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لشعوب األخرى، و اليت حتدد انتماء اليت متيزه عن باقي ا ل شعب من الشعوب هويته اخلاصة بهلك
الشعوب األمازيغية هم السكان األصليون لشمال إفريقيا،  تؤكد معظم كتب التاريخ أناحلضاري، إذ القومي و 

البحر األبيض ، ومن ساحل جزر الكنارياجلغرافية املمتدة من غرب مصر إىل األمازيغ يف املنطقة ون يعيشو 
 .جنوباً  مايلو  نيجريف ال الصحراء الكربىمشاًال إىل أعماق  املتوسط

الدين اجلديد. وبقي جزء  لغة عربيةستعرب جزء من األمازيغ بتبنيهم اللغة الا، مشال إفريقيةمع وصول اإلسالم إىل 
سواء على مستوى األصول أو  برتكيبتها املتعددة اجلزائريو  املغريب اتمعتتميز هوية و ، غيةآخر حمتفظاً بلغته األمازي

  .بعدها اإلسالمي واألمازيغي والعريب يف املرجعيات وذلك
اسات املتتالية اهلادفة اىل متكنت الشعوب االصلية يف مشال افريقيا من االستمرار يف الوجود رغم السيوقد 

ويف فرتة التوسع الرامسايل، وقد القضاء على هوياا الثقافية واللغوية واحلضارية خصوصا يف فرتة االستعمار االوريب 
قوانني انتزعت مبقتضاها الكثري من االراضي  م1912سنة دولة حلماية  الفرنسية يف املغرب ابتداء من الصدرت أ

 .للقبائل واحتادات القبائل االمازيغية والغابات اليت كانت ملكا مجاعيا مواملوارد واألقالي

يطرح األمازيغ يف اجلدل السياسي واالجتماعي الدائر بشأن قضيتهم يف الشمال األفريقي إشكالية اهلوية سواء إذ 
 يف وجهها احلضاري والثقايف أو يف وجهها اللغوي واللساين. 

الفرنسية أكلها فأصبحت النخبة األمازيغية أو أغلبها تنظر إىل االنتماء العريب  وقد أعطت املساعي االستعمارية
وكثريا ما يستغل مثقفو  اإلسالمي نظرة شك يف أحسن األحوال وتبحث لنفسها عن أرضية حضارية أخرى

لى وجهها اللغوي وقياديو األمازيغ فرص اللقاءات العامة لطرح كل هذه املعاين املتعلقة باهلوية وإن ركزوا كثريا ع
  .والثقايف أكثر من وجهها احلضاري والديين

وقد طرحت مشكلة األمازيغ يف الشمال األفريقي إشكالية حقوق سواء على املستوى القانوين والدستوري 
  .على املستوى السياسي واالجتماعي أو

 أهمية الموضوع:
املغربية، وحة يف كل من الساحة اجلزائرية و املطر  ارتباطها باهلوية من أهم املواضيعيعترب موضوع األمازيغة و 



 

املساس باهلوية الوطنية يعين املساس بكيان ألن  تلقاه القضية من اهتمام متزايد يف عالقتها باهلوية الوطنية؛ وما
كل ، وحتليل الظاهرة ودراستها يساهم بشةأمهية كبري  املوضوع ذاالدولة الوطنية يف حد ذاا، وهلذا ميكن اعتبار 

  .- ن صح التعبريإ- اخللل القائم بني رفض النظام لالستجابة ملطالب احلركة األمازيغة وميشها  فعال يف فهم
ونظرا ألمهية القضية اليت أثريت حول العالقة بني األمن واهلوية يف ظل التحوالت اليت يتعرض هلا اتمع 

تواجه اهلوية الوطنية يف البلدبن، فكان من الالزم أن اجلزائري واملغريب كاحلداثة والعوملة، وهي حتوالت أصبحت 
  تم مبوضوع األمازيغية و إرتباطها باألمن اهلويايت.

افية من طرف الباحثني املغاربة واجلزائريني ومن جهة أخرى فالقضية األمازيغية مل حتظ بعد بالعناية الك
  ليت تنظر إىل القضية نظرة أوربية.العرب بصفة عامة مما جعل اال مفتوحا للدراسات الغربية او 
  

  إشـكالية الـدراسة :
لغة األصوليني وموضوع  يفمشكلة األمازيغ اليت تتجاذا إشكالية هوية حتتاج حدودا جامعة مانعة  إن

ر واملغرب) احلقوق اليت تتوفر هلم فعليا خصوصا يف الدولتني اللتني توجد فيهما نسبة مقدرة من األمازيغ (اجلزائ
توصلنا إىل إشكالية الدراسة اليت  ذلك، ومن يةخارج ومساعٍ  يةداخلموضوعا حساسا تتداخل فيه أسباب  أصبح

  حددت كالتايل :
  ر التوجه األمازيغي على األمن الهوياتي في الجزائر و المغرب ؟يثما مدى تأ

   التساؤالت التالية : االجابة علىولدراسة ومعاجلة هذه اإلشكالية يتطلب 
 اجلذور التارخيية لألمازيغية يف مشال افريقيا ؟ما هي  -

 ؟ وما عناصر املعاجلة الشمولية هلذه القضية؟ األمازيغية يف األمن اهلويايتما هي أمهية املسألة  -

 ما هي األسباب و اخللفيات التارخيية و السياسية للمطالب االمازيغية ؟ -

 مرتبط بسياق التحوالت الدولية املعاصرة ؟هو هل املطلب األمازيغي اهلويايت مطلب ذو بعد تارخيي أم  -

 حقيقي لألمن اهلويايت ؟ اً هل ميكن أن تشكل األمازيغية ديد -

  املغرب؟        لب األمازيغي يف كل من اجلزائر و كيف كان التعاطي الرمسي من طرف النظام السياسي مع املط -
  فرضيات الدراسة :

 .اهلويايت يف كل من اجلزائر و املغربألمن تعد األمازيغية ديدا لتحقيق ا -

 كلما زاد من تكريس األمن اهلويايت.كلما كان مشروع اتمع حمصلة لتوافق خمتلف أبعاد اهلوية الوطنية   -

  

  
  



 

  : ختيار الموضوعمبررات ا
  ختيار هذا املوضوع يف أسباب ذاتية و أخرى موضوعية تنحصر مربرات  ا
هلذا املوضوع لقناعات ذاتية عميقة بأن موضوع األمازيغة ميس معامل مت اختيارنا قد األسباب الذاتية: 

اهتمام كل شخص غيور على وطنه و  اهلوية الوطنية ويهدد أمنها يف حاالت كثرية ، فاملوضوع من دون شك ينال
بدافع  ، وأيضااً أو مستعرب اً أو عربي اً مازيغياحلضاري و التارخيي و وحدة شعبه، بغض النظر إن كان أ هانتمائ

املعرفة أكثر يف  األحداث املهمة اليت  عمق التاريخ و حماولة التطلع و الفضول العلمي الذي يأخذنا إىل البحث يف
  مازيغية يف كل من املغرب و اجلزائر.مرت ا احلركة األ

  اث اليت جيب و يتعني اخلوض فيهاع يدخل يف صميم الدراسات و األحبو أما األسباب املوضوعية: فاملوض
اصة أن هناك خبتفسريها بشكل يعطي  الرؤية الواضحة لتساؤالت طاملا كانت من دون إجابات واضحة، و و 

هذه املواضيع اليت تشكل حلقة مهمة يف تفسري معامل اهلوية الوطنية يف  مثل  إىلمن قبل الباحثني للتطرق   اً حتفظ
  مازيغ .من األ  حتوائهما على نسبة كبريةاجلزائر و املغرب ال :كل من البلدين

  
  : الدراسة فهد

األسباب اليت سامهت يف تشكل أزمة باتت يف الدراسة معرفة أهم املعطيات و يبقى اهلدف األساسي  
كيف أن التأثري اخلارجي ساعد وبشكل واضح عن تفاقم األزمة و لكل من اجلزائر واملغرب، و  دد األمن اهلويايت

  سياسية دد متاسك ووحدة اهلوية الوطنية .خروجها عن سياقها العادي إىل مطالب 
  

  : ية هجالمقاربات المن
حيث تناولت الدراسة حالة اجلزائر واملغرب،   أساسامت االعتماد يف هذا البحث على املنهج املقارن   

الرتكيبة ن من جهة أخرى يف ألما بلدان منفصالن من جهة ومتشاا فطبيعة املوضوع تقتضي االستعانة باملقارنة،
وكذلك  .قته من نتائج على املستوى الرمسيما حقية التعامل معها يف كل بلد و وكيف ،االجتماعية اخلاصة بالظاهرة

  منهج دراسة احلالة .
اليت تشهدها الساحة اجلزائرية واملغربية من اجلانب االمازيغي  ألجل فهم التغريات احلالية إضافة إىل املنهج التارخيي

طالع على األحداث املاضية اليت سبقت هذه التغريات، ذلك أنه ال ميكن من اهلويايت، فالبد من االاطه باألرتبوا
على فهم هذه التطورات التارخيية ملختلف مفاهيم هذا املنهج يساعد  ، كمادراسة الظاهرة بعزهلا عن ماضيها

  .ألة األمازيغية يف كل من البلدينمن خالل التطرق ألهم التطورات التارخيية للمس ه الدراسة و قد مت توظيف
  

  : الدراسات السابقة



 

اصة وخبأمهية كبرية قد أخذ بعدا واسعا و األمن اهلويايت يف مشال افريقيا، و هذا املوضوع االمازيغية و يقدم 
  :من بني هذه الدراساتو لباحثني األجانب، لدى الباحثني املغاربة واجلزائريني وحىت العرب وا

اسة تدبير الشأن األمازيغي بالمغرب، منشورات المرصد األمازيغي للحقوق و يأحمد عصيد، س. 1
  .2009الحريات، المغرب، 

تناول الكتاب حمطات تارخيية مهمة عن احلركة األمازيغية يف املغرب  من جذور القضية إىل خمتلف عناصر اخلطاب 
  .و الوقائعاألمازيغي اجلديد، و كذا التحليل النقدي يف تناول خمتلف الوثائق 

  .2002جماعة من الباحثين، معارك فكرية حول األمازيغية، مركز طارق بن زياد، المغرب، . 2
 "علي صدقي أزايكو" و"حممد شفيقـ "االت لكاتبيها كاملقاالت املنشورة يف اجلرائد و  وهو عبارة عن جمموعة من

من حوايل سنة   مسار احلركة الثقافية املغربيةاليت كان هلا التأثري يف ، هذه املقاالت وغريهم "حسن أوريد"و 
، ويضم الكتاب أيضا أسلوب األعمدة يف كتابة املقاالت أي تركها على شكلها م2002إىل غاية سنة  م1982

  األصلي.
قراءة يف مسار احلركة «صدر عن منشورات اجلمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف، كتاب حتت عنوان  و

وهو عبارة عن جتميع ألشغال ندوة كانت قد عقدت يف اطار ربيع الرباط للثقافة االمازيغية ». زيغيةالثقافية االما
 .). وساهم فيها بعض املهتمني باملسألة الثقافية االمازيغية باملغرب2004(مارس 

وياا منذ نشأا، ولمازيغية نصب االيت وضعتها احلركة الثقافية األ هداف االساسيةويأيت هذا الكتاب، للتذكري باأل
ن عمق اهلوية أالذات والوعي بالذات االمازيغية انطالقا من مبدأ  ساسا يف استعادة الذاكرة والتصاحل معأواملتمثلة 

خرى، وتدبري التعدد اللغوي والتنوع الثقايف، واملشاركة أمنفتح على لغات وثقافات وحضارات مازيغي أاملغربية هو 
 .لب الدميقراطية القاضي باالعرتاف حبقوق املواطنني وخصوصيام اللغوية والثقافيةالفعالة يف طرح وبلورة مط

ويبني الكتاب دور اخلطاب االمازيغي يف تصحيح املفاهيم الفكرية السائدة وحوار الثقافات يف املغرب ومكانة 
  كجماعة ضغط.الثقافة االمازيغية يف املشروع اتمعي الدميقراطي واحلركة الثقافية االمازيغية  

  .2011األطروحة البربرية، شركة دار األمة، الجزائر، . أحمد بن نعمان، فرنسا و 3
تاريخ القضية األمازيغية يف يهتم بسرد مسار و  1990وهو كتاب ذو طبعة جديدة بعد صدور الطبعة األوىل سنة 

 بذور ظهوراألمازيغ لإلسالم إىل جذور و ناق اعتمنذ التاريخ القدمي و اجلزائر مبختلف التفاصيل ألهم األحداث 
  غريها.احلركات التنصريية والصهيونية و عالقة احلركة األمازيغية مبختلف النزعة األمازيغية يف اجلزائر و 

  .1999صالح بلعيد، في المسألة األمازيغية، دار هومه، الجزائر، . 4
يتحدث عن اهليئة السامية لألمازيغية يف اجلزائر  كما  زيغ و كذا اللغة األمازيغية،يتناول الكتاب تاريخ و أصل األما

ختالف الكتابة ابة يف اللغة األمازيغية و ذلك باحيدد أيضا مشكلة الكتو و املتمثلة يف احملافظة السامية لألمازيغية، 
للغة مبناقشة موضوع اللغة األمازيغية كلغة و طنية و رمسية و ما مدى إدراج االدراسة و ينهي الكتاب ها في

  األمازيغية يف املدرسة.



 

كما حظيت دراسات أخرى بنصيب وافر من اهتمام الباحثني اجلزائريني وهم بصدد تناول إشكاليات القضية 
التشريعية...اخل، وق اإلنسان والقيود القانونية و االمازيغية يف اجلزائر، كظاهرة العنف على مؤسسات الدولة  و حق

ويف هذا السياق أكدت بعض الدراسات أن القضية االمازيغية يف اجلزائر ال تزال تلقى ضغوطات كبرية من الدولة 
  بقيودها التشريعية و القانونية بل وتدخالا األمنية أيضا. السيما

  :  تقسيم الدراسة
ىل ثالثة فصول مدنا إىل تقسيم الدراسة إجابة عن اإلشكالية املذكورة عوانطالقا مما سبق ويف سبيل اإل

  متكاملة حاولنا من خالهلا اإلملام باملوضوع حمل الدراسة من كل اجلوانب.
زيغية يف مشال إفريقيا بصفة النظري للدراسة، حمددا اجلذور التارخيية لألمال الفصل األول اإلطار التارخيي و فقد تناو 
ني مبا أن موضوع الدراسة ميثل األمن وكذا اهلوية عند خمتلف الباحثكما تناول هذا الفصل مفاهيم كل من عامة،  

  األمن اهلويايت .األمازيغة و 
هنا كان و  ،يف حتديد مسارها واعل الدوليةدور الفتطور احلركة األمازيغية و أما الفصل الثاين فقد تطرق إىل   
لسلطة أو النظام السياسي يف كل من حتليل أهم املؤشرات و إرهاصات األزمة األمازيغة ورد فعل ا هواهلدف 
، اجلزائر و املغرب، من بوادر األزمة األمازيغة إىل أثر القوى الدولية يف حتديد مسار املطلب األمازيغي :البلدين

عتبار أن التدخل اخلارجي له بعد حساس يف تفاقم األزمة األمازيغية مث األطر وهي نقطة مهمة يف هذه الدراسة با
و أخريا دور اجلماعات املطلبية يف التعبري عن البعد اهلويايت لألمازيغية و أثر ذلك يف  ،للحركة األمازيغيةالسياسية 

  بنية الدولة الوطنية .
ستشرافية ملستقبل االمازيغية ، وهي دراسة ااآلفاق املستقبلية للحركة األمازيغية هعنوانالفصل الثالث كان   
، إضافة إىل حيمل األمازيغية وتأثريات العوملة الثقافيةفكان الفصل  ،من اهلويايتألر واملغرب وارتباطها بايف اجلزائ

أي تناول للحركة أننا جند أن  إذ اإلمجاعسد أرضية للتوافق و تشكل أزمة هوية يف غياب مشروع جمتمع جي
بقى قاصرًا ما مل يوضع يف األمازيغية، سواء يف أبعادها الثقافية التحسيسية أو السياسية املطلبية واالحتجاجية، سي

روع جمتمعي عام يف عمومها، وما مل يربط األمر مبش وياتيةالسياق العام هلذه احلركة املتعلق أساسا باملسألة اهل
  .بني شرعية املطلب ورهان السياسة إىل األمازيغيةيف األخري وصوال  يتأسس على ميثاق توافقي بني مجيع املكونات
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  المبحث األول

  الجذور التاريخية لألمازيغية في شمال افريقيا
  المطلب األول :الجوانب االشتقاقية لمصطلح األمازيغية 

  



 

وحيمل هذا اللفظ يف "مفرد جتمع على "إميازيغن" ومؤنثه "متازغيت" ومجع املؤنث "متازغيني "أمازيغ"كلمة 
اللغة األمازيغية معىن اإلنسان احلر النبيل أو ابن البلد وصاحب األرض، وجيعلها بعضهم نسبة ألبيهم األول 

 .""مازيغ

، كان قد رأى بأن هذه ، فهناك نفر من الباحثني"بربر"اختلف الباحثون يف تأصيل كلمة أو مصطلح و 
التسمية إمنا أطلقها الرومان، ومن بعدهم اليونان،على مجيع الشعوب اليت استعمروها يف الشرق األدىن ومشايل 
افريقيا من غري الرومان، باعتبار أن كل من كان خارجا عن نطاق حضارم يستحق هذا الوصف، يف حني يرى 

اليت عىن ا الرومان غريهم  Barbaresلتأصيل، أن لفظة بربروس باحثون آخرون، وضمن هذا السياق نفسه من ا
املستعملة حاليا للداللة على بربر  Berberesهي غري لفظة  –اليت اعتربوها متوحشة أو وحشية–من الشعوب 

ننا ، فإيومي، التمييز بني كال املدلولنيوعلى األقل يف اللفظ ال  - حاليا–من الصعوبة  هاملغرب العريب، ومبا أن
 "عبد احلميد بن باديس"نالحظ أن كثريا من الرببر، حيبذون استخدام تسمية أخرى، ولعل هذا هو ما دفع الشيخ 

إىل أن يستعمل يف مقاالته اليت تعرض فيها املكونات الشخصية الوطنية اجلزائرية، عبارة (أبناء مازيغ) بدل 
ت العربية باجلزائر خالل نطاق واسع يف الكتابا ، مع مالحظة أن كلمة الرببر، كانت مستعملة على"الرببر"

  ات، إذ جندها حىت عند بعض املعربني من دعاة اإلصالح الديين.العشرينات و الثالثين
ال يطلقون (الرببر ال يسمون أنفسهم كذلك، و إىل الشيء نفسه تقريبا، حيث ذكر، بأن  "روم الندو"و ذهب 

مازغ، بينما يسمى بربر األطلس املختلفة، فرببر البادية يسمون أنفسهم األعلى أنفسهم امسا شامال يضم مجاعام 
  .1األعلى أنفسهم شلوح، و آخرون برابر)

، بأن الرببر مل يعرفوا (أن غريهم قد أطلق عليهم "عثمان سعدي"وهذا ما ذهب إليه الباحث اجلزائري  
ادر القومية  العربية تشري إىل أن أصل هذه اسم الرببر إال بعد حلول االستعمار الفرنسي)، لذلك فإن املص
، وذلك بعد أن عجز الفرنسيون عن م1830التسمية، إمنا قد جاء منذ عهد االحتالل الفرنسي للجزائر عام 

إحداث شرخ ديين أو طائفي يف اتمع العريب يف اجلزائر، فإم راحوا حياولون إحداث شرخ عنصري من خالل 
  قل امسه الرببر.احلديث عن وجود قومي مست

و يف ضوء ما تقدم، يعتقد بعض الباحثني، بأن الرببر إمنا يفضلون تسمية أخرى، يطلقوا على أنفسهم، 
و اليت تعين، احلر، أو الشريف، أو النبيل، ورمبا كان  –بن باديس االيت أشار إليها  –وهي (اميازيغن)، مجع أمازيغ 

فيه، كما يوجد من الباحثني من يشري إىل تسميات أخرى، مثل  هلذا االسم عالقة بسكىن اجلبل، و التحصن
  املاسيد و النوميديني و املوريتانيني و الليبيني و اجليتوليني.

، "Moorsمور "ومن التسميات األخرى اليت تستخدم و بشكل خاص من قبل بعض األوروبيني، نشري إىل كلمة 
ن هذه الكلمة تستخدم حاليا بدالالت خمتلفة، فهي تستخدم حينا للداللة على املسلمني، أو كل أو احلقيقة 

  ميت إىل اإلسالم بصلة، وقد تستخدم للداللة على كل ما هو شرقي.ما
                                                           

1عبد الس#م بغدادي، الوحدة الوطنية و مشكلة ا�قليات في إفريقيا، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2000، ص 125.
  



 

 "Mauri"ويرى بعض الباحثني أن هذه التسمية، إمنا ترجع إىل العهد الروماين أيضا، حيث أطلقوا كلمة 
، وقد انتقلت كلمة Mauretania "موريتانيا"قليمهم، اسم إفريقيا من غري الرومان، وعلى إعلى سكان مشايل 

Mauri   من اللغة الرومانية إىل اللغات األوربية األخرى، مث استعمل اإلسبان كلمة"Moor"  للداللة على
ن هذه الكلمة  أ، بل األمازيغاملسلمني الذين فتحوا بالد األندلس، سواء كان هؤالء املسلمون من العرب أم من 

 "موريتانيا"فريقيا، و أجزاء من أوربا، ومن ذلك اشتقت فرنسا، اسم أكانت تطلق على كل املسلمني يف مشايل 
فريقيا الذي استعمرته يف بداية القرن، و الذي يعرف حاليا، باسم ألتطلقه على ذلك اجلزء من مشايل غرب 

تستخدم، من أا ، إال - وعلى الرغم من الدالالت الواسعة هلذه التسمية - ذا،، وهك"موريتانيا اإلسالمية"مجهورية 
  .2 األمازيغقبل البعض للداللة على 

و  "املغرب"و  "اجلزائر"وهناك تسمية فرعية أخرى، تطلق على مجاعة تعيش يف الصحراء الكربى جنويب 
التواريج "أو  "الطوارق"، وهذه التسمية هي "موريتانيا"و حىت  "مايل"و  "النيجر"و  "تشاد"، ومشايل "ليبيا"

Tuaregs " ،م جزء أو مجاعة من الرببر، يتكلمون لغة أو هلجة خاصة تدعى أ، إذ يرى كثري من الباحثني
، وهي األلفباء (األجبدية) رناغ أو التيفنايفيحمكية ومكتوبة، وتسمى حروفها بالت أمازيغيةالتماشيكية، وهي لغة 

ة املستعملة، و لكن معرفة هذه اللغة، يف بعض القبائل، و رمبا أكثرها أصبحت مقتصرة على كبار الرببرية الوحيد
إىل "ليبيا"الباحثني، أن الطوارق، إمنا هم شبيهون بالرببر، وهذا ما يدعو  بعضالسن يف أيامنا هذه، يف حني يرى 

 .ن أجبديتهم قريبة جدا من العربيةالسيما و أ اعتبارهم من العرب

د اتفق أغلب املؤرخني على معىن كلمة "مازيغ" و اليت يقصد ا الرجل احلر، أو الرجل النبيل أو وق
فهي دخيلة على اللغة األمازيغية، أطلقها اليونان على شعب ال يتحدث بلغتهم و من  "بربر"الشريف أما كلمة 

  .ني هؤالء جند األمازيغ و اجلرمانيبني
غري أن تسمية " بربر" بقيت لصيقة م لغاية بداية القرن العشرين امليالدي، وهي التسمية اليت اعتمد   

عند كتابته لتاريخ الرببر إذ جنده يقول : " و ما كان للرببر من اآلثار ما تشهد أخباره   "ابن خلدون"عليها املؤرخ 
مم العامل ديد بأسهم، كثري مجعهم، مضاهون ألم، شكلها، بأنه جيل عزيز على األيام و أم قوم مرهوب جانبه

  ".و أجياله من العرب و الفرس و الروم
من منظور عريب، فنرى أن معظم القواميس العربية القدمية و احلديثة ال  "أمازيغ"و إذا نظرنا إىل كلمة   

يت تذكرها املعاجم و تؤدي إىل هذه الكلمة، وال إىل مشتقاا مثل : مزغ أو أمزغ، أو مازغ، و الكلمة الإىل تشري 
: الشديد القلب، المزيرو  أمازر، ومجعه "مازر"، أو أن االسم احلقيقي لألمازيغ هو مزرنفس املفهوم تقريبا هي: 

  .3الراءألة التبادل بني الصوتني الغاء و وهذا التغيري يف حرف الغني إىل الراء رمبا يعود ذلك إىل مس
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، واليت األكثر تداوال  بني الباحثني، للداللة على الرببر دائما هي كلمة (مازيغ)و على أي حال، فإن التسمية 
  أستعملها يف هذه الدراسة بدال من الرببر.

  

  المطلب الثاني: أصل األمازيغ 
، فإم اختلفوا أيضا يف أصلهم، فهناك زمرة من "أمازيغ"مثلما اختلف الباحثون يف تأصيل كلمة 

و ذلك بدوافع ، بيةور أإىل أصول  األمازيغباملرحلة االستعمارية الفرنسية، حاولت أن ترجع الباحثني اليت ارتبطت 
استعمارية واضحة، من أجل ربط املغرب العريب بفرنسا من جانب، أو إحداث شرخ يف صفوف الوحدة الوطنية 
التارخيية بني أبناء الشعب العريب املغريب من جانب آخر، بل أن نفرا من هؤالء اشتط يف رأيه إىل درجة التشكيك 

فهناك  –سامية حامية   إىل جذور األمازيغسات، ترجع أصول ، بيد أن أغلب اآلراء و الدرااألمازيغيف إسالم 
من جنوب اجلزيرة العربية إىل مشايل افريقيا،  اهم من أصل سامي، هاجرو  األمازيغعدد كبري من الباحثني أكد بأن 

إما  كنعاين أو سامي محريي، مبعىن أم قدموا  –العديد من تلك املصادر، حتديدا إما إىل أصل سامي  نسبتهموقد 
من بالد كنعان (فلسطني) أو من اليمن، فالذين رأوا  بأم جاؤوا من أرض كنعان مثل املؤرخ العريب ابن عبد 
احلكم، يقولون: (ان الرببر كانوا مقيمني يف فلسطني)، أو إم هاجروا بعد انتصار داود على جالوت من اجتاه 

، "هنري لوت"ه بعض األوروبيني ، فمثال، يقول ذهب إلياملغرب، و الرواية نفسها جندها عند البكري، وهذا ما 
ألم قدموا من فلسطني بعدما  ؛ينعتون بالفلسطينيني "الرببر"كان قد كتب هو اآلخر، بأن   "بروكوب"بأن املؤرخ 

بن كنعان بن  "امازيغ"طردهم منها العربانيون)، ومن هنا نالحظ أن بعض املصادر تنسبهم إىل جد تارخيي، يدعى 
الرومان على مشايل إفريقيا، ومما  ييدأالكنعانية العربية، بعد سقوطها ب "صور"ح، الذي كان قد هاجر من مدينة نو 

.م، ق 1500منذ منتصف األلف الثاين قبل امليالد  الفينيقيني يف غرب البحر املتوسطيدعم هذا الرأي هو ظهور 
، وعلى طول الشواطئ اجلنوبية للمتوسط، وإقامتهم املراكز احلضارية "اسبانيا"ا و "سرديين"و "صقلية"وضفاف 

على طول ذلك الساحل، ومن أشهرها قرطاجة، اليت ظلت تشع حبضارا يف املتوسط طوال قرون عديدة، قبل أن 
تزاوجهم  ق.م، فاملرحلة الفينيقية يف إفريقيا الشمالية مخسة عشر قرنا، وقد أدى ذلك على 146خيرا الرومان سنة 

مع من سبقهم من السكان يف هذه املنطقة، مما أدى إىل تكون شعب أو مجاعة متميزة، (حبضارة رفيعة و أخالق 
قرطاجية خاصة)، وقد احتفظ هذا الشعب بتقاليد تلك احلضارة حىت يف ما بعد خراب العاصمة (قرطاجة)، وقد 

إىل افريقيا الشمالية، ألن املنطقة كانت قد عرفت  مهد هذا الشعب السبيل إىل دخول اإلسالم و اللغة العربية
  .4أصال انتشار لغة الفينيقيني، كما أا عرفت ديانة التوحيد من خالهلم أيضا

، إمنا فإنه يرى أن سكان بالد املغربمحريي، –أصل سامي  إىل) األمازيغأما الرأي الثاين  الذي ينسبهم (
 فالساللة ساللتني، إىل ينتسبون مازيغاأل أن إىل آخر فريق ذهبوي .يف األصل و األساس من بالد اليمنهم 

                                                           
  .128- 127 ، ص صعبد الس(م بغدادي ، مرجع سابق4



 

 الساللتان التقت مث سامية، الثانية والساللة  أوروبا مث آسيا من إفريقيا إىل نزحت اليت األوروبية اهلندية هي األوىل

 وشكل والعيون الشعر ولون السحنة يف مازيغاأل عند اخلصائص البشرية اختالف لنا يفسر ما وهذا باملغرب

   .5مثال وصنهاجة مصمودة بني القائم اخلالف أيضا يفسر ما وهذا اللهجات، وحىت اجلمجمة
تناول مشال خ يف القرن اخلامس قبل امليالد و وهو مؤرخ يوناين كتب عدة كتب يف التاري "هريودوت"يرى و 

  جنوب اليونان . "إجيه"إفريقيا بالذكر أن أصل األمازيغ نزحوا إىل مشال إفريقيا من اجلزر املوجودة ببحر 
تؤكد الدراسات احلديثة بأنه حدثت موجات هجرة كبرية من اجلزيرة العربية يف فرتات خمتلفة من عصور ما 

هناك حقيقة مهمة وهي أنه يف " :امحد فخري ""كتور يقـول العامل املصري الد و يف هذا الصدد قبل اإلسالم؛ 
األلف الرابع قبل امليالد وصلت هجرات من جنوب اجلزيرة العربية إىل مصر"؛ ويذكر الدكتور أسعد أشقر بأنه:" 

ق.م موجة هجرة من اجلزيرة العربية إىل بالد الرافدين وموجة هجرة إىل  3500ليس من قبيل املصادفة أن تقع عام 
    .6يف وقت واحد" "مصر"و "سورية"

 مازيغاألبأن "العرب .."يف اجلزء السادس من كتابه  96يف صفحة  "عبد الرمحن ابن خلدون"ويذكـر العامل        
يف  "اهلمداين"هنا يتفق مع ما ذكره العامل  ، وهو"يعرب بن قحطان"إىل بدوره الذي ينتسب  "بربر"ينتسبون إىل 

 "صنهاجة": بأن قبائل "اإلكليل"القرن الرابع اهلجري/العاشر امليالدي الذي يقول يف اجلزء األول من كتابه 
بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن  "بنو مرة"تنتسب إىل  "زناته"و "لواته"و "عهامة"و "كتامة"و

  .بن عريب بن زهري بن أمين بن اهلميسع بن محري بن سباء بن يشجب بن يعرب بن قحطان

من  األمازيغو انطالقا من اآلراء اليت تؤكد احندار  - تأسيسا على ذلك، فإن هناك عددا من الباحثنيو 
، األمازيغيرى بأن  –حلاميني هم خليط من الساميني و األفارقة أصول سامية، أو سامية حامية، على أساس أن ا

هم بقايا القبائل القدمية اليت كانت تسكن  "األمازيغ"يذهب إىل أن  "ابن خلدون"إمنا هم من أصل عريب، بل إن 
بين إسرائيل يقول:" وكان بني بين فلسطني هؤالء و بني حيث  األمازيغو اليت انقرضت باستثناء  "فلسطني"

و  "كنعان"و  "طنيفلس"حروب كثرية من الرببر إخوام، ومن سائر أوالد كنعان يضاهوم فيها، و دثرت أمة 
وسوعة يف تارخيه (م )w.langer(  "وليم النغر"ويقول املؤرخ األمريكي  " األمازيغ، مل يبق إال شعوا هلذا العهد
و انتشر فرع من عناصر البحر املتوسط و الصحراء، الطويلة الرؤوس و أقارم من العرب و تاريخ العامل): "

 بعد أن "عثمان سعدي"وهذا ما ذهب إليه   7و غريهم يف جنوب أوربا و مشال إفريقيا و الشرق األدىن " األمازيغ
البشرية األوىل من غريب آسيا و اجلزيرة الشاوية يف اجلزائر، بأن تاريخ اهلجرات  أمازيغىل إإىل انتمائه شخصيا  أشار

العربية، الذي حدث من قدمي الزمان  بفعل اجلفاف و التصحر احلاصل إثر انتهاء العصر اجلليدي، ومكتشفات 
اجلماجم البشرية املتماثلة و الراجعة إىل عصر واحد يف املغرب و املشرق العربيني، تثبت أن مجيع هذه األقوام، إمنا 
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  .52ص ، 1996(د.م)، ، د.ن) (،عروبة الشمال ا:فريقي عبر التاريخوا�مازيغ البربر عرب عاربة ، عثمان سعدي 



 

استعملها األملاين (شلوتزر ا هي تسمية حديثة جاء ا األوربيون ربية، ألن كلمة (سامي)، إمنهم من أصول ع
shlotzer أن  "عثمان سعدي"م و الصحيح أن التسمية جيب أن تكون عربية، لذا يرى 1781) ألول مرة عام

عرب  - الرببر–األصح، هو أن نطلق على هذه اجلماعات اسم (األقوام العربية)، وهو يؤكد يف كتابه (األمازيغ 
ز يف تأكيده على أكثر من ستني كتير و  -الرببر –ريخ) عروبة األمازيغ و عروبة الشمال اإلفريقي عرب التا–عاربة 

أو التسمية الصحيحة للرببر إمنا هي العربية، باعتبارهم مرجعا نصفها مراجع غربية، ومن هنا يستنتج بأن األصل 
   .قوما من األقوام العربية

و متسكه الشديد بأن أصول األمازيغ هي عربية لقي انتقادات شديدة  "عثمان سعديالدكتور"إال أن حتليل 
يف كتابه (التعريف باألمازيغ و أصوهلم) بأن  "حلسني بن شيخ آث ملويا"من بعض الباحثني، فقد أكد  اتام اورفض

ط اليت أثبتها يف كتابه من أن رأي األستاذ عثمان سعدي خاطئ و فاسد على حد تعبريه يف خمتلف النقا
األمازيغة،  و حارب اللغةهذا التوجه ستعمار كان ضد عليه بأن اال نزعة الرببرية ورد ستعمار الفرنسي دعا إىل الاال

  .ي على أن األمازيغ ذو أصول عربيةنتقادات خص ا نسب األمازيغ و خالفه يف الرأاه عدة وكذلك كانت ل
تارخييا من اجلزيرة العربية أو املشرق العريب، فاألستاذ  األمازيغوعلى أي حال، فإن معظم اآلراء ترجح قدوم 

حدرون (من جمموعتني نمعظم سكان املغرب العريب إمنا ي ، الذي كتب تاريخ املغرب، يرى أن"عبد اهللا العروي"
أحدمها مشال شرق، وهي  :دخلتا املغرب من منفذين خمتلفني متوسطتني، جاءت كلتامها من آسيا الغربية، لكنهما

عة متيل إىل البياض، و األخرى نفذت من جنوب شرق، وهي جمموعة امتزجت بالزنوج)، وهكذا فهو يؤكد و جمم
 ابن"قالكما  وثقافام ترجح الكفة حنو الشرق. األمازيغعددت اآلراء فإن الدراسات عن لغة قدماء بأنه مهما ت

 يةاالسكندر  إىل بل طرابلس إىل املغرب بالد تزل ومل ...حتصى وقبائل شعوب ذو جيل الرببر هؤالء(:"خلدون
 املغرب سكان هم الرببر) اآلدميني (يعين من اجليل " ...:وقال"8...قبلها ما وال يعرف أوهلا ال أزمنة منذ عامرة
األمازيغ إىل  "ابن خلدون"قد قسم و   ".9وأمصاره وضواحيه وأريافه تلوله من البسائط واجلبال وامأل القدم على

  : ةأقسام ثالث
، وهم قبائل جبلية مستقرها يف الغالب جببال األطلس (املغرب بن بر بن مازيغ "برنس"س: هم أبناء الربان .1

 .جلزائر و منهم الزواوةاألقصى) كما جندهم أيضا جببال جرجرة با

 .بليبيا "نفوسة"األبرت بن بر بن مازيغ، وهم قبائل رحالة منهم سكان جبل  "مادغيس"البرت: هم أبناء  .2

 وارق.طعلى وجوههم و منهم ال حراء باجلنوب، جيعلون لثاما أزرقامللثمون: وهم قبائل الص .3

أريافه وا البسائط و اجلبال من تلوله و ذا اجليل من اآلدميني هم سكان املغرب القدمي ، مأل:"ه"ابن خلدون"ويقول 
يصل يف ، و 10"ومن اخلوص والشجر ومن الشعر والوبرالطني اره، يتخذون البيوت من احلجارة و و ضواحيه و أمص
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وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان ابو عبد الرحمن ابن محمد المغربي ابن خلدون، العبر  

  .1971ا�كبر، مؤسسة ا�علمي للمطبوعات، بيروت، 
9
  .26ص  ،نفس المرجع  

10
  .60ص  ،2006،دار الخلدونية، القبة، الجزائر ،التعريف با�مازيغ وأصولھم، لحسين بن شيخ آث ملويا  



 

على  ني من نسابتهم يذكرونهو من ولد كنعان بن حام إال أن احملققبأن هذا اجليل آخر املطاف إىل أن الصحيح 
  .أم من ولد مازيغ بن كنعان

  
  شبكة من األجناس الفرع األول: 

ال شك أنه منذ أوائل عصور التاريخ استقرت ببالد املغرب شعوب خمتلفة شديدة االختالف، واذا حنن 
األوربيني الذين استقروا منذ ما استثنينا الشعوب اليت مل متتزج بصفة  عامة بالسكان األصليني أو املندجمني، مثل 

يقرب من قرن، أو اليهود الذين أتوا يف دفعات متتابعة منذ العصور القدمية، فإننا نالحظ استيطان الساميني 
 -وج، غري أن هذه العناصر املختلفة(الفينيقيني و العرب) و اهلنديني األوربيني (الوندال و اليونان) و األتراك و الزن

فقد أتت يف عدد ضئيل جدا حبيث تعذر عليها تغيري املقومات اجلنسية  -بالسكان املستقرينوإن هي امتزجت 
بإفريقيا الشمالية، فالوندال كانوا مثانني ألفا و كذلك العرب املستوطنون فعددهم مل يكن كبريا جدا، فاجليوش 

وليام ألف رجل تقريبا، وكما قال " 150: السابع و الثامن بلغ جمموعها من الشرق إىل افريقيا يف القرننياملرسلة 
، غري أنه من األمازيغيةالثورات احات القتال مدة الغزو الطويلة و ": جيب أن نعترب اخلسائر يف األرواح بسمارسي

املبشرين الذين كلفوا بنشر تعاليم و األطفال و املوظفني و التجار و الواجب أن نزيد على هذه اموعة النساء 
، وجمموع هؤالء مجيعا مائيت ألف أو ثالمثائة من الدخالء على أكثر تقدير، أما فيما خيص األمازيغاإلسالم بني 

، ولكن ليس هناك ما يدعى إىل االعتقاد بأا كانت  - ولو تقريبية- العناصر األخرى املستوطنة فليس لدينا أرقام 
مفعول قوي فيما خيص واقع البالد اجلنسي، كبرية العدد، و يف اجلملة ال نرى أن واحدا منها أمكن أن يكون له 

  .كاناصة إذا حنن مل ننس أن املستوطنني كانوا يتعاقبون يف الزمان، وينتشرون يف املو خب
ض عمع اعتبار ب –اليوم  األمازيغفهذه املالحظات تدعونا إىل التفكري يف أن السكان الذين يعمرون بالد 

يعمروا يف أوائل عصور التاريخ، لكن يكفي أن نقارن بني  امليزابيني  هم أنفسهم الذين كانوا –عمليات التوليد 
 يو القامات القصرية و اللون األمسر و الوجوه املفلطحة وبني سكان جبال القبائل ذو  البيضويةالرؤوس  يذو 

ك إىل حد و الشعر األشقر أو األصهب غالبا، لندر  ،و النظرة الصافية ،و القامات القصرية ،الرؤوس املستطيلة
ال يكونون جنسا منسجما من حيث االنرتوبولوجية و ال شك أنه حدث خالل عصور ما قبل  األمازيغاليقني أن 

-ق ألوانه و باج اجلسدية احلالية، وأنه من السالتاريخ اختالط كبري بني خمتلف عناصر السكان انبثقت منه النماذ 
أن ندعى توضيح خفايا االمتزاجات الواقعة  -احلالة اليت عليها اآلنأحباثنا االنرتوبولوجية يف إفريقيا الشمالية على 

يستمد أصوله  األمازيغييف العصر النيولييت و ما قبله توضيحا كامال، غري أن أحباثا حديثة تسمح لنا باالعتقاد أن 
، ومهما يكن (préméditerranéen)من عنصرين أساسيني: إنسان مشىت العريب و إنسان ما قبل املتوسط 

  . اليني تبني تنوعهم االنرتوبولوجياحل األمازيغالحظات قدمية ومستمدة من أغلب املاألمر فإن 
  



 

   Chantre(11( "شانتر") و Bertholon( "برتولون"تصنيف الفرع الثاني: 
  أصناف : ةالشرقي إىل ثالث األمازيغمت تقسيم سكان بالد  1913يف سنة 

مستطيل الرأس، متوسط األنف، أسود الشعر، بشرته صدأة و صبغها أمحر يضرب : وهو قصري القامة  1صنفال
  ).Collignonضبطه كولينيون (الذي )  Ellezإىل السمرة وهو صنف االس (

: وهو قصري القامة بيضى الرأس، دقيق األنف طويله، أسود الشعر يف عينيه دكنة، ويف بشرته صدأة  2صنفال
  ."كولينيون"ضبطه الذي  "جربة"صنف فرة، وهو صبغها ضارب إىل الص

عينان له إذا كان أصيال، و  شعر أشقردقيق األنف طويله، له  ،: وهو طويل القامة مستطيل الرأس 3صنفال
  :التوليد و تفرع عنه نوعان آخران زرقاوان و بشرة بيضاء وردية اللون، لكن هذا الصنف داخله

 ي الرأس.و ولكنه بيض 3صنف الله خصائص أ. 

