar@gmail.com

احممــد مـالكـي

مدير مركز الدرا�سات الد�ستورية وال�سيا�سّية

جامعة القا�سي عيا�ض - مراك�ض

mhammedmalki@yahoo.fr

ديــدي ولــد الـ�ضالــك

رئي�ض املركز املغاربي للدرا�سات 

ال�سرتاتيجّية

نواك�سوط - موريتانيا

didisaleck@yahoo.com