 .   "كولينيون"ضبطه و قد ، شرته أكثر دكنة، وهو صنف الواحاتمولد من أصل زجني، أنفه منتشر و بب. 

له في و الصنف ذو الرأس البيض أماو الصنف ذو الرأس املستطيل و القامة القصرية له صالت باجلنس املتوسطي، 
يا)، والصنف ذو الرأس املستطيل اصة فرنسا ( دردونخبعالقة بأصناف آسيا الصغرى الشبيهة به (أكراد)، و 

  القامة الطويلة له صالت باجلنس األوريب املعرب عنه بالشمايل.و 
" أنه يوجد يف بالد القبائل نوع من األجساد واضح املعامل ولو أنه أقل  لوبالنو هكذا يرى الدكتور " 

طوله، فإما طالة الرأس ودقة األنف و مة و استدقة مما جند عليه الطوارق غري أنه و إن تشابه الصنفان يف طول القا
 أمازيغما نعرفه عن بالنسبة للشاوية وسكان الريف، و  خيتلفان يف كل اخلصائص األخرى، و يظهر أن األمر باملثل

لوسط واجلنوب القريب من صنف اصنف الشمال الشبيه بالقبائلي، و  :املغرب األقصى ميكننا من ضبط صنفني
  . الطوارق

  

  األمازيغيةاللغة أو اللهجات  المطلب الثالث:
اللهجات أيضا هنا يف حتديد مصدر اللغة و  ، يرافقنااألمازيغإن اإلشكال الذي واجهنا يف حتديد أصول 

 محمد"و، "كارل ماينهوف"و، "غوتييه"، فهناك من حاول إرجاعها إىل أصل حامي، مثل الفرنسي األمازيغية
ة األكادية والبابلية حامية، وتنتمي احلامية إىل اللغ –أصول سامية ، يف حني أرجعها البعض اآلخر إىل "مكرم

، وهو من األساتذة املعروفني بدراسام العميقة "جوزيف غرينبرغ"قد رأى القدمية وهي من أقدم اللغات، و 
روآسيوية، مساها باموعة األفاللغات السامية تعود كلها إىل أصل واحد، وقد لغات اإلفريقية، أن لغة الرببر و ل
  .األمازيغمن القرابة الروحية بني العرب و  دون أن تستند إىل شيء –يف رأيه  –القرابة اللغوية لن تكون قائمة و 
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احلامية، اليت –مع اللغات السامية األمازيغية وهذا ما ذهب إليه عامل اللغة (مرسيل كوين) الذي يصنف 
الشيء نفسه أكده الباحث (دافيد و  ،غريهاة و املصرية القدميربية، و ، اللغة العربية، و العاألمازيغيةتشمل إضافة إىل 

حامية، أو ما يسمى أحيانا افروآسيوية، يف  –، ومنها التماشيكية، إمنا هي لغة سامية األمازيغيةدليب منت) أن 
لذلك، فإنه قام ، ويف إطار اثباته األمازيغيةإىل تأكيد األصول العربية املباشرة للغة  "عثمان سعدي"حني ذهب 

بإجراء دراسة مقارنة بني أجبدية قبائل الطوارق (التيفيناغ) من جهة، وبني عدد من اللغات السامية من جهة ثانية، 
الشني مي، والذال مثل الدال العربية و اآلراالتيفيناغ) مثل اجليم الفينيقي و وتوصل مثال إىل أن حرف األلف بـ (

أكثر من النصف) متطابقة الشكل مع ، وحروف لغة الطوارق (12الكنعاين ...اخليالتيفناغ يشبه املصري القدمي و 
كيب اللغوي و القواعد النحوية أجبديات اللغات السامية القدمية، و يثبت التشابه بني الرببرية و العربية يف الرت 

فهي تستعمل  األمازيغيةأما  التشابه يف تاء التأنيث ويقول أن العربية تستعمل التاء للتأنيثوالصرفية و االشتقاق و 
  .ويرى أن التاء متقاربة مع الثاء الثاء بدل التاء

ما هي إال إحدى اللهجات العربية القدمية اليت  األمازيغيةوينتهي إىل القول:( إنين صرت متيقنا بأن اللغة  
 األمازيغيةليت تكلمت ( اللهجة) تفرعت من اللغة العربية األم ، اليت يعترب مهدها اجلزيرة العربية ، مث إن القبائل ا

مما يؤكد ذلك وجود بعض القبائل جبنوب اليمن ال زالت تتكلم لغة يعها بلغتها إىل مشال افريقيا، و انتقلت مج
   .13شبيهة بالرببرية )

احلياة ة واملتداولة يف و يضرب املؤلف أمثلة عديدة لتزكية اعتقاده عن املفردات الرببرية احملرفة عن اللغة العربي
رببرية حيث يذكر أن هناك تشاا واضحا بني (اللغة ال "أمحد بن نعمان"، وهذا ما يؤكده باحث آخر، هو اليومية

احلالية مبا فيها  األمازيغية، وخمارج احلروف، حىت أن مجيع احلروف العربية موجودة يف اللغة واللغة العربية يف النطق
ة عما سواها من حتملها نظرياا يف اللغة العربية مع شيء طفيف من حرف الضاد الذي تتميز به اللغة العربي

التحويل يف النطق)، وقد قام الباحث املذكور مبقارنة الستنتاج هذه النسبة، وقدم لنا بعض املفردات املتقاربة يف 
  : لتشابه الكبري إىل عاملني أساسني، أسباب هذا ا"د.نعمان"اللغتني، و قد أرجع 

، اليت دامت عشرة قرون قبل امليالداحلضارة القرطاجنية  أثناء ازدهاررها تأث بالفينيقية و زيغاألمااختالط   . أ
اللغة الفينيقية كما هو معروف من اللغات السامية و الفينيقيون معا، و  األمازيغو اليت شارك يف بنائها 

 .حد بعيد إىلمثل اللغة العربية وشبيهة ا 

ك العديد من ىل ذلإاللغات السامية، كما ذهب  عناللغات املتفرعة  ذاا من األمازيغيةإن اللغة   . ب
 .الباحثني واملؤرخني

، بأن "غرينبرغ"، خيربنا عامل اللغويات األمازيغيةالكبريين بني اللغتني العربية و  التداخلوعن التقارب و 
نفسه،  ، ويف الوقت"أمازيغ"(اللهجات العربية تشرتك يف كثري من اخلصائص اليت اكتسبتها نتيجة احتكاكها بلغة 
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، حتتوي على عدد كبري من املفردات املستعارة من اللغة العربية، وعلى بعض األصوات جند أن لغة الرببر بدورها
  اليت دخلتها نتيجة لألثر العريب).

، يف املغرب (مراكش) هاللهجات، أبرزها ثالث هلجات رئيس، على عدد كبري من األمازيغيةوتنطوي اللغة 
السلسلة اجلبلية  –فهناك (سكان جبال الريف  ،تتوزع هذه اللهجات على ثالث مناطق جغرافية من املغربو 

ان جبال الريف، نسبة إىل الروافة، سك –تاريفيت  –و يتحدثون هلجة خاصة تسمى  –احملاذية للبحر املتوسط 
ازيغت مت – و يتحدثون هلجة خاصة أيضا تسمىوهناك سكان جبال األطلس املتوسط و جزء من األطلس الكبري

اقليم سوس خاصة  –هناك سكان اجلنوب ما بني مدينة مراكش و الصحراء الغربية و   - اميازغن  –نسبة إىل  –
فضال عن أن التفاهم بني أهلها : الشلوح، و نسبة إىل إىل  –تشلحيت  –و يتحدثون هلجة خاصة تسمى   - 

إصاته (صوت) فإن كل مة بنفسها، مفردات وتراكيب و هذه اللهجات الثالث غري ممكن، إذ كل واحدة منها قائ
   .ا واحدة منها ذات هلجات فرعية يصعب يف كثري من األحيان التفاهم

السكىن وبعد بعضها عن بعض  اطقأن (اختالف من 14"حممد عابد اجلابري"يف سياق ذلك، يؤكد و 
ط وحركة الرتابالتفاهم جعل عالقة التداخل و اختالف اللهجات إىل الدرجة اليت يستحيل معها التواصل و و 

، عرب – أمازيغ، و أمازيغ –: عرب يات اليوم، كما باألمس، يف اجتاه، على مجيع املستو االندماج االجتماعي تتم
جنوبا وشرقا، هي أقوى كان العرب ااورين هلم مشاال و (الشلوح) وبني السجنوب املغرب  أمازيغمثل العالقة بني 

الثالث بعضها مع بعض، سواء تعلق األمر بعالقات املصاهرة و  األمازيغيةمبا ال يقاس، من العالقة بني الفئات 
 املغرب تقوم على عرب يف – أمازيغالنتيجة أن ثنائية ريمها من العالقات االجتماعية، و الزواج أو التجارة أو غ

  .االتصال، وليس على االنفصال)
إمنا  األمازيغية، هو أن اللغة أو اللهجات األمازيغبني العرب و  ومما يشجع على ذلك االتصال و التالحم

، هي هلجة حملية يتكلم األمازيغية، هي هلجات كالم فقط، أي أن األمازيغيةية، فاللهجات ههي لغة ختاطب شف
اليت يتحدث  "اشيكيةالتم"ا، ولكنها ال تكتب يف عموم بلدان املغرب العريب، باستثناء هلجة أو لغة واحدة، هي 

ا الطوارق يف الصحراء الكربى، علما بأن لألجبدية التماشيكية املسماة بالتيفيناغ، عالقة قوية باألجبدية العربية، 
يناغ مل تكتب باستمرار على أية حال يف املغرب، وهذا ما رفع من جاذبية اللغة العربية مع التأكيد بأن التيف

، مثل القصص األمازيغي، كانت باللغة العربية، أما األدب األمازيغالعريقة، فأكثر الوثائق اليت عثر عليها بني 
   .يف الصدور ي و حيفظهواألغاين و الشعر فهو أدب شف

 يف أحباثه اخلاصة خبط التيفناغ إىل أن هذا األخري Salem Chaker "شاكر سامل"وقد توصل األستاذ 
فهو  "التاسيلي"اليت جندها يف مجيع مناطق مشال إفريقيا و على اخلصوص مبنطقة مستنبط من الكتابة التصويرية و 

ة، وقد متكن يقول :" لقد سبقت حروف التيفناغ احلالية ما يسمى بالكتابات التوارقية القدمية أو الصحراوي
من نقل عدة أنواع من التيفناغ القدمي، وتضاف إىل تلك احلروف  1920يف سنة  Foucauld "فوكولد"الباحث 

                                                           
14

  .132-131عبد الس(م بغدادي ، مرجع سابق ، ص ص   



 

التيفناغية، احلروف املوجودة يف جزر الكناري اليت هي من أسرة احلروف الرببرية، ومتتد تلك احلروف على مدى 
  . 15عدة قرون، وقد جتاوز األلف سنة، شهدت خالهلا تطور اللغة و كتاباا..."

الفينيقي بكثري، وهو لتيفناغ أقدم من اخلطني العريب و أن خط ا "يخ ٍآث ملوياحلسني بن ش"ويرى األستاذ 
فها عن اللغات السامية و احلامية، ويستند يف حتليله إىل عدة مستقل بذاته استقالل اللغة األمازيغية و اختال

ومنطقة القبائل  "اهلقار"و "سوق أهراس"و مناطق أخرى كمنطقة  "ماسينيسا"كتشافات أثرية كضريح امللك ا 
  .وغريها

  
  المطلب الرابع: تاريخ األمازيغ

 لبالد الفتح عملية إسهام فعال يف احلضارة العربية اإلسالمية،إذ استغرقت لألمازيغمن املعروف أنه كان 

 الفتوحات اإلسالمية لبالد بدأت م 614 العاص بن عمرو محلة، فبعد ةسن 70 حوايل وهي طويلة مدة املغرب

 البيزنطيني خطر من الغربية مصر حدود منيأمصر لت ووايل العاص بن بقيادة عمر مباشرة مصر فتح بعد املغرب

جليوش بالد املغرب  اً قائد "لعقبة بن نافع" "يب سفيانأبن معاوية "ختيار ااملغرب، و قد كان  حيكمون كانوا الذين
، وكانت محالت كثرية على بالد املغرب اليت القت صعوبات مع األول مث أصبح األمر معاكسا إذ أصبح موفقا

-م693( "حسان بن نعمان"األمازيغ هم السابقون ملساعدة املسلمني ملسرية الفتح اإلسالمي، وكانت محلة 
من أهم احلمالت نظرا ألا القت مقاومة عنيفة من قبل امرأة  "عبد امللك بن مروان") الذي نصبه اخلليفة م704

، وذا مت م700ت حتفها يف أواخر يو لق "حسان بن نعمان"لكنها سرعان ما انقلب عليها  "الكاهنة"تدعى 
  ..تعرض هلا اإلسالم يف هذه البالدفتح معظم بالد املغرب وانتهت املقاومة اليت 

، كما "طارق بن زياد"بقيادة  م711 ةوام العرب يف فتح األندلس سنمع إخ مهموكان لألمازيغ دور  
قامت هلم دول معروفة، من أشهرها دولتا املرابطني و املوحدين، اللتان كان هلما دور كبري يف توحيد املمالك العربية 

كبري يف نشر اإلسالم يف ما كان هلاتني الدولتني إسهام  ايل افريقيا و بالد األندلس، كاإلسالمية اليت قامت يف مش
ابن "النحوية، أال وهو لعرب من واضعي القواعد الصرفية و غريب إفريقيا وظهر يف تلك املرحلة أحد أبرز اللغويني ا

، لألمازيغوال أدل على هذا الدور االجيايب   "ابن خلدون"درس  الذي، "مقلة"املولود يف مدينة  "املعاطي الرببري
كبرية (فاطمة بنت حممد الفهري القريواين)، هي اليت انشأت جامعة القرويني العريقة   زيغيةأمامن أن سيدة مغربية 

   .16ميالدية 859هـ/ 245مبدينة فاس سنة 
  التوزيع الجغرافي لألمازيغ في شمال افريقيا الفرع األول: 
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بالد املغرب  يفاألمازيغ متتد شرقا حىت غرب اإلسكندرية املصرية و غربا حىت احمليط األطلسي  بالد
البحر األبيض املتوسط، وجنوبا مايل والنيجر والتشاد  موريتانيا و الصحراء الغربية و السنغال و مشاالاألقصى و 

 .17السودانو 

 "نفوسة"يف جبل يتواجدون ، و يف ليبيا "سيوة"ففي مصر يتواجد األمازيغ يف واحة تقع يف الشمال الغريب تدعى 
ألف  55 بنحو "ليبيا"ويقدر عددهم يف  "زوارة"و أيضا يف سواحل  "أوجيالت"و سكىن و  "غدامس"و واحات 

و  "شنني"و يف  "تامزرت"و  "جربة"و يف قرى على جزيرة  "أحواش"يتواجدون يف فهم  "تونس"يف أما نسمة، 
لألمازيغية يف نتشارا ابال منازع املنطقة األكثر  تعد  بالد القبائلفإن يف اجلزائر  ، أما"تاطوين"شرق  "دويرات"

والزالت إىل اليوم بعض  ،وادي ميزاب مجاعة أمازيغة أخرىيف ربوعها و حتتضن األوراس فئة هامة من الشاوية و 
 يفثالث مناطق كربى توجد املناطق يف جبال القصور باجلنوب الوهراين و إليزي و ورقلة، أما يف املغرب األقصى 

نوب الغريب و يف و اجل ،يف اجلنوبو  ،يف األطلس الوسيطو  يف الوسط": تريفيتتتحدث "مشال الريف هلجة 
يف موريطانيا يرتكز األمازيغ يف منطقة واقعة مشال أما األطلس السفلي الذي يشكل بالد الشلوح، و  ،األطلس العايل

غية ألف نسمة يشكلون جمموعة أمازي 800بـ ، باإلضافة إىل إقليم كبري هم الطوارق يقدر عددهم "السينغال"ر 
، و ينبغي أيضا "نيجرييا"و  "بوركينافاسو"و  "ليبيا"ور"اجلزائ"و "مايل"و "النيجر"هامة متناثرة بشكل متكافئ بني 

ألف مهاجر أمازيغي بني  900وحدها تضم حوايل  "فرنسا"احتساب جالية أمازيغية هامة منتشرة يف أوربا إذ أن 
  .  18وجه اخلصوصعلى مغاربة وجزائريني 

املغرب، جمموع السكان يف كل من اجلزائر و وختتلف التقديرات، باختالف املصادر يف حتديد نسبتهم إىل 
  .باملئة من جمموع السكان 25إىل  20ففي اجلزائر تتفاوت النسبة ما بني 

ا، ، حيث يتواجد هناك نصفهم تقريباجلزائر بشكل خاص يف منطقة القبائل، مشايل شرقي اجلزائر أمازيغويرتكز 
، حيث تقطن قبائل الشاوية، و هناك قبائل املزاب يف ئل  كما ينتشرون يف جبال األوراسالقبا أمازيغيسمون و 

اجلنوب و الذين جييدون العربية مئة باملئة، والطوارق الذين يتواجدون يف الصحراء، ويقدر البعض عددهم 
هم إىل أربعمئة ألف يف كل من مايل و (الطوارق) بعشرة آالف شخص يف الصحراء الكربى، يف حني يصل عدد

  النيجر ، أما على احلدود اجلزائرية الليبية اجلنوبية، فيصل عددهم إىل بعض عشرات من اآلالف.
املغرب بدورهم على  أمازيغمليون نسمة، ويتوزع  5.5إىل  3يف اجلزائر، ما بني  األمازيغو ترتاوح أعداد 

الريف (مشايل املغرب) و جنوب جبال أطلس و  أمازيغثر بالثقافة العربية، مثل أأربع جمموعات قبلية بعضها ت
ه، مثل و البعض الثالث، أكثر انطواء على ذات ،وادي سوس أمازيغالبعض اآلخر خضع للمؤثرات االفريقية مثل 

  . 19بربر جبال األطلس األوسط أو األعلى
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  في الماضيطبيعة مهنهم و حياتهم الفرع الثاني: 
بشكل عام، أعمال الزراعة، و تتنوع طبيعة زراعتهم باختالف طبيعة املناطق اليت  األمازيغميتهن 

يتواجدون فيها، حيث ترتاوح بني زراعة احلبوب كالقمح و الشعري، وبني زراعة األشجار املثمرة، مثل الزيتون و 
الذين يعيشون يف الصحراء مثل الطوارق، الكروم و التني والنخيل، كما ميارس البعض منهم، أعمال التجارة، أما 

إىل امتهان أبناء اجليل املعاصر  وكذافإم ميتهنون جتارة القوافل و الصيد، إضافة إىل أعمال الزراعة و الرعي، 
خمتلف املهن اليت تتطلب قدرا من التعليم و التدريب الفين، مثل الطب و اهلندسة و التدريس و غريها، و ذلك 

لتعليم و التدريب الفين، مثل الطب و اهلندسة و التدريس و غريها، وذلك بفعل انتشار التعليم و بفعل انتشار ا
  .ما يف املدن و القرى ااورةسيالثقافة بني مجيع املواطنني، وال

و  "كتامة"و "صنهاجة"و  "قبائل زناتة"، و السيما خارج املدن، على جمموعة من القبائل، اشهرها األمازيغويتوزع 
، كان قد تعرب حبيث األمازيغية، علما بأن كثريا من القبائل "اجلزائر"يف  "الشاوية"يف املغرب، و  "املصامدة"

   .د قرون عديدة من التاريخ املشرتكبني القبائل العربية، بعأصبح من العسري التمييز بينهما و 
 :فيقول بالرتتيب مازيغاأل أحوال يصف لنا" خلدون ابن "ن إ مث

 "... واألوبار األشعار ومن ومن اخلصاص والشجر والطني احلجارة من البيوت مساكنهم " يتخذون 1 -

الريف  وزون فيهاجايت الو  الرحلة من قرب فيما النتجاع املراعي والغلب منهم العز أهل ويظمن " معائشهم 2 -
 ..."االنتاج و للركوب الغالب يف واخليل .والبقر الشاة ومكاسبهم .األملس والقفر إىل الصحراء

 عليها ويفرغون .املعلمة باألكسية العماء ويشتملون الصوف، من أثاثهم وأكثر وأثاثهم " ولباسهم مالبسهم - 3

  .20باحللق" يتعاهدوا ورمبا حاسرة -الغالب يف-ورؤوسهم  .الكحل الربانس
  

:بحث الثانيالم  
مفهوم األمن و أبعاده    

 
األفراد واجلماعات واألمم تسعي إىل حتقيقه بشىت السبل، باعتباره العامل كان األمن والزال هاجس 

اجلوهري الذي حيفظ الوجود اإلنساين  ومينحه مكانه يف احلياة بكرامة ، لذلك فقد رافق تصور احلياة املطمئنة 
اء  وغريزة الدفاع عن اآلمنة   كل العصور واألزمنة، مبا يتفق مع الفطرة اليت ٌجبل عليها البشر  وهي غريزة البق

احلياة وسالمة اجلسد واحلرية، وتطورت أساليب الدفاع واحلفاظ على األمن بتطور وسائل التقنية اليت توصل إليها 
اإلنسان من العصور البدائية واحلجرية إىل الزراعة فالصناعة وتطور وسائل املواصالت إىل تكنولوجيا االتصاالت 

  إىل تقنية املعلومات.
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وهناك مشروع لشيء أيضا األمن يف حد ذاته شيء أساسي لإلنسان وللمجتمع، وهو حق أن ة احلقيقو 
هذا احلق نص عليه يف أغلب النصوص  يف األمن كحق مجاعي لإلنسانية، أو اتفاقية حول احلق اشبه إعالني

إلحساس و جيب أن ننتبه إىل أن األمن هو أيضا مطلب شخصي مع أن موضوع ااملتعلقة حبقوق اإلنسان، 
  إن كان موجودا.و حتس باألمن فاألمن غري موجود حىت  ال، إذا أنت باألمن ال ميكن ضبطه و حتليله

وقد تعددت مفاهيم األمن وأبعاده يف ضوء التحوالت اليت يشهدها العامل مع بروز أخطار جديدة ومتغريات     
سواء منها ما يتعلق حبياة الفرد أو اجلماعة، وجتاوزت األطر التقليدية  ،نساق احلياتيةتركت آثارها على مجيع األ

  ملفهوم األمن املتعلقة حبماية اإلنسان من التهديدات املباشرة حلياته
 

  المضامين المختلفة لمفهوم األمنالمطلب األول: 
 باألمن من حيث املفهوم تتسم باالختالف والتوسع الكبريين بني الباحثني واملهتمني مفهوم األمن ن دراسة إ

إىل شخصية ونفسية الباحث اليت تتداخل يعود وذلك راجع إىل املقاربة اليت استخدمت لتحليل املصطلح وكذلك 
  .مع حميطه اجلغرايف والسياسي واالجتماعي

  
  
 

  مفهوم األمنالفرع األول: 
فقد كانت األفكار  ،العاملية الثانيةقد تطور مفهوم األمن نتيجة للعديد من العوامل أمهها، جتربة احلرب 

اخلارجية، جيب أن يكون منوطا بقواا  السيماالسائدة قبل احلرب العاملية الثانية ترى أن محاية الدولة من األخطار 
ت الدول أمهية خاصة للنواحي العسكرية دون غريها، ولكن جتربة احلرب العاملية لاملسلحة فحسب ولذلك أو 

على الدول أن تغري نظرا ملفهوم األمن بعدما ثبت أن األمن مل يعد يقتصر على النواحي  هالثانية أوضحت أن
االقتصادية كما أن محاية الدولة وة ترتكز على املقومات املالية و أن القرية بل اتسع ليشمل جوانب أخرى، و العسك

  .ن محايتها من التهديدات اخلارجيةمن الداخل ال يقل أمهية م
اصة يف تطور وسائل النقل وأدوات خب و هو أثر التطورات العلمية احلديثة على مفهوم األمن و العامل الثاين

ور يف أرجاء أخرى من العامل ، فأصبحت الدول ذات قدرة أكرب و أسرع مبعرفة ما يدور بأقاليمها و ما يداالتصال
 التقنيات العلمية املختلفة مل تعد أمام هذا التطور اهلائل يفأصبح ملفهوم األمن تعريف مغاير و ، و هكذا أيضا

  .سكرية واالقتصادية لتحقيق أمنهاالذايت يف ااالت الع اعتماد سياسة العزلة أو االكتفاءالدولة قادرة على 
يتمثل يف تطور مفهوم األمن بتطور وظيفة الدولة، فقد كانت وظيفة الدولة قاصرة على العامل اآلخر و 

مليادين االقتصادية و الثقافية اليوم فقد اتسعت أبعاد تدخل الدولة يف كثري من ا احملافظة على األمن فقط أما
أصبح من واجب الدولة احملافظة على كياا السياسي و االقتصادي ورفع مستوى املعيشة ملواطنيها، أما بالنسبة و 



 

سالم اتسع ليشمل أوجه للمجال الدويل فقد حدث تطور مماثل فبعد أن كان دور الدولة يرتكز على اخلرب و ال
قتصادية، وقد صاحب هذا التطور يف وظيفة ستثمار و التنمية االيف جماالت خمتلفة كالتجارة و اال التعاون الدويل

أصبح األمن مبفهومه الواسع يهدف إىل حتقيق رجي تطور مماثل يف مفهوم األمن و الدولة يف االني الداخلي و اخلا
  يت تعمل فيها الدولة . األمن يف خمتلف ااالت ال

 م1947جتدر اإلشارة أن مصطلح األمن هو من املصطلحات احلديثة و اليت استخدمت أول مرة عام و 
، و الواقع أن األمم املتحدة كانت أسبق من الدول يف استخدامها أنشئ جملس األمن القومي األمريكيحيث 

اصد األمم املتحدة "حفظ السلم من بني مق هعلى أن 1/1يف املادة  ميثاقهاملصطلح األمن الدويل حينما نص 
  .21"نياألمن الدوليو 

ومع اية احلرب الباردة و تصلب عود " التهديدات اجلديدة " و غلبة منط الصراعات الداخلية (داخل   
تحليل طبيعة الدولة الواحدة) على الصراعات بني الدول و تنامي ظاهرة العوملة مل يعد املنظور الواقعي لألمن كافيا ل

 القضايا األمنية املختلفة و املعقدة و اليت تبتعد تدرجييا عن الدائرة العسكرية .

ة توفر و يهدف األمن إىل محاية الدولة من الداخل، ودفع التهديد اخلارجي عنها، مبا يكفل لشعبها حياة مستقر 
  .نهوض و التقدم و االزدهارالهلا أقصى استغالل لطاقة 

ه إىل التكنولوجيا، التعليم، النمو اطا وثيقا بالعامل العسكري بل تعد يرتبط ارتباإذ أن األمن مل  
االقتصادي، املعلومات ... طبعا يف ظل نظام يفتقر إىل سلطة عليا لفص الصراعات يبقى العامل العسكري 

وة العاملية اليوم تتأسس لكنها مل تعد كافية بسبب طبيعة التهديدات، فالق ،الوسيلة النهائية حلماية الدول لنفسها
hard powerالقوة الصلبة و   soft powerعلى مصادر هي من قبيل القوة اللينة 

*22
.  

 رض سالمته وسالمة ممتلكاته للخطرمفهوم األمن يف نظرية العقد هو األمن العام، محاية الفرد من أي اعتداء يع
نتيجة لالغرتاب الذي حيدث بسبب انعدام األمن، أي أن الناس يتنازلون ويغرتبون عن حقوقهم نتيجة أيضا وهو 

ة، فاالغرتاب مع أمن وحرية مقيدة هو يعيلطبالة ااحلالنعدام أمنهم و انعدام قوم وقدرم على محاية أنفسهم يف 
  .23بديل احلرية املطلقة مع انعدام األمن

القدرة تعريف املفهوم الشامل لألمن هو "سرتاتيجية بأن ستاذ الدراسات االأ "نيزكريا حس"ويرى الدكتور 
اليت تتمكن ا الدولة من انطالق مصادر قوا الداخلية واخلارجية االقتصادية والعسكرية يف شىت ااالت ملواجهة 

املَؤّمن لتلك القوى يف احلاضر  . مع استمرار االنطالقواخلارج ويف حاليت الّسلم واحلربمصادر اخلطر يف الداخل 
  واملستقبل ".
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على الرغم من حداثة الدراسات يف موضوع " األمن " فإن مفاهيم " األمن " قد أصبحت حمددة وواضحة يف 
فكر وعقل القيادات السياسية والفكرية يف الكثري من الدول وقد برزت كتابات متعددة يف هدا اال، وشاعت 

يلي " " واألمن اإلسرائ " "يبي األمريكي" واألمن القومي األور ره لعل أبرزها "األمن القوممفاهيم بعينها يف إطا
  ." قبل تفككهواألمن القومي السوفيييت

ور الذي يسود الفرد أو األمن: إىل شعور و إىل إجراء، فاألمن برأيه هو الشع "عبد الكرمي نافع"يقسم 
و اطمئنان اتمع إىل زوال ما يهدده من خماطر ذلك األمن كشعور، شباع الدوافع العضوية و النفسية إاجلماعة ب

أما األمن كإجراء فهو ما يصدر عن الفرد أو اجلماعة لتحقيق حاجاا األساسية أو لرد العدوان عن كياا  
  .24ككل

 سالمةستقالل السياسي للدولة و أن املفهوم الواسع لألمن ميثل كل ما حيقق اال "الغنيمي"يرى األستاذ   
 ميسه أي إجراء أو تدبري من شأنه أن يؤثر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على  أراضيها و استقالهلا السياسي وال

  كيان الدولة .
الميس رر من التهديد العسكري اخلارجي و فريى أن مفهوم األمن ال يقتصر على التح "بطرس غايل"أما 

جتماعي ألن قتصادي واالستقرار السياسي واالد ليشمل االتإمنا ميو  ة وسيادا ووحدا اإلقليميةفقط سالمة الدول
  ستقرار الداخلي بقدر ما هو مرتبط بالعدوان اخلارجي. األمن متعلق باال

نها إال إذا بقوله " ال ميكن للدولة أن يتحقق أم "روبرت ماكنمارا"وقد عرب وزير الدفاع األمريكي السابق   
  .25الداخلي، األمر الذي ال ميكن حتقيقه إال بتوفر حد أدىن للتنمية"ستقرار ضمنت حدا أدىن من اال

هي شرتكة يف اتمع، و وهو ينظر إىل جوهر األمن باعتباره ينبع من وجود نظام متناسق للمعتقدات و املبادئ امل
  .ألمن، وليس فقط املعدات العسكريةاألساس احلقيقي ل

  .أنه العمل على التحرر من التهديدالدراسات األمنية يف العامل على أحد أبرز املختصني يف  "باري بوزان"يعرف و 
أيضا فهو ال يعين فقط وسيلة للتحرر من اخلطر ، بل يعين  امزدوج اأن لألمن مفهوم "ميكائيل ديلون"ويرى 

 و للتحكمرة القيام بإجراءات مضادة ، ومبا أن األمن أوجده اخلوف فإنه يقتضي ضرو وسيلة إلرغامه وجعله حمدودا
ألمن مفهوم غامض حيوي يف نفس الوقت األمن و الال أمن وهذا ماعرب عنه لوحتييد اخلوف، ف  إقصاء و إحتواء

 ..security(in)بـ "(الال)أمن"  "ديلون"

، لدفاع عن القيم الوطنية ، البقاءصيغة موسعة لألمن تشمل ا "يزيد صايغ"وقد تبىن الباحث الفلسطيين 
نسجام ، احلفاظ على االقتصادية للرخاءاضمان سالمة السكان، إجياد ظروف  بقاء الدولة،الوحدة الرتابية، 
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جتماعية و السكانية كأبرز جوانب األمن يف البلدان قتصادية و االالبناء الوطين، حمددا األبعاد اال، جتماعياال
  .26النامية

محاية األمة من خطر القهر على يد قوة يعين " فهو أما األمن من وجهة نظر دائرة املعارف الربيطانية 
وزير اخلارجية األمريكي األسبق يعين أي تصرفات يسعى اتمع عن  "هنري كسينجر"ومن جهة نظر  أجنبية

ولعل من أبرز ما كتب عن " األمن " هو ما أوضحه " روبرت مكنمارا " وزير . طريقها إىل حفظ حقه يف البقاء
إن األمن يعين ": حيث قالن"ة البارزين يف كتابه "جوهر األممفكري اإلسرتاتيجيالدفاع األمريكي األسبق وأحد 

، واستطرد قائًال : إن ظل محاية مضمونة، سواء منها االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية يف التطور والتنمية
واجهتها، إلعطاء الفرصة األمن احلقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر اليت دد خمتلف قدراا وم

هو  "ولعل أدق مفهوم " األمن. لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية يف كافة ااالت سواء يف احلاضر أو املستقبل
منهم من آجوع و ن الكرمي يف قوله سبحانه وتعاىل {فليعبدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من آما ورد يف القر 

، سواء منه فهوم احلديث يعين التهديد الشاملو ضد اخلوف، واخلوف باملومن هنا نؤكد أن األمن ه 27خوف}
  االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي، الداخلي منه واخلارجي.

    
  مرتبطة باألمن المفاهيم المطلب الثاني: ال

  األمن القوميالفرع األول: 
حيث األمن الوطين للدولة املعاصرة  مصطلح األمن القومي والذي هو شائع يف العلوم االنسانية يعرب عن       

برزت العديد من اآلراء والنظريات حول مفهوم األمن القومي، واألسس اليت يعتمد عليها  وظهرت جمموعة من 
صبح أ. و واء االزماتزن واالخطار احملتملة واحتاملفردات كاألمن االسرتاتيجي القائم على نظريات الردع والتوا

من خطر القهر على يد  تعريف األمن وفقاً هلذا املفهوم حسبما أوردت دائرة املعارف الربيطانية يعين " محاية األمة
  .يعين " حفظ حق األمة يف احلياة" رأى بعض الباحثني أن األمني. يف حني قوة أجنبية

اهرة سلبية يف العالقات الدولية بل ميكن أن يولد ظاهرة إجيابية تتجلى يف إن مفهوم األمن القومي ليس ظ
مظاهر التنمية املختلفة و العمل على إقامة حتوالت سياسية إجيابية من أجل بناء نظام جديد للعالقات الدولية، 

مسألة متغرية تتأثر  وهو ظاهرة ديناميكية متطورة و ليس حقيقة ثابتة تستطيع الدولة حتقيقها دفعة واحدة بل هو
دولة  ة، و أيضا ال ميكن حتقيق األمن القومي أليالعام القائم يف اتمع الدويل بتطور الوضع الداخلي أو بالوضع

  .28بشكل مطلق ألن حتقيق ذلك يعين التهديد املستمر لدولة أخرى يف اتمع الدويل

                                                           
 .15-13عبد النور بن عنتر، مرجع سابق ،ص ص  26

27
أَْي: بعد جوٍع، وكانوا قد أصابتھم شدة حتى أكلوا الميتة والجيف، ثمI كشف H ذلك عنھم { وآمنھم من خوف } ف# يخافون في الحرم التفسير:   

  .الغارة، و= يخافون في رحلتھم
 .17معمر بوزناده، مرجع سابق، ص 28



 

و من هنا نستنتج أن األمن القومي أصبح مفهوما شامال يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة اتمع البشري على تطوير 
مظاهر الصراع  وحتقيق التضامن االجتماعي الشامل وحتقيق التقدم و الرفاه العام للمجتمع البشري يف حدوده 

  اجلغرافية الواسعة . 
29ة الدول على احلفاظ على هويتها املستقلة ووحدا الوظيفيةقدر باألمن القومي  "باري بوزان"يعرف 

. 

قسما منها مل يفرق بينه وبني األمن أن ، حىت تعريفات بصدد األمن القوميلقد تعددت و تباينت ال 
، هو يف ارتكازها  إال أن ما هو مشرتك بني كل هذه التعريفات اليت جاءت حصيلة لدراسات متعددة الوطين،

: احملافظة على الوجود الكياين للدولة ، أرضا و شعبا و نظاما، و أن هذا األمن حقيقة على حمور رئيس لألمن
مهما بلغت الدولة من القوة و به، شامل كامل لكل جوان ليس هناك أمن مطلق هنسبية وليست مطلقة، أي أن

مصادر ديد تواجهها بني فرتة  كل، أي أن هناايعرتيه البناء الصناعي و العسكري، فال بد من نقاط ضعفو 
  أخرى دد مصاحلها و كياا السياسي ورعاياها.و 

األمن القومي بأنه " قدرة الدولة على محاية قيمتها فقد عرفت دائرة املعارف الدولية للعلوم االجتماعية  أما
  .30الداخلية من التهديد اخلارجي "

األمن القومي بأنه " مفهوم نسيب يعين أن تكون الدولة  "جورج لنكولن"و  "نورمان بادل فورد"وقد عرف 
يف وضع قادرة فيه على القتال و الدفاع عن وجودها ضد العدوان أو التهديد اخلارجي، أي أا متتلك القدرة 

ا يف حتقيق األمن مسامهااخلوف، مبا يضمن مركزها الدويل و املادية و البشرية اليت جتعل شعبها يشعر بالتحرر من 
  الدويل "

القضية العسكرية  جيعلسرتاتيجي لألمن اقومي على أساس أنه "مفهوم عسكري وهناك من ينظر إىل األمن ال
 : علىاإلطار اتمعي األكرب، و أن عناصر األمن القومي ترتكز 

 .واجهة التهديد العسكري و السياسيالقدرة العسكرية للدول يف م �

 .سرتاتيجية ملواجهة التهديداتااالتفاق على  �

 .ات االقتصادية و االجتماعيةتنمية و توظيف اإلمكان �

 

  األمن اإلقليميالفرع الثاني: 
مفهوم سياسي يطلق على السياسة األمنية املشرتكة اليت تبلورها الوحدات السياسة املشكلة للنظام 

، و قد انتشر استعمال هذا املفهوم أو املصطلح يف اإلقليمي ملواجهة خماطر التهديدات اخلارجية املشرتكة لإلقليم
أدبيات العلوم السياسية يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية، سيما بعد بروز ظاهرة التكتالت اإلقليمية كإطار 

عن األمن  . وال ميكن لألمن اإلقليمي أن يكون منفصالباردةللتنظيم اإلقليمي بعيدا عن املعسكرين وحرما ال
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يتخذ األمن اإلقليمي مسميات اعل بني وحدات النظام اإلقليمي والنظام الدويل، و التفلدويل، حيث التداخل و ا
سب املنطقة أو اإلقليم الذي يتصف به، إذ أنه يف إطار النظام اإلقليمي العريب يطلق عليه األمن حبخمتلفة وعديدة 

  .31نظام األمن األوريب وهكذاالقومي العريب يف حني يطلق عليه فيما يتعلق بأوربا ، ب
  

  األمن الدولي (األمن الجماعي)الفرع الثالث: 
يف كتابه القوة و العالقات الدولية أن اجلذور الفكرية ملبدأ األمن اجلماعي يعود إىل  "أنيس كلود"يقول 

ات بعضها ذات صبغة إقليمية أمراء أوربا معاهدر و الثامن عشر عندما عقد ملوك و فرتة ما بني القرنني الرابع عش
نشاء إ، وقد استدعى األمر يف بعض األحيان عليها ضد أي دولة تشن احلرب ابعضىل مساعدة بعضها إتدعو 

ن إىل و لسالم إىل أوربا، وقد دعا املفكر املتعددة القومية لغرض احلفاظ أو إعادة ا تهيئة دولية للسيطرة على القوا
 ماعي على وقف احلرب ونزع السالح وقد مر مفهوم األمن اجلماعي بتطوراتتبين صيغة أو أخرى من األمن اجل
  .عديدة حىت بلغت مرحلتها األخرية

إذ كان األمن اإلقليمي ينحصر يف إطار منطقة أو إقليم معني، فإن األمن الدويل هو حصيلة جمموع أمن  
ر أمن واسع وشامل يق الدويل، يف إطاكل دولة عضو من أعضاء البيئة الدولية، ويتم من خالل التعاون و التنس

، وهو ما جتسد يف ميثاق األمم املتحدة، حيث اته وثائق دولية ملزمة التطبيق والتنفيذن وسائله و غايحتتضنه أو تقن
جملس األمن، واجلمعية العامة، أوكل مهمة احملافظة على األمن و السلم الدوليني إىل األجهزة الثالثة يف املنظمة : 

. وهناك خلط كبري وجب بنود الفصل السادس، السابع والثامنمبإضافة إىل حمكمة العدل الدولية و ة العامة، األمانو 
قوم على أساس الرد اجلماعي ضد تعي، إذ أن نظرية األمن اجلماعي يف جتسيد فكرة األمن الدويل باألمن اجلما

مسؤولية مجاعية  ونا فإن األمن اجلماعي هية، ومن هأي طرف أو دولة أخرى عضو أو غري عضو يف املنظمة الدول
كانت مربراا، ما عدا الدفاع الشرعي عن النفس، وضمن   مهماتقع على كل دول العامل، ومنع استخدام القوة 

مساعي نظام األمن اجلماعي هو السعي املختصة يف حفظ األمن اجلماعي، وأن أوىل أهداف و اختصاص األجهزة 
و ذلك  ،اإلخالل به أو بعالقاته يف اجتاه مصلحة دولة على حساب دولة أخرى والقائم أ لعدم تغيري الواقع الدويل

ألي حماولة تغيري، وتتمثل   باعتباره الضاغط و الكابحو على الصعيد الدويل ،من خالل اختاذ اإلجراءات اجلماعية
ق و التوفيق و الوساطة و تسوية النزاعات بالطرق السلمية كالتفاوض و التحقييف هذه الطرق و اإلجراءات 

لك من خالل التفويض الذي منح إىل جملس األمن يف ذالتحكيم و القضاء أو استخدام القوة بالردع أو القمع، و 
  .32احلياد يف التعامل بني أطرافهقائم على النزاهة و الألمن اجلماعي إقرار نظام عام ل

  
  نـريات األمـنظالمطلب الثالث: 
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  Realismالواقعية الفرع األول: 
أنه امتداد  ظهور الفكر الواقعي إىل ما قبل القرن العشرين و "دونلي"و "والت"يرجع أنصار الواقعية أمثال 

اهلندي ي القدمي: اليوناين والروماين و ، حيث الكثري من مواضيع الواقعية تظهر يف الفكر السياسلتقاليد فكرية عريقة
اءات من عدمها، فإن األكيد أن اإلنسان قد عاش يف كثري من و الصيين . وبعيدا عن مناقشة صحة هذه االدع

 األمكنة و األزمنة حتت التوقعات الدنيا للواقعية أو "التشاؤمية الواقعية".

الذي تسعى إليه الدول هو  ، أن اهلدف األولطرت على تصورهم الدراسات األمنيةويعترب الواقعيون الذين سي
الذي يعترب يف "حال الطبيعة " أن كل وحدة  "هوبز"الفكر الواقعي مثل  . ويعتمد هؤالء على مرجعياتالبقاء

األمن هو اهلدف األول بالنسبة لكل فرد أو وحدة سياسية إذ  "رميون  آرون "سياسية تتطلع إىل البقاء وعليه يقول
  .33يندرج األمن فوق هذا التصور ضمن "األهداف األبدية "

أنصار النظرية الواقعية يتمثل يف مفهوم األمن القومي أو أمن الدولة  و جند أن املفهوم احملوري لألمن لدى
يف العالقات الدولية، و النظام الدويل يتكون من جمموعة من  من كون الدولة هي الفاعل الرئيس القومية انطالقا

سة الدولية من الدول املستقلة ذات السيادة ال تعرتف بوجود سلطة مركزية أعلى منها ومن مث ، ميكن فهم السيا
خالل الرتكيز على سلوك  الدول و التفاعل فيما بينها بدال من حتليل سلوك األفراد أو الشركات الدولية أو اإلقرار 

  بوجود أطراف فاعلة غري الدول يف السياسة الدولية. 
قات الدولية وفقا ألنصار االجتاه الواقعي يف العال –ويبقى اهلدف األساسي الذي تسعى إليه الدولة كافة   

من أجل حتقيق هذا اهلدف فإن القوة تقرار نظامها السياسي، لتحقيقه و اسهو حتقيق أمنها وتكاملها اإلقليمي و  –
  .34العسكرية هي الوسيلة الوحيدة املتاحة أمام الدولة لتحقيقه

ة وسعيها إىل القو ولعله ليس من اإلنصاف القول بأن الواقعية ال حتفل بأمن أفرادها ألن هدف الدولة األساسي 
أن قدرا على القيام بأي من وظائفها مرتبط بقدرا على تأمني نفسها، لكن ما العسكرية هو محاية مواطنيها، و 

لواقعية هو توسع أمن الدولة و حتوله إىل غاية يف حد ذاته ، ويكون ذلك عادة على حساب على ايعيبه املنتقدون 
الرغم من الدور عل  الدولة الوحدة املرجعية لألمن ذلك أن يكون األفراد الأمن األفراد واقرتح البعض ردا على 

  احلاسم للدولة يف جمال تأمني األفراد فإن ذلك ال جيعلها إال وسيلة لألمن و ليس غاية له .
نظريات ال شك يف أن التقاليد الواقعية مارست تأثريا هائال يف حقل الدراسات األمنية، ورغم االنتقادات املوجهة لل

. رغم انتقاد الواقعية قدمت تفسريا هاما للنزاع واحلربالفوضوية قد و برتكيزها على القوة و اخلوف و  الواقعية، فإا
سهامام متثل بديال فان أنصار النظريات األخرى جيعلون منها خط البداية لنظريام، وذلك بالتأكيد على أن إ

ة وإمهاهلا ألمن ما بداخل تطبيقات الواقعية بسعيها لتحقيق أمن الدول ، مغتنمني فرصة احنرافات يفعن الواقعية
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. وهناك العديد من الطروحات املختلفة ضمن املدرسة الواقعية، لكل منها جذور و فرضيات خاصة، كما الدولة
ر الواقعية حماولة تطوي. ولعل السبب يف هذه التعددية يرجع إىل ريات خمتلفة ألسباب وآثار النزاعأا تعطي تفس

التماشي مع عامل متغري القات الدولية و العاجزة عن تقدمي اإلطار النظري املناسب لتحليل حركية الع التقليدية
  باستمرار.
، مل يهتم - إن مل تكن الوحيدة للتحليل- ن املنظور الواقعي الذي يعتمد على الدولة كوحدة أساسية إ

، لكن بعض الواقعيني مثل (ريتشارد يوملان و جيسيكا ماينوس) بكل أبعاد األمن و اقتصر على القطاع العسكري
اهتموا باألبعاد السياسية و االقتصادية يف إطار توسيع مفهوم األمن و الحظوا أن البعد السياسي كان حاضرا منذ 

تماد املتبادل عيات املتحدة بينما مل يتم ربط االالبداية خالل احلرب الباردة يف النقاش حول األمن القومي يف الوال
  .35قتصادي) و التبعية النفطية باألمن القومي إال يف مطلع السبعينات(اال

ديات مرحلة ما بعد كأا هي األقدر على مواجهة حترغم االنتقادات املوجهة للواقعية، بدا بصفة غري مفاجئة و 
ئيا ظاهرة اإلرهاب العابرة اليت أعادت الرتكيز على األمن القومي .وقد كان سبب انبعاثها جز  أحداث سبتمرب

  .للدول
 

  Classical Realismالواقعية التقليدية الفرع الثاني: 

 "إلدوارد هالت كار"مع نشر كتاب "أزمة العشرين سنة"  1939بدأت واقعية القرن العشرين عموما سنة 
بكتابه"السياسة بني األمم : صراع السلطة والسلم"، بل و  "هانز مورغنثو".ولعل أبرز إسهام للواقعية يرجع إىل 

أصبح املعيار املسلم به للواقعية السياسية .وتنطلق الواقعية التقليدية من فرضية أن الرغبة يف املزيد من السلطة 
مماثلة ، كما أن غياب سلطة صراع مستمر من أجل زيادة قدرااظاهرة لصيقة بالطبيعة البشرية ، و أن الدول يف 

  الال متناهية .ل واسعا أمام الرغبات التوسعية و للحكومة داخل الدولة على املستوى الدويل يفسح اا
الواقعية التقليدية ترتبط  بصفة قوية بالفكر اهلوبزي(نسبة إىل هوبز)، الذي يرى بأن اإلنسان يف حالة 

. لقد استمد عليا قادر على حتقيق أمنهسيادة  يحرب مستمرة ويف غياب كيان قوي ذالطبيعة كان يعيش يف 
ة ليست يف حاجة أكد له أن القو و  ، الذي نصح"األمري" (صاحب السيادة)"ميكيافلي"هذا التوجه من  "هوبز"

ة اليت يف عصره هي الدول "هوبز"ها ار ي. إن الدولة كما لدولة هي الغاية العلياأن مصلحة او  ،ألن تكون أخالقية
 .اليومتشكل النظام الدويل 

تعترب الدولة يف النظرية الواقعية التقليدية الفاعل األساسي العقالين الوحيد الذي تبقى تطلعاته دون تغري، 
الدبلوماسية و نية من هذا املنظور على دعامتني:فالدولة تفضل دوما أعلى نسبة من األمن وتستند السياسات األم

 .لداخلي يف سياق الفوضوية الدوليةا استقرار "النظام"ة القومية و هدف إىل حتقيق املصلحالقوة العسكرية، وكالمها ي
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الفوضوية تعين حالة"عدم التأكد"أو"الشك"اليت تطبع العالقات الدولية، ويعين األمن إذا أمن الدولة ضد هذه 
 التهديد اخلارجي، و حتقيقه مير عرب استجماع املزيد من القوة.

ن األمن وحالة مستمرة م ن، ومن شان ذلك اإلبقاء على دواملتحقيق األم ال متلك الدول خيارا سوى تعزيز قوا
فما تعتربه دولة عمال شرعيا، تعتربه دول أخرى تعزيزا لرتسانة عسكرية تصبح هي  التنافسية و التوترات و احلروب

 ذاا مصدرا للتهديد.

عبارة عن آلية تدخل انتقائية، حينما العامل األساسي يف استقرار النظام الدويل ككل هو ميزان القوة ، وهو 
 .أخرىدولة  ةتنخرط الدولة يف النزاع للحفاظ على الوضع الراهن و احليلولة دون سيطرة أي

  
  Norealismنظرية والتز الواقعية الجديدة الفرع الثالث: 

بوجه عام ال خيتلف مفهوم الواقعيني اجلدد لألمن عن مفهوم الواقعيني، إذ ينصرف مفهوم األمن لدى 
 ة القوى الكربى هي الفاعل الرئيساصخب و ، انطالقا من أن الدولاجلدد إىل أمن الدولة القوميةوخباصة الواقعيني 

حتقيق مصاحلها قومي، وكذا لتعظيم مكاسبها و ا اليف العالقات الدولية، وهدفها األساسي هو السعي لتحقيق أمنه
اخلاصة، إال أن الفارق اجلوهري بني النظريتني يتمثل يف أنه وفقا ألنصار الواقعية اجلديدة فإن هيكل النظام الدويل 

هو الذي حيدد و إمنا  –كما يرى الواقعيون   –ليس الصراع من أجل احلصول على القوة من قبل الدول املختلفة 
  .36السياسة اخلارجية للقادة السياسينيخيارات 

مكوناا لنظرة إىل مصدر تفضيالت الدولة و اجلديدة يف اختالف بني الواقعية التقليدية و وتكمن نقطة اال
 "مورغنثو". و بالرجوع إىل الرتكيبة الداخلية ملختلف الدول ، فخالفا للواقعية التقليدية، تستثين الواقعية اجلديدة

 "والتز"، بينما يسقط الدول للسلطة هو ما حيكم سلوكهم لتقليدية جنده يفرتض أن تلهف قادةرائد الواقعية ا
ية أن رغبات القادة وخصوصية الدولة من قائمة املتغريات اليت حتدد املخرجات على الساحة الدولية، ما عدا فرض

  .الدولة من تبحث على البقاء
اجلديدة فيما يتعلق برؤيتهما ملفهوم ية الواقعية التقليدية و من النظر إذ يتمثل الفارق بني آراء أنصار كل   

األمن يف أن أنصار النظرية الواقعية يرون أن غياب األمن ينبع باألساس من الصراع بني الدول من أجل احلصول 
ول مبا يؤثر على القوة، يف حني أنه وفقا للواقعني اجلدد، فإن غياب األمن يرتبط بالتغري يف توزيع املقدرات بني الد

37على هيكل النظام الدويل
 

  وميكن تقدمي الواقعية اجلديدة إمجاال فيما يلي :
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أنه ال ميكن ألي حركة دولية جتنب احلرب بني قوى  "والتز"األمن: يعتقد  هاجساستمرارية  �
هتمام باألفراد يف إطار دوامة األمن فقط يف طمح للسيطرة و إعادة توزيع القوة، ويقتصر االت

 . املعسكريناخلسائر يف إحصاء

الطبيعة الفوضوية للنظام الدويل: تعتقد الواقعية اجلديدة كالواقعية التقليدية أن امليزة األساسية  �
للنظام الدويل هو الفوضوية وغياب السلطة . وكل الدول ميكن أن تذهب إىل احلرب وال تؤثر 

 رغبات األفراد.التاريخ و ري) و الثقافة و يف ذلك طبيعة النظام (دميقراطي أو ديكتاتو 

، ألن ذلك وقوع حتت تأثري املنظمات الدوليةرفض التنازل عن السيادة: ترفض الواقعية اجلديدة ال �
 .هلا تنازال غري مقبول عن السيادةيعين بالنسبة 

: بالنسبة للواقعية التقليدية يظهر ميزان القوة بسبب اجلهود املقصورة لقوةالدولة ضحية ميزان ا �
جهودها، أي أا ال أن ظهوره خارج عن إرادة الدولة و للدولة، أما الواقعيون اجلدد فهم يرون 

"فكر ىل أسبقية الدولة وإعه، لذلك تدعو الواقعية اجلديدة تبادر إليه، بل هي مضطرة للتعامل م
 أمين جديد".

  
 Liberralismالنظرية الليبرالية  لفرع الرابع: ا

 "كانت"و  "بغروسيوس"وريب املتأثرة تعد الليربالية النظرية التقليدية الثانية املوروثة عن حركة التنوير األ
ألمن تابعت لأمهية الدستور "اجلمهوري" يف إحالل السلم  وظهرت عدة مدارس  "كانت"آخرين، فقد أبرز و 

مايكل "بني الليربالية املثالية و التجارية و اجلمهورية، أما  "أندرو مورافزيتش"ميز وقد تطور تقاليد الفكر الليربايل، 
، فيقرتح التمييز بني الليربالية الدولية و التجارية و اإليديولوجية، ولكل منها تطبيقاا املختلفة يف جمال األمن "دويل

.  
كيفية حتقيق السلم و األمن الدوليني، يطرح أنصار النظرية الليربالية رؤية خاصة م يؤكدون وفيما يتعلق ب  

نتشار الدميقراطيات يف العامل انطالقا من أن الدميقراطيات ال تتصارع ومن مث، امن خال هلا على أن السلم يرتبط ب
لدميقراطية تتسم بوجود أجهزة نيابية توافق فإنه كلما زاد عدد الدميقراطيات قلت احتماالت احلروب، فاحلكومات ا

  .38بالضرورة على قرارات احلرب
بأن التجارة "كانت"و احلرب و درجة إسهامها، واعتقد لقد اختلف الليرباليون يف تقييم العوامل املفضية إىل السلم 

الداخلية)، فاستقرار  عامل مرجح لنشوب النزاع، ويرى اجلمهوريون أن السلم رديف الدولة الليربالية (املقاربة
ون  اجلدد على دور املؤسسات و يف حني يركز الليرباليون املؤسس املؤسسات الليربالية هو الضمانة املستمرة لألمن،

 العالقات السياسية و التبادلية االقتصادية كوسائل لتقوية السلم و التعاون بني الدول.

  عناصر: ةميكن أن جتمل هذه النظرية يف ست
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ل الواقعيني، يعتقد الليرباليون بأن النظام الدويل فوضوي ، لكنهم يؤكدون على إمكانية وجود متاما مث �
تفرض الفوضوية على الدول اجلمهورية واجب إذ ، بإخضاع الدول دون استعمال القوة تنظيم يسمح

نفسها غري  عده القانونيةالعمل من أجل تأسيس تنظيم قانوين دويل يسري العالقات الدولية، قد تكون قوا
 .لربالية

خالفا للواقعيني، يعتقد الليرباليون بأن األمن ال يقتصر فقط على القدرات العسكرية و املادية، بل يتعدى  �
 ذلك ليشمل العوامل املؤسساتية، االقتصادية و السياسية .

دولية، و متكنوا منذ سبعينات القرن املاضي، أخذ الليرباليون يف احلسبان العوملة املتصاعدة يف الساحة ال �
مل يعد و  Institutional Liberalism من صياغة منوذج خمتلف جذريا ُعرف"بالليربالية املؤسسية"

، و األمن ليس لعبة التفكري على املستوى فوق الدويل التفكري فيه حول العالقات الدولية، بل تطور إىل
مل يأخذ هذا الفكر و و العوامل،  املؤثرات، بل هو شبكة تتفاعل فيها كل  Zero-sungameصفرية  

احلركات  احلكومية و املنظمات الدولية و الدولة فقط يف عني االعتبار، بل مشل اجلماعات و املنظمات غري
 فوق الدولية .

خالفا للواقعية اجلديدة اليت ترى حتمية النزاع، يعتقد الليرباليون يف إمكانية تقليص العدوانية الطبيعية  �
ذا يصبح كهبكات و مؤسسات متعددة األطراف، و مشرتكة ، توحيد املعايري و إنشاء ش للدول بتبين قيم

 .قات الدولية أقوى من مفهوم القوةمفهوم التصور املشرتك يف العال

ول بقيم مشرتكة، وعرب سسة" األمن يف املنظمات الدولية و إلزام الدؤ يدفع الليرباليون يف اجتاه "م �
نتشار، ومعهما ثقافة التسوية و التفاوض املستمدة ميقراطية والليربالية االكن للدالشبكات، مياملنظمات و 

بدل النزاع، فالدميقراطيات أقل عدائية  م1795سنة  "كانت"من نظرية "السلم الدميقراطي "اليت نادى ا 
لبينية من أشكال احلكم األخرى، و الدول الدميقراطية ال حتارب بعضها، ألا تستطيع أن حتل خالفاا ا

 .دميقراطية يؤثرون على قرار احلرببأسلوب سلمي،وألن املواطنني يف الدول ال

التجارة دورا حموريا يف حتقيق السلم العاملي ن ألا تعزز املصلحة املشرتكة املوجودة يف تبادل  متارس �
الدولية يف املوضوع  اليةاملنافع، وهو ما يفرض دورا أساسيا للتبادل، العوملة التجارة احلرة و الشبكات امل

 .األمين

  
  ن .ـعاد األمـأب: الرابعالمطلب 

قد  )Barry Bouzanعديدة و هلذا جند باري بوزان ( اأبعادولية األمن تفرتض أن له جماالت و إن مش  
لتشمل جماالت مخسة، اال السياسي، اال اإلقتصادي، اال العسكري، اال  21حدد أبعاد األمن يف القرن 



 

قد طرح هذا املوضوع من منطلق تصور غريب و املركزية الغربية يف تصورها  "بوزان"اتمعي و اال البيئي، رغم أن 
  .39املألمنها اخلاص حماوال يف ذلك فرضه كأمر واقعي و حتمي على باقي الدول يف الع

  
  البعد السياسي الفرع األول: 

والذي يتمثل يف احلفاظ على الكيان السياسي للدولة، ومحاية املصاحل العليا، واحرتام الرموز الوطنية  
والثوابت اليت أمجع عليها غالبية أفراد اتمع، وعدم اللجوء إىل طلب الّرعاية من جهات أجنبية أو العمل وفق 

، وممارسة التعبري وفق القوانني واالنظمة اليت تكفل ذلك، وبالوسائل كانت املربرات والذرائعنية مهما  أجندة غري وط
  السلمية اليت تأخذ باحلسبان أمن الوطن واستقراره .

إن البعد السياسي لألمن الوطين، هو حرية الدول من الضغوط السياسية الناجتة عن التفاعل السياسي يف 
اخلارجية، فعلى املستوى الداخلي يكون األمن من خالل ضمان أو فرض احرتام الفاعلني البيئتني الداخلية و 

السياسيني ملختلف الشروط املؤدية لالستقرار السياسي و الوحدة الوطنية، أما على املستوى اخلارجي فيكون من 
و تبين مواقف قد تتعارض خالل قدرة الدول على التكيف مع الضغوط اهلادفة إىل إجبارها على تغيري مواقفها، أ

  .40مع املبادئ اليت تؤمن ا، أو املصاحل اليت دف إىل حتقيقها

، فإن مثل الواليات املتحدة األمريكية تلجأ إىل زيادة الدول للحفاظ على كياا السياسييف إطار سعي 
التدخالت العسكرية ، فالواقع يؤكد العديد من لو كان على حساب غريها من الدول مقدرا من القوة و

مل يعد األمريكي التدخل ف نوب شرق آسيا واخلليج،األمريكية بعيدة عن حدودها اإلقليمية مثل التدخل يف ج
رحلة النظام الدويل الراهن يف إطار ما يعرف عند بعض األكادمييني ملمرحلة احلرب الباردة إمنا تعداه  كما يفمقتصرا  

  .41"باسم " احلدود األمنية األمريكية 
  

  البعد االقتصادي الفرع الثاني: 
ه يف هذا العصر الذي أمهيتتباطه الوثيق بااالت األخرى و يعترب هذا اال مهما جدا بالنظر إىل ار 

النفاذ غرايف وحماولة الوصول و ن التزايد الدميإذ أ ،قتصاد الدور األبرز يف حتديد العالقات بني الدولفيه اال يشكل
كالفقر   فتائج التخلكما أن ن،  االقتصادو قضايا األمن إىل اق أدى إىل توجيه االهتمام أكثر و إىل املوارد واألس

ات بينها كالعالقة توتر ن أن تؤدي إىل مشاكل بني الدول و ألزمات الداخلية فقط، بل ميكلوغريه ليست مصدرا 
مية لغرض تلبية احتياجات لتحقيق التنموريتانيا، لذلك كان لزاما على الدول توفري املناخ املناسب بني السنغال و 
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حتقيق األمن الغذائي يعترب من أكرب التحديات اليت اهية، فمحاربة الفقر والبطالة و الرفالشعب وتوفري سبل التقدم و 
  تواجه الدول يف سعيها لتحقيق األمن الشامل.

األسواق ارد الطبيعية واملالية و ىل املو يعتقد بأنه يراد من األمن االقتصادي النفاذ و الوصول إ "باري بوزان"
روبريت "قوة الدولة، إضافة إىل ذلك جند يف تعريف على مستويات مقبولة من الرفاه و  الالزمة للحفاظ بشكل دائم

  .42أن األمن يعين عنده حتقيق التنمية اليت تضمن االستقرار داخل الدولة "ماكنمار
تلبية االحتياجات األساسية، ورفع مستوى اخلدمات، مع و يهدف هذا البعد إىل توفري أسباب العيش الكرمي و 

فرص عمل ملن هو يف سن العمل مع األخذ بعني االعتبار تطوير  وإجيادالعمل على حتسني ظروف املعيشة، 
القدرات واملهارات من خالل برامج التعليم والتأهيل والتدريب وفتح اال ملمارسة العمل احلر يف إطار التشريعات 

  .ح العصر ومتطلبات احلياة الراهنةنني القادرة على مواكبة رو والقوا
  املتغريات أمهها : منيتعلق و انطالقا من ذلك يتضمن البعد االقتصادي لألمن الوطين جمموعة   

 جمال حرية الدولة يف اختاذ القرار االقتصادي، أو الذي له عالقة بااالت االقتصادية. �

 املطالب املختلفة  القدرة على إزالة التناقض بني �

استغالل االعتماد املتبادل لصاحلها، ومنه احتالل موقع أقوى يف عمليات املساومة يف العالقات  �
 .43الدولية

  و طبقا لذلك فإن البعد االقتصادي يتضمن جمموعة من العناصر األساسية و هي : 
 ).املاديةالين للموارد(البشرية و الثروة و التسيري العق توفريالقدرة على  �

التصادم بني خمتلف القدرة على التوفيق بني املصاحل املتعارضة، و إجياد احللول الوسطية لتفادي  �
 .أطراف اتمع

 .، و رصد تطور و تطور تلك احلاجاتتوفري وترية منتظمة إلشباع احلاجات األنانية �

جون "ين"، و يتقاطع هذا مع حتليل و بتكامل تلك العناصر يصبح اللجوء إىل اخليار العنيف خيارا "غري عقال
الذي يعتقد أن اللجوء إىل السلوك العنيف أو النزاعي ناتج عن اخنفاض حجم العائدات   J.Burton "بريتن

  االقتصادية .
  

  البعد االجتماعي الفرع الثالث:
والذي يرمي إىل توفري األمن للمواطنني بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور باالنتماء والوالء، والعمل  

جنازات الوطن واحرتام إعنوية، وزيادة اإلحساس الوطين بعلى زيادة قدرة مؤسسات التوجيه الوطين لبث الروح امل
الوطنية اليت تساهم يف تعميق االنتماء، والعمل على  تراثه الذي ميثل هويته وانتماءه احلضاري واستغالل املناسبات
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تشجيع إنشاء مؤسسات اتمع املدين لتمارس دورها يف اكتشاف املواهب، وتوجيه الطاقات، وتعزيز فكرة العمل 
  الطوعي لتكون هذه املؤسسات قادرة على النهوض بواجبها كداعم ومساند للجهد الرمسي يف شىت ااالت .

اتمعي يهدف إىل حتقيق و توفري األمن للمواطنني بالقدر الذي يزيد فيه من تنمية الشعور إن األمن   
على األمن، وذلك  -سب احلاالتح –باالنتماء و الوالء، فتناقص هذا الشعور أو تزايده يؤثر بدرجات متفاوتة 

ع، لكن هذا يف حالة تناقص الل نزوع األفراد حنو تبين العنف أو تبين سلوكات معادية ضد بقية اتمخمن 
إحساس األفراد باالنتماء إىل هذا اتمع، يف حني تقل حاالت العنف أو السلوكات العدوانية يف احلالة العكسية، 

  44أين يكون أي سلوك عنيف موجه ضد اتمع ميس مجيع األفراد باعتبارهم أعضاء يف هذا اتمع
  

  ديالبعد المعنوي أو االعتقا الفرع الرابع:
سالم اسي يف وحدة األمة اليت تدين باإلوذلك من خالل احرتام املعتقد الديين بصفته العنصر األس 

ذا البعد يتطلب احرتام الفكر وتتوحد مشاعرها باجتاهه، مع مراعاة حرية األقليات يف اعتقادها  كما أن ه
معي، إىل القيم اليت استقرت يف الوجدان اجلبداع، واحلفاظ على العادات احلميدة والتقاليد املوروثة باإلضافة واإل

  .ودرج الناس على اإلميان ا
 

  البعد البيئي الفرع الخامس: 
خطار اليت ددها كالتلوث وخباصة يف التجمعات السكنية القريبة من لذي يهدف إىل محاية البيئة من األوا 

خرى من نبات ومياه، األ ضرار بعناصر البيئةواإلت اليت تسهم يف تلوث اهلواء، املصانع اليت تنبعث منها الغازا
ضافة إىل مكافحة التلوث البحري الذي يضر باحلياة املائية والثروات السمكية اليت تشكل مصدرًا من مصادر إ

، الدخل الوطين وهذا ما تنص عليه التشريعات املتعلقة حبماية البيئة واالجراءات املتبعه للحد من مصادر التلوث
يهدد معيشة البشر على نطاق  تعبري عن قضايا البيئة على األمن عندما تصبح هذه القضايا ذات خطروميكن ال

  .واسع
  :45تصورات أساسية لألمن البيئي ةعموما توجد ثالث

مشرتكا لعدد من األسباب السياسة، االقتصادية  تعد ندرة املوارد الطبيعية و اإليكولوجية سببا �
بيل ساألساس، إذ أن ندرة املياه على الذي يكون بعده بيئيا يف  االجتماعية يف انعدام األمنو 

ول العربية ميكن أن يسبب خالفا وأزمات الغاز يف الدالشرق األوسط أو ندرة البرتول و  املثال يف
 استغالهلا .حول كيفية تقامسها و 
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جند د، حيث ميكن للمشاكل البيئية أن تشكل ديدا مباشرا ألمن الدولة ، اتمعات أو األفرا �
ر مثل هذه املشاكل ثؤ أقاليم منخفضة، وبالتايل ت يفالدول الواقعة  بفعل الكوارث الطبيعية دد

 .نتيجة ديد بقاء الفرد وحياته على األمن البشري و اتمعي

حتباس احلراري و إتالف مظاهر احلياة على هذا اخية اليت تسبب فيها التلوث و االالتغريات املن �
ة على ميثل عامال أساسيا تتوقف عليه كل األنشطة اإلنسانية، هذه الدواعي ملحالكون 

قضية مرتبطة باجلانب  "بوزان"مع أن األمن البيئي كما يقول االهتمام باألمن البيئي، و 
هذه القضية تتطلب تعاونا االقتصادي عن طريق حساب التكاليف النامجة عن التلوث، إال أن 

 .وث جبميع أنواعهلحيلولة دون وقوع التلسياسات رشيدة لدوليا و 

  
  البعد العسكريالفرع السادس: 

رب هذا البعد يعد أكثر ارتباطا باألمن، إذ أن كل التعاريف هيمن عليها البعد العسكري خالل مرحلة احل  
ائل و الباردة، حىت اية السبعينات من القرن املاضي، حيث كان األمن لدى خمتلف األطراف يعين جتميع الوس

القدرات العسكرية ملواجهة األخطار اخلارجية، سواء كانت تلك األخطار ضربات عسكرية نووية أو هجومية 
أخذت األبعاد العسكرية لألمن مرتبة أساسية نتج عنها حلة مت استبعاد املظاهر األخرى و تقليدية خالل هذه املر 

بالقدر الكايف إلبادة الوجود البشري عدة  "كريةتصورات غري عقالنية حني اعترب األمن "جتميع الوسائل العس
  مرات.

كذلك مدركات الدول لنوايا أو أو املتقابلني للهجوم املسلح، والقدرات الدفاعية، و  خيص املستويني املتفاعلنيو  
العسكرية، ة للقواعد يجيسرتاتاية احلرب الباردة، األمهية االمقاصد بعضها جتاه البعض اآلخر، وقد تراجعت مع 

  وقل بذلك احلافز إىل استخدام األسلحة كوسيلة للتقارب اإليديولوجي مع احلكومات احمللية.
  

  :الثـالثالمبحث 

  الهوية و أشكالها
  

 تزال من املواضيع املهمة يف واقع العديد من اتمعات إذ دخلت مرحلة جديدة تزامنكانت اهلوية وال
  .األمناالهتمام فيها مبوضوع اهلوية  و 

افر جهودهم إلبراز ظقضية اهلوية بال معظم املفكرين والعلماء واملثقفني والقادة يف دول العامل أمجع، وتتتشغل 
مجيع ذلك من خالل نقسامات وتشتت اهلويات بينهم، و لمجتمع يف نفوس أفراده من أجل منع االلوية الثقافية اهل



 

األسرة، ودور العبادة، ووسائل اإلعالم، واألحزاب السياسية، و  السياسية اليت تشملوسائل التنشئة االجتماعية و 
  غري الرمسية .من املؤسسات الرتبوية الرمسية و  املدرسة، وغريها

لغة منذ ال –ثقافة ال –أداا األوىل و هي اللغة و أصبح الثالثي = اهلوية فهوم اهلوية باملسألة الثقافية و قد ارتبط مو 
بناء عليها تفسر موضة العصر و لعشرين من االهتمامات األساسية يف العلوم االجتماعية، النصف الثاين من القرن ا

سياسية ويرى بعض علماء لألنظمة الواإلخفاقات  اليت تنسب للدول و  النجاحاتاحلروب والصراعات، و  و
  .ثقافة يف احلقيقة هي أزمة اهلويةاالجتماع أن أزمة الالسياسة و 
  األول: مفهوم الهوية  المطلب

ظهر مفهوم  اهلوية بداية يف كتابات الفيلسوف و املؤرخ األملاين و االجتماعي :" فلهلم دلتاي" 
: يتعلق ، على مستويني « Max Weber ») 1920-1864)، وقد جعله "ماكس فيرب" (1833-1911(

سلمات كتلة األساسية للمعتقدات و املأوهلما مبا يطلق عليه "دلتاي" اسم : الصورة الكونية ، اليت تؤلف ال
فرتاضية على العامل احلقيقي الواقعي، و يتعلق املستوى الثاين بالسياق التصوري، الواعي و اإلرادي، الذي تضع اال

أيضا من  ، لكنبة من النواحي الثقافية يف األصلفيه الذات اجلمعية نفسها ضمن تقسيمات العامل الواقعية أو املرك
  .46جتماعية و الثقافيةالنواحي األخالقية و اال

   .خيتلف مفهوم اهلوية باختالف اإلطار الذي يتم تناوهلا فيهو 
 

  الجانب اللغوي و االصطالحي للهوية الفرع األول: 
متيزه عن  ذيعرب عن حقيقة الشيء أو الشخص التدل اهلوية مبفهومها اللغوي على الذات، كما أا ت

  .غريه
و اهلوية مشتقة من الـ(هو)، و أا الشيء وعينه، ووحدته و تشخيصه و خصوصيته ووجوده املتفرد، حيث متيز 

من خالل(االسم، اجلنسية، احلالة العائلية،   Personal Identityالفرد عن غريه بتحديد حالته الشخصية 
أو   Identity Cardضى بطاقته الشخصية السن، املهنة ...)،و تنص القوانني عادة على إثبات هوية الفرد مبقت

  .. Passportجواز سفره 
أما  ،ولكن جند ذا التعريف أن البيانات املتوفرة على البطاقة الشخصية أو جواز السفر توضح كينونته

اهلوية فهي جمموعة الصفات اليت تالزم شخصا ما وهذا ما يشري إليه املفهوم التايل للهوية بأا" حقيقة الشخص 
املتضمنة صفاته اجلوهرية، و اليت متيزه عن غريه، وجتعل له ذاتا مستقلة" هلذا يشبهها البعض بالبصمة  فهي من 

. وذا يعرف (حممد عمارة) اهلوية بأا"القسمات الثابتة من العناصر الرتاثية، كما أا احلثيثة املطلقة الثوابت
  ."املشتملة على احلقائق اشتمال النواة على الشجرة
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ومن التعريفات اليت تربز مفهوم اهلوية ذلك اجلانب االصطالحي الذي يذهب إىل أن اهلوية هي الركيزة باملعىن 
الثقايف، وهي احلمى باملعىن السياسي، وهي الذات حينما حتيل إىل ذاا، وهي نقيض اآلخر تسمو عليه أو يسمو 

  .47عليها
شتملة على احلقائق اشتمال النواة على الشجرة يف الغيب، وتعرف "اهلوية " على أا احلقيقة املطلقة امل

أي تلك الصفة و الثابتة و الذات اليت ال تتبدل و ال تتأثر و ال تسمح لغريها من اهلويات أن تصبح مكاا أو 
ألمم تكون نقيضا هلا، فاهلوية تبقى قائمة مادامت الذات قائمة و على قيد احلياة، و هذه امليزات هي اليت متيز ا

  .48عن بعضها البعض و اليت نعرب عن شخصيتها و حضارا ووجودها
وانب ، ويفهم من هذا التعريف تعدد جاة و املماثلة يف كل شيء جوهريوهي أيضا تشري إىل املش

تعرض الدراسة قطع بتحديد مفهوم وحيد للهوية، و إشكالية هذا املفهوم وصعوبة الاهلوية، مما يدل على غموض و 
  يلي لبعض أهم هذه اجلوانب.فيما 

  
  الجانب الفلسفي و النفسي للهوية الفرع الثاني: 

توىل الدراسات الفلسفية و النفسية كثريا من اهتماماا بذات الفرد و تفاعلها مع اآلخرين، وتعد (نظرية 
حظ أصحاب من أهم املداخل النفسية اليت سعت لتفسري اهلوية، فقد ال)   Theory  Identification التوحد

هذه النظرية أن البشر يشرتكون دائما يف غرض أساسي حيثهم باستمرار على  توحدهم معا حلماية هويتهم، و أم 
، ويعملوا على ة املتشاة ليحافظوا على هويتهممن خالل هذا التوحد يرتبطون معا يف عدد من السمات النفسي

 . ره البالغة  على الفرد واتمعله أضرا تقويتها و الدفاع عنها، و أن الفشل يف حتقيق ذلك

هي حقيقة الشيء من حيث متيزه عن غريه، وتسمى أيضا وحدة Identity يف املعجم الفلسفي:اهلوية  و 
  .49الذات

اهلوية أيضا كمبدأ فلسفي تعرب عن ضرورة منطقية بعينها تؤكد أن املوجود هو ذاته دوما ال يلتبس به ما و 
)، فالشخص هو هو مهما اعرتاه   Identity Principleمبدأ اهلوية كما تقول الفلسفة (فهو عني ذاته  ليس منه 

فاإلنسان إمنا هو مبجمل شعوره  من تغريات، األمر الذي يشري إىل أمهية إدراك العمليات الالشعورية و التسليم ا،
  .دورا أساسيا يف نشأة اهلوية جيسدال شعوره، ذلك الشعور الذي و 

حينما وصف اهلوية بأا ذات تأثري متزامن على كافة مستويات الوظيفة العقلية اليت يستطيع  "يكسونأر "وقد أكد 
أا عملية إدراكه لوجهة نظر اآلخرين عنه و  يف ضوء إدراكه ملا هو عليه، ويف ضوء خالهلان ماملرء أن يقيم نفسه 

  .50النموجتماعية دائمة التغيري و انفسية 
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  الجانب االجتماعي للهوية الفرع الثالث: 

 يعترب مفهوم اهلوية من املفاهيم االجتماعية اليت حفل ا الرتاث االجتماعي الرتبوي.فقد عرفها (ميلر  
Millerا منط الصفاتر الشخص وتعرفه وحتدده لنفسه اليت تظهاملمكن مالحظتها أو استنتاجها و  ) بأ

اهلوية أي الشخص كما يرى نفسه، و   Self Identityة الذاتية لآلخرين .وذا قسم (ميلر) اهلوية إىل اهلويو 
اآلخرين، واهلوية العامة املوضوعية  هأي الشخص كما يتصور   Subjective Public Identityالعامة الذاتية 

Objective Public Identity  .أي الشخص كما يراه اآلخرون  
تلك السمات اخلاصة مبفهوم الذات الفردية من خالل و تذهب بعض التعريفات إىل أن اهلوية االجتماعية هي 

عالقاا باجلماعة اليت يتعايش معها الفرد، يف ظل وجود ارتباطات عاطفية و تقيمية و غريها من ارتباطات سلوكية 
د اليت ميكن للفر  )Code(لجماعة اليت يعيش معها، أو هي الشفرة لوتؤكد انتماء الفرد ووالءه  تربط الفرد جبماعته،

، وعن طريقها يتعرف عليه اآلخرون اعة االجتماعية اليت ينتمي إليهاعن طريقها أن يعرف نفسه يف عالقته باجلم
باعتباره منتميا إىل تلك اجلماعة، وهي شفرة تتجمع عناصرها على مدار تاريخ اجلماعة من خالل تراثها و طابع 

تماء نإدراك الفرد لنفسه، وتعين كذلك االي معرفة و للهوية بأا الوالء أ و يوضح ذلك تعريف البعض ،حياا
  .ية معينة فهي حتدد ما ينتمي إليهثقافة أو دين أو أسرة أو وطن أو مكانة اجتماع وحلضارة ما أ

دماج يف االنالشعور باالنتماء إىل أمة ما، و  هي –من املنظور االجتماعي –وعلى هذا، فإن اهلوية   
اهلوية بذلك  شعور عقلي ووجداين تتحقق بتحقيق فرد واجلماعة. و احلياة اليومية لليف تفاصيل طابعها القومي، و 

يف هذه احلال، يناط باهلوية مسئولية احملافظة لها دون انفصام أو انفصال عنه، و الذات يف الوجود اجلماعي لألمة ك
موعة الصفات حملافظة على جمكذلك اتمع وتشري إىل مستواه احلضاري، و على القيم الثقافية اليت حتدد قيم ا

  .51اخلصائص اليت متيز جمتمعا ما عن غريه من اتمعات األخرىو 
أيضا جمموع الصفات أو السمات الثقافية العامة اليت متثل احلد األدىن املشرتك بني مجيع األفراد الذين إا   

  .52أفراد األمم األخرىيتميزون عن سواهم من و ا هذه السمات يعرفون  ،ينتمون إىل أمة من األمم
  الجانب السياسي للهوية الفرع الرابع: 

 1970قد استخدم مصطلح اهلوية السياسية يف اخلطاب السياسي واألكادميي يف الواليات املتحدة منذ   
اهلدف كان واحدا من سياسات اهلوية إىل متكني املقهورين للتعبري عن الظلم من حيث اخلربة اخلاصة م، يف 
عملية زيادة الوعي السياسي الذي مييز اهلوية من التصور الليربايل يف السياسة حسبما متليه املصلحة الذاتية 

لى هامش جذري يف اتمعات الدميقراطية الليربالية ول مرة عة اهلوية هي الظاهرة اليت ظهرت ألسياس ،.الفردية
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ىل احلركات املعارضة داخل الدول إشارة ن، وليس هو مصطلح يستخدم عادة لإلاليت يتم االعرتاف حبقوق اإلنسا
  .53ذات احلزب الواحد أو سلطوية

    أو القومية  National characterإىل الطابع القومي  –من املنظور السياسي –تشري مسألة اهلوية   

Nationalism  املشتقة من مفهوم األمةNation .وفهم العالقة بني هذه املفاهيم يستلزم التعرض هلا إمجاال ،  
يت متيز جمموعة  االجتاهات أو اخلصائص و الصفات السلوكية شبه الدائمة البأنه "يعرف  Characterفالطابع 

 ة عملييت التنشئة و التفاعل االجتماعي و الثقايف."، و اليت تكونت نتيجالفرد أو مجاعة من الناس

تعرب عن "التنظيم الدينامي املتكامل  واليتPersonality و ذا املعىن يعترب مفهوم الطابع امتدادا ملفهوم الشخصية 
خلصائص الفرد الفيزيقية و العقلية و اخللقية و االجتماعية اليت حتدد سلوكه وفكره املميزين عندما يعرب عن نفسه 

  أمام اآلخرين يف مظاهر األخذ و العطاء يف احلياة االجتماعية ".
اعة من الناس يشغلون حدودا جغرافية معينة، ، فتوضح مجيع التعريفات أا مجNationأما تعريف األمة   

، ات األمهية البالغة بالنسبة هلماملفاهيم املشرتكة ذمن القيم و  يبرباط قو  فيما بينهمويشعرون بأم مرتبطون 
هي التنظيم السياسي لألمة الذي يتحمل مسئولية احملافظة على الوحدة القومية بالعمل  Stateوبذلك فالدولة 

  نتماء إىل القومية و الدفاع عنها.االبحساس نمية الشعور القومي و اإلالدائم على ت
اهلوية، فريى اج بني مفاهيم القومية واألمة و و مصطلح القومية مشتق من األمة مما يدل على التداخل واالمتز  

عينة من تطلق على كل مجاعة مستقرة منظمة، تقيم يف بقعة م - كمرادف للمفهومني اآلخرين–أن القوميةالبعض 
تكوين وحدة د املصاحل واآلمال واألهداف، والرغبة املشرتكة يف العيش معا، و األرض، وجيمع بني أفرادها إحتا

  سياسية .
مما سبق يالحظ أن العالقة بني القومية و األمة و اهلوية متداخلة والزمة، وبني تلك املفاهيم بعد مشرتك 

ذا، فإن ة، مهما اختلف الزمان واملكان و الوطن أو األمة أو القومي وهو اهلوية، فهو اخليط الذي ينتظم به أفراد
  .ضاء اتمع خلصائصه السائدة فيهمبثابة اإلطار الرمزي لوالء أعتعد  -املدلول السياسي يف –اهلوية 

إما مهما تقيدت اهلوية بصفة، فإا تشري إىل حالة من التمييز الناجتة عن الفصل بني الشعوب، وهي حتدث و 
نتيجة لضغوط خارجية متارسها جمموعة أو أفراد ضد بعضهم البعض دف عزهلا، أو نتيجة قيام جمموعة أو جمتمع 

 الوصول إىل بعض املزايا الفريدة ته النامية لبناء مفهومه اخلاص و أو فرد ما باستخدام قو 

  .54راعاة ما يليفاهلوية مفهوم مركب التكوين، وذو أبعاد عديدة، ولكن عند متييزه ينبغي م

 حتديد التخوم وهذا يطرح البعدين الوطين و القومي . -

 .ا يطرح البعدين الثقايف و الديينحتديد السمات املميزة هلذه اهلوية وهذ -

 .السياسيه وهذا يطرح البعدين االجتماعي و حتديد اجلانب اهليكلي يف الكيان املراد حبث هويت -
                                                           

  .01/08/2011 بتاريختصفح ، Identity politcs ،www.wikipedia.orgويكيبيديا الموسوعة الحرة، 53
  .28-27 ص محمد عبد الرؤوف عطية، مرجع سابق، ص54



 

يف حتديده ملفهوم (اهلوية) يف دراسته غن اهلوية القومية العربية إىل القاموس  "عفيف البوين"يستند األستاذ و 
، على أساس أن Encyclopedia universalis، وكذلك إىل االنسكلوبيديا الشاملة  "Larousse "الفرنسي

يف اللغة اإلنكليزية، حيث مرجعها األصلي التيين   identityويف الفرنسية، identite مصطلح اهلوية يقابل كلمة 
ويعين الشيء نفسه، أو الشيء الذي هو ما هو عليه، أي أن الشيء له الطبيعة نفسها اليت للشيء اآلخر، كما 
يعين هذا املصطلح يف اللغة الفرنسية: جمموع املواصفات اليت جتعل من شخص ما هو عينه شخصا معروفا أو 

  متعينا.
من ائب املعرف بأداة التعريف (ال) و يف اللغة العربية مصدر صناعي مركب من (هو) ضمري للفرد الغ و اهلوية

عقل من ياء) املشددة وعالمة التأنيث أي (التاء) وقد عرف اجلرجاين اهلوية بأا األمر املتالالالحقة املتمثلة يف (
ف على املعىن الذي يطلق عليه اسم املوجود، وعند تقال بالرتاد "ابن رشد"اهلوية عند حيث امتيازه عن االغيار و 

الفارايب "هوية الشيء: عينته و تشخصه و خصوصيته ووجوده املتفرد له الذي ال يقع فيه إشراك"، و يف الغرب  
ري غ) كمصطلح يف التحليل النفسي ليدل به على أمر  id) و (soiأول من استخدم كلمة (  "غرودياك"كان 

  اإلنسانية .شخصي يف الطبيعة 
تاريخ هو يف دراساته عن (حدود اهلوية القومية) بأن "هوية األم هي هوية تارخيية و ال "ندمي البيطار"ويرى 

ال وجود هلوية خارج اتمع و التاريخ ، فاألمة وحدها متلك اهلوية سواء كانت مجاعة االذي يشكلها، وهو يعين 
للشعب أو األمة، هي ملك مشاع للجميع ولكن ال ميلك أحد احلق  "، و اهلوية مثل أرض الوطن بالنسبة اأو فرد

  .جبزء منها و ال يصح التنازل عنهايف التفريط 
مستويات خمتلفة عند  ةللهوية حيث يقول: ينبغي التمييز بني ثالث ةاملستويات الثالث "علي الدين هالل"ومييز 

أي شعور الشخص باالنتماء إىل مجاعة أو إطار إنساين حتليل موضوع اهلوية، فهناك اهلوية على املستوى الفردي، 
بالثقافة االجتاهات، واهلوية ذا املعىن حقيقة فردية نفسية ترتبط كرب يشاركه يف منظومة من القيم واملشاعر و أ

بعملية التنشئة االجتماعية، وهناك ثانيا التعبري السياسي اجلمعي عن هذه اهلوية يف شكل تنظيمات السائدة و 
، وهناك ثالثا، حال تبلور وجتسد هذه اهلوية يف مؤسسات يختيار او هيئات شعبية ذات طابع تطوعي و حزاب وأ

  .55شكالية قانونية على يد احلكومات واألنظمةإوأبنية و 
النفسية و ة متكاملة من املعطيات املادية و : منظومميكشيللي) عن اهلوية بأا ليكسوكتب املفكر الفرنسي (أ

االجتماعية تنطوي على نسق من عمليات التكامل املعريف، وتتميز بوحدا اليت تتجسد يف الروح املعنوية و 
الداخلية اليت تنطوي على خاصية اإلحساس باهلوية و الشعور ا، فاهلوية هي وحدة من املشاعر الداخلية اليت 

ما سواه وشعر بوحدته عيتمايز  تكاملة اليت جتعل الشخصتتمثل يف وحدة من العناصر املادية و النفسية امل
  .56الذاتية

                                                           
  .20، ص 2004، 1لنشر والتوزيع، لبنان، ط، دار مجد=وي لموسوعة علم السياسةناظم عبد الواحد الجاسور، 55
  .27سعيد اسماعيل على، مرجع سابق، ص56



 

ولعل التعريف الوحيد للهوية الذي عرفته الثقافة العربية اإلسالمية هو التعريف املنطقي هلا، إذ فهمها 
ة اللواحق ، فهي من العوارض الالزمة، وليست من مجلاملوجودات وليس من مجلة املقوالتعلى أا من " "الفارايب"

، وقولنا إنه "هو" إشارة إىل هويته وخصوصيته ووجوده املنفرد "الذي ال يقع فيه املاهية"اليت تكون بعد 
اصة مبا أمساه باهلوية خبم) .ق 322- 384وقد قدم لنا األرسطيون مصطلح اهلوية منسوبا إىل أرسطو (.اشرتاك"
ل ما رأي أرسطو من خال ومتثل qulifcative أو الكيفية  specifique واهلوية اخلاصة  numerique الرقمية 

  :57ة، وهيأمساه بقوانني الفكر الرئيس
قانون اهلوية، ويرمز هلذا القانون بالقول (أ هو أ)، كما ميكن صياغته جبملة تقول: " الشيء هو ذاته"، و  -1

تباينت صفاته العرضية، كاللون  املقصود بذلك أن الشيء يظل هو نفسه خبصائصه األساسية مهما
ضيقا تطور من الصغر وزنا وصحة ومرضا و وكذلك الصفات اجلسمية، فاإلنسان منا ياجلنس و اللغة، و 
 .خل، لكن يظل هو فالنا... او سفر  عمالفرحا و تعليما و إقامة و دائرة معارف و أصدقاء و و 

قانون الوسط املمتنع، ويسمى أيضا بقانون الثالث املرفوع، وميكن التعبري عن هذا القانون بالقول بأن  -2
ء ال ميكن أن يوصف بصفة و نقيض الصفة يف الوقت نفسه، فال ميكن أن يكون اإلنسان نائما، الشي

  وغري نائم يف وقت واحد...
  

 مرتبطة بالهوية المفاهيم المطلب الثاني: ال

  Belongingnessاالنتماء الفرع األول: 
أي يتمتع بالصفات االجتماعية الضرورية لالندماج  Belongاالنتماء مشتق يف اللغة من الفعل ينتمي 

يف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية يقصد باالنتماء ارتباط الفرد جبماعة معينة ورغبته يف أن عة ما و يف مجا
  ا (كاألسرة، الشركة، املهنة، الوطن، العقيدة ...). هيتقمص شخصيتها ويوحد نفس

تلك احلالة الناجتة عن شعور الفرد بانتسابه إىل اجلماعة، وحتدد مكانته و دوره كذلك يعين االنتماء "
فيها، ويوضح هذا املفهوم مكانة االنتساب وعالقته باالنتماء، ففي حني يشري االنتماء إىل عضوية الفرد جلماعة 

Affiliationواندماجه فيها و توحده معها فان االنتساب  مام و التعاون و الصداقة يشري إىل االرتباط و االهت  
مع اآلخرين دف إقامة عالقات طيبة إلشباع حاجات اإلنسان، و ذا فاالنتساب أساسي لنجاح و تقوية 

  االنتماء.
الذي يعرب عن شعور باالنفصال النسيب عن موضوع ما، مما قد  Alienationو االنتماء ضد االغرتاب 

نسان مغرتبا عن ذاته، ورمبا الذي رمبا يكون الذات ، فيكون اإل، يؤدي إىل الفشل يف التواؤم مع هذا املوضوع
  .ه، وهكذا بالنسبة للوطن والعقيدةيكون اتمع فيكون اإلنسان مغرتبا عن جمتمع
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فمن املنظور ه مابني اجتماعي ونفسي وغري ذلك ولقد تنوعت آراء العلماء يف االنتماء بتنوع أبعاد
احلاجة لالنتماء مسة للجنس البشري ككل سواء كان لألسرة أو إىل مجاعة  ) أنCarolاالجتماعي يرى (كارول 

ال رد فعل بشري طبيعي، إهو  ة ككل، فاالضطرار لالنتماء مااألقران أو إىل القرية أو إىل احملافظة أو إىل الدول
راد هذا اتمع نسانية وضرورة لتحقيق متاسك اتمع عن طريق تبين أفإوكذلك يرى البعض أن االنتماء حاجة 

  .تقتضيها عضويتهمثاليات و معايري وقيم اتمع و مقننات السلوك اليت 
تكوين فعنا إىل مشاركة اآلخرين وحبهم و ) أن االنتماء حاجة تدBrocksو من املنظور النفسي يرى (بروكس  

فطرى يف طبيعة احلاجات ) أن االنتماء Yungالصداقات معهم مع اإلحساس باملتعة هلذه املشاركة، ويرى (يونج 
ال شيء إجيايب يؤدي إهو  اإلنسانية ولكن ال ميكن بقاء هذا امليل إال يف وجود اآلخرين، وعلى هذا فاالنتماء ما

  إىل االتصال باآلخرين. 
، ومع ذلك فإنه حاجة نفسية طبيعية لدى الفرد ء مفهوم مركب يتضمن أبعادا عديدةوذا فإن مفهوم االنتما

لقائيا و يف كل الظروف، كما أا ال تتخذ منطا سلوكيا واحدا للتعبري عن نفسها، بل تتعدد تلك ال تتحقق ت
نطاق هذه  األمناط اتساعا وضيقا، وكذلك تنافرا و تكامال، فاالنتماء يف النهاية انتماء جلماعة من البشر قد يتسع

ة أو الصغرية أو حىت قها لتصبح العائلة الكبري ، كما قد يضيق نطاالدولة أو األمة أو حىت البشرية اجلماعة لتصبح
  .58ض األحيانعالذات يف ب

ويعد االنتماء حاجة من احلاجات اهلامة اليت تشعر الفرد بالروابط املشرتكة بينه وبني أفراد جمتمعه، وتقوية 
ي من أجله، كما شعوره باالنتماء إىل الوطن وتوجيهه توجيًها جيعله يفتخر باالنتماء ويتفاىن يف حب وطنه ويضح

أن مشاركة اإلنسان يف بناء وطنه تشعره جبمال احلياة وبقيمة الفرد يف جمتمعه وينمي لدى الفرد مفهوم احلقوق 
والواجبات، وأنه ال حق بال واجب، وتقدمي الواجبات قبل احلصول على احلق. ومن مضامني االنتماء قيمة 

مؤسساته املدنية واألمنية والعمل اجلاد من أجل حتقيق املصلحة  االعتزاز والفخر باالنتساب إىل الوطن وإىل مجيع
  .59العامة ألبناء هذا الوطن

 
  Loyalty الوالء الفرع الثاني: 

الوالء يف اللغة يعين احملبة و الصداقة و القرب و القرابة و النصرة، فالوالء إخالص وحب شديدان 
يوجههما الفرد إىل موضوع معني كالوطن أو مذهب ديين أو فكرة أو قضية معينة، حبيث يضحى الفرد لصاحل 

فرد حبياته ذاا، بل وحبياة موضوع والئه مبصاحله اخلاصة، وقد تصل عاطفة الوالء هذه إىل حد  أن يضحي ال
. و يتفق هذا مع تعريف الوالء بأنه اإلرادة واحلب و والئه أو دفاعه عنه أو الدعوة لهأسرته أيضا لصاحل موضوع 

هو أيضا ما ، و العمل بإخالص و اجلهد الشديد الذي يبذله الفرد من أجل املوضوع أو الفكرة اليت ينتمي إليها
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حممود) بأن الوالء يعين " دمج الذات الفردية يف ذات أوسع منها و أمشل ليصبح الفرد ذا ذهب إليه (زكي جنيب 
إخالص و و إذا صدر هذا الدمج عن إميان و  الدمج جزءا من فرد أو مجاعة أو من أمة أو من اإلنسانية كلها،
  حب، فإن الفرد حيميه حىت و إن اقتضى األمر تضحية بالروح ".

ص واملناصرة والتأييد، وهو يف القاموس السياسي مبدأ اخالقي يشكل حمور كل الفضائل خالو هو الوفاء واإل
بني الواجبات كلها. من هنا يتخَطى الوالء املفهوم النظري البحت، فال  نية، أو هو الواجب الوطين الرئيسالوط

وطن حنو حتقيق اآلمال يعود جمرد دفاع لفظي عن الوطن، بل يستوجب التعبري عنه باألفعال وذلك للسري بال
  60العريضة الواعدة
 اطاعة و إخالص، فالوالء شعور يتعلق بوجدان الفرد جتاه مجاعة ما، أو فكرة ما، تأييدا هلا و قومما سب

تضحية يف سبيلها و ذا، فالوالء اجتاه نفسي اجتماعي ذو جانب انفعايل عاطفي وجانب سلوكي يدفع الفرد و 
دارك إىل جانبه املعريف الذي يتمثل يف حة ما تتعلق بانتمائه للجماعة، هذا باإلضافة إللقيام بسلوك معني حنو مصل

يف آن  يستند إليها شعوره بالوالء وبذلك ميكن القول  بأن الوالء فطري ومكتسباليت الفرد للمفاهيم و القيم 
رد وبني البناء النفسي للف، فهو فطري يف جذوره و مكتسب يف بنيته اليت تنمو و تتكون من التفاعل بني واحد

  .موضوعات البيئة اخلارجية
االجتماعي، فإنه يف اخلطاب السياسي ميثل القاعدة ثل الوالء من املنظورين النفسي و و إذا كان ذلك مي

األساسية بني كل من املواطنة و االلتزام وما بينهما من مرادفات تتداخل يف مفاهيمها، ومنها على وجه 
  .61اإلمجال

 
  Patriotsim الوطنية الثالث :الفرع 

اليت حتدد حقوق املواطن  Citizenshipو تعين حب الوطن و الوالء له، وهي غري مفهوم املواطنة 
وواجباته الوطنية كفرد يف وطن حتكمه معايري و قوانني يسعى يف ضوئها لتحقيق األهداف القومية ، ومها غري 

للغوية و األيديولوجية لألفراد احلاالت اليت تتعلق بالعوامل العرقية و االيت تشري إىل  Nationalityمفهوم اجلنسية 
  .اجلماعات دون النظر إىل الوطن كمكان لإلقامةو 
يذهب الباحثون يف علم االجتماع إىل تعريف املواطنة يف اتمع احلديث على أا عالقة اجتماعية تقوم    

قدم الدولة احلماية االقتصادية والسياسية واالجتماعية لألفراد، عن بني األفراد واتمع السياسي (الدولة)، حيث ت
طريق القانون والدستور الذي يساوي بني األفراد ككيانات بشرية طبيعية، ويقدم األفراد الوالء للدولة ويلجأون إىل 

الناحية النظرية فهو يف نه باإلضافة إىل كونه منطيًا من أ قانوا للحصول على حقوقهم. ومن مميزات هذا التعريف
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الوقت نفسه إجرائي منهجي يتيح دراسة املواطنة وقياسها وحتديد مستوياا والتنبؤ بأبعادها وآفاقها وتقييم وتقومي 
   .أي جمتمع أدائها يف

فمن الواضح يف هذا التعريف أنه يتضمن آلية التعاقد (العقد االجتماعي) فحني يفرتض أن تكون 
الدولة هي املسئولة عن ترسيخ الشعور باملواطنة، فإا إذا أخلت بشروط العقد، أي إذا مل تؤمن احلكومة اليت تسري 

احلماية االجتماعية واالقتصادية والسياسية لألفراد ومل تساو بينهم عمليا أمام القانون، كان من الطبيعي أن خيف 
اليت يعيشون يف ظهرانيها، وأن يبحثوا عن مرجعية إحساس األفراد بشعور املواطنة والوالء لقانون اتمع ـ الدولة 

أخرى حتميهم، أو تقدم هلم شعورا ولو كان ومهيا ذه احلماية، كالعودة إىل االرتباط باجلذور الدينية أو الطائفية 
  .والعائلية والقبلية والعرقية واإلقليمية

  
  العالقة بين الهوية و االنتماء و الوالء الفرع الرابع: 

  املفاهيم السابقة لكل من اهلوية و االنتماء و الوالء تتضح العالقة بينها على النحو التايل:بتحليل 
، بينما ا و االندماج فيها و التوحد معهافعن عالقة االنتماء بالوالء، يركز االنتماء على عضوية الفرد جلماعة م

ليها الفرد و ذا، إماعة ال ينتمي الوالء يتجاوز ذلك ليشمل فكرة أو قضية ما .فيمكن أن يكون الوالء جل
وط الوالء يدخل ضمن مفهوم نتماء جزء من املوضوع الذي حيتويه الوالء كله، أي أن االنتماء الذي جيسد خيفاال

  .الوالء
حينما يتدارس الفرد أما عن عالقة االنتماء باهلوية، فان احلديث عن االنتماء يربط باحلديث عن اهلوية، ف  

نسان يستطيع أن يعرف من هو ؟ وملاذا هو موجود هنا ؟ و ألي هدف يسعى ؟فمع حاجة اإل ،معىن انتمائه
تعود إليه لتؤكد وجوده و تعمل على تقويته مبا يظهر وهكذا تنشأ اهلوية من االنتماء و لالنتماء يتولد مفهوم اهلوية، 

نتيجة له يف آن ون اهلوية سببا لالنتماء و ذا، تكيف مدى اعتزاز الفرد ويته، فاهلوية داللة االنتماء أيضا وعلى ه
  .إليها مما حيتم ضرورة الوعي ا ايب الذي يؤكد وجوده، وهو يؤديجيواحد، فهي الوجه اإل

ا أما أساسان الوالء ميثالن النتيجة املنطقية للهوية، كمهذا، ميكن القول بأن االنتماء و  و تأسيسا على   
ون هذه املفاهيم الثالثة مرتبطة ومتالزمة ال تنفصل عن بعضها، إذ أن ذا تكمن أسس تشكيلها وتدعيمها و 

إذا فقدت هذه اهلوية فال وجود االنتماء و الوالء فيما بينهم، و اجلماعة اليت تشرتك يف هوية واحدة يشعر أفرادها ب
  لالنتماء و الوالء فيما بينهم .

كثري من الباحثني يف تعريفهم   هباجلزء، وهذا ما أكد الوالء عالقة الكلفالعالقة بني اهلوية وبني االنتماء و   
للهوية بأا شيء ذو عناصر و مقومات وليس طمسا للبىن و التكوينات الفرعية، فاإلنسان ينتمي إىل أشياء  
كثرية، وقد ال يشعر بالوالء جتاه كل هذه االنتماءات، وهذه التعددية يف الوالءات و االنتماءات اليت تكون اهلوية 

ت مع مفهوم اهلوية  رض شيئني: أوهلما ترتيب هذه الوالءات وهذا خيضع للتفكري العقلي الرشيد، و يتسق هذتف



 

ثانيهما: أن تعدد الوالءات أو االنتماءات أو حىت اهلويات ال كمفهوم مركب ومرن يتسع لالختالفات و التنوع، و 
  .62ةهوية رئيسينفي وجود 

 
  ة ــال الهويـ: أشكالثالثب ــالمط

  الهوية الجماعية الفرع األول: 
ايت السابق حتاد السوفيلشرق األوريب ، وبالتحديد يف االعلى أثر التغريات اجلذرية اليت حدثت يف ا

اجتماعية  اسية و مصطلحات سيقوقاز قد سلط الضوء على مفاهيم و تفكك مجهورياته يف آسيا الوسطى و الو 
من بينها مصطلح اهلوية اجلماعية، إذ السياسة واالجتماعية، و لدراسات كانت قائمة إال أا كانت غائبة عن ا

فئات أي النتماء اجلماعي املوحد ألفراد و ميكن القول بأن هوية جمموعة بشرية، أو شعب كامل ما متثل ذلك ا
ائريني ي إىل بقية اجلز منهما، فإعالن هذا الفرد أو تلك الفئة أنه جزائري أو أا فرنسية، يعين أن هذا الشخص ينتم

إن الدراسات احلديثة يف هلوية الفرنسية أو اإلنكليزية، و كذلك تكون ايف صفات وأشياء تكون اهلوية اجلزائرية، و 
، دد هوية الشعوبة اليت حتألرض و الدولة هي العوامل الرئيسالعلوم االجتماعية رأت أن العرق، الثقافة، الدين ا

أجناس كربى: األبيض، األصفر، األمسر، األمحر و اجلنس فمن حيث لون البشرة تقتسم األجناس إىل مخس 
لى املستوى اجلماعي فلون البشرة ميثل أحد مالمح اهلوية اجلماعية لشعب من الشعوب أو موعة من عاألسود، و 

  يف اتمع األمريكي بشكل خاص. اءسودت البشرية، كما يف لون البشرة الاموعا
تحديد هوية الفرد و اجلماعة، فإن اللغة تربز كأهم عنصر من العناصر و فيما يتعلق بالثقافة كعامل ل

اهلوية اهلوية القومية لألمة العربية، و املكونة لظاهرة الثقافة و تلعب دورا يف توحيد االنتماء اجلماعي مثلما تلعبه يف 
كعنصر يف إذكاء الشعور إضافة غلى ذلك فإن للمكان اجلغرايف (األرض)   "كندا"يف  "كيو بيك"اجلماعية لقاطعة 

باالنتماء غلى هوية مجاعية واحدة، كما أن للدين دورا حامسا يف تعزيز اهلوية اجلماعية و تقوية مالحمها املشرتكة ن 
وكل هذه العوامل أو العناصر األساسية يف تشكيل اهلوية اجلماعية ال ميكنها أن تتبلور إال يف إطار الدولة، األمة 

المح اهلوية اجلماعية لشعوم، وأحيانا تعمل على دورا مباشرا و مؤثرا يف م تؤديرنسي، على حد التعبري الف
ميش بعض اهلويات اجلماعية ( الدينية ، العرقية ...)، األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل تفجري الربكان و طمس و 

  .ااندالع احلرب األهلية كما حصل يف البلقان و القوقاز وغريمه
  
  
  

  الثاني: الهوية الفردية  الفرع

                                                           
  .34-33، ص ص المرجع نفسه62



 

ويشري مفهوم اهلوية يف األصل إىل اهلوية الفردية، و يعين إدراك الفرد نفسيا لذاته، ولكن هذا املفهوم أخذ 
يتسع تدرجييا داخل العلوم االجتماعية، و اهلوية الثقافية، و اهلوية العرقية "الساللية"، وهي مصطلحات تشري إىل 

أو مع مجاعة ساللية، وميكن احلديث أيضا عن  ،ي معني، أو مع تراث ثقايف معنيتوحد الذات مع وضع اجتماع
  .63دراك الذايت املشرتك الذي يكون بني مجاعة من الناسية اجلماعة، مبعىن التوحد، أو اإلهو 
  

  الهوية الثقافية الفرع الثالث: 
النابعة من األفراد أو الشعوب، و تلك املقصود باهلوية الثقافية تلك املبادئ األصلية السامية و الذاتية 

شخصية  كيان، إلثبات هوية أوركائز اإلنسان اليت متثل كيانه الشخصي الروحي و املادي بتفاعل صوريت هذا ال
الفرد أو اتمع أو الشعوب، حبيث يشعر كل فرد بانتمائه األصلي تمع ما، خيصصه و مييزه عن باقي اتمعات 

الثقافية متثل كل اجلوانب احلياتية االقتصادية و االجتماعية و السياسية و احلضارية و املستقبلية األخرى، و اهلوية 
 .64ألعضاء اجلماعة املوحدة اليت ينتمي إليها األفراد باحلس و الشعور االنتمائي هلا

جات العمل انتإ و إن اهلوية الثقافية هي تلك احلصيلة املشرتكة من العقيدة الدينية واللغة والرتاكم املعريف
والفنون واآلداب والرتاث والقيم والتقاليد والعادات واألخالق والتاريخ والوجدان، ومعايري العقل والسلوك، وغريها 
من املقّومات اليت تتمايز يف ظلها األمم واتمعات ."وليست هذه العناصر ثابتة، بل متحرّكة ومتطورة باعتبارها 

كب مستجّدات العصر ؛ وهي قابلة للتأثري والتأثر، وكما يوجد قْدٌر كبٌري من الثقافة مشروعا آنيا ومستقبليا يوا 
نتيجة التواصل والتفاعل بني ثقافات األمم املختلفة، يوجد قْدٌر خاص حيفظ هوية جمتمع من  ةشرتكامل ةنسانياإل

 .65اتمعات

  :66أمههاألفراد الشعوب و او للهوية الثقافية عدة جوانب و عناصر ختص 
لعل العوملة الثقافية منافية متاما نصر من عناصر اهلوية الثقافية، و العقيدة أو الدين، يعد الدين أول ع �

الصهيونية أن حبيث يدرك الغربيون الصليبيون و  حرب الديانات،الم يف إطار احلرب ضد اإلسالم، و لإلس
عليه فكل قوى التغريب تعمل ضد هذا ر و ائهم القرآين أنه أكرب األخطاانتمستعادة املسلمني هلويتهم و ا

 .67التنصريالثقايف املتمثل يف االستشراق و  االجتاه و ذلك بأسلوب الغزو

اللغة، تعد اللغة اللسان الثقايف األساسي للهوية الثقافية لألفراد أو للشعوب، وهي عامل يبني اختالف  �
 .وتأكيد وجودهاك وإثبات اهلوية ثقافة عن أخرى، وهي أسلوب للتواصل ولالحتكا
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املاضي املشرتك لألفراد أو لشعب ما عنصرا يعرب عن هوية أساسية، خ واملاضي، حبيث ميثل التاريخ و التاري �
التاريخ هو من بني عناصر اهلوية، باعتباره ر املتجدد يف العوملة الثقافية و فالتاريخ يبني حقيقة االستعما

و الشعوب للتطلع لبناء احلاضر والتطلع إىل  الدوليدرس املاضي و يقف على احلقائق و تستند إليه 
 .املستقبل

ل اتباع سلوكات األعراف، هذه ااالت هي من صميم هوية اتمعات من خالالعادات و التقاليد و  �
 األعراف.العادات و التقاليد و التعامل وفقا لثقافة تنظمها معينة و التصرف و 

مبادئ و ثوابت اتمع كل دولة عقد اجتماعي من خالل العقد السياسي، حبيث لالعقد االجتماعي و  �
خاصة أن الدولة تعرب  على مرجعية العقد االجتماعي، و تصور سياسي مبينفيها ومايطابقه من طموح و 

السياسي، حبيث ر أو قانون له الوجه االجتماعي و عن هويتها الثقافية يف اتمع الدويل من خالل دستو 
 .يف الوجه السياسي الذي يعرب عنهاد تكون مكفولة اإلرادة الثقافية لألفرا

، ففي اإلسالم ختتلف قوق و احلريات املختلفةو احل ةثقافال نظرة خاصة ملفهوم كل شعب أو دولة فل �
، صدرها الغرب إىل الدول العربية والفقريةاحلقوق و احلريات عن تلك املوجودة يف الوضع اإلنساين كاليت ي

  .فة و الدميقراطية الغربية، فثقافة حقوق و حريات الغرب هي ثقافة املادة ال الروحمن حقوق اإلنسان املزي

له أدبه و فنونه اليت يزخر ا، و اليت متيزه عن غريه من اتمعات و  األدب و الفنون، حيث كل جمتمع  �
الرسم و تشكيل و القصصي و الشعر و فنون الاليت تكون معربة عن هويته الثقافية من خالل ثقافة التعبري 

 .وكل له رسالة يريد إبالغها للغرياملسرح و التمثيل و فن العمران وغريها 

 طريقة التفكري، يعد التفكري العنصر احلساس يف أي ثقافة، فطريقة تفكري املسلم غري طريقة تفكري الغريب �
اال الرتبوي، فهناك  ة مادية و استهالكية، وهنا يتجلىاتمع املادي يفكر بطريق ذلك أن  لامثو 

  .الرتبية الدينية و الرتبية الروحية و الرتبية املادية و غريها
  

  الفرع الرابع: عناصر الهوية 
أيا كان املستوى فإن للهوية اإلنسانية، فردية كانت أو مجاعية، تتضمن جمموعة من العناصر ميكن اإلشارة عليها  

  :68فيما يلي

العناصر املادية و الفيزيائية وتشتمل على : احليازات ، القدرات (االقتصادية، العقلية) التنظيمات املادية،  – أوال
  االنتماءات الفيزيائية و السمات املورفولوجية .

)، تتضمن األصول التارخيية (مثل األسالف، الوالدة، االسم، املبدعني، االحتاد ...إخلالعناصر التارخيية، و  – ثانيا
  التقاليد ...إخل).التارخيية (العقائد و العادات و  األحداث التارخيية املهمة، اآلثار
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د واألديان والرموز الثقافية واإليديوجليا، تتضمن النظام الثقايف، مثل العقائالعناصر الثقافية والنفسية، و  – ثالثا
صر العقلية (مثل النظرة إىل العامل، نقاط التقاطع نظام القيم الثقافية، و أشكال التعبري األديب و الفين، مث العناو 

  .فسية اخلاصة، اجتاهات نظام القيميتضمن السمات النو الثقافية ...إخل) مث النظام املعريف 
ة السلطو املهنة ( مثل االسم والسن واجلنس و العناصر النفسية االجتماعية، و تتضمن األسس االجتماعية  – رابعا

مكانات، واإلثارة اإلاخلاصة باملستقبل، مثل القدرة و  االنتماءات مث القدراتنشطة و و الدور االجتماعي واأل
  التكيف ومنط السلوك).االسرتاتيجية و 

  
  : الرابعحث ـالمب

  هوياتيـاألمن ال
  

ستقرار فراده مشاعر األمن و االإن اهلوية كيان جيمع بني انتماءات متكاملة، وهوية اتمع متنح أ  
ستقرار، ويف الوقت الذي يكون فيه اتمع ألمة الشعور بالثقة و األمن واالفاهلوية القومية متنح أبناء االطمأنينة، و 

عمل متعددا بانتماءات و فئات و مجاعات عرقية أو دينية أو سياسية أو اجتماعية، يتوجب على السياسيني ال
ة متثل مصاحل اجلماعة بانتماءاا الطبيعية نتماءات املتنوعة من أجل الوصول إىل هوية مشرتكعلى دمج هذه اال

نتماءات الفرعية بقدر ما تماعي ال تعين بالضرورة إزالة االندماج االجوية املشرتكة أو حماولة حتقيق االاملختلفة، فاهل
درة تعين ضمان عدم التضارب بني اهلوية املشرتكة و اهلوية الفردية، وبناء على هذه املعادلة تصبح السلطة هي القا

تصبح بذلك اهلوية الفردية جزءا من اهلوية لك من خالل مؤسساا املختلفة، و على منح اهلوية املشرتكة و ذ
 .69 املشرتكة

يوضح صاحب كتاب " هسترييا اهلوية "(إريك دوبان) أن مسألة االنتماء يف بعض البلدان أدت إىل 
االنتماء إىل هوية أخذت أبعادا جديدة دفعت يف حروب ونزاعات أزهقت عشرات اآلالف من األرواح: " مسالة 

، منطقة القوقاز، منطقة "كوسوفو"، ا"يوغسالفي "بعض األحيان إىل اللجوء للعنف الدامي، كما حدث يف
ت حول مفهوم " اهلوية " وتأكيدها ماقات قد وأن هذه النزاع البحريات بأفريقيا السوداء وغريها من مناطق أخرى.

إبْـقائها أو إبرازها ماثلة ومؤثرة ...وجتد قوا القاتلة على أساس افرتاض أن هوية ثقافية ـ  واالستماتة من أجل
 .70مزعومة ـ تتناظر بالضرورة مع هوية سياسية، ولكن مزعومة هي أيضا يف الواقع"

  
  العالقة بين األمن و الهويةالمطلب األول :
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لإلنسانية و األمن اهلويايت الذي أصبح الركيزة شكلت التحديات اجلديدة بأبعادها املختلفة ديدا 
األساسية ألمن و كيان األمة، فاألمن بشكل عام مل يعد حمصورا يف املفهوم العسكري، و الذي ظل مدة طويلة 

مقتصرا على اجلانب الدفاعي للدولة، أو أنه لعدوان اخلارجي و يفسر تفسريا ضيقا بأنه أمن األراضي يف مواجهة ا
حل القومية يف السياسية اخلارجية، أو أنه محاية البشرية من الكارثة النووية، وكان مفهوم األمن يرتبط محاية املصا

بالدول أكثر ما يرتبط بالناس، فقد جتاوز مفهوم األمن االعتبارات الرتابية اإلقليمية و العسكرية ليصبح مشوليا 
 1994ا جعل تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية عام متعدد األبعاد و أكثر قربا من احلياة االجتماعية، وهذا م

يتبىن فكرة األمن البشري حيث جاء فيه :" لزمن طويل كان مفهوم األمن يقتصر على الصراع بني الدول، لزمن 
طويل كان األمن يقاس نسبة للتهديد املوجود على احلدود، لزمن طويل كانت األمم تعد اجليوش للحفاظ على 

ا يف احلياة اليومية و املعيشية الشعوب اليوم لديها شعور بفقدان األمن نتيجة القلق الذي يساوره معظمو أمنها، 
أمن العمالة ...هذه هي قتصادي و من االجتماعي، األمن اال. األن اخلوف من أحداث العامل املدمرةكثر بكثري مأ

يعد يقاس مبدى تقليص التهديدات بل  . فاألمن ملاألمن البشري يف كل أحناء العاملاهلواجس املستجدة على 
  مبدى االستجابة للحاجيات األساسية لإلنسان ".

يعىن  األولجتماعي، يف شقني أساسني: األمن القومي واألمن اال "بوزان"تصنيف  "ويفر"وقد خلص   
نقل  "ويفر"جتماعي، اقرتح اتمع. برتكيزه على األمن اال بالسيادة و بقاء النظام، و الثاين خيص اهلوية و بقاء

املوضوع املرجعي من الدولة إىل اتمع، ورفع هذا األخري إىل مصاف موضوع مستقل، وهلذا فإن من أبرز حتوالت 
نتقال من األمن كمفهوم يقوم على أساس بقاء الدول إىل مفهوم يقوم على أساس بقاء مفهوم األمن هذا اال

 . األفراد و الشعوب

بشري يشمل األمن الثقايف من خالل احلفاظ على اهلوية القومية على مستوى حملي أما كما أن األمن ال
على املستوى الدويل تقع مسؤولية اتمع العاملي يف تأمني احلوار الثقايف و احلضاري بني خمتلف احلضارات املتنوعة 

  .71و توفري التعايش فيما بينها على قاعدة حق االختالف و املساواة
شارة هنا إىل أن نظريات العالقات الدولية تشهد منذ أزيد من عقد من الزمن نقاشات حول جتدر اإل
اصة أن هذه األخرية ميكن إدراكها كموضوع مرجعي لألمن، وميكن تفسري هذه العالقة من وخب األمن و اهلوية،

  خالل ثالث زوايا :
هلوية اليت يتعني الدفاع عنها ، هذه املكونات اليت نتماء هي من مكونات ام منط احلياة بل وحىت اال: أن القي أولها

  .ة قوية للشرعنة و لتعبئة اتمعيتذرع ا يف اخلطابات حول األمن تصري يف زمن احلرب أدا
) internalization/intériorisation : أن القيم و املعايري املرتبطة باألمن قد يتم تذويتها (من التذويت ثانيها

من حتديد اهلوية الوطنية، وتتضح هذه املسألة جبالء من خالل مقال أملانيا و  ألتصبح جزءا ال يتجز ن قبل الناس، م
ال يفسر تأثرة مبناهضة الروح العسكرية، و اليابان حبكم تارخيهما يف احلرب العاملية انتهج البلدان سياسة أمن قومي م
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ثبات مستويات اتمع مجلة من القيم املعادية إلهذا التوجه بالقيود اخلارجية فقط بل و كذلك بتبين على كل 
  .الذات القومية عرب العسكري

رتباطا وثيقا بتحديد اهلوية القومية ومن بني العناصر اليت االتهديد و متصورات األمن مرتبطة : إن مدركات ثالثهما
دورها يف النظام الدويل، نتها و الدول هلذه األخرية و ملكاتساهم يف صياغة اهلوية القومية ميكن ذكر :تصور أعضاء 

للدول األخرى املكونة له، وتندرج مسألة ى لدولتهم، تصورهم هلذا النظام و يعتقدون أنه هو إدراك الدول األخر 
شكالية خاصة (إشكالية اآلخر يف مقابل األنا) إدراكه لآلخر يؤثر على صانع القرار حسب وضع إاهلوية ضمن 

  .72و حمايداآلخر (األجنيب) صديق، حليف أ
األمن اهلويايت يعد عنصرا ال غىن عنه من عناصر النهضة االجتماعية، ومظهرا من مظاهر القدرة على   

التحرر من املؤثرات اخلارجية الوافدة ، فهو أعلى مظاهر اسرتداد اهلوية، اليت سعت وتسعى مبختلف القوى عرب 
  حتواء.كخطوة أوىل لعملية السيطرة و اال  التاريخ إىل جعلها تابعة هلا بشكل أو بآخر،

منوعات، و االبتعاد عن وسائل و الوصول إىل سبيل حتقيق األمن اهلويايت ليس بغلق األبواب، وتكثري الئحة امل
مة و الصمود فحسب، و تصال و اإلعالم احلديثة، بل إنه يعين بناء قوة الوجود الذاتية، اليت ال تقوى على املقاو اال

  :اهلويايت يقوم على عنصرين أساسنيندفاع و الفعل املؤثر، ولذلك فإن األمن االإمنا على 
االعتزاز بالذات الثقافية احلضارية، ألا مبثابة اإلطار أو الوعاء الذي ميثل رموز و أفكار وقيم اتمع،  .1

يار اإلسرتاتيجي وذا نعطي للذات األفق الطبيعي للدفاع عن كينونتها االجتماعية و التارخيية وهو اخل
 .ن من خالله حتقيق األمن اهلويايتالذي نتمك

هضم معطيات األخر  ويعين ذلك االعتزاز بالذات احلضارية مع؛ ح و احلوار مع الثقافات املعاصرةاالنفتا  .2
 ات اجنازات العصر، و التطور و التكنولوجيا.ير احلضاري، و جم

اهلويايت، و اهلوية األمنية، فاألخرية هي جمموعة من  وبناء على ذلك، نقول أن هناك فرق شاسع بني األمن
الوعي األمين، أما األمن اهلويايت فهو بيان األسس و القواعد املتوفرة يف مجاعة ما،  إنشاءاألنشطة اليت تستهدف 

  .73وتكوين قاعدة صلبة متنع حاالت االخرتاق الثقايف و الغزو الفكري
هلوية هي تأمني هوية اتمع من كل ما من شأنه أن يهدد ا لذلك نقول أن العالقة بني األمن و ا   

اعة الذي يصد كل اتمع وتبعا لذلك، فإنه ميكن تشبيه األمن و اهلوية بنظام املن وفقهباعتبارها النظام الذي يسري 
  اإلفساد اليت يكون مصدرها داخليا أو خارجيا.عوامل التخريب و 

 
  مرتبطة باألمن الهوياتي المفاهيم ال: المطلب الثاني
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  األمن اإلجتماعي الفرع األول: 
املفكرين سابقة، حيث حاول عديد الفالسفة و جتماعي ترجع إىل عصور إن األصول التارخيية لألمن اال

طون، و مثال ذلك مجهورية أفالم عليها و القدامى وضع تصورام الفكرية عن اتمع، و األسس اليت ينبغي أن يقو 
رة و إن مل لكن يف احلقيقة تلك الدراسات املبكو  "جلان روسو"، و العقد االجتماعي "للفارايب"املدينة الفاضلة 

جتماعي بشكل مباشر، إال أا قدمت تصورات ملا ينبغي أن تقوم عليها حياة الناس، و تناقش مفهوم األمن اال
تعددت اآلراء السالم للجميع، وقد شكل الذي حيقق األمن و وارهم  بالالضوابط اليت حتكم سلوكيام و حتدد أد

  .تلف حسب اال الذي يستخدم فيهبل إن فهم املصطلح خي ،جتماعيحول مفهوم األمن اال
جتماعي، وهو نقيض التفكك جتماعي يرتبط مبفهوم السالم االأن مفهوم األمن اال "حممود عودة"فريى   

ف أو عدم اإلشباع فهو يراه مبفهوم واسع شامل يبدأ من األفعال الصغرية اليت حنرار أو كافة أشكال االياأو اال
السياسية جتماعية والطبقية و صراعات االقد ينظر هلا كأفعال منحرفة، يف إطار نسق قيمي معني إىل التمردات و ال

  .جتماعيو ذا يقرتب من مفهوم السالم االوه
جات اجلماهري يف إطار حتياي بأنه حتقيق أقصى إشباع ممكن العجتماعض إىل مفهوم األمن االو يشري الب  

جتماعية اليت تنبذ الصراع بني فئات اتمع، وتوفر املناخ املالئم لكي يعيش اتمع يف إطار مقبول من العدالة اال
نتماء للمجتمع، يؤدي إىل تربية الوالء و االجتماعي، األمر الذي اون و الشعور باألمن و السالم االالتقبل و التع

جتماعي من حتوالت شباعات و ما تفرضه عوامل التغري االستمرارية هذه االاعتبار حتقيق التوازن بني آخذين يف اال
  جذرية .
ل اإلجراءات و الربامج واخلطط (السياسية جتماعي بأنه كفريى يف مفهوم األمن اال "ي إسكندررمز "أما   

اهلادفة إىل توفري ضمانات شاملة حتيط كل شخص يف اتمع بالرعاية الالزمة و قتصادية و الثقافية ...اخل) و اال
من احلرية السياسية و العدالة توفر له سبل حتقيق أقصى تنمية لقدراته وقواه و أقصى قدر من الرفاهية يف إطار 

  .74جتماعيةاال
، ولكن مدرسة ننية هو بوزايف احلقيقة أن أول من أدخل مفهوم "األمن االجتماعي" يف الدراسات األم  

، إذ يرى أنه بفعل مجلة من الظواهر ( العوملة، الظواهر "ويفر"اصة مع أعمال وخب هي اليت طورته "كوبنهاجن"
العابرة للحدود، البناء األوريب وظهور عرقيات قومية يف أوربا الشرقية ....) فإن اتمع مهدد أكثر من الدولة فهي 

  .75مراجعة لسيادا، بينما ترى اتمعات هويتها مهددة من طرف هذه الظواهر املتقاطعةترى وظائفها تتغري دون 
اهلشاشة اليت متس اهلوية املتعلقة بالتهديدات و  –تمعي ، أصبحت مواضيع األمن ا"لبوزان"بالنسبة   
كالدولة و األفراد) يف ذ أمن بعض اجلماعات (أخحتتل أمهية متزايدة، وال بد حينئذ أن ي –و الثقافية اجلماعية 
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على األمن  - ب واإلسالمخصوصا بني الغر -  اهلجرة و صراع اهلويات احلضارية احلسبان، ويشري بوازن إىل آثار
  .اتمعي

وقدرة اتمع على احلفاظ على مناذجه التقليدية من   Identityو يركز مفهوم األمن اتمعي على اهلوية 
أن غياب األمن اتمعي ظهر بصورة أساسية كنتيجة لتحوالت  "باري بوزان"لغة وثقافة وهوية و عادات، ويرى 

مها اهلجرة والصراع بني أبناء  :النظام العاملي، إذ أضحى هناك مصدران هامان من مصادر ديد األمن اتمعي
  .ة "يطلق عليه " اهلويات املتصارع العرقيات املختلفة، أو مايات و اإلثن

ن، تنبع من اهلجرة خوفا من التغيري املستقبلي يف تركيبة السكا "باري بوزان"إن اهلويات املتصارعة يف نظر 
  .عيع، ومنه يؤثر على األمن اتمثنيات املختلفة يؤثر على متاسك اتموكما أن الصراع بني أبناء اإل
يطلق عليه " إحساسا بالتضامن أو ما  يوفرثقافة مشرتكة بني املواطنني، وهو ما  إجيادفبناء الدولة يستلزم 

"، لكن يف احلقيقة أن مفهوم األمن اتمعي جاء يف سياق التحوالت اليت شهدا فرتة ما التوحيد مع االختالف
دد من الدول تفكك عل املثال مت توحيد األملانيتني و سبيبعد احلرب الباردة من اجتاه للتكامل و التفكك، فعلى 

مشكل أقليات، مما أسهم يف عدم استقرار  أدى إىل، وهذا التفكك "يوغسالفيا"و  "اإلحتاد السوفيايت"منها و 
  .76إقليمي، وهو ما تطلب جعل اهلوية و هوية اتمعات اإلثنية حمور الرتكيز لبعض الدراسات األمنية

جتماعي مرادف للبقاء اهلويايت (من اهلوية)، وهذا يعين التمييز بني "حنن" و"هم" األمن االوعليه فإن 
حيث تبقى اهلوية مهمة أساسية للحفاظ عليها ومواجهة كل األخطار الداخلية منها و اخلارجية اليت متس بكيان 

نتقل املفهوم من األمن كمفهوم يقوم اأنه ن من الدولة إىل األفراد إذ هوية اتمع، وهذا حيدد املوضوع املرجعي لألم
  .لشعوب و األهم احلفاظ على هويتهمعلى أساس بقاء الدول إىل مفهوم يقوم على أساس بقاء األفراد و ا

جتماعية قتصادية و العدالة االية للحرية السياسية و الكفاية االجتماعي هو احملصلة النهائو األمن اال  
جتماعية أساسية بل هي حق أساسي من حقوق اإلنسان، ان العام، و األمن حاجة اص باألمإضافة إىل البعد اخل
و ستمراره وهاه و ئية داخل اتمع لضمان بقاجتماعي أمهسية أيضا جيب إشباعها، ولألمن االكما أا حاجة نف

  .األمنما يساعد يف حتقيق السالم و 
      االمن االنسانيالفرع الثاني: 

نسان الفرد وليس على الدولة، ويرى هذا املفهوم أن أية سياسية نساين على اإليركز مفهوم األمن اإل  
جيب أن يكون اهلدف األساسي منها هو حتقيق أمن الفرد جبانب أمن الدولة؛ إْذ قد تكون الدولة آمنة يف حني 

ثنية يف اتمعات يع الثروة أو بروز اإلتالل يف توز يفتقر بعض من مواطنيها إىل األمن لظروف ِعدة بسبب االخ
عراق املتعددة أو لظروف طبيعية ومناخية تشكل هلم حتديًا دائما كالزالزل والرباكني والفيضانات أو ذات األ

ليمية أو دولية .. وتنشط منظمات قإما يتطلب توفري األمن تدخل جهات وهذا الصراعات والنزاعات االنفصالية 
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عاية واإلغاثة عندما ال تستطيع الدولة توفري مثل هذه املتطلبات ففي التقرير الصادر عن برنامج نسانية لتوفري الر إ
 Globalization With a Human Faceبعنوان عوملة ذات وجه انساين  م1999األمم املتحدة االمنائي عام 

االستقرار املايل وغياب األمن الوظيفي . هي عدم نساين يف عصر العوملةسبع حتديات أساسية دد األمن اإلحدد 
املتمثل بعدم استقرار الدخل، وغياب األمن الصحي وخباصة مع انتشار األوبئة الفتاكة وغياب األمن الثقايف 
بانعدام التكافؤ بني نشر الثقافات وسيادة الثقافة الغالبة وغياب األمن الشخصي بانتشار اجلرمية املنظمة 

تيال املبتكرة من الغش والتزوير وغياب األمن البيئي بإنتشار التلوث، واالحنباس احلراري واملخدرات ووسائل االح
وتغيري معامل البنية الطبيعية إضافة إىل غياب األمن السياسي واتمعي من خالل سهولة انتقال األسلحة ووسائل 

  الّدمار والعنف والتطرف والقتل اجلماعي الذي يصل إىل حد اإلبادة .
ملعنوية نسان بتلبية احتياجاته اى صون الكرامة البشرية وكرامة اإلنساين باألساس علويرتكز مفهوم األمن اإل       

  .جبانب احتياجاته املادية
نسانية واليت األوىل وهي الدائرة اإل، ومما تقدم يظهر جبالء أن مفهوم األمن يتداخل بني ثالث دوائر: الدائرة      
نه وهذا ينطبق على اتمعات ودينه ولو  هنسانًا بغض النظر عن جنسإاية اإلنسان بصفته ساسًا من محأ تنطلق

تعيش دون خط التمدن والتحضر وبالتايل فإن هذا املفهوم يغاير األمن  ة سواء املتقدم منها أو تلك اليتسانيناإل
  .ذي يأيت يف سياق األمن االجتماعيالفردي ال

فراد ماية الدولة اليت ينتمي إليها األاألمن الوطين (القومي) والذي يتعلق حب الدائرة الثانية وهي دائرة    
على رعايا جيب فكما أن مسؤولية الدولة هي محاية رعاياها فإنه باملقابل  ،واجلماعات، وحيظون حبمايتها ورعايتها

فاألمن يف هذه الدائرة  ،دد كياا السياسي أو متس سيادا اخطار أيهبوا للدفاع عنها إذا ما واجهت الدولة أن 
ام وسيادة القانون ينطلق من األمن الداخلي للدولة وحتصني جبهتها الداخلية وإشاعة األمن واالستقرار وبسط النظ

طار القادمة خواملساواة وفرص العيش الكرمي ألبنائها، مع العمل على توفري األمن اخلارجي من األ ةوحتقيق العدال
عرب احلدود واليت تأيت ليس فقط من الدول بل من اجلماعات والتنظيمات اليت تسعى لزعزعة األمن واالستقرار 

  .األساليببشىت الوسائل و 
ساس أنه من مكونات أماعي والذي ميكن النظر إليه على اليت تتعلق باألمن االجت يأما الدائرة الثالثة فه 

يف حتقيقه مؤسسات اتمع بدءًا من األسرة اليت تشكل النواة األوىل للمجتمعات  األمن الوطين الذي تساهم
البشرية، ويرتكز األمن االجتماعي على منظومة العادات والتقاليد اليت يؤمن ا اتمع، وعوامل االستقرار القائمة 

جيابية يف خدمة اجلماعة  عن املشاركة اإللرغبة يف التعبريعلى التفاهم واملعايشة وروح املواطنة والشعور باالنتماء وا
  .77والقبول من اجلماعة من جهة أخرى لتحقيق الذات من جهة واحلصول على الرضا

  
  األمن الثقافيالفرع الثالث: 
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منائي حول األمن اصة برنامج األمم املتحدة اإلخبما على صعيد نشاط مؤسسات األمم املتحدة و أ  
كثر اندماجا، وتبين سياسات تعرتف دون مواربة بالتباينات أبناء جمتمعات فانه يدعو إىل التنوع الثقايف و  الثقايف،

ألن  ؛ضارات واحرتام اهلويات الثقافيةاحل، كما يشجع على حوار الثقافات و الوطينوى الدويل و الثقافية على املست
من أجل يشكل ديدا لألمن البشري والعاملي و  مما التصادم سيؤدي إىل نزاعات دولية وبروز ظاهرة التطرف

احلفاظ على االستقرار الثقايف يتطلب األمر سياسات متعددة الثقافات تعرتف باالختالفات بني اموعات  
. كما يتطلب عدم االستبعاد الثقايف، االستبعاد من ر التارخيية واملرتسخة اجتماعياذات اجلذو  تفااجحملعاجلة اإل

جتماعية تشويه السمعة أو االضطهاد لثقافة ندما متارس الدولة أو األعراف االعلى الصعيد الوطين ع طريقة العيش
ا، أما االجمموعة ما، مبا يف ذلك لغتها أو دينها أو عاداستبعاد الثاين االستبعاد من ا املتوارثة أو أساليب حيا

أسس عرقية أو لغوية أو دينية، إىل التميز على أساس السياسي على املشاركة، االستبعاد االجتماعي واالقتصادي و 
رتاتيجيات التنمية سااج سياسات التعددية الثقافية يف اهلوية الثقافية، وما تدعو احلاجة إليه هو مقاربات إلدم

 .البشرية

  
  الثقافية المطلب الثالث: الهوية و العولمة 

اجيابية ختدم مجيع الناس، و هناك من يراها أا ويالت  هناك يف احلقيقة من يرى أن للعوملة خري و نتائج 
ا فكرا و فعال وحيارفيمارسها سلوكا و  كبرية و جيب حماربتها بكل الوسائل، وهناك من ميسك العصا من الوسط

  .لسانا ال واقعا و عمال
و اإلجيابية عن أهم آثار العوملة الثقافية السلبية منها  -ولو سطحية- من هذا وذاك وجب إعطاء نظرة 

األفراد يف اكتساب ي تدر العوملة رحبا على الشعوب و على هويات األفراد و الشعوب، فعلى املستوى التكنولوج
تعد أيضا العوملة الثقافية  خاصة يف جمال اإلعالم و االتصال، و  ثقافة البحث العلمي و التقدم التكنولوجي و التقين

: يف عامل اليوم أدى "هنتجنتون"يقول األفراد حبوار الثقافات األمم و  والشراكة الثقافية بني كسبب كاف لالتصال
التحسن الذي حدث يف جماالت االنتقال واالتصال إىل تفاعالت وعالقات أكثر تكرارًا واتساعًا وتناسقًا ومشوًال 

ألملان بني شعوب من حضارات خمتلفة، ونتيجة لذلك أصبحت هويام احلضارية أكثر بروزاً. الفرنسيون وا
والبلجيك واهلولنديون يتزايد تفكريهم يف أنفسهم كأوروبيني، مسلمو الشرق األوسط يتوحدون ويهرعون ملساعدة 

، الروس يتوحدون مع ون مصاحلهم مع مصاحل الرب الرئيسالبوسنيني والشيشان، الصينيون يف آسيا كلها يوحد
الصرب والشعوب األرثوذوكسية األخرى ويدعموا، هذه احلدود األوسع للهوية احلضارية تعين وعيًا أعمق 

العوملة على املستوى االجتماعي تساعد و ، 78“هم”عن “حنن”واحلاجة إىل محاية ما مييز باالختالفات احلضارية 
ة الغري، ستفادة من ثقافمنرب للحوار والتفتح الثقايف واال ثابةمبوتلك حرية الصحافة من خالل وسائل اإلعالم و 

بروزها على وطنية والفردية إلثبات وجودها و يرفع من مستوى اهلوية الثقافية الوأيضا اإلعالم يساهم ويثبت و 
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ن لتفاعل الذي يدعم حقوق اإلنسااأيضا يساهم اإلعالم يف التواصل و على املستوى احلقوقي لدويل و املستوى ا
التعددية، ع عن السياسات الثقافية للشعوب وطريقة املشاركة السياسة و احلريات السياسية ووجهات النظر و الدفا و 

حيث أن العوملة أدت إىل تطبيق ثقافة جديدة مفادها أن للفرد احلرية يف اختيار أي الثقافات اليت يراها مناسبة 
احلق يف الثقافة معرتف به بالنسبة لألمم طبقا للمادة اال، و ته واستثمارها ألن يكون منتجا وفعدف إبراز طاقا

احملافظة عليها لكل ثقافة كرامة جيب احرتامها و  األوىل من إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل اليت تقضي بأن
اختالفها جزء من تراث وكل الثقافات تشكل رغم تنوعها و  يطور ثقافته،ومن واجب وحق كل شعب أن ينمي و 

  بشرية الذي تشرتك يف ملكيته .ال
ىل حالة تعصب نتماء إأثري اإلجيايب بتحويل الشعور باالابية أيضا للعوملة على اهلوية التجيمن بني اآلثار اإل

اجلمود الفكري، على نسانية دف القضاء على التعصب والتشدد و عرتاف بالغري يف ظل اإلإىل حالة املرونة واال
بوي أصبحت احلقوق الثقافية يف ظل العوملة نسبيا مزدهرة بإعطاء مكانة هلا على املستوى املستوى األكادميي و الرت 

  .الحرتام احلقوق الثقافية األخرىالشعوب لدعم املعارف اخلاصة م و سايت دف متثيل ثقافة األفراد و املؤس
بني أهم سلبيات العوملة على كما للعوملة الثقافية إجيابيات على اهلوية هلا أيضا سلبيات هي األخرى ومن    

 الغربية لقيم ريعتقاد بضرورة تبين الشعوب غقاله " صامويل هنتنجتون" إن اال هوية األفراد و الشعوب تكمن فيما
  .79"ية هلو أمر غري أخالقي يف نتائجهحلضارة غربوملؤسسات و 

إىل إحداث خلل يف اهلويات ألا دف  ؛إذ تعد العوملة على املستوى التارخيي استعمارا ثقافيا جديدا
اصة وخبحضارة الشعوب ة األحادية القطب وب إمكانات و الثقافية للشعوب وذلك بنشر وهيمنة العوملة الثقافي

كاللغة اللسان احلقيقي املعرب (حيث تسلب مقومات اهلوية   لالستعمار الثقايف القدمي الفقرية، وبالتايل فهي امتداد
متثل هويته الثقافية و ختتزن جتاربه و غري لغة متيزه عن سائر الشعوب و  ن نتخيل شعبا منفال نستطيع أ ،)عن اهلوية

إن وقع مثل ذلك فإنه يكون مقدمة الندثار و  ثقافته و معرفته و متثل ذاكرته و إبداعه احلضاري و منجزه اإلنساين،
لسابق يف احلكومة يقول السياسي الفرنسي والوزير اهذا الشعب و ذوبان هويته و شخصيته، حيث 

الفرنسية(بينوت):"لقد خسرت فرنسا امرباطورية استعمارية، وعليها أن تعّوضها بامرباطورية ثقافية، وهذا يعين أن 
الرتاث احلضاري اخلاص الدين والعقيدة و  وكذلك، املدخل احلقيقي لالستعمار اجلديد هو اهليمنة اللغوية والثقافية"

(صامويل هانتنغتون) املنظر للعوملة األمريكية، "من أن العامل يتوّجه حنو حْرٍب  أشار إليه الكاتب إذ ،بالشعوب
. وهذا ما حيدث حاليا حتت ما ضاراتحضارية تكون فيها القيم الثقافية والرمزية هي احلدود القتالية بني احل

ل َمْن ينتمي هلذه ُيسّمى مبحاربة اإلرهاب كغطاء للتمويه، ولكنها حْرٌب شاملة موّجهة ضد اإلسالم وك
اصة النامية و حىت منها املتقدمة و ظهور خب، فتم اكتساح اللغات األجنبية على اللغة احمللية للشعوب 80العقيدة"
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احلرب ضد الدين اإلسالمي و القضاء على احلضارة يف كل ما تعنيه ألي شعب من هوية و خصوصية كاحلرب يف 
  .العراق و ب تراثه و معامله التارخيية

ن الغرب حريص على فرض قيمه االجتماعية والثقافية وعوملتها واليت متثل أسوأ ما عنده بينما ال يسعى إ 
ما يزيد خطورة العوملة ضعف العامل اإلسالمي وهزميته أمام التقدم حيث جيب االحتفاظ به، إن إىل عوملة العلم و 

املغلوب مولع باالقتداء بالغالب يف ” "ابن خلدون"الغرب وهذا ما يزيد اخرتاق العوملة الثقافية للهوية، كما قال 
  .81“شعاره وزيه وسائر أحواله وعوائده

تبعية الشعوب الفقرية إىل الدول على املستوى االقتصادي دف العوملة إىل تأكيد و تعميم ثقافة  
ياا، فالتبعية الشاملة املتطورة املصنعة اليت تغين تلك الشعوب الفقرية من ماديات بتنازل هذه األخرية عن هو 

  .اقتصادية لتحصني اهلوية الثقافيةلتشكيل هوية  اضعف أداء االقتصاد ال مينح فرصللغرب و 
  خالصـــة
فريقيا، يتكلمون اللغة األمازيغة مبختلف هلجاا، وبقوا حمافظني مال إلشاألمازيغ هم السكان األصليون   

 ية مل متتألجداد فيما بينهم و بقيت لغة شفهون أو تدرس و إمنا تداوهلا اعليها طوال عقود من الزمن، ومل تد.   
جلانب فاألمن قد مس ا ،ستعمال مصطلح األمن فهذا يعين أن هناك قضية مهددة و هي قضية اهلويةبا

غريها، فاهلوية األمازيغية هي هوية حيدد فقط يف أبعاد أخرى سياسية، اقاصادية، اجتماعية و اهلويايت بعدما كان 
  معارض.مابني مؤيد و أصلية داخل اتمع املغاريب وقد طال اجلدال حول هذه القضية 

الفواعل اجلزائر وكذا دور املغرب و  يف الفصل القادم سأتكلم عن التطور التارخيي للحركة األمازيغية يف كل من
  مطالب هذه احلركة.الدولية يف حتديد مسار و 
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خمتلف الدراسات التارخيية ؤكده يعترب البعد األمازيغي أحد املرتكزات األساسية للهوية الوطنية، وهو ما ت
األمين الذي يهدد أمن ملقوم يطرح يف السياق اهلويايت و السوسيوثقافية، غري أنه يف السنوات األخرية أصبح هذا او 

التوجهات اإلقليمية وسط حرية التأييد، بني األصول التارخيية و اهلوية الوطنية ويضعها يف خط مبهم بني املعارضة و 
و الرفض بني القهر وفتح اال ملختلف التيارات الفكرية لتوسيع اهلوة بني هذه القضايا داخل السلطة بني التأييد 

   .الدولة أو بني العربية و األمازيغية هذه األخرية اليت يراها النظام هلا خلفياا التارخيية، حتركها قوى خارجية



 

املغرب على أساس غية لكل من اجلزائر و ركة األمازيهلذا أردت يف هذا الفصل تتبع التطور التارخيي للح 
حتريك خيوط السياسة  يف اأساسي ااصة و أن هلم دور خبأما الدولتان اللتان حتمالن نسبة كبرية من األمازيغ و 

ها أكثر يف يددمت حتجب حتديد دور و أثر القوى الدولية اليت هنا و ويتهم، و هل اهددالداخلية لالجتاه الذي يرونه م
ألما من بني أهم مستعمراا و كانت هلا أمهية كبرية يف هذه القضية وكذا الواليات املتحدة األمريكية   ؛فرنسا

اخلارجية لدول العامل، بعد هذا ح على خمتلف السياسات الداخلية و كقوة دولية وسياسية مهيمنة بشكل واض
ما هي خمتلف األطر السياسية من دولة و لقضية يف احليز السياسي للأردت الوصول بتسلسل إىل ما حققته هذه ا

إن - يف التوجه يف إطار منظم  وبدأتُ يف هذا اال، احلركات اليت تنشط خالل خمتلف األحزاب و اجلمعيات و 
املغرب، أما ع السلطة، وهذا طبعا يف اجلزائر و للمطالبة وترمجة أفكارهم ومطالبهم بصورة فعلية ملسام -صح التعبري

ميثل حمصلة ونتائج هذه احلركات واألحزاب اليت تنشط كجماعات مطلبية يف فهو هذا الفصل  املبحث األخري يف
هل أي  ؟بني هذه احلركاتقصيد هل هناك تواصل بني السلطة و وهنا يكمن بيت ال ،التعبري عن بعهدها اهلويايت

و مقرتحاا ب ملطالبها السلطة مل تستج ، أو أنيوجد جتاوب هلا يف إطار سلمي قانوين سياسي تسوده توافقات
ه إىل هل هناك أساليب أخرى للربهنة على أن مطالب هذه احلركات جيب مراعاا وتطبيقها وذا ميكن أن تتجو 

  بنية الدولة الوطنية  يف كل من البلدين.مسار غري أمين يهدد هوية و 
  

  
  
  
  

  
  

 المبحث األول 

  بوادر القضية األمازيغية في الجزائر و المغرب 
    المطلب األول: التطور التاريخي للنزعة األمازيغية في الجزائر 

، وذلك أحد أسباب نشورات اليت تناولت هذا املوضوعسيتبني مدى أدجلة امل للدراساتولدى أي مسح 
لعرب تفاقم أزمة اهلوية يف اجلزائر، فالساعون لالخنراط يف القومية العربية قاموا بانتقاء بعض القواسم املشرتكة بني ا

العربية إىل  و األمازيغ إلثبات وجهة نظرهم ، مغفلني تأثري العامل الديين يف نقل بعض األمناط الثقافية من اجلزيرة



 

يسمى باحلركة الرببرية إىل انتقاء قواسم مورفولوجية  بني األمازيغ  يف املقابل عمد رواد ماالشمال اإلفريقي، و 
بعض اللغات األوربية و بنوا عليها الطرح القائل نية اللغوية بني األمازيغية و الب األوروبيني، ووجود بعض التشابه يفو 

هذه  ،االجتماعية لألمازيغ املعاصرينية الواضحة يف اخلصائص اللغوية و باألصل األوريب، مغفلني التأثريات السام
فالتاريخ لدى دعاة التأصيل ن، ى الشواهد التارخيية اليت يرتكز عليها املعسكراالنزعة االنتقائية تنسحب حىت عل

العريب يبدأ بقدوم الفتح اإلسالمي، بينما يستحضر رواد احلركة الرببرية أجماد ماسينيسا (ماسنسن) و يوغرطة 
(يوقرتن) و الكاهنة (ديهيا)أو كسيلة (أكسل) مث يتوقف التاريخ لديهم يف تلك احلقب التارخيية إىل أن يتولوا 

  .82إيقاظ الوعي اهلويايت

 ع األول: الحركة األمازيغية في الفترة اإلستعمارية الفر 

ؤكد وجود اهتمام فرنسي خاص مبنطقة القبائل، حيث قامت بإنشاء إدارة مستقلة تعىن إن الوقائع التارخيية ي
، و باإلضافة إىل ذلك فقد خصت هذه املنطقة بسياسة ضريبية تفضيلية بني م1957بشؤون منطقة القبائل سنة 

مع ذلك ايا احمللية للقوانني العرفية.و ، كما خصتها بنظام قضائي مستقل ختضع مبوجبه القضم1918- 1858عامي 
، ينفون بشكل قاطع تبين املستعمر الفرنسي يف -حسب جبايل- مازيغ و الفرنسيني،جند العديد من الباحثني األ

فرنسا مل تفرض واقعا لغويا  أن "سامل شاكر"أي وقت من األوقات ملعاملة تفضيلية لألمازيغ ومن جهته يرى 
ك لمتميزا من القبائل، وال تقسيما حدوديا معينا، بل ومل ختص أبناء املنطقة بامتياز معني يف التدريس، وكل ما هنا
  .83أن الظروف املعيشية الصعبة حفزم على التفوق الدراسي أو اضطرم للهجرة بغية احلصول على فرص أفضل

فرق - رنسية يف حتقيق أهدافها من خالل اتباع سياسة السلطات الفومن جهة أخرى، فقد أخفقت   
، ذلك أا عمدت إىل ميش األغلبية الناطقة بالعربية اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا بغية إعطاء فرصة - تسد

الصاعدة لظهور خنبة أمازيغية مفرنسة تعتمد عليها يف مترير سياستها، لكن ما حصل هو أن هذه النخبة األمازيغية 
. وبدل أن تثنيهم السياسة التفضيلية عن بة املعربة يف تفجري حرب التحريرعملت جنبا إىل جنب مع النخ

مل تكن السياسة الفرنسية هي املتسبب يف  اتوجهام الوطنية فإا أكسبتهم موقعا طالئعيا يف احلركة الوطنية، و إذ
 .84يل األزمة يف املقام األولأشعلت فتاليت إشعال فتيل األزمة فما هي العوامل 

مي بلقاسم" الذي قام بدور مهم يف كر "مبساعدة  "مصايل احلاج"أصبحت منطقة القبائل خاضعة  لسلطة  
الفاتح ع الثورة التحريرية اجلزائرية يف ، وعند اندال"ملني دباغني"القضاء على دعاة الرببرية النشطني يف احلركة بقيادة 

حتولت منطقة القبائل إىل جانب منطقة األوراس من أهم مراكز العمل الثوري املسلح، وقد كان  م1954نوفمرب 
 "علي مالح"، "عمر أوعمران"، "حممدي السعيد"أغلب قادة الواليات العسكرية من منطقة القبائل من بينهم 

الت و يف كل احملطات ا، وقد برهنت الثورة اجلزائرية حسن التسيري و االنضباط يف خمتلف ا85...وغريهم
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، في: التحو=ت السياسية في الجزائر منظور سوسيو اقتصادي، دار قانة للنشر والتوزيغ، القضية ا�مازيغية إيتيولوجيا ا�زمةعادل زقاغ،  

  .130، ص 2008باتنة، الجزائر، 
  

84
  .133صنفس المرجع،  

85
  .62، ص 2002، دار المعرفة، الجزائر، دعاة البربرية في مواجھة السلطةرابح لونيسي،  



 

إلحباط أي حماولة استعمارية لضرب الثورة من الداخل و التسلسل داخلها لفك قوا وهذا ما جسدته االدارة 
 .الثورية يف خمتلف النزاعات العرقية و اجلهوية و الصرامة التامة

نسا:" لقد كانت أرض فيما خيص عالقة ظهور النزعة األمازيغية وكيف امتدت إىل فر  "يوسف بن خدة"يقول 
وعلي "التقى السيد  م1948فرنسا املكان الصاحل ألنصار النزعة الرببرية الذين بدأوا نشاطهم هناك.ففي ربيع سنة 

حركة انتصار احلريات الدميقراطية)، وحتدث –رئيس املنظمة الوطنية لـ (حزب الشعب اجلزائري  "أمحد بودةـ"ب "بناي
فرنسا قصد متابعة دروسه، وهو حباجة  اللجوء إىل ، ويرغب يف البحث عنه بصددالشرطة الب كانت معه عن ط

ن هذا الطالب ما هو إال (حمند علي حييا) الذي سوف الفدرالية، ويف احلقيقة فإإىل أن يوصى به إىل قيادة 
 .86يكتشف الحقا، بصفته حمرضا للنزعة الرببرية بفرنسا "

 (وهو من قلب بالد القبائل) "عمر بوداود"زب الشعب اجلزائري كما أكد هذه احلقيقة املناضل الوطين يف ح
انفجار ما سوف يعرف بأزمة االنتماء الرببري، وتلك القضية تورط  م1950-1949:" عرفت سنوات حيث قال

، مسؤول املنظمة "ولد محودة"، وكان "وعلي بناي"، حتت قيادة ص مثقفون شباب من القبائل الكربىفيها باخلصو 
كانت معهم اتصاالت يف   ..ويضيف "عمر بوداود" أنه ) على كافة بالد القبائل واحدا منهم .L’osاخلاصة (

ااالت التنظيمية، من غري أن أطلع على مشاريعهم اخلاصة بـ(االنتماء الرببري) لقد أعد مسؤولو القبائل العليا، 
لقد مت إعداد النص  .عضوا يف قيادة احلزبرغم من كوين المل أطلع عليه سوى بعد مدة زمنية، على  مشروع وثيقة

خصيصا ليعرض للمناقشة أثناء انعقاد اللجنة املركزية، أو يف مؤمتر –هو نص كان حمتواه ماركسيا أكثر منه وطنيا –
احلركة من أجل ( أن قصدهم من عملهم ذلك، هو فقط: أن يطرحوا مسألة سري احلزباحلزب، أكد واضعوه ب

كانوا يطالبون بدميقراطية أكرب، و بإدراج البعد الرببري يف املهام املنوطة باجلزائر و  )الدميقراطيةانتصار احلريات 
املستقلة، بعد أن عرفت أفكارهم بداية شروع يف التنفيذ، طرحت املسألة يف أجواء مكدرة ثارت ثورة احلزب، 

فرنسا للحركة من أجل انتصار كمسؤول لفدرالية   "رشيد علي حيي"بسبب احلادث الذي تسبب فيه تعيني 
احلريات الدميقراطية .فقد قام بصفته كذلك، بتحرير وثيقة تتعلق بتنظيم احلزب يف فرنسا .سلمت الوثيقة ملناضل  

ر، هو تسمية نضالية (لولد كان متوجها إىل اجلزائر، مع تكليفه بتسليمها إىل (عمار) .ومن املعلوم أن عما
مل يفهم بدوره ما الذي يراد فعله ذه الذي . "عمار حداد"، فسلم الرسالة إىل محودة)، ومل يفهم املناضل ذلك

يف مكاتب  "خيضر"الذي كان حبضرة  "حلول حسني"سلمها إىل أا من األمور اليت م احلزب مث  الوثيقة، وظن
رضت للحديث عن يبدو بأن الرسالة تعو   "Chartres "احلركة من أجل انتصار احلريات الدميقراطية، يف ساحة 

اعتقدت قيادة احلزب بأن وهكذا عند قراءة الوثيقة، ا أن تسمح بتطوير عمل ثوري مواز توفر معطيات من شأ
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، دار ا�مة للنشر و التوزيع، برج الكيفان، الجزائر، أكتوبر فرنسا و ا�طروحة البربرية الخلفيات ا�ھداف و الوسائل البدائلأحمد بن نعمان،  
  .67، ص2011



 

اضعي مشروع الوثيقة من طرف أدى إىل اام و  و 87ذلك تقرير صادر من تنظيم مواز، مما تسبب يف تفجري األزمة
 .88في)ئ، بكوم جينحون إىل(العمل الطااحلزب

اد تيار جزائري يف :" كانت اخلطة الفرنسية دف إىل إجي"ناصر الدين سعيدوين"يقول املؤرخ اجلزائري الدكتور 
، فهو يرفض مقولة اجلزائر فرنسية ... وقد استطاع هذا التيار الذي مظهره و أصوله، فرنسي يف قناعاته و توجهاته

لقبائل باخلصوص، مجاعات من الشباب نشأت يف ظهر ناطقون بامسه يف اجلزائر، أن يستقطب، يف منطقة ا
أحضان املدارس الفرنسية، ذات التوجهات الالئكية، و ترعرعت بتوجيه من القائمني على اإلدارة الفرنسية، وقد 

جناح االستقاليل للحركة  الساحة اجلزائرية و أن خترتق استطاع بعض األفراد من هذه اجلماعات أن يتسرب إىل
ن ميثلها آنذاك حزب الشعب اجلزائري، وقد تسبب ذلك فيما يعرف باألزمة الرببرية حلزب الشعب الوطنية اليت كا

  .89"م1949سنة 
وقد وصف التقرير العام للجنة املركزية يف املؤمتر الوطين الثاين حلركة انتصار احلريات الدميقراطية املنعقد يف 

خطرية وهي النزعة الرببرية اليت هي احنراف تعصيب  :"أن احلزب اصطدم مبعضلة داخليةم1953جوان4اجلزائر يف 
ملون بالصبغة العنصرية و النزعة الشيوعية، وعمل طائفي يرمي للتخريب و التمرد املكشوف على احلزب ...و 

  .90الرببرية ميكن أن تبقى سالحا يف يد االستعمار ما دام االستعمار قائما "
 15بالقبائل فاجتمع  "تعروست"بقرية  م1948ر رمضان يف شه91وطنيني-كان أول تنظيم موعة بربرو

مار ولد محودة" ،       "رشيد ع"و  "سعيد أبوزار"و "آيت عمران"وحضر كل من  "وعلي بناي"عضوا بقيادة 
) وهو تنظيم ثقايف هدفه " الربهنة تارخييا MRBجتماع إىل إنشاء (حركة التجديد الرببري علي حيي"، وتوصل اال

  .92اجلزائر كانت بربرية و تنتمي إىل جتمع بربري كبري يضم كل بالد املغرب "على أن 
يف نفس الوقت الذي برزت فيه األفكار القومية  م19و أشري هنا أن النزعة األمازيغية قد ظهرت يف القرن  

أن ظروف ظهورها ال  يف العامل أمجع، و أن التتبع التارخيي العلمي لربوز النزعة األمازيغية  يف اجلزائر يكشف لنا
ختتلف متاما عن الظروف التارخيية اليت ظهرت فيها النزعة القومية العربية يف املشرق، ويكشف البحث العلمي 

إىل جانبها نزعة بربرية و توجه إسالمي، و املوضوعي يف تاريخ النزعة األمازيغية يف اجلزائر أيضا أا ذات نزعة بربرية 
ستعمارية، فإن كانت القومية العربية يف املشرق قد درسة االهذه األخرية بتأثري املوقد نشأت  ،ذات توجه الئكي

يف اجلزائر على عكس  األمازيغيةن النزعة ني و املتأثرين بالفكر األوريب فإظهرت يف بداياا األوىل على يد املسحي

                                                           
87

ار حداد .وقد كانت ثقتي يعلق صاحب المذكرات على ذلك في الھامش حيث يقول :"لم أطلع على الرسالة بل اطلعت على الخبر من طرف عم 
تامة في ك#م عمار حداد ، إذ قمت بتسجيله في صفوف حزب الشعب الجزائري، في أول عھوده، بصفته صديقا .لقد ناضلنا معا في المنظمة 

  السياسية في المنظمة الشبه عسكرية في ذلك الوقت ".
، ص ص 2007، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، اكتوبر ات مناضلمن حزب الشعب الجزائري إلى جبھة التحرير الوطني مذكرعمر بوداود، 88

59-60.  
89

  .75-74أحمد بن نعمان، المرجع السابق، ص ص  
90
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قد كانت هذه النزعة موجودة بشكل حيث ظهرت يف البداية يف الزوايا على يد املتأثرين بالفكر االسالمي و  ،ذلك
كان هذا الشعور  بفعل االحتكاك مع األتراك و االصطدام معهم، و غامض يف منطقة القبائل منذ العهد العثماين

لفرنسيني رغم أن " لعبد القادر"منطقة القبائل أثناء مقاومة األمري  قامت بهاإلسالمي وراء الدور الكبري الذي 
ستعمار منها البالء احلسن يف مواجهة اال اصة الرمحانيةخبتعمار بعد، وأبلت الزوايا و املنطقة مل يهددها االس

، ومن أهم م1871أثناء انتفاضة  "الشيخ احلداد" و"املقراين"مث  "بوبغلة"و "الالفاطمة نسومر"الفرنسي بقيادة 
كاليدونيا "فراغه من خنبه وعلمائه املسلمني الذين هجروا إىل نتائج هذه االنتفاضة تفكيك اتمع القبائلي وإ

  خب الدينية بنخب تكونت يف مدارسه. على استبدال تلك الن لكذ"، وسعى االستعمار منذ الشام"و "اجلديدة
مشال منوذجا حيا لدعاة النزعة الرببرية اإلسالمية وهو الرجل الثاين يف حزب جنم  "عمار عيماش"إذ يعد 

الذي ينحدر من منطقة القبائل، إذ كان ميزج بني مبادئ االسالم و التقاليد األمازيغية ويقول يف كتابه و  افريقيا
دميقراطي ظهرت يف منطقة القبائل مدا بأن أول حكومة بشكل مجهوري و (مفرتق الطرق)"أن الفرنسيني خيفون ع

  .93و غريها جيهلون هذه املصطلحات" "فرنسا "يف الوقت الذي كانت فيه
  الفرع الثاني: أهم رموز الحركة األمازيغية

  رائد النزعة األمازيغية اإلسالمية  "أبو يعلي الزواوي"الشيخ  
السعيد بن "و امسه الكامل هو  م1862بالقبائل عام  "تعروست"يف قرية   94"أبو يعلي الزواوي"ولد   

هلذا لقب  ،وهو من آيت سيدي حممد احلاج مبنطقة القبائل أو الزواوة "حممد الشريف بن العريب بن حيي بن احلاج
كما مكث يف   "فرنسا" "مصر" "تونس"ازواوي، زار أبو يعلي الزواوي عدة بلدان متمايزة الثقافة منها ـ:نفسه ب

العنصرية العربية ، ويبدو كثري من كتاباته أنه تأثر بنوع من واحتك هناك بالكثري من املفكرين عدة سنوات "الشام"
مدى تأمل الزواوي من  "الطاهر اجلزائري"لكل ما هو بربري ويبني لنا ذلك من كتاباته و خاصة رسالته إىل الشيخ 

نا و األمازيغ أقل منهم شأأن العرب أفضل من األقوام األخرى و  اعتقاد بعض العرب و حىت بعض عامة الرببر أن
جت يف حقهم (أي األمازيغ) ذلك بأم بربر، و الرببر على ما يزعمون أيضا اليت يرى أا من " اخلزعبالت اليت را

أندية املنكر الذين ج علماء القهاوي ومدارس السمر و أقل رتبة يف اإلنسانية و اإلسالمية اىل غري ذلك من حج
  .95محة اهللا"يريدون احتكار الفضيلة و حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله فكأم هم الذين يقسمون ر 

بذكر مفاخر األمازيغ بل عمد إىل التأسيس لفكرة قومية أمازيغية إسالمية،  "أبو يعلي الزواوي"ومل يكتف 
اللغة و  :املقيم يف الشام كتابة (تاريخ الزواوة).واعتمد باالستناد على عاملي "الطاهر اجلزائري"فطلب من الشيخ 

أضاف إليها عامل العرق النقي، فنفى اختالط األمازيغ بالعرب أو أي  التاريخ األمازيغي لبناء قومية أمازيغية بل
أقوام أخرى ، و يؤكد نفس رأي أستاذه الشيخ الطاهر اجلزائري فيقول يف رسالته إليه "قلتم أن الزواوة قوم خاصون 
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رينا هذا اخلرب غري خمتلطني بغريهم من األجناس ال من اليهود و ال من النصارى و ال من أي طائفة أخرى، فاستق
  .96املعترب فوجدناه صحيحا صادقا"

اللغة األمازيعية " العديد من الكتب اإلسالمية إىل جانب أعماله يف التاريخ و أبو يعلي الزواوي"وقد نشر 
ما كتب يف عدة جمالت و اجلزائر ، كم1924ومنها (اإلسالم الصحيح) يف مصر و (فصول يف اإلصالح) بدمشق 

  املشرق.و 
املسألة  "الزواوي"، لكن مل يثر عية العلماء املسلمني اجلزائرينيمن أبرز مؤسسي مج "واويالز "ويعد 

إىل إدراكه العميق  "الزواوي "ويعود موقف م1949نتصار للحريات الدميقراطية عام األمازيغية داخل حركة اال
يف  "الظهري الرببري"اصة بعد طرح االستعمار وخبللمحاوالت االستعمارية الفرنسية لتفريق الشعب اجلزائري، 

  .م1952جوان1يف  "أبو يعلي الزواوي"تويف .و97م1930 "املغرب األقصى"
  داعية إلى االستقالل القبائلي  "عمار بن سعيد بوليفة"

بالقبائل و ينحدر من عائلة متدينة، و قد اختص يف الدراسات  م1861 "عمار بن سعيد بوليفة"ولد   
و قد كلفته السلطات االستعمارية بدراسة خمتلف اللهجات و اموعات الرببرية يف املغرب  م1901يف و الرببرية 

ن الشريعة بتطبيق ستعمارية اليت أرادت فصل القبائل ع" يف إطار خدمة السياسة االبوليفة"اإلسالمي، و قد قام 
بعنوان ( جمموعة من الشعر القبائلي) ليضع يف كتاب  م1904سالم، كما مجع األشعار القبائلية أعرافهم قبل اإل

  .98"سي حمند أوحمند"أشعار  السيمابذلك أول حماولة لنشر النزعة األمازيغية بواسطة األشعار القبائلية 
و يتحدث يف سرده  م1925و قد نشر عام  "بوليفة"ويعترب كتاب( جرجرة عرب التاريخ) من أهم ما ألفه 

إمهاال كبريا من اإلدارة  "بوليفة"، وقد لقي استقالهلا طيلة قرون التارخيي ملنطقة القبائل أا قد حافظت على
، ويبدو أنه دفع مثنا باهضا لدعوته االستقاللية ملنطقة م1931جوان8الفرنسية منذ نشره هذا الكتاب حىت تويف يف 

إمنا أرادها لتكون ذات قدرة  توجيه النزعة األمازيغية ضده و مل تكن له الرغبة يفالقبائل، وهنا جنسد أن املستعمر 
   .على منح سيطرة جتسده ليمرر سياسته داخل األوساط األمازيغة

  الفرع الثالث: الحركة األمازيغية بعـد االسـتقـالل
عبارة عن  الوطينعترب حزب جبهة التحرير عظيم لكافة الشعب اجلزائري، إذ ا نتصارإن االستقالل ا

األمازيغية من جديد واملطالبة نتصار و احلرية ، كما فتحت مسألة إدماج اهلوية حزب جزائري قوي حقق اال
انطالقا من و رفض كل نقاش حول هذا املوضوع و دماجها ضمن مكونات ثوابت الشعب اجلزائري، وكان الرد هبإ

الفرنسية احلديثة الذي يعترب اللغة الوطنية ركيزة مدعمة للدول  تكوين اللغةوخباصة اللغة الفرنسية و النموذج الغريب 
  العصرية.
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تقيم صلة بني الوحدة السياسية  ، مما جعل الدولةعلى إعادة تشكيل اللغة العربية عملت الدولة اجلزائرية
الثقافة تصبح عربية يف ن أ م1965حتاد العام للعمال اجلزائريني لسنة جاء يف بيان بعد انعقاد مؤمتر االاللغوية إذ و 

ثورية يف مضموا، وذا تكون السياسة الثقافية اليت انشغلت بالبحث عن تكوين ثقافة مجاهرية  عن شكلها و 
طريق استرياد مناذج ثقافية من اخلارج سطرت من وراء ذلك بناء منوذج لغوي موحد على حساب اللغات 

ات اإلدماج اليت عرفها التاريخ، فأصبحت الثقافات الشعبية الثقافات الشعبية اليت وقفت كحاجز ملختلف سياسو 
  .متقهقرة بفعل التهديد بالتهميش اليت سببته التسوية الثقافية الناجتة عن النظرة الرمسية للثقافة

اصة بعد منازعاته وخالفاته القدمية مع خبجيسد (الوحدة العربية) و  م1965- 1962 "أمحد بن بلة"كان لنظام 
لقبائليني داخل احلركة الوطنية"...إن بن بلة كان على خالف قدمي ثقيل مع الزعماء السياسيني املسؤولني ا

خفت صراع اهلوية يف اجلزائر أيام الثورة التحريرية على عادة وقد ، 99"الوطنية...العسكريني القبائليني داخل احلركة 
حىت اشتعلت حرب اهلوية حتت غطاء سياسي اجلزائريني، إال أن ذلك كان مؤقتا، فما أن وضعت احلرب أوزارها 

اليت ظهرت حقيقتها عندما بسط تيار العروبني، املؤيدين من طرف مصر  م1962فيما عرف بأزمة صائفة 
  .100الناصرية، هيمنته على السياسة والتاريخ والثقافة، واشتدت أكثر عندما بدأت سياسة استرياد الثقافة املشرقية

و كانت  م1976قيام مبناقشة حول امليثاق الوطين لسنة المن جديد إثر  األمازيغيةوتعود بوادر املطالبة 
ها إال اللغة العربية، وال جيمع بني العرب ويوحد أجزاء ،إن اجلزائر بلد عريب مسلم "هواري بومدين"إجابة الرئيس 

لغة العربية الفصحى اليت توحد فبدال أن ننزل إىل مستوى اللهجات احمللية إلحيائها، جيب أن نرتفع إىل مستوى ال
لدستور  امشاا متام م1976د اتمع العريب من احمليط إىل اخلليج فكان دستور ابني اتمع اجلزائري و بني أفر 

تنص على أن  3املادةو لدولة، تعزز اإلسالم كدين ل 2، فاملادة رأ عليه أي تعديل فيما خيص موادهومل يط م1963
تظهر ر حول كل ماله صلة باألمازيغية. و الوطنية الرمسية، هلذا رفضت السلطة أي مناقشة أو حوالعربية هي اللغة ا

، نذكر يف هذه املرحلة بعض األحزاب املعارضة للنظرة األحادية  لتأكيد أمهية األمازيغية  يف إثراء اهلوية الوطنية
كي و حزب الطليعة االشرتاكية، وهكذا تفادت مهها إىل جانب جبهة القوى االشرتاكية جند احلزب الثوري االشرتا أ

ؤرخني النصوص الرمسية للحزب الواحد بصورة واضحة مصطلح الرببرية أو األمازيغية، الشيء الذي جعل بعض امل
ل "امحد بن نعمان": (ان يف اللغوية، الثقافية)على اتمع و الدولة اجلزائرية، إذ يقو ينددون خبطر هذه املطالب (

ليات تتكلم اللغة الرببرية  القدمية، و اخلطر اللغوي هلذه األقليات سيظهر إىل الوجود يف املناطق اليت قاجلزائر أ
يتحدث ا أصحاا) لذا شرعت اجلزائر يف تعميم سياسة التعريب بشكل سريع على مستوى كل املؤسسات و 

مل النبيل الذي يتمثل يف العودة  هذا العاهليئات التابعة للدولة حبيث رأت أن هيبة سياسة احلزب الواحد تكمن يف
، مطبقة يف ذلك السياسة الناجحة هي اليت تعطي قوة لثقافة ناجحة بع من الثقافة العربية اإلسالميةىل األصل الناإ
.  
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بعض الشباب  حني بدأوقد بدأت بوادر هذا اخلطر تظهر على الساحة الوطنية، يف السنوات األخرية 
  ألمازيغية يف املطالبة بإحياء لغتهم األمازيغية.اللغة ااملناطق ذات الثقافة و  نتمي إىلاملهتم و امل

معربين عن م 1979ولعل أهم نقطة وحدث ميكن ذكره هو قيام جمموعة من الطلبة اجلامعيني بإضراب عام 
 سياسة التفتح املتمثل يف اصة مع االجتاهوخبتتأزم األوضاع شيئا فشيئا، املزبلة) و  تذمرهم وسخطهم (التاريخ يف

مع طرح النقاش حول القضية  والسيماتفاقم األوضاع االجتماعية  " و يزدادالشاذيل بن جديد"مبجيء الرئيس 
التحرير الوطين يف نفس السنة،  و مع انعقاد املؤمتر الرابع حلزب جبهةم 1979الثقافية املطلوب فتح ملفها سنة 

ا، سببا ح اجلامعة املركزية لدروس األمازيغية  وكان رفض السلطة وقمعهيأيت أنصار املطلب األمازيغي يف حماولة فتو 
العاملية يف شكل أحداث عنيفة مل يعرفها اليت ترمجت على الساحة الوطنية و تفاقمها من أسباب تأزم األوضاع و 

  .تاريخ اجلزائر من قبل
اسم الدور احلفقط ستعمار مل يكن هلا فرنسا األمازيغية يف فرتة اال أن سياسة "عادل زقاع"يرى األستاذ و    

إىل أزمة هوياتية يف  اليت حدثت بعد االستقالل أدتإمنا أزمة الشرعية يف اجلزائر يف طرح القضية األمازيغية، و 
: توجه حنو املعسكر الشرقي، وتنب خلطاب  -أي بعد االستقالل-خلارطة كالتايلاجلزائر حيث يقول " لقد كانت ا

، ومتكني ضمين للغة الفرنسية، فضال عن ااهرة ب الدينية جلعلها يف خدمة السلطةاجلوان ةقومي عريب، مأسس
بسياسة التعريب، لقد نشأت أزمة هوية يف سياق هذا االرتباك الواضح للسلطة، والناجم عن خلط مصلحة 

 .101العصبة احلاكمة بالبقاء يف السلطة مبصلحة الوطن"

رهاب يف اجلزائر از الفرصة يف فرتة التسعينات، مع توسع ظهور ظاهرة اإلوقد أراد دعاة األمازيغية انته  
ستجابة ملطالبهم، وشهدت منطقة القبائل عدة احتجاجات أمهها إضراب تالميذ املدارس و لدفع السلطة لال

تعليم مبنطقة الالوضع بإدخال اللغة األمازيغية يف  "اليمني زروال"الذي أطلق عليه (مقاطعة احملفظة)، فهدأ الرئيس 
احملافظة السامية لألمازيغية وقد مت إضافة برامج إعالمية إخبارية باللهجات األمازيغية املختلفة  القبائل، كما أنشأ

، هذه 1996القبائلية والشاوية و املزابية، ومت إدراج البعد األمازيغي كأحد مقومات اهلوية الوطنية يف دستور 
تكررت نفس م 2001ففي ع لسنوات إال أا تتكرر دائما، ت الوض" هدأزروال"اإلجنازات اليت قام ا الرئيس 

  ة أخرى إىل بروز القضية وتفاقمها.املواجهات أدت مر 
  م2001الفرع الرابع: أحـداث أفــريـل 

رف احلركة الثقافية األمازيغية ختليدا لالحتفال بذكرى أحداث الربيع األمازيغي الذي حيتفل به سنويا من ط
ضراب عام القيام بإ م20/04/2001كإجابة لرفض السلطة االعرتاف برمسية االمازيغية، تعلن هذه األخرية ليوم و 

 م18/04/2001يف عشية " إىل مقر الوالية و تيزي وزوـ"ب "مولود معمري"ومبسرية احتجاجية تنطلق ا من جامعة 
إثرها الطالب الثانوي  بين دوالة ) والشرطة، قتل على (بيتحول هذا االحتفال إىل مشادات عنيفة بني اتمع املدين

أمام تأزم زيغي إىل أحداث الربيع األسود، و سنة، فتحولت ذكرى الربيع األما 20البالغ من عمره  "قرماح ماسينيسا"
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قدرا يف األخذ مبطالب مواطين ع املدين لإلعالن عن مسؤوليتها و الوضع و تفاقمه تتدخل العروش من اتم
  .102منطقة القبائل

  
  المطلب الثاني: التطور التاريخي للنزعة األمازيغية في المغرب

  الفرع األول: الحركة األمازيغية في فترة الحماية
و  ،على الصعيد السوسيوثقايف أو على املستوى السياسي غرب مشكلة مطروحةمل تكن األمازيغية يف تاريخ امل
يف بلورا بالتدريج إىل قضية  م1912مع جميء احلماية الفرنسية عام اصة وخبإمنا سامهت العديد من العوامل 

 متشابكة األبعاد.

تطلقها  ت، و هي التسمية اليت كان103كانت القبائل األمازيغية املغربية يف ما كان يسمى (بالد السيبة)
حتت حصار  "احلفيظعبد "سلطات املخزن على القبائل املتمردة الرافضة لدفع الضرائب، و مع إمضاء امللك 

بنزع سالح القبائل لصاحل  "فرنسا"، الذي التزمت مبوجبه م1912بتوقيع عقد احلماية يف  "لفاس"القبائل األمازيغية 
  .104السلطة املخزنية مما أدى إىل حروب طاحنة امتدت على مدى عشرين سنة 

املة دف إىل القضاء على ستعمارية متكاالمتياز األوىل يف تطبيق سياسة او لقد كان لفرنسا عالمة 
 ية دف إىل القضاء على اإلسالم ستعمار مس هويته، و كانت تلك السياسة االمكونات الشعب املغريب و ط

، و اليت يعتربها االستعمار ديدا له يف املنطقة، يف املشرق العريب هذا الشعب بإخوانه اللغة العربية اليت تربط
إىل عرب و أمازيغ، و ألجل الوصول إىل هذا قامت فرنسا بتجهيز إدارا أخذت تعمل على تقسيم املغاربة و 

 :رتسانة من القوانني ميكن تلخيصها فيما يلياالستعمارية باملغرب ب

(مدرسة اللغة العربية و اللهجات الرببرية)  ـ"الرباط" مدرسة عليا ُمسيتْ ت بأنشأ م1913سنة يف  �
وهو تشريع يتكون من فصلني مبوجبه تقرر أن  م1914أعضاؤها ضباط فرنسيون، مث أصدرت ظهري 

 م1915يف سنة نظومة و حمكومة طبقا لعوائدها و أعرافها القدمية، و تكون القبائل األمازيغية م
بتأسيس(جلنة األحباث الرببرية) و حددت مهامها يف مجع األحباث املتعلقة  اً صدرت فرنسا قرار أ

بعد ذلك صدر الظهري املعروف بـ(الظهري الرببري) يف سنة باملغرب، و  )بربرية(بالقبائل املسماة 
أول من مسع  "سال"فكان سكان مدينة  ،نفجارو كان صدوره الشرارة اليت أوقدت فتيل اال م1930
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، 2002، بحث لنيل درجة الماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم ا=جتماعية، المطلب ا�مازيغي و النخبة القبائلية المثقفةفتيحة بلعيد،  
  .141ص
103

ء، و تعني السيبة اصط#جا التحرر من كل القيود، و أصلھا من السائبة اللفظ الذي كان العرب يطلقونه على الناقة التي تترك لشأنھا في الخ# 
  لفظ السيبة ھنا يعني لدى المخزن المركزي خروجا عن طاعته 

104
، منشورات المرصد ا�مازيغي للحقوق سياسة ا=ستيعابسياسة تدبير الشأن ا�مازيغي بالمغرب بين التعاقد السياسي و أحمد عصيد،  

  .13، ص2009والحريات، الدار البيضاء، المغرب،



 

بإدارة األمور الشريفة حىت  انذاك موظفا(عبد اللطيف الصبيحي) الذي كان آبه عن طريق أحد أبنائه
 .105ظيم الوسائل العملية ملقاومة الظهرياهتزت املدينة وهب سكاا بتن

الذين سبقوا اجليش االستعماري إىل املغرب  106ويف ظل التوجهات السياسية اليت نصح ا املستشرقون
كان رد فعل احلركة الوطنية اليت  و ، فعمد إىل التفريق بني العرب واألمازيغ، )فرق تسد(اعتمد هذا األخري سياسة 

الذي أصبح مهددا من قبل الفرنسيني،  تشبثت باملكون العريب واإلسالمي االستعماري أنكانت تناهض الوجود 
وزاد من تقوية البعد القومي العريب وسط احلركة الوطنية التقاؤها مع التيارات املشرقية الوافدة من الشام ومصر 

ذي كان معتمدا من قبل وفلسطني، حيث كانت هي األخرى تدافع عن اهلوية العربية أمام زحف الترتيك، ال
، كما م1936أشد مقاومة حيث استمرت مقاومتها إىل سنة  األمازيغيةكانت املناطق قد  و ، 107السلطات العثمانية

 "حممد اخلامس"أن عددا من أشهر املقاومني باال احلضري نفسه كانوا من األمازيغ، وهكذا مل جيد امللك 
، والذي م1930سنة  - الظهري هو القانون الصادر عن امللك–غضاضة بادئ األمر يف توقيع الظهري الرببري 

عبد "يقول الباحث املغريب ويف هذا أباحت فيه السلطة املستعمرة للقبائل الرببرية االحتكام إىل أعرافها القبلية، 
ساس فكرة أن الرببر مل يعتنقوا اإلسالم إال ظاهريا :"ولكن السياسة الفرنسية بنت محلتها على أ "احلق املريين

يؤسس هلم ربابرة من دائرة القضاء الشرعي و ، وهذا الظهري خيرج الم1930فأصدرت ما يسمى بالظهري الرببري سنة 
حماكم عرفية ال حتكم إال بالعرف و العادات القدمية يف موضوع األحوال الشخصية و العقار أما األحكام اجلنائية 

 : 109، وقد كانت نظرة احلركة الوطنية من هذا الظهري بأنه يهدف إىل108انت حتال على احملاكم الفرنسية "فك

 .تقسيم البالد حسب العرق و اجلنس و أصل السكان �

  .وضع نظام عديل يقسم العدالة و يوزعها حسب العرق الذي ينتمي إليه السكان �

 .ينظرون يف بعض األحكامحياء النظام القبلي فجاء رؤساء القبائل قضاة إ �

إمسه(حماكم العرف) يعين اليت حتكم حسب األعراف القبلية ال حسب القانون اإلسالمي  وضع شيء �
 أو الوضعي، و منحها اختصاصات واسعة النطاق.

ضم القضايا املتعلقة باحملاكم الشرعية اليت ألغيت ائيا يف املناطق الرببرية إىل حماكم العرف، وهي  �
ىل العقارات و املنقوالت اليت كانت من اختصاص احملاكم الشرعية املسائل املتعلقة باإلضافة إ

 .باألحوال الشخصية.و اإلرث و ما يتعلق به

 تعميم اختصاصات احملاكم الفرنسية يف القضايا اليت تعود إليها على املناطق الرببرية �
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 1، في: معارك فكرية حول ا�مازيغية، مركز طارق بن زياد، طالھوية الوطنية المغربية أو الھوية البربرية؟أيھما واقع موجودمحمد حركات،  
  .80، ص 2002الرباط، المغرب، 
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المستشرقون جمع مستشرق، و المستشرق هو كل كاتب أو عالم غير شرقي اهتم بدراسة الشرق و تراثه و شعوبه و خصائصه، وغير  

  الشرقي هنا تحديدا تطلق على الغربي األوربي
 

 .20/10/2011، تصفح يوم twww.aljazeerane، ا�مازيغية بالمغرب بين الثقافة و السياسةتوفيق بوعشرين، 107
108

  .97د بن نعمان، مرجع سابق ، صأحم 
109

  .34، ص 2000، 1، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طنشأة الحركة الثقافية ا�مازيغية بالمغربالحسين وعزي،  



 

(من املغرب) يف حبث له بعنوان (الظهري الرببري بوابة للتنصري):"كان صدور  "املهدي بنونة"يقول األستاذ 
إيذانا ببدء تصدع املد التحرري يف املغرب و تأطري احلركة الوطنية املغربية، لقد أرادت  م1930الظهري الرببري عام 

يف املدن وبربر يقطنون سلطات احلماية أن يكون صدور الظهري الرببري مدخال لتقسيم املغرب إىل عرب يقيمون 
يف األرياف و البوادي، على أن يتم يف مرحلة الحقة إلغاء الشريعة اإلسالمية بالنسبة للتقاضي بني أفراد القبائل 

، إال أن األمازيغ مل 110الرببرية، ومن مث إلغاء احملاكم الشرعية و إنشاء حماكم مدنية تطبق األعراف الرببرية القدمية"
أبو "يف هذا السياق يقول اإلمكانات املادية و املعنوية، و و تصدوا له بكل ما كانوا ميلكون من  يرضوا ذا الظهري

عن تأثر األمازيغ ذا الظهري: "تأثروا به إىل درجة عظمى و قد أصبحت احلياة كلها مظلمة يف أعينهم و   "احلسن
عنصر العريب يف هذه البالد حىت تغىن كم أبسلوا من عبارات حينما علموا أم ليصبحون عنصرا مستقال عن ال

التجاين "، وقد رأى الكاتب املغريب 111بذلك شعراؤهم الشعبيون و ندبوا هذه احلال اليت مل يكونوا ينتظروا"
األمازيغ ليس هلم صلة ذا الظهري  ألنبأن مصطلح الظهري الرببري ليس بالوصف الدقيق هلذا الظهري  "بولعوايل

يؤكد نفوذها السياسي و العسكري و الثقايف االستعمار و جاء ليخدم مصاحلها و ه من صنع ألنو وهم أبرياء منه 
  .و هلذا فالتسمية الصحيحة هي الظهري االستعماري وليس الظهري الرببري ،يف املنطقة

و يتضح مما سبق أن الفرنسيني جاؤوا لضرب  ،يف نفس الوقت كانت اهليمنة االستعمارية شرسة و فتاكة
كافة   يفستعمار يغ هم املتضررون احلقيقيون من االالقبائل األمازيغية اليت كانوا يتهموا بالفوضى، و أن األماز 

 اري الذي يريد تغيمن صنع الظهري الرببري  112التعليم أو ما يتعلق باملعامالت التجارية و العقارية وغريهاك ،النواحي
ذا الظهري على أنه جاء  اربة و املسلمون ال ينخدعواللنظام القضائي يف املناطق األمازيغية، لكن املغ ا ميحت

معاقبة و منع التحركات التبشريية الكاثوليكية، و ، وهلذا قرروا على الفور فسخه وإلغاءهإلصالح املنظومة القضائية، 
سالمي وتطبيقه على السوية يف كل الوطن ء اإلوإصالح القضاحذف جواز السفر داخل حدود الوطن، و 

 .113املغريب

و يبدو أن أهم ما يرتكز عليه هذا الظهري هو الفصل بني العرب و األمازيغ، وزرع شىت صنوف العداء 
بينهما، وإعالء شأن األول على حساب الثاين، وهكذا ستعيش تداعيات هذا الطرح يف ال شعور البعض ليتطور 

ا هو عريب و إسالمي، و يف مقابل ذلك اختذ البعض من حتيز االستعمار إىل األمازيغيني و يشكل عداء لكل م
  دليال للنيل من كل ما هو أمازيغي وومسه باالرتداد و النزوع حنو الغرب.

ستعماري شكل منعطفا خطريا يف التاريخ املغريب احلديث، حيث أسهم بشكل مكثف يف إن الظهري الرببري أو اال
يصبح مرجعية ابط الوثيقة اليت كانت تسود اتمع، وزرع شىت الفوارق بني عناصره املتنوعة، و سخلخلة الرو 
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  .100، ص 2007، 1، المطبعة السريعة، القنيطرة، المغرب، طعشرة مزاعم ضد ا�مازيغالمصطفى أكرد،  
113

 Mouslim barbari, Tempete sur le maroc ou les erreursd’une politique berbére,edition rieder,paris, p p69 
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الذي يتخذ أشكاال متنوعة، وسيتم وضعها يف تناقض مع الوحدة الوطنية وفقا للمعادلة التالية لتهميش األمازيغية و 
:  

  وحدة وطنية.   حركة وطنية + عروبة و إسالم                   
  تفرقة/تمزيق الوحدة الوطنية.    ستعمار، فرنسية + بربرية/أمازيغية              ا

 ستــقاللالفرع الثاني: بـعد اال

، كانت امللكية معرضة للتهديد من قبل بعض فصائل احلركة م1956بعد االستقالل مباشرة يف سنة 
القبائل  تفطنتبة التونسية، ولكن سرعان ما الوطنية اليت كانت حتلم بفرض النظام اجلمهوري على غرار التجر 

اخلطيب/اليوسي/ أحرضان/ الوكويت..) أو عرب مؤسساا احلزبية ذات (األمازيغية سواء عرب قياداا القبلية التقليدية 
  .الشكل العصري (احلركة الشعبية كحزب ذي امتداد قبلي معظمه أمازيغي) حلماية امللكية من املخاطر احملدقة ا

استمر البعد القومي العريب يف سياسات الدولة بتأثري من حزب االستقالل، أقوى أحزاب احلركة  مث
إىل أن اهلوية املغربية ذات أبعاد  االلتفاتالوطنية املغربية، اليت كانت تناضل من أجل احلرية واالستقالل، ومل يتم 

 سياسةرد مباشر على كيم واإلدارة والقضاء  جهوية، فكان شعار تعريب التعل متعددة لغوية ودينية وعرقية و
  .الذي فرضه املستعمر على املغاربة، وكان هدفه استمرار التبعية املغربية لفرنسا بعد اجلالء العسكري )الفرنسة(

ستقالل اليت كان هلا تأثري كبري يف صنع وضعية حداث اليت ميزت مرحلة ما بعد االو من أهم األ
اصة مع مبادئ احلركة الوطنية بعد االستقالل و اليت سعت بعد وخبأدت إىل بروزها  األمازيغية كثقافة هامشية

اللغة ربية الرمسية على حساب الثقافة و إىل إعطاء الثقافة الع -كرد فعل عن خمططات إدارة احلماية- و  م1930
إغالق (املعهد كانت تدرس ا كمادة اختيارية و   األصليتني لسكان املغرب، إلغاء تعليم األمازيغية من املدارس اليت

تكللت م و كل مظاهر االهتمام باألمازيغية، و إعالن التعريب كأحد مبادئ التعليلرببرية) و العايل للدراسات ا
  ت قوانني مؤطرة له يف التعليم.حيث وضع ،بالنجاح أكثر خالل سنوات السبعينات

عريب أمساء التهميش أكثر ملكونات اهلوية املغربية عرب تو السياسة التعريبية يف السيطرة  ستمرتو ا 
د.حممد "ولغويا و يف هذا يقول الشخصية الثقافية للمغرب، األماكن و املواليد وكذا تعريب الذاكرة والتاريخ و 

وحنن املغرب األقصى خاصة، مسرية طويلة مبا أا مل تبلغ مداها ة االستعراب يف املغرب الكبري و : "...مسري "شفيق
ومتيزت  ،و التلقائية بع، متيزت أوالها و ثانيها بالبطءيف القرن اخلامس عشر هجري، مت منها ما مت يف مراحل أر 

، 114بينما متيزت رابعتها وهي احلالية بالتسارع و التزايد املثري لنوع من التميع" ،ثالثتها بالتسارع االضطراري
ستعراب أو التعريب بشكل عام هو اخللط بني ما هو ثقايف وعريف، قومي، وديين، وسياسي، ويالحظ يف هذا اال

، أن النخبة املغربية اليت درست باملشرق و املرتبطة بفكرة القومية العربية كانت واعية "أمحد عصيد"إذ يبني األستاذ 
ية عربية حتويلها إىل هو يغية للهوية املغربية و مل األماز مبدى العمل املتواصل اليت يتعني عليها القيام به لطمس املعا
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نشغلة ستعمارية) البارزة مبائلية و شخصياا (يف الفرتة االيف ذلك الوقت كانت النخبة القأرصا و شعبا وثقافة...و 
فقد كانت  115منع االستيالء على األرض املغربية اليت هي جزء من ذوامأساسا مبواجهة االحتالل االستعماري و 

الثقافة األمازيغيتني باملغرب مما أظهر بأنه خمطط اليت سامهت على احنصار اهلوية و  ة التعريب من أكرب العواملسياس
قد تضمن و  م1962واضح يهدف إىل ميش اهلوية األمازيغية للمغرب املستقل، وقد وضع أول دستور مغريب يف 

مل ترد فيه اإلشارة ال من بعيد وال من دين الدولة الرمسي و  اإلسالم هو أن اللغة العربية هي اللغة الرمسية للدولة و أن
ومل يندرج هذا املكون  ،قريب ألية مكونات أخرى وعدم االعرتاف رمسيا بوجود األمازيغية ال كهوية أو ثقافة مغربية

دة على ذلك كان التعامل ، زيا96-92-80- 72- 1970حىت يف خمتلف التعديالت اليت مسها الدستور يف 
من جهة أخرى سايرت هذه التطورات و ابة الصارمة على كل مبادرة ترمي إىل التحرك العلين باسم األمازيغية، الرقب

الذي محل وعيا جديدا مبين على وخباصة من املناطق املهمشة و ظهور جيل جديد من الشباب األمازيغي املنحدر 
وكان لكل العوامل اآلنفة الذكر و غريها أثر على شعور النخبة األمازيغية الناشئة من  ،تكوين أكادميي حديث

  .116الطلبة و املوظفني الشباب خبيبة لتهميش هويتهم األمازيغية وعدم إدراجها يف أي مكون رمسي داخل الدولة
وتورط بعض  - يف مثالالر -مع تفاقم األزمة االجتماعية، اليت كانت حادة يف بعض املناطق األمازيغية و  

) م1972-م1971الضباط ذوي االنتماء األمازيغي يف االنقالبني العسكريني الفاشلني ضد امللك احلسن الثاين (
اعترب البعض ذلك مبثابة مترد من داخل البيت األمازيغي نفسه خصوصا وأن معظم القادة االنقالبيني كانوا من و 

كتاب القبيلة يناقش مؤلف  ، إذ وا احملاولتني معا كانوا من نفس الطينة أيضاالقبائل األمازيغية، كما أن الذين أحبط
انتفاضات الريف )، Tribe and society in rural morocco( "ديفيد هارت"و اتمع يف ريف املغرب 

ضد  األمازيغ يف حقبة ما بعد االستقالل ضد احلكم يف املغرب بعد االستقالل قامت يف مناطق  مازيغياأل
تتصف بصفات مميزة كوا عربت عن  م1960و 1959-1958و م1957الرباط. على وجه التحديد انتقاضات 

هذه االنتفاضات  ،على الشكل السياسي واالقتصادي الذي تطور يف شكل غري منصف هلم األمازيغنقمة 
مل تشكل بأي  "احلسن الثاينامللك "مث  "حممد اخلامس"وسواها من احلركات الشعبية أو انقالبية ضد حكم امللك 

خيالف أكادمييني ومؤرخني آخرين  "هارت"وبتأكيد هذه النتيجة فإن ، حال من األحوال خطراً حقيقيا على العرش
الذي رأى أن تلك االنتفاضات مثلت حتديا حقيقيا  "آرنست غلنر"اصة وخب يف تاريخ املغرب يف القرن العشرين

  لسلطة امللك وشرعيته. 
يقارن بني هذه االنتفاضات وحماوالت االنقالبات العسكرية يف أوائل السبعينات والتحركات  "هارت"

 1970،1972،1973وانقالبات سنوات  م1965حركة االنتفاضة الطالبية عام  والسيماالشعبية من القرن املاضي 
يف هذه احملاوالت خطرًا جديًا واجهه النظام.  "هارت"و يرى ، م1984 و م1981مث انتفاضات اخلبز يف سنوات 

أي  ونال يشكل األمازيغلكن منذ انقضاء العهد بآخر تلك االنتفاضات وحىت اآلن فإن الدالئل تشري إىل أن 
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حلظة مرجعية أساسية بالنسبة ملطالب احلركة  م1976/م1975و متثل سنة ، ديد لسلطة النظام القائم أو حتديًا له
اليت تزامنت مع تبين اهلامش الدميقراطي املتسم بنوع من االنفتاح و تطور القضية األمازيغية باملغرب، و زيغية األما

اجلزئي، وهلا عالقة مبؤثرات موجة حقوق اإلنسان ذات البعد العاملي، وما جنم عنه بوصول الدميقراطيني إىل احلكم 
نسان و ما سيقدم من مساعدات اقتصادية حقوق اإلربطهم بني الدميقراطية و يف الواليات املتحدة األمريكية و 

تبين ما قد تأثر املغرب ذه املعطيات و لدول العامل الثالث مبدى احرتام هذا األخري للدميقراطية وحقوق اإلنسان و 
أصطلح عليه(باهلامش الدميقراطي)، يف هذه املرحلة ستزداد مطالب احلركة الثقافية األمازيغية و ستعمد إىل 

سيشتد ال أن هذا املناخ مل يدم طويال و ل جمال الطباعة و النشر لإلنتاج الثقايف لدعم القضية األمازيغية، إاستغال
ومنع الدورة الثانية  م1982 "علي صدقي أزايكو"اخلناق على املطالبني باحلقوق الثقافية األمازيغية بدءا مبحاكمة 

  .117للجامعة الصيفية بأكادير
يف إثبات هويتهم وقد  همعطي لألمازيغ حقمشروع ثقايف واجتماعي للدولة ييضاف إىل كل هذا غياب 

عنوان(يف سبيل مفهوم حقيقي لثقافتنا الوطنية) ومل يكتب هلذا املقال النور يف بمقالة  "علي صدقي أزايكو"نشر 
لة من الدو بتهمة املس بأ اً وصاحب املقال حكم عليه بسنة سجن م1981سنةجملة (أمازيغ) اليت سحبت و منعت 

عدم هو عن جمرد وجوده كحقيقة جمتمعية ثابتة اجتماعيا بل  المغرب ليس ناجتحيث يوضح بأن املشكل الثقايف ل
 حمو لغة و يضيف بأن الدولة سامهت بإحالل العربية حمل الفرنسية بقدر ما هو رغبة يف ،طرحه جبرأة و موضوعية

زيغية قد ساهم إىل حد كبري يف جعل املشكل الثقايف مشكال أن هذا اإلحالل حملو األماثالثة أي األمازيغية و 
  .118سياسيا

ألقي القبض على جمموعة من املثقفني األمازيغ بكتابتهم يف جملة كانوا يصدروا  م1982و يف سنة 
حكم عليهم غ و ألقي القبض على سبعة أشخاص أمازي م1994(األمازيغية لغة كما أن العربية لغة)، و يف سنة 

بالسجن و الغرامات ألم رفعوا مبناسبة الفاتح ماي الفتة يطالبون فيها بتدريس اللغة األمازيغية، فأثار احلدث 
أن  "احلسن الثاين"يف نفس السنة أدرك امللك أنفسهم بفضل (اجلمعيات الثقافية) و األمازيغ، لكنهم متالكوا 

أمر بتدريس أوت و  20ة عندما تطرق للموضوع يف خطاب يوم االهتمام باألمازيغية واجب من واجبات الوطني
  .119اللغة األمازيغية لكنه مل ينفذ هذا القرار

ولكن  )احلقوق الثقافية لألمازيغ(الوطين والعاملي مهيأ إلعادة بعث  ناخصبح املأات ومع مطلع التسعين
القومية  هذه املرة بنفس سياسي وإيديولوجي، ساهم فيه تراجع نفوذ اإليديولوجيا االشرتاكية، كما هي حال

  .العربية، يف مقابل بروز احلركات اإلسالمية كفاعل قوي على الساحة السياسية
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أمازيغ وسط اجلامعة ويف هذه األجواء حتول عدد من النخب األمازيغية، اليت كانت إما خنبا حزبية أو مثقفني 
ومراكز البحث، إىل مناضلني جدد وسط احلركة األمازيغية، مستفيدين من جهة أوىل من االنفتاح النسيب للسلطة 
جتاه العمل السياسي واالجتماعي، ومن جهة ثانية من نسيج كبري ومتعدد من اجلمعيات الناشطة يف حقل اتمع 

ض ثقافية ويصنفها آخرون سياسية، تطالب برد االعتبار إىل اللغة املدين. وهكذا تشكلت حركة يعتربها البع
، وإىل االنتباه اقتصاديا واجتماعيا للمناطق األمازيغية املهمشة والفقرية، عالوة على )وطنية(األمازيغية باعتبارها لغة 

  .ضاءإدماج األمازيغية يف الربامج الدراسية يف املدارس العمومية ويف اإلعالم واإلدارة والق
عديدة ستميز بروز حركة احتجاجية أمازيغية كانعقاد دورة جلمعية اجلامعة أخرى و هناك أحداث و كانت 

دون شك من  الوحدة يف التنوع" اليت تغذت –حول موضوع "الثقافة الشعبية م1980 وتأيف  "اديركأـ"الصيفية ب
وقد امتدت موجة القمع اليت  .أشهر يف اجلزائراألحداث األخرية لـ"الربيع الرببري" اليت اندلعت قبل ذلك بعدة 

تلت هذه األحداث إىل احلركة األمازيغية الناشئة اليت مل تتمكن من تطوير نشاط واسع النطاق إال مع اية 
الذي سيصبح أحد الناشطني املرموقني للحركة األمازيغية،  "حسن بلقاسم"الثمانينيات تقريبا، فقد اعتقل احملامي 

وهكذا تعني انتظار التسعينيات ، ه امسه ومهنته على اليافطة املعلقة على مدخل مكتبه حبرف تيفيناغبسبب كتابت
لظهور حركة مطلبية تزودت بعريضة متثل  م1991 أوت 5لتبدأ هيكلة احلركة اجلمعوية. ويف هذا الصدد يؤرخ 

 الدورة اجلديدة جلمعية اجلامعة الصيفية ، إذ أصدر املشاركون يف)14(أنظر امللحق رقم املطالب األمازيغية األساسية
يطالب باالعرتاف باللغة والثقافة  يف املغرب وست مجعيات نص األمازيغاليت مجعت معظم النشطاء و ادير، كبأ

ينص امليثاق الذي متت املصادقة عليه ذه املناسبة على أن تارخيية اللغة والثقافة األمازيغيتني مسألة و   األمازيغيتني
ومن منطلق هذا التاريخ، يطالب امليثاق  ."آالف سنة حسب الوثائق األثرية املوجودة 5"منذ أكثر من ثابتة

بتسجيل امليزة الوطنية للغة الرببرية يف الدستور إىل جانب اللغة العربية. ورغم بقائها اللغة الرمسية للبالد فإن العربية 
تعليم اللغة األمازيغية (متازيغت) يف الربامج التعليمية الرمسية،  مل تعد حمددة كلغة وطنية، إذ يطالب امليثاق بإدماج

وإنشاء شعب للغة والثقافة األمازيغيتني باجلامعات املغربية، وأيضا إعطاء مساحة لألمازيغية يف وسائل 
 "الراشديةـ"ب "تيللي"قامت احلكومة املغربية باعتقاالت تعسفية ألعضاء من مجعية  م1994و يف سنة  ،120اإلعالم

مطالبتهم باعرتاف الدستوري املغريب باألمازيغية كلغة وطنية ورمسية و فتة مكتوبة باللغة األمازيغية و بسبب رفعهم ال
عدة قرارات  "احلسن الثاين"بعد ذلك اختذ امللك و مت تقدميهم إىل احملكمة اليت أصدرت يف حقهم أحكاما قاسية، 

 أمهها:

� اإلنسان و تفعيل دوره ستشاري حلقوقلس االتكوين ا.  

  .إطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني و العفو العام على املنفيني منهم �

ية لكافة املغاربة يف القاضي بضرورة تدريس اللغة األمازيغ م1994أوت  20اخلطاب التارخيي يف  �
 .بتدائيةاملرحلة اال
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ل السياسي والنقايب والثقايف والفكري، احلقتشكلت اللجنة الوطنية للتعليم من مجيع األطرف الفاعلة يف 
 يستبعد من عضويتها إال اجلمعيات الثقافية األمازيغية اليت أصدرت بيانا تعلن فيه أا غري معنية مبا سيصدر ومل

مل حتتل اللغة الوطنية وهنا تأخذ بعني االعتبار مكانة األمازيغية كلغة وطنية،  عن هذه اللجنة من قرارات ال
مت توقيف أعماهلا و  "احلسن الثاين"غية أية مكانة تذكر يف مشروع اللجنة الوطنية للتعليم، وبأمر من امللك األمازي

تأسيس اللجنة الوطنية للرتبية  بالفعل متيته ستتوىل أمر إصالح التعليم، و أعلن أنه سيشكل جلنة ملكية حتت رعا
إىل رمحة  "احلسن الثاين"التكوين وقد انتقل امللك بية و طين للرت التكوين و قد أسفرت اللجنة على مشروع ميثاق و و 

أقر أن اللغة العربية كلغة أساسية حظ هلذا املشروع جيد أنه مل يأت جبديد و اهللا قبل أن يطلع على املشروع، واملال
هذا املشروع  غية، ومل حيظجتاهل املعطيات اخلاصة باللغة األمازيار أا لغة رمسية حسب الدستور و للتعليم على اعتب

  .121بطموحات و آمال اللغة و املناضلني األمازيغ ويعتربونه كتجسيد حقيقي للميز اللغوي يف املغرب
ني باحلقوق األمازيغية، سواء كانت سياسية أو فقط دوام جمندة لتكميم أفواه املطالبكانت الدولة على ال

ألم فقط رفعوا الفتات مكتوبة بتيفيناغ،   م1982سنة  "الراشدية"عتقال عدد من الشباب مبدينة و مت الغوية، 
من  "حسني أكرام"، ومت نفي املناضل "علي ازايكو"كما متت معاقبة مفكرين يف الشأن األمازيغي وعلى رأسهم 

ألنه تكلم يف قبة الربملان باللسان األمازيغي، فالدولة ال تسمح للربملانيني  ؛طرف الوزير األسبق للداخلية
  .122قبة الربملان إال باللسان العريببالتخاطب حتت 

استثنينا بعض احملاوالت  اإذ-  هي حديثة النشأةو احلركة الثقافية األمازيغية اجلانب التنظيمي فقد كانت أما 
اجلمعية املغربية للبحث "فإن أول مجعية ذات تأثري أنشئت لالهتمام باللغة والثقافة األمازيغيتني هي  -الفردية

ميكن تأريخ ظهور املطالب األمازيغية يف املغرب مبستوى ترابطي مع و  .م1967، وكان ذلك سنة "والتبادل الثقايف
وهي مجعية هلا بالء حسن يف املوضوع،  AMREC(123إنشاء مجعية (اجلمعية املغاربية للبحث و التغيري الثقايف 

من واقع اتمع املغريب  - يف رأينا- وال يزال هلا وزا وإسهامها فيه. وتنبع جذور نشأة احلركة الثقافية األمازيغية
  .ذاته، وذلك نتيجة عدد من األسباب نذكر هنا أمهها

وأهلها. وهو ما يظهر من مكانتها احملدودة جدا االهتمام باللغة األمازيغية وثقافتها  - وأحيانا غياب- : ضعف أوال
تأثرا بالدعوات املسيطرة  م1956يف التعليم واإلعالم وبرامج الثقافة الرمسية. وهو أمر تكرس بعد االستقالل سنة 

آنذاك على الساحة العاملية واإلقليمية. وذلك مثل املاركسية اليت هي أممية بطبعها مهمشة لألقليات والثقافات. 
كان التيار اليساري ذا صولة يف املغرب طيلة تلك الفرتة. وينطبق األمر نفسه على التيار القومي العريب الذي    وقد

  .كان لفكره تأثري مقدر على خنب املرحلة أيضا
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: وجود مظاهر التهميش املادي واالجتماعي للمناطق ذات األغلبية األمازيغية باملقارنة مع باقي املناطق. وهو ثانيا
تربزه املقولة املعروفة بأن هناك مغربا نافعا ومغربا غري نافع. صحيح أن األمر يتعلق بامتيازات لسكان املركز  ما

وخنبه على حساب اهلوامش واملناطق النائية، وهي مناطق منها ما ينطق بالعربية أيضا، لكن األغلب الساحق منها 
  .ينطق باألمازيغية

فقد غزت السوق  ،العربية احلديثة يف القرن املاضيآخر هو انتشار الدعوة إىل القومية  : لكن هناك سببثالثا
املغربية كتابات وجمالت متجدها، وتبناها بعض السياسيني. وحتولت لديهم إىل "انتماء" وإىل أيديولوجيا تعبوية يف 

  .124ازيغيمقابل قوميات أخرى. فتولد رد فعل طبيعي ومشروع باالعتزاز باالنتماء األم
  
  
  

  القضية األمازيغيةالمطلـب الثالث: الطوارق و 
كم يشكل الطوارق جمموعة أمازيغية مهمة يف أفريقيا و جنوب الصحراء، وهم أكثر انفصاال عن العرب حب  

عكس أمازيغ الشمال الذين احتكوا و اختلطوا كثريا مع العرب لكثرم يف  املناطق النائية اليت يعيشون فيها على
نسبة الكلمات  )نصوص يف اللسانيات الرببرية(يف كتابه  "سامل شاكر"وباملقابل يقدر الباحث اجلزائري الشمال، 

  :العربية يف اللهجات األمازيغية كما يلي

  .بالنسبة للقبائلية يف اجلزائر % 38
  .بالنسبة للشلحية يف املغرب% 25 
  بالنسبة للتارقية% 5 

وهذا االسم مرتبط بلباسهم لكثرة  ،اصة يف الكتابات األوربيةوخبكذلك (الرجال الزرق)   ويسمون
استعماهلم للقماش األزرق، و لغياب نسبة حمددة و إحصائيات دقيقة لتعدادهم فهناك تقديرات تذهب إىل أن 

ائة متواجدون يف مايل والنيجر والبقية يف امل 85حوايل وهي النسبة األكرب و مليون نسمة  3.5عددهم يصل حويل 
وهم يتواجدون يف املناطق اجلنوبية الصحراوية يف كل من اجلزائر و ليبيا، ففي ليبيا يتواجدون ، ليبيابني اجلزائر و 

آدغاغ) أما النيجر فيتواجدون يف (أزواد و يل يتواجدون مبنطقة (اهلقار)، أما يف مافمبنطقة (فزان) أما يف اجلزائر 
على هلجتهم و يتميز الطوارق عن غريهم من األمازيغ حبفاظهم  )،8(أنظر امللحق رقم يتواجدون مبنطقة( أيّري)ف

كتابتهم حبرفهم اخلاص الذي تكتب به األمازيغية يف املغرب األقصى(تيفيناغ)منذ استقالل األمازيغية (متاشق) و 
  الفرنسي الذي قاومه الطوارق بقوة.ستعمار اال عنالدول 
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النيجر، وكان أول حترك سياسي ة املتعاقبة جيدة خباصة مع مايل و مل تكن عالقة الطوارق مع األنظم 
تسعينات القرن املاضي ومع بداية  ، وقد مت قمعهم بشدةمطالبني حبقوقهم السياسية م1963سنة للطوارق يف مايل 

فهم و  هات من الدراسة اليت حتاول وضعا، إذ توجد عدة اجت125يف مايل و النيجرنشطت حركة تارقية مسلحة 
يعتربها قضية سياسية وظفتها األنظمة السياسية ألغراض خاصة وميثل  إذ هناك من، إدراك صحيح لقضية الطوارق

  .) وهو من طوارق النيجرTouareg la tragédiهذا التوجه (مانو دياك) من خالل مؤلفه (
مسألة تعاين نفس السبب و تأثري الفقر و صنفها كقضية اثنية مثل طبيعة الدول اإلفريقية اليت يو آخر 

  العدالة االجتماعية ويربز يف هذا الصدد (أندري سال يفون) يف كتابه (مسألة الطوارق يف النيجر)
ئية، هذا العامل األخري ممثال البيسية و االقتصادية و االجتماعية و أخريا هناك اجتاه حاول اجلمع بني العوامل السيا

 Leهذا ما أكده (فارما مايقا)، يف كتاب (رب مناطق كثرية يسكنها الطوارق و يف ظاهرة التصحر الذي ض

Mali : de la sécheresse a la rebellion nomade chronique et analyse d’un double 
phénomène du contre en Afrique Sahélienne حيث أبرز بشكل مفصل وضعية الطوارق أثناء (

التحول املناخي يف املنطقة الساحلية وفشل سياسات التكيف اليت وضعتها السلطات يف هذه املناطق املعنية 
  بالتصحر.

تتقامسه عدة و  بداية التمرد احلقيقي يف مناطق الطوارق حسب الكثري من املؤرخني م1990وكانت سنة 
د كبري من الطوارق حنو ليبيا حيث تلقوا تكوينا عسكريا من النظام اللييب زيادة إىل التكوين أسباب، منها هجرة عد

اإليديولوجي الذي ميجد مقومات اللغة و احلضارة و االنتماء العريب الذي خيتلف يف مضمونه عن ثقافة سكان 
وارق الالجئني من اجلزائر يف السبب اآلخر هو تنامي مشاعر التمرد عند عودة الطو جنوب الصحراء اإلفريقية، 

 25000و  20000الذي كان عددهم حوايل جاع الطوارق املقيمني بأراضيها و حيث قررت اجلزائر إر  م1990
  .126النيجرقزان) قرب احلدود بني اجلزائر و  الجئ جتمعوا يف (عني

ماي 07وكانت أول شرارة للتصادم بني الطرفني بعد اهلجوم على مقر الدرك الوطين(تشني تيربادن)  يف 
  .127سنوات10مناطق الطوارق يف صراع مسلح ضد السلطات املركزية دامت حويل ومنذ ذلك احلني و  م1990

كونه   ،بطريقة مباشرةقرب و  مبتابعة تطورات النزاع عن فاجلزائر و ليبيا معنيتان ،فزيادة على مايل و النيجر
النيجر لدين، وإثارة الطوارق يف مايل و ثانيا بتواجد الطوارق ضمن الرتكيبة البشرية للب، و جيري على حدودمها اجلنوبية

خمرتقة بشكل واسع من شأنه أن ينقل عدوى و آثار النزاع لدول املنطقة مجيعا، حيث أصبحت احلدود شكلية و 
   .128ك من أسفل خارج الرقابة وحكم القانونحركات تتحر من طرف فواعل و 
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وكان النزاع يف أحيان كثرية سببا لنشوب أزمات دبلوماسية بني عواصم املنطقة مثل األزمة بني اجلزائر و   
مشروع  فرنسا أيضا على تشجيع الطوارق إلحياءسلطات اجلزائرية لنظام القذايف و ليبيا على خلفية اام ال

اليت حضرا دول جماورة و  م1997يف تغيب اجلزائر عن قمة(طرابلس)  سببتهذه األزمة و  اإلمرباطورية الصحراوية
  .129للجزائر ماعدا موريتانيا

فقط من الدول ااورة بل ميكن مراعاة الدور املغريب  "ليبيا"إن اللعب على ملف الطوارق مل يقتصر على 
يف هذا الشأن:"إذا واصلت اجلزائر دعمها إلنشاء دولة  "احلسن الثاين"يف املنطقة انطالقا من تصريح امللك 

  .130صحراوية يف املغرب فال أرى مانعا من دعم الطوارق ودفعهم للمطالبة باستقالهلم"
ر يف مايل تبذل اجلزائر جهودا دبلوماسية كبرية على كافة املستويات الحتواء النزاع املتفجر من حني آلخ

اصة أن الطوارق متواجدون يف وخباألمن احلدودي و الداخلي للبالد  من زعزعة النيجر، وهذا طبعا يعود لتخوفهاو 
أي اختالل يف التوازن األمين احلدودي سيؤدي بدون شك إىل اختالل األمن الداخلي، إذ أم ميثلون ، و اجلزائر

، "جانت"، "اهلقار" أحد مكونات اتمع اجلزائري و املنتشرين بصفة كبرية يف املناطق الصحراوية اجلزائرية يف
بصفة كبرية بأمن الدول يف  امرتبطا و األمن اهلويايت اجلزائري ممتديكون ال غرابة أن  "، إذاأدرار"و  "متنراست"

املنطقة الصحراوية و هذا ما يفسر النشاط الدبلوماسي اجلزائري املكثف يف احتواء النزاعات خصوصا نزاع الطوارق 
  .منذ السنوات األوىل الندالعه

  

  المبحث الثاني
  أثر القوى الدولية في تحديد مسار المطلب األمازيغي

  
نظرا ألن معظم األقطار العربية تعاين اهلشاشة يف أوضاع حقوق اإلنسان ووجود أقليات دينية و لغوية أو 
قومية يف عدد من هذه األقطاب، ويتعرض املواطن العريب يف أرجاء خمتلفة من الوطن العريب إىل انتهاكات منهجية 

و نتيجة احلقبة االستعمارية أكومات العربية وخطرية حلقوقه وحرياته األساسية سواء على أيدي العديد من احل
املاضية اليت مثلت أعظم انتهاك حلقوق اإلنسان وحرياته، فإن البيئة الداخلية مهيأة للتوتر هلذه الدول مما جيعلها 

  .131عرضة للتدخل اخلارجي
  

  المطلب األول: فرنسا و القضية األمازيغية في الجزائر
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أخرى لتحقيق  وهذا يعود خللفيات استعمارية و ول املغرب العريباهتمت فرنسا باجلانب اهلويايت لد
 مصاحلها املختلفة يف املنطقة و قد ساعدها يف ترسيخ هذه السياسة عدة عوامل أمهها: 

 واملغرب. اجلزائر يف الفرنسية للمصاحل التارخيي متداداال 1-

 واإلدارة التعليم يف مهيمنة الفرنسية اللغة فمازالت واللغوية، الثقافية التبعية على املنطقة يف فرنسا سلطة ترتكز -2

  .132اإلنتاج ومرافق
يف التغيري  او أساسي اكبري   اأن مبادئ البنائية خصوصا يف فكرة اهلوية و أن هلا دور  "فرنسا"وذا أدركت 

ثِر يف تشكيل هويته باتمع الذي يعيش فيه و اليت تساعده على اختاذ الذي خيدم مصاحلها، فاجلميع يـُؤَ  السياسي
ستعمار على نشر لغتها مبستعمراا و أن حتل " منذ فرتة االفرنسا"القرارات على املستوى الدويل، وهنا حرصت 

تكلمون لغتنا ته "بالنسبة ملن يحمل اللغات الوطنية هلاته الشعوب املستعمرة وقد ذكر اجلنرال ديغول يف مذكرا
و ماليتهم مضطربة فهم  اكانت إدارم جديدة و اقتصادهم ناشئ  انا يف ثقافتنا البد من مساعدم، إذنيشاركو و 

 .ا هويتنا ولذا وجب التعاون و إياهم"نيشاركون

يطرح األمازيغ يف اجلدل السياسي واالجتماعي الدائر بشأن قضيتهم يف الشمال األفريقي إشكالية و 
سواء يف وجهها احلضاري والثقايف أو يف وجهها اللغوي واللساين. ومل يكن خافيا أن االستعمار الفرنسي  ،اهلوية

أخذ هذه القضية وأعطاها من األبعاد واملعاين ما يناسب أهدافه يف املنطقة وجتاه خمتلف مكوناا. فالسلطات 
وال يشكل معتقدا حقيقيا  األمازيغيإلنسان بأنه سطحي مل ينفذ إىل أعماق ا األمازيغ الفرنسية تصور إسالم 

بالنسبة له، فالقبائل الرببرية هي قبائل علمانية ال تعرف أين يبدأ اإلميان وال أين ينتهي على حد ما نسبه الدكتور 
  133."للفرنسيني يف كتابه "املغرب املعاصر: اخلصوصية واهلوية احلداثة والتنمية "حممد عابد اجلابري"

 "فرنسا"مبثابة اإلشارة الواضحة إىل حرص  "باريس"يف  م 1967وكان تأسيس األكادميية الرببرية سنة 
هذه األكادميية قامت بدور هام يف إيقاظ الوعي ، على تبين قضية األمازيغ يف وجه ما تسميه غزوا عربيا وإسالميا

، فكانت قبلة العديد من هوية الشعب اجلزائري اإلحساس الشعيب باألمهية اللغوية األمازيغية كجزء ال يتجزأ منو 
املنتمني  "سامل شاكر"العمال املغرتبني حلضور حصص يف اللغة، الثقافة و األدب األمازيغي، وقد وصف الشباب و 

ة بالتيار النشيط وأن مؤسسيها الرئيسيني هم مناضلني سياسيني ويصف بأن خطاا واضح ملعاداته يهلذه األكادمي
وكان رد فعل عنيف من طرف السلطة اجلزائرية إذ ترمجت نشاطات هذه األكادميية باليد 134كل الذع للعروبة بش

  .لسيادة الدولة والشعب اجلزائري اخلفية الرجعية يف اجتاهها و عنصرية يف مبادئها دف باملساس
مقومات  حمو خالل من يتم الذي اجلزائري، الكيان على كل الوسائل للقضاء  "فرنسا"استعملت 

زيادة على االستغالل االقتصادي -وهكذا جند أنه منذ دخوله للجزائر كان يهدف  اجلزائرية، الشخصية
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، 135إىل ضم اجلزائر إىل فرنسا أرضا ولغة وثقافة و دينا، وقد انتهج لذلك سياسة الفرنسة -االستحواذ السياسيو 
الصدد أن التدخل الفرنسي يف الشؤون الداخلية ويذكر يف هذا األصلية،  وبذورها هويتها على القضاء مثة ومن

 ،للدولة اجلزائرية قد وجد من القضية األمازيغية أرضية خصبة للمناورة و الضغط على النظام السياسي اجلزائري
حيث دافعت السلطات الفرنسية على املعارضة األمازيغية، وحقها يف التمايز الثقايف و اللغوي من جهة ودعم 

 من أفعال ردود القبائل، منطقة شهدا اليت العنيفة األحداث تركت وقدرنسة من جهة أخرى، العناصر املتف

 أدانت اليت اخلارجية الفرنسية، وزارة تصرحيات الردود هذه رأس على يأيت و رمسية وغري رمسية جهات خمتلفة

 بني احلوارات من سلسلة من بعث انطالقا السلمي احلل وجوب على وأكدت األحداث هذه حيال الصمت

 على مؤكدا(Francois Rivasseau) "فرانسوا ريفاسو "الفرنسية اخلارجية باسم الناطق قال كما األزمة أطراف

 إدانة يف سابقه، مع (Hibert Vedrine) "فيدرين هيبار "اتفق كما  القبائل، منطقة يف اخلطرية الوضعية

وهو ما يربز جليا يف تصريح وزير اخلارجية الفرنسي ( ، 136باحلزن تشعر اليت باخلطورة األمر وتصوير الصمت
حيث قال:" إن بالده لن تبقى مكتوفة األيدي،  م،2001هوبري فيدرين) على هامش أحداث منطقة القبائل عام 

 .137أمام ما حيدث يف اجلزائر"

وتشكل العوامل الداخلية كلها سواء ما تعلق منها مبوضوع اهلوية واحلقوق أو بواقع احلرمان والتهميش أو 
عبد "دفع الرئيس  غري خفي وهذا مابالدور السياسي واالجتماعي يف نظر البعض مظاهر حيركها بعد خارجي 

متهما أطرافا خارجية  )يف وقت غري مناسبقنبلة انفجرت (ريل بأا فإىل التعليق على أحداث أ "العزيز بوتفليقة
بالسعي إىل حرب أهلية وزعزعة االستقرار الوطين. وأول اجلهات اخلارجية ذات الصلة بامللف اجلزائري عموما 

اليت ظلت متسك بأطراف اللعبة الداخلية يف اجلزائر اجتماعيا وسياسيا إىل عهد  "فرنسا"وبقضية األمازيغ خصوصا 
وتعامل احلكومة اجلزائرية معها:  م2001ريلأفبعد أحداث  "فيدرين هوبير "ير اخلارجية الفرنسي، وقد صرح وز قريب

"إن فرنسا ال ميكنها أن تظل ساكتة يف وجه ممارسة العنف والقمع" وصاحب تصرحيه هذا حترك قضائي يف 
، وأمام الربملان الفرنسي وردا على أسئلة النواب على "خالد نزار"ضد وزير الدفاع اجلزائري املعروف  "باريس"

مطالب املتظاهرين األمازيغ صفة الشرعية مؤكدا أن فرنسا حساسة هلذا املطلب والنداء الذي ينبع من عمق 
الشعب اجلزائري. ومعروف أن فرنسا شهدت مظاهرات متعددة لدعم انتفاضة القبائل. وردا على املوقف الفرنسي 

 )ليبرياسيون(ات اجلزائرية إىل رفض منح التأشرية لصحفيني فرنسيني عديدين منهم ممثلون عن بادرت السلط
  .138و فضال عن فريق التلفزيون الفرنس )لوموند(و
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  نفس الموقع.محمد جميل بن منصور،   



 

حتاد الربملان ااألوربيني حول (دور اال) تعليمة للمجلس و 2001ماي  8وقد وجهت املفوضية األوربية (
لكي يصبح اهلدفان  هااعتمادلدى الغري)، وهي الطرق الواجبة األوريب يف ترقية حقوق اإلنسان و الدميقراطية 

 لسان على بيةاألور  اللجنة دعت جهتها مناملشار إليها حاضرين يف كافة سياسات وبرامج و مشاريع االحتاد، 

  .احلوار إىل )Patten Chris( "باتن كريس "الرمسي ناطقها
 يكون ورمبا.الظروف االجتماعية ومأساوية االقتصاد وهشاشة املؤسسايت اخللل تفسر احلالية الوضعية إن"

 استخدم والذي صراحة األورويب الربملان عنه عرب الذي الشيء وهو "أقلية مشكلة هو اجلزائر تعيشه الذي املشكل

  .139األفافاس رأسها وعلى الوطنية األحزاب أدانته الذي الشيء تصرحياته يف )الرببري الشعب(كلمة 
قاعدة للتجريب  إجياداصة منها األمازيغية و متكني خبو  "لفرنسا"هجرة املغاربية " سبب سامل شاكر"ربط 

كل أبواب ، على عكس بلدام األصلية اليت كانت هي سبب هذا التنقل إلغالق  هناك البيداغوجي و اللغوي
املكان  "فرنسا"اصة خبالتحرر اللغوي و الثقايف إلثبات هويتهم وحفظها من الزوال، وجعله من اهلجرة ألوربا و 

بأا وجدت  "فرنسا"يف  السيماز تواجد األغنية األمازيغة السياسية يما مي، وهو األوحد لألمازيغ املتشبثني ويتهم
إذ ..." ، ميكن أن نتغاضى عن دور هذه األغنية يف تطوير الوعي األمازيغياملناخ املناسب لتطويرها وانتشارها وال

تواجد مجهور عريض بفرنسا، وكذلك دور ي فهناكمثلت أرض املهجر دائما املكان املميز إلنتاج األغنية األمازيغية 
بأن حتافظ على نفسها و أن  النشر و الوسائل التقنية اليت غالبا ما ال توجد باجلزائر، مسحت كلها لألغنية القبائلية

تقويها و تضمن هلا احلصول على مستمعني على الصعيد العاملي وكذلك إلثبات استقالهلا عن االيديولوجيا 
املهيمنة باجلزائر كانت اهلجرة عامال وحيزا مناسبا لنمو أغنية قبائلية أصلية يف أشكاهلا و موضوعاا مرتبطة بشكل 

  140"جل اهلوية األمازيغيةحلركة من أمحيمي بدينامية ا
 طرف من وزو تيزي تنسيقية عن العروش من وفد باستقبال األمريكية املتحدة الواليات فعل رد جاء كما

 تعيق احلالية الوضعية أن متأكدون إننا:قال بوتفليقة الرئيس إىل رسالة يف جهته رد من والذي اجلزائر لدى سفريها

 املقنع للخروج إجيايب بشكل للتأثري األمريكية اإلدارة ودعا املنطقة، يف فاعال حموريا بلدا باعتبارها اجلزائر انطالقة

 أدانت اليت )حدود بال مراقبون(مثل حكومية الغري املنظمات أفعال ردود من الكثري إىل إضافة الصراع هذا من

  هلا. يتعرضون اليت اجلزافية واالعتقاالت املتظاهرين مع احلية للذخرية النظام استعمال يف الواضع االخرتاق
  

  المطلب الثاني: أمريكا و القضية األمازيغية في المغرب
دارة ، جوانب من رؤية اإل"وكيليكس"كشفت جمموعة من الربقيات الديبلوماسية اليت نشرها موقع 

ثىن عشرة برقية حجم االهتمام األمريكي باملوضوع سواء من امازيغية يف املغرب.وأكدت قرابة األمريكية حول األ
خالل الزيارات امليدانية ملختلف املناطق األمازيغية أو من خالل رصد تطورات قضايا هلا عالقة باملوضوع. و 
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 )تافاللت ودرعة(خصصت أربع برقيات لزيارة قام ا مبعوث من سفارة الواليات املتحدة األمريكية، إىل مناطق 
يف شرق وغرب جبال األطلس الصغري. ويبدو من  مازيغية ينتمون إىل هذه املناطقفقة ناشطني يف احلركة األر 

خالل تلك الوثائق أن موظف السفارة األمريكية تفاجأ عندما مل جيد لألمازيغ يف تلك املناطق أي مشكل يتعلق 
اعية للمنطقة مثل باقي مناطق املغرب، كما تفاجأ باهلوية بقدر ما تركزت اهتمامام باملشاكل االقتصادية واالجتم

القائمة حول هذه القضية تنحصر فقط يف  )الضجة(لالندماج الكامل بني خمتلف قبائل املغرب العميق، وأن كل 
 .141املدن الكربى وبني خنب حمدودة

 28قد مت إرساهلا من سفارة الواليات املتحدة األمريكية بالرباط، يف يوم  من هذه الربقيات جلزء األولوكان ا
ية ، قام برحلة يف جنوب املغرب هي تنقل تقريرا ألحد أعوان سفارة الواليات املتحدة األمريكو  م2006مارس 

حسب ) وتمتاين(جبال األطلس املتوسط رفقة ناشطني من احلركة األمازيغية؛ و خصوصا منهم تابعون جلمعية و 
، و انطلقت من م2006و تقول الربقية إن الرحلة استمرت من العاشر إىل السابع عشر من شهر مارس  الوثيقة

يؤكد كاتب التقرير أن رئيس و  )"آَكْ◌دز"و  "ورززات"و  "مراكش"مث إىل  "بإفران"الرباط إىل جامعة األخوين (
يدعو إىل الفصل بني اهلويتني العربية و األمازيغية حىت يسهل الشروع يف التغيري السياسي و  )متاينوت(مجعية 

كما أن موظف السفارة األمريكية الذي كتب التقرير يؤكد أنه التقى    ازيغ الفعلية يف احلياة السياسيةمشاركة األم
قرير إىل إعادة تقسيم جهات الذي يدعو حسب الت "عبد الواحد الدرويش"كذلك بناشط أمازيغي آخر هو 

 . اململكة على أساس االعتبارات القبلية، خصوصا األمازيغية

و جبال األطلس  )تافياللت و درعة(و أمازيغ  )سوس ماسة(ويؤكد التقرير على التباينات الكبرية بني أمازيغ 
ق هي فقط فوارق بسبب املتوسط كما يؤكد على صعوبة التفريق بني األمازيغ و العرب يف املغرب  و الفوار 

و ختلص الربقية يف األخري إىل أن النظر إىل املوضوع  ،اختالف البيئات من رعوية و فالحية إىل سياحية و غريها
و يؤكد حمرر التقرير أن هذا  ،من الرباط العاصمة يشكل جانبا هاما لفهم املسألة األمازيغية يف املغرب احلديث

أن رؤى سكان العاصمة ختتلف يف أمهيتها  األطلس املتوسط و مل يكن مفاجئا ليس كل ما تعلمه خالل الرحلة يف
   .من منطقة إىل أخرى و اهلوية األمازيغية هلا تنوعاا بتنوع جهاا و مناطقها

يثبت التدخل تتحدث عن لقاءات سرية بني بعض النشطاء األمازيغ واألمريكان اليت وثيقة تنا هلذه الوقراء
وتأسيس املعهد  م2001عرتاف الرمسي ا من طرف امللك يف خباصة بعد االالقضية احلساسة و  األمريكي يف هذه

امللكي لألمازيغية، و يف نقاشات لبعض النشطاء األمازيغ حول التدخل اخلارجي األمريكي للقضية الوطنية 
عتبار أن هذا التدخل سيكون يف مصلحة األمازيغ و ن يربر سلوك التدخالت األجنبية بااألمازيغية و ردا على م

يف اللقاء باألمريكان أو اجللوس معهم وجتاذب األفكار والرؤى، لكن الكارثة  اليس عيبقضيتهم، فيكون الرد بأنه 
 ،إذا وضعنا األمر يف سياق االهتمام األمريكي بعد الفرنسي باألمازيغية السيمايف االستعانة م ضد أبناء الوطن، 
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، 2735العدد ،  جريدة التجديد المغربية" ، األمازيغية في المغرب يكشف جوانب من نظرة أمريكا إلى» ويكيليكسأحمد العربي ،" 
)28/09/2011.(  



 

" حول موضوع األمازيغ أكادير"يف هذا اإلطار يكون الرد بتنظيم ندوة علمية من قبل الس العلمي ملدينة و 
  142.الوحدة الوطنية و الدينية يف املغربو 

أمريكي داخل الحركة  -رأي بوجود تيار صهيو وقد اختلفت الرؤى حول هذه الوثيقة فهناك من
األمازيغية على الصعيد الدولي، وسبق لبعض رموزه أن نظموا زيارات الذي يتاجر بالقضية (األمازيغية 

في  ،ذهب إلى أنه ال وجود لهذه الوثيقة أصال و هي اختراع حزبي ألغراض انتخابوية وهناك من،)إلسرائيل
محاولة تأليب الرأي بخيس نضاالت الحركة األمازيغية و ت(وراء نشر الوثيقة المتمثلة فيأن حين ذهب 

كالعادة ذهب البعض األكثر تطرفا إلى ربط مشككا في العالقة بين العنوان ومادة الوثيقة و  )ليهاالوطني ع
و ، ثنيالزعم بأن األمر هدفه التحريض االو  )الدينية الرجعية و القوى العروبية الشوفنية(النشر بالتيارات 

تل "التابع لجامعة  "موشي ديان" تقرير مركز تذكرنا هذه الردود و طريقة صياغتها بالنقاش الذي أعقب نشر
الحركة األمازيغية من أجل تكسير جدار الممانعة  )استغالل(الذي طلب فيه من الحكومة الصهيونية  "أبيب

تها التخوين، حتى أثبتت األحداث مصداقيتناسل الردود آنئذ بين التشكيك و كالعادة بدأت تو  لدى المغاربة
الذي طالب إسرائيل عدم التدخل في المغربية ارة الشؤون الخارجية مع الكيان الصهيوني من خالل بيان وز 

موشي "ملف االمازيغية حتى ال يتحول الملف إلى قضية دولية، و قيام صاحب التقرير الباحث في مركز 
، وهنا ، بزيارة المغرب و إجراء لقاءات مع نشطاء في الحركة االمازيغية"يتزمانو  مادي بريس"، "دايان

 األسئلة التالية:تتبادر 

 ؟ "ويكليكس"ما الجديد الذي أتى به تقرير  �

 و هل العالقة مع واشنطن جديدة و مفاجئة ؟  �

منمطة، بل تضم زيغية ليست كتلة واحدة متجانسة و ينبغي التأكيد دوما أن الحركة الثقافية األماو هنا 
ادة في مختلف كما هي الع-و لكن ،حّد التناقضإلى في ثناياها العديد من التوجهات التي تختلف 

قد ل عمقا نظريا و اجتماعيا وشعبيا. و األقالتّيار الشاذ هو األعلى صوتا و  يكون -التيارات والمذاهب
فقد ، ستقوائه بالخارج على وطنه و شعبهاا األخبار باستنجاد هذا التيار و تعّودنا منذ مدة طويلة أن تطالعن

االنصياع  البرلمان األوربي بالتدخل لدى المغرب إلرغامهسبق للكونغرس العالمي األمازيغي أن طالب 
هو ، و "يكليكسو "د األوربي لكن الجديد في وثيقة لالتفاقات التي تربطه باالتحالمبادئ حقوق اإلنسان و 

 : ما شكل حرجا لبعض المنتسبين لهذا التيار أمران

المغرب منها العديد من األسرار التي كان حظ و  توقيت النشر التي قررت نشر وثائقها دفعة واحدة،: أولهما
. فبعد ترسيم األمازيغية و استعانة بعض الجهات بأسماء سلطوية ف العالقات مع السفارة األمريكيةتكش
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  ).12/10/2011، ( 2780، العدد جريدة التجديد المغربيةا�مازيغية و الوحدة الوطنية "، فؤاد بوعلي ، " 



 

لفرض انتماء جديد على المغاربة تأتي هذه الوثيقة لتحذر المغاربة مما هو آت و ما يطبخ في فرن 
 . باسم األمازيغ "واشنطن"

اللقاءات ففي جل الخرجات اإلعالمية و  ،ة التي اكتسبها هؤالء المحسوبون على األمازيغيةالجرأ: ثانيهما
 .يطالبون بإنصافهمو  )زميّ (الخارجية يقدمون أنفسهم كممثلين ألمازيغ المغرب باعتبارهم يعانون من 

خدمة  جلالذين اختاروا استجداءها من أس جديدا على اإلدارة األمريكية لكن األكيد أن األمر لي
سن قانون خاص لحماية حيث االبن  "جورج بوش"في عهد  وهذا ماحدث. مشروع التجزئة الهوياتية

هو ما انعكس السودان وأمازيغ شمال إفريقيا ... و  زنوجلعالم مستهدفة حماية أقباط مصر و األقليات في ا
ألمم المتحدة لحقوق اإلنسان مقاومة التمييز العنصري التابعة لهيئة اى لجنة حماية األقليات العرقية و عل
رسالة اللجنة  كانت. كما  الم العربي واألمازيغ على رأسهمالتي أوصت بحماية األقليات في الع "بجنيف"

المتحدة األمريكية ومجلس الشيوخ إلى رئيس الواليات  م2008الوطنية إلنصاف األمازيغية في اإلعالم سنة 
و قد قال أحد زعماء هذا  ،اقع اإلعالم األمازيغي بالمغربالسفير األمريكي بالرباط حول و األمريكي و 

تربطنا عالقات منتظمة مع و  التوجه :"عالقاتنا مع الواليات المتحدة مفتوحة منذ مدة و ليس اليوم فقط
  .143" سفارتها بالرباط

مجموعة من نشطاء الحركة  أن م2007ديسمرب  18نقلت وثيقة أخرى "لويكلكس" مؤرخة يف 
من  )2(أنظر الملحق رقماألمازيغية طلبوا من الواليات المتحدة األمريكية التدخل للدفاع عن األمازيغية 

و  "فرنسا"الذي يهدد العالم حسب قول أحد هؤالء النشطاء فكما أن  )التطرف العربي(أجل مناهضة 
ساعدتا في بداية القرن العشرين على تقوية القومية العربية لمواجهة اإلمبراطورية العثمانية فإن  "بريطانيا"

-  )جذور التطرف العريب(من أجل مواجهة  )الرببرية(على الواليات املتحدة القيام بنفس األمر عرب دعم القومية 
عربا، و لكننا أكرهنا أن نكون  كما اعترب بأنه جيب أن نضعف العرب و أضاف حنن لسنا   - على حد قوله

 .كذلك

بأن األمازيغية و الثقافة العربية، و كما اعتبر أحد الناشطين األمازيغ بأنه ال شيء يجمع بين الثقافة 
ة األمازيغية ليست موجهة بنفس ، و بأن الحركة الثقافييرة للتحالف مع الواليات المتحدةهناك إمكانية كب

. حيث قال أحد القومي العربي و التيار اإلسالميتجاه المضاد للغرب مثل تلك التي يؤمن بها التيار اال
إننا أقرب جغرافيا و فلسفيا إلى واشنطن أكثر من الرياض أو طهران نحن حلفاؤكم "هؤالء الناشطين:

 ." الطبيعيون

تجاه الرغم من أن االعلى ر أنه حد الناشطين األمازيغ اعتبو من جهة أخرى، تشير الوثيقة إلى أن أ
العام للحركة الثقافية األمازيغية يتجه إلى أن يكون معتدال، إال أن هناك غضبا متناميا في صفوف الشباب 
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بين  م2007األمازيغي نتيجة اإلحباط الذي يعيشه، و يمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف، كما حدث سنة 
واليات المتحدة التدخل من حسب قوله و لهذا جددوا طلبهم لل )القوميين العرب(بين و الطلبة األمازيغ 

نجراف نحو التطرف و تفادي في شمال إفريقيا من أجل تفادي االنخراط في الشأن األمازيغي أجل اال
 . م2001أحداث الشغب التي حصلت في منطقة القبايل سنة 

، "أحمد الدغرني"نحل لرئيسه كما تطرقت الوثيقة إلى الحزب الديمقراطي األمازيغي المغربي الم
بحيث تطرقت إلى مجموعة من الوقائع الخاصة بقرار وزراة الداخلية القاضي باعتبار هذا الحزب مؤسسا 
على أساس عرقي و هو ما يعتبر مناقضا لقانون األحزاب السياسية القاضي بعدم تأسيس حزب سياسي على 

  .أساس عرقي

 )البربرية السياسية (نأالذي حرر هذه الوثيقة ب "يك كاربكر "و يعلق المستشار السياسي للسفير 
قتصادية ليست قوة مؤثرة لحد الساعة، فالشخصيات التي تم استجوابها هي من الطبقة السياسية و اال

لقد كان موقفهم واضحا  )البربرية(لهذا فإنها ليست ممثلة لألغلبية الساحقة للساكنة العليا في المغرب، و 
و لكن ليس واضحا حسب قول المستشار السياسي ما إذا   )مغرب بربري(من رفض النظام القائم لصالح 

عكس الحقيقة أم أنه مبالغة. و لكنه يعتقد بأن الواليات يبالواليات المتحدة األمريكية كان استقواؤهم 
ضحة في سياسات الحكومة المغربية في التعليم و المتحدة تؤمن بأن القضايا األمازيغية يجب أن تصبح وا

  .144اإلعالم
من مراسالت متعددة للسفارة األمريكية بالرباط حول األمازيغية إىل وقفة  )ويكليكس(حيتاج ما نشره موقع 

دراسة وافتحاص ملا كشفته من معطيات قد تبدو للبعض صادمة لكنها تقدم بصورة جلية حجم الرهان الكبري 
ي استهانة النخبة األمازيغية، وهو رهان يقابله من الطرف األمريكجهة على الواليات املتحدة عند قطاع وازن من 

واستصغار، السيما وأن تقارير السفارة األمريكية بالرباط تقدم مناذج لزيارات ميدانية ملناطق أمازيغية جد بعيدة 
املستقبل، والوزن الفعلي يف ت تطوره آلامللف، وحقيقة حجمه على األرض، وم التجميع معطيات دقيقة حول هذ

 .للنخبة األمازيغية

 ـمنت حمضرا للقاءات مع عدد من الفعاليات األمازيغية مؤرخة باخلالصة تقدمها مراسلة تض
ربز يللسفارة األمريكية حيث جرى فيها تقدمي القضية األمازيغية لألمريكيني، وانتهت بتقييم  م2007ديسمرب18

وبشكل واضح طبيعة احلجج املقدمة لدفع السياسة األمريكية حنو الرهان على األمازيغية كما تضعنا هذه 
  .املراسالت أمام رد الفعل األمريكي إزاء طلبات الدعم

  :قوامها واضحةط مركزة جند الوثيقة تتحدث عن صورة ايف نق
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بناء مجهورية أمازيغية متحررة من التأثري العريب ومتتد من احلدود الشرقية ملصر إىل (الرؤية املؤطرة هي  �
  )جزر الكناري

  .اإلبادة الثقافية العربيةمشروع التمزيغ هدفه هو مواجهة قرون من  �
أمريكا للمساعدة يف تطوير قومية أمازيغية من أجل مواجهة خطر التطرف ذي اجلذر العريب (دعوة  �

فرنسا وبريطانيا يف بداية القرن العشرين من بناء قومية (وذلك على شاكلة ما قامت به  )يف العامل
  )عربية ملواجهة نفوذ اإلمرباطورية العثمانية

  )احلاجة لفصل مشال إفريقيا عن العرب الذين يعادون احلضارة(التأكيد على  �
أن األمازيغ هم حلفاء للحكومة األمريكية، وأن على الواليات املتحدة أن ال تعترب أن احلركة  �

فنحن جغرافيا (األمازيغية موجهة بالفلسفة املعادية للغرب مثل القومية العربية أو اإلسالم السياسي. 
  )يا أقرب إىل واشنطن من الرياض وطهران، طبيعيا حنن حلفاءوفلسف

، والسبب هو أن اإلحباط ينمو وسط )اليوم هو سلمي لكن التطرف خطر(التيار األمازيغي  �
بني الطلبة األمازيغيني والعروبيني يف  م2007اصطدامات بداية (واملثال املثار هو ي الشباب األمازيغ
حل سياسي فالتوتر والقلق سينتقل إىل خارج املركبات اجلامعية ويف  ومن غري، )اجلامعات املغربية

  .الشوارع، مع تشديد املخاطبني على األمل يف أن ال يقع ذلك
يف املقابل فإن املوقف األمريكي كان باردا حبسب ما ورد يف التعليق اخلتامي لتلك الوثيقة والذي نسب  

األمازيغية السياسية مل تنتقل بعد إىل (، حيث يعترب بداية أنه "اكسونج"للقائم بأعمال السفارة األمريكية السابق 
أن حماوري السفارة األمريكية هم من (كما   )مستوى القوة املؤثرة رغم أن القيادات الثقافية واعية و تنسق خطاا

قة من األمازيغيني، كما املستويات العليا للمجتمع االقتصادي والسياسي املغريب إال أم ال ميثلون الغالبية الساح
توقف صاحب التعليق عند مالحظة املوقف الصريح الراديكايل أحيانا والرافض للوضع القائم وذلك ملصلحة 

تزايد حضورها رغم تنازالت احلكومة املغربية يف يننا نعتقد بأن القضايا األمازيغية سإ يضيف(و  .)مغرب أمازيغي
  .)التعليم واإلعالم

، فمن ناحية أوىل هذه عملية استدعاء طرف خارجي للتدخل يف قضايا غري مرضيةيف الواقع حنن إزاء صورة  
داخلية يتم تدبريها يف إطار املؤسسات الوطنية، ومن ناحية ثانية فإن ذلك يتم بلغة حتريضية ال ترتدد يف املتاجرة 

املرتدي مل يستطع إقناع حماوريه من األمريكيني، الذين  باستقرار البالد، مث ثالثا وهذا هو األهم أن هذا اخلطاب 
قية دعاوى حتول املشكل اصدمكانوا على وعي بأم جمرد خطاب خنبة ال ميثل اتمع، كما يثري الشكوك حول 

 .145إىل سبب من أسباب الالستقرار
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إلعفاء الذات من حقيقة ن وصم دعاة األمازيغية بالعمالة لقوى أجنبية حماولة و من جهة أخرى ميكن القول أ
موجعة وهي أن املطلب األمازيغي يعد أيضًا تعبريًا مأساويًا لواقع إخفاق دولة االستقالل وحماولة للهروب من 

  .146املعضلة املركزية، وهي االنسداد السياسي وجتذر التسلطية مبا فيها اهلوياتية
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  المبحث الثالث :
  الجزائر و المغرباألطر السياسية للحركة األمازيغية في 

  
يرورة سيساعد أي باحث على فهم ال األمازيغية المطلبيةإن استرجاع التاريخ النضالي للحركة 

فإن و المغرب في أي مكان في العالم و إذا كنا سنقتصر هنا على الجزائر  لبيةالمطالتاريخية للمسيرة 
  النشاط األمازيغي.الدولتين من أهم الدول التي تناولت هذا ذلك يرجع إلى اعتبار 

في الجزائر عدة تطورات أدت في مجملها إلى تكوين فكر سياسي أدى إلى  المطلبية عرفت الحركة فقد 
المطلب األمازيغي المجتمعي تارة، وتناقضها مع ترسيخ تقاليد نضالية ساهمت في الحفاظ على استقرار 

  .اعلى اختالف مراحل تشكلهالسلطة تارة أخرى 
  

 األطر السياسية لألمازيغية في الجزائر  المطاب األول:

كة األمازيغية يف اجلزائر بعد أول مؤمتر للحر  و"تيزي وز "والية  "عزازقة"املنعقد يف  "ايعكرون"يعد ملتقى 
" سامل شاكر"، وتلميذه "ملود معمريـ"وقد شارك فيه العديد من املثقفني ك )12)أنظر امللحق رقمستقاللاال
، وانبثق عن هذا "سعيد خليل "و "سعيد سعديـ"نشطاء سياسيني ك من الفنانني ووغريهم اتب ياسني"كو"

وقد طرحت هذه الوثيقة املشكل  ،اليت تعد وثيقة أساسية للحركات األمازيغية م1980امللتقى وثيقة ايعكورن 
ة الشعب هي األمازيغية يد أن لغالثقايف يف اجلزائر انطالقا من مسألة اهلوية و أرادت الرتكيز يف الوثيقة على التأك

اللغة العامية (الدارجة) و ليس الفصحى، وركزت الوثيقة كذلك على مسألة التعليم يف اجلزائر جيب أن تدرس و 
 اهذه املطالب آذان ه (لغات الشعب اجلزائري)، مل تلقباللغة األم أي باللغة األمازيغية و العامية و املطالبة مبا تسمي

ية حلزب جبهة التحرير الوطين مما دفع إىل تصعيد املواجهات ضد النظام الذي رفض صاغية لدى اللجنة املركز 
خشي دعاة األمازيغية إعطاء صبغة جهوية ملنظمتهم مما لذلك ، 147إعطاء االعتماد جلمعيات ثقافية أمازيغية

ة نشاء (منظميسمح للنظام  لتوظيف ذلك لعزهلم فحاولوا توظيف مسألة حقوق اإلنسان ضد النظام وفكروا يف إ
) مث السعي لالنضمام إىل الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان دف إعطاء بعد بربرية للدفاع عن حقوق اإلنسان

، وكل من تعتربهم حتاد السوفيايتملتحدة تقود حرا الباردة ضد االاصة أن الواليات اخبدويل للمسألة األمازيغية، و 
اإلنسان يف هذه الدول،لكن نشب خالف بني األمازيغ و الناطقني بالعربية ها بواسطة طرح مسألة حقوق حلفاء

 ا(احملامي علي حيي عبد النور) أو عربي اأمازيغي يكون عشية ميالد هذه املنظمة حول من يرتأس هذه املنظمة
اإلنسان  (الرابطة اجلزائرية حلقوق ق وينفصل دعاة األمازيغية و ينشئوا(احملامي عمر منور)، فوقع االنشقا

LADH برئاسة احملامي األمازيغي السابق الذكر وانضمت الرابطة إىل الفدرالية الدولية حلقوق  م1985جوان30) يف
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املنظمة دور خمطط هلا من قبل دعاة األمازيغية، سامهت ، لكن مل تسر املنظمة كما كان 1985نوفمرب2اإلنسان يوم
  القهر مهما كانت إيديولوجيته و أفكاره.الضطهاد و فاع عن حق اإلنسان من ايف الد و فعاال اأساسي

) هدفها Thighirأسس كذلك دعاة األمازيغية فيدرالية ألبناء الشهداء كانت بدايتها اجلمعية الثقافية (
جويلية 5يفالشهداء، و هتمام بتاريخ الثورة، لكن رفض النظام العتماد هذه اجلمعية مت حتويلها إىل فدرالية ألبناء اال

حاول بعض أعضاء الفدرالية وضع باقات ورود على مقابر الشهداء يف بعض واليات الوطن ليتم اعتقال  م1985
الكثري من منشطي الفيدرالية، وكان الرد بالتنديد على هذه املمارسات اليت متس حق اإلنسان يف وضع باقة ورد 

سية للنظام على الشرعية  الثورية و التارخيية، يف ذلك الوقت كان النظام يرى أا ممارسات تناف هعلى قرب والده ألن
حيي عبد "التنديد ليتم اعتقال مسؤوهلا األول جلزائرية حلقوق اإلنسان بالرفض و من الرابطة ا -كما قلت- كان الرد و 

حاكم النظام دعاة  م1985ديسمرب  10أحد أعضائها البارزين من قبل النظام، ويف  "سعيد سعدي"مث  "النور
يف قضييت الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان و فيدرالية أبناء الشهداء، متحديا اتمع الدويل الذي كان  األمازيغية

للغرب أن النظام اجلزائري لن  يوجه رسالتهحيتفل بذكرى صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وكأن النظام 
 .148خيضع لضغوطات الغرب بذريعة حقوق اإلنسان

ملا جتده من حرية يف ممارسة  "فرنسا"اصة خبالتنظيمات األمازيغية كانت تتم باخلارج و معظم النشاطات و 
تأسيس (جمموعة الدراسات الرببرية) بفرنسا كانت تطالب بتدريس األمازيغية مت  م1971 ، و يف سنةنشاطام
ادميية خلدمة الثقافة األكعلى اجلوانب العلمية و  وترتكز اهتماماا م1973وحتقق ذلك يف  "فانسان"جبامعة 

اليت سامهت يف نشر  م1980 "تيزي وزو") اليت انشأها علي مسيلي عشية احداث Tiwiziاألمازيغية، مجعية (
  .وتوزيع العديد من الكتب و االت حول الثقافة األمازيغية

(األكادميية ـدورا كبريا يف نشر الفكرة األمازيغية إذ قارا ب تؤدرغم تعدد هذه اجلمعيات و اختالفاا إال أا مل 
 م1967، ففي فيفري 20الرببرية) اليت تعد أهم مؤسسة لدعاة األمازيغية يف الستينات و السبعينات من القرن 

لتتحول ) ABERCسم (اجلمعية الرببرية للتبادل و البحوث الثقافية ة الرببرية) حتت اتأسس ما يعرف بـ (األكادمي
ومسؤولني يف الثورة التحريرية  او جند من أهم مؤسسيي هذه األكادميية ضباط م1969إىل اسم( ثقافة األمازيغ) يف 

عبد "وهو ضابط برتبة نقيب يف جيش التحرير الوطين أثاء الثورة اجلزائرية وأيضا  "حمند اعراب بسعودـ"اجلزائرية ك
 "محيسي"، "عمار نارون"اجليش الفرنسي أثناء الثورة التحريرية،  وهو من الضباط الفارين من "القادر رمحاين

ضاء أع "سامل شاكر"يصنف ، و 149منشط حصة (القبائل بلدي اجلميل) باإلذاعة و التلفزيون الفرنسي آنذاك
ية الرببر  الشعبية) ألنه يضع األمةالراديكالية و النشيط) ويصفه (- مساه بـ (التيار الرببرواألكادميية الرببرية ضمن ما أ
-جتاه الرببروية اجتاها آخر أطلق عليه اسم (االنشأ الرافضون ملبادئ األكادميية الرببر يف مواجهة األمة العربية وقد أ

"اجتاه ثقايف وهو "باريس"اجلامعي)، الذي يتزعمه مولود معمري، ويتهيكل يف (جمموعة الدراسات الرببرية) جبامعة 
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، و 150، ومنهجي يف العمل املبين على أسس علمية"طاءمن ناحية األعضاء النش كثر أكادمييةمعتدل يف تعبريه و أ
 .151وجه أي سياسة دد هويتهمقد متيزت األكادميية الرببرية مبعاداة كل ما هو عريب وتدعو األمازيغ للوقوف يف 

 "فرحات مهين"و  "مقران آيت لعريب"باستدعاء كل من  "سعيد سعدي"قام  م1989فيفري  10و  9يف 
لعقد جلسات حلركة اآلمسييب، وتكون هذه اجللسات كمؤمتر تأسيسي لإلعالن عن حزب  "مصطفى باشا"و

، إىل أن العديد من دعاة األمازيغية للحركة ويعمل ألجل حتقيق مطالبهااألرسيدي الذي يكون الواجهة السياسية 
استغالل األمازيغية ألغراض حزبية للبحث عن املناصب و السلطة ويتفاهم مع النظام  وعدمرفض هذه الفكرة 

على حساب مطالب وتضحيات احلركة، إال أن رافضي تأسيس حزب اآلرسيدي هم يف احلقيقة عناصر من 
ألفافاس حزب اأعضاء أن  "سعيد سعدي"ملنطقة القبائل دون منافس ويرى  ااألفافاس الذين أرادوا حلزم احتكار 

جديدة  اعكس اجليل اجلديد الذي جيب أن يتبىن أفكار على مازالوا متأثرين خبطاب احلركة الوطنية أثناء االستعمار 
 .152تقاطع خطاب اجليل القدمي 

للحريات العامة وحق إنشاء  اكبري   امت االسفتاء على الدستور الذي أعطى ضمان م1989فيفري  23يف 
ليها كمقوم من مقومات زيغية يف مقدمة الدستور ومل يشر إفى بالتلميح إىل األمامجعيات ذات طابع سياسي، واكت

سالم مقوم من ألمازيغية إىل جانب العربية واإلالذي نص يف أحد مواده بأن ا م1996عكس دستور على اهلوية، 
السابقة، جتاه األمازيغية مقارنة باملواثيق  اإجيابي ايعترب تطور  م1989مقومات اهلوية اجلزائرية، إال أنه أي دستور 

  .الفكرية يف الساحة السياسية فاستغلت مجيع التيارات هذه احلرية إلبراز توجهاا وترسيخ مبادئها

تصال مع أقصي من اآلرسيدي بعد اامه باالالذي  "فرحات مهين"ظهر تنظيم جديد بقيادة  م1994يف سنة 
مسي هذا التنظيم (الس األعلى للثقافة األمازيغية) لكن مل يكن و  م1994راسة يف السلطة أثناء اإلضراب عن الد

  .له أي صدى يف املنطقة

ة دعاة األمازيغية الكثري من املكاسب يف فرتة التسعينات كتأسيس تنظيم عاملي لألمازيغية يف هذه الفرت  حقق
و جزر الكناري وكان من املفروض أن يعقد هذا املؤمتر  ن يف العامل كاملغرب و ليبياوتضم دعاة األمازيغية املنتشري

الذي طلب من الرئيس  "احلاج خلضر"لكن جماهدو األوراس مل يسمحوا بذلك بقيادة املرحوم  م1998بباتنة عام 
 BRTVعدم السماح بعقد هذا النوع من املؤمتر باجلزائر، وانشأ دعاة األمازيغية قناة فضائية بفرنسا  "زروال"
، و أيضا بث نشرة األخبار باألمازيغية يف "طاهر ياحي"هدفها خدمة اهلوية و الثقافة األمازيغية حسب مديرها و 

ضراب املدارس اختيارية مث أصبحت إجبارية بعد إ قناة التلفزيون اجلزائري مث تدريس األمازيغية يف املدارس كانت
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بعنوان(أيها البربر افيقوا):"أفيقوا من سباتكم العميق الذي طال لقرون عديدة، انتبهوا إلى ما يحاك  1973وتقول األكاديمية في أحد مناشيرها  
.)لقد شوه العرب تاريخكم بكم، انهم يعملون من أجل فصل أبناءكم عنكم كي يتنكروا لكم فيما بعد، (...)افتحوا أعينكم قبل فوات األوان(..

وخدروكم دون أن تبدو أي صمود، فكادت أن تضيع روحكم (...)يرغبون في تحويلكم إلى مجرد أناس ال ذاكرة وال هوية لهم(...)لقد مات منا 
اليا لفائدة حنبعل الفنيقي الكثير من أجل قضايا ال تهمنا (...)لقد كنا مجرد مرتزقة نخدم اآلخرين الذين استولوا على أرضنا(...)لقد غزونا ايط

.ثم غزونا اسبانيا وجنوب فرنسا لصالح العرب الذين سيطروا علينا(...)يجب أن نضع حدا لهذا الخلط بيننا و بين العرب (...)قاوموا و 
  اصمدوا ضد عملية التعريب(...)وان لم تقوموا بذلك سيكون مصيرنا الزوال و اإلضمحالل"
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حمند ايدير آيت "لس األعلى لألمازيغية برئاسة نشاء ا، وانتهى هذا اإلضراب بإم1995- 1994سنة كاملة 
مث اغتياله يف  م1994يف  "معطوب لوناس"، وبعد اختطاف "خبنشلة" "للكاهنة"نشاء نصب تذكاري وإ، "عمران
مع اية التسعينات وعرفت النزعة األمازيغية حدته صاحبه غليان يف منطقة القبائل لكن اخنفضت  م1998جوان 

ازيغية إىل الصراع احلزيب بني األفافاس و تماد النظام لعدة حمطات من الس األعلى لألمتراجعا من خالل اع
لوضع لأي اهتمام بعد أن تبني أن املنتسبني هلذين احلزبني ال يهمهم إال مصاحلهم ومل يعطيان رسيدي األ

  .االجتماعي و االقتصادي للمنطقة

 %70) عدد مهم من املناضلني القبائليني حوايلPRS(حزب الثورة االشرتاكية "حممد بوضياف"كان حلزب 

الذي و  م1976ويعد هذا احلزب أول حزب معارض يطرح املسألة األمازيغية عالنية وهذا كان كرد فعل على ميثاق 
ريح له أن يف تص "حممد بوضياف") الذي يقوده PRSيؤكد على عروبة اجلزائر و يقول (حزب الثورة االشرتاكية 

جزء ترقيتها كاالعرتاف ا واحملافظة عليها و جيب لذا اللغة األم لفئة من اجلزائريني، قائمة "اللغة الرببرية فهي حقيقة 
نشرها جيب أن يكون ويلها إىل شكل مكتوب وتعليمها و ن إثراءها و حتال يتجزأ من تراثنا الوطين، وإ

 .153مضمونا"

  البربرية :الفرع األول: الحركة الثقافية 
يف  "عكورنو بالضبط إثر انعقاد مؤمتر "إ م1980تأسست هذه احلركة مباشرة بعد أحداث الربيع األمازيغي 

من مبادئ هذه احلركة أا ذات طابع سلمي تطرح مسألة الثقافة وكان أوت،  30إىل  1من  "تيزي وزو"والية 
 على تشجيع لو ا األمازيغية لغة وطنية و التكفل  عرتاف باللغةوية األمازيغية خاصة، وتطالب باالعامة واهل

بضرورة  م17/01/1994نادت احلركة بالقيام مبسرية شعبية و إضراب ليوم  م08/01/1994و يف  ،ها وترقيتهاتطوير 
، نادت باالنقطاع عن املدرسة م29/08/1994االعرتاف باللغة األمازيغية و إدراجها ضمن اهلوية الوطنية، ويف 

ُلّيب هذا النداء حبيث  ،الرجوع إىل مقاعد الدراسة إال برتسيم و االعرتاف باألمازيغية كهوية، كثقافة، وكلغةوعدم 
برج "، "سطيف"، "بومرداس"يف كل مناطق القبائل إىل جانب منطقة  %100بنسبة  م10/10/1994يف 

إثر قطاعات االقتصادية و اإلدارية، و أول إضراب عام مشل مجيع ال م21/10/1994يفو  ."البويرة"، "بوعريريج
 لكنها مل تصل إىل شيء ،انقطاع التالميذ عن الدراسة، تشكلت جلنة وطنية ألجل إجياد حل سريع هلذا اإلشكال

مقداد "عتبار للغة األمازيغية من طرف رئيس احلكومة الوضع مت إمضاء مرسوم إلعادة اال ، وبعدها وبتفاقممهم
املكاسب اليت حتصلت عليها احلركة هي بث نشرة أخبار السادسة يف التلفزة الوطنية  ، أيضا من بني أهم"سيفي

، وهلا أيضا دور مهم يف ظهور اجلمعيات و اهليئات ذات االهتمام الثقايف اللغوي م07/07/1996باألمازيغية يف 
هو نتيجة لنضال طويل يف  ن ما توصلت إليه احلركةال زنايت" يف حواره مع جريدة احلق: "إمج"األمازيغي، ويقول 
، لكن هذا مل مينعها من طرف السلطة و أعواا العنف من ة تعرضت احلركة على إثرها للقهر ظروف جد صعب
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التطور و التقدم يف ديناميكيتها لتصبح اليوم من إحدى القوات السياسية الدميقراطية األكثر أمهية يف بالدنا، إذ 
  خري يف ثالث نقاط:مثل النضال السياسي حسب هذا األتي

 إدخال و تطوير الوعي االجتماعي حول االشكالية األمازيغية . -1

 مجع أكرب عدد من القوات السياسية من أجل املطلب . -2

تنظيم النضال يف مجيع املستويات ألجل انتزاع القرار السياسي من السلطة الذي يكرس بصفة ائية  -3
 االعرتاف باألمازيغية بكل أبعادها ."

نقسام و التصدع الذي يعود إىل اعتبارات سياسية و ركة الثقافية األمازيغية إىل االعان ما وصلت احللكن سر 
ن، األول يتمثل يف التنسيقية الوطنية بقيادة احىت إىل خالفات حزبية وشخصية مصلحية، إذ تشكل جناح

لثاين يتمثل يف اللجان الوطنية على او (اليت تعمل كإمتداد للتجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية)  "فرحات مهين"
بني السلطة  م1995(التابعة جلبهة القوى اإلشرتاكية) و ازداد اتساع الفجوة مع اتفاقية أفريل  "مجال زنايت"رأسها 

و التنسيقية و الذي فسرته اللجان الوطنية بالفضيحة و اخليانة اليت تتمثل يف اخلروج من اإلطار النضايل الوحدوي، 
ت صفوف احلركة من إذا فسر هذا االتفاق من طرف اجلهة املعارضة مبحاولة السلطة كسر النضال و تشتي

تصعيد الصراع فرصة لوسائل اإلعالم إىل تضخيم و عطاء البعض احملللني لتطورات احلركة فهو إالداخل، وحسب 
السياسي، أين اعترب فعال من طرف العديد من املالحظني أن املطلب اللغوي الثقايف األمازيغي ما هو إال ورقة 

اللجان الوطنية ا املعارضة و السلطة، غري أن حقيقة التباعد الذي ازداد بني التنسيقية و  تساعدضغط سياسية 
إذ تعترب السبب و الدليل القاطع يف عمق اخلالف املوجود يف ثنايا احلركة، و يف ظل  ،سرتاتيجيةود إىل عوامل ايع

هذا االنقسام طرحت عالمات استفهام كثرية حول مستقبل األمازيغية، ورغم التناقضات تبقى احلركة القوة 
   .154ة جتمع فيه مشل الشعب اجلزائريالوحيدة اليت ال تزال تناضل من أجل اسرتجاع حقوق شرعية ووطني

  الفرع الثاني: المحافظة السامية لألمازيغية :
تفاقية بني مناضلي احلركة الثقافية الرببرية و رئاسة الدولة نتيجتها إقامة م مت إبرام ا1995أفريل  22يف 

 وهيقام رئيس الدولة بإمضاء الوثيقة الرمسية إلقامة هذه احملافظة،  م1995ماي28احملافظة السامية لألمازيغية ففي 
عضوا تضم أمازيغ منطقة القبائل، الشاوية، املزاب، وا مخسة عشرة عضوا ميثلون مجعيات ثقافية  25تتكون من 

ستة أعضاء ميثلون  . ويوجدوراسية و كذلك احلركة الثقافية املزابيةالرببرية، و احلركة الثقافية األ منها احلركة الثقافية
كفاءة علمية على املستوى الوطين خمتصون يف امليدان الثقايف   ذويالدولة اجلزائرية إىل جانب عشرة أعضاء 

 األمازيغي كالتاريخ، علم اإلجتماع، علم األثار...

 :أمور من أبرزها قامت احملافظة بعدة

 .والية جزائرية 16وي عرب إدخال األمازيغية يف النظام التعليمي األساسي والثان •

 .فتح فرع لشهادة البكالوريوس يف األمازيغية •
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 .أستاذ جامعي 200تأطري أكثر من  •

 .ختصيص نشرات إخبارية باألمازيغية، يف التلفزيون اجلزائري •

اجلمعيات  ، ويسعى نشطاء)يف نقاشات جملس األمة (الربملان اجلزائر األمازيغية تستعمل كما صارت اللغة
آالف مجعية إىل ترسيم اللغة األمازيغية من خالل النص على أا لغة رمسية  6األمازيغية البالغ عددها أكثر من 

  155.يف الدستور اجلزائري
ولعل أبرز مهام هذه احملافظة هي ترقية اللغة األمازيغية مع إدخاهلا يف املنظومة الرتبوية، ووسائل االتصال 

على رأسها السيد  م1995جوان  08أت احملافظة السامية تباشر مهامها بصفة رمسية السمعي البصري، و بد
 تعترب مبثابة جلنة بيداغوجية أحد املناضلني القدماء يف احلركة الوطنية ولقد ركزت احملافظة اليت "إيدير أيت عمران"

تفاقات مع املنظومة الرتبوية حول كتابة التاريخ هذا األخري مرتبط ارتباطا وثيقا باهلوية اجلزائرية، كما قامت بإبرام ا
التيين و عريب، و اعتربت كربامج استعجالية قصرية بتجريب ثالث كتيبات حمتواها املرجعي أخذ من مصدرين 

لتخرج "دفعة مولود  "إبن عكنون"اجلامعي  أقيمت حفلة تكرميية باحلي م1995أوت  31ويف وبعيدة املدى، 
عليمها هو إعطاء معمري" ختليدا لرائدها، حبيث أدرجت يف الربامج الرتبوية املدرسية، كلغة ثانوية و الغرض من ت

  .156ختضع لالمتحان شأا كشأن اللغات األخرى وهيملمارسة اللغة و التعرف عليها  ،الفرصة للتالميذ
  السياسية الفرع الثالث: األحزاب 
  جبهة القوى االشتراكية

وهو أحد القادة التارخييني لثورة التحرير اجلزائرية،  "حسني آيت أمحد"على يد  م1963أسس عام ت
باإلعدام مث عفي  "آيت أمحد"ووقفت يف وجه احلزب احلاكم رافضة نظام احلزب الواحد، فحكم على زعيمها 

، تاريخ خروجه م1992حىت عام  م1989النفي الطوعي الذي استمر من عام  "آيت أمحد"واختار زعيمها ، عنه
اجلبهة  -معظم الوقت-خارج البالد  "آيت أمحد"مل مينع وجود و بسويسريا،  جمددا من اجلزائر إىل منفاه االختياري

وحىت على ، املنطقةمن تصدر العمل السياسي يف منطقة القبائل حيث تعترب اجلبهة أكرب األحزاب املوجودة يف 
يف املركز الثالث بعد اجلبهة  م1991الصعيد اجلزائري العام جاء ترتيب اجلبهة يف االنتخابات التشريعية عام 

ني ويتبىن احلزب العلمانية ويدعو إىل االعرتاف بالفرنسية واألمازيغية لغت، اإلسالمية لإلنقاذ، وجبهة التحرير الوطين
  .ةيربرمسيتني إىل جانب اللغة الع

ويتسم ج زعيمه باالعتدال بالنسبة إىل بقية األطراف املوجودة يف منطقة القبائل، حيث كان من الذين 
ورفض إيقاف املسرية  ولكنه كان يدعو األمازيغ إىل اهلدوء والتعقل م1988التحقوا مبا عرف بالربيع الرببري عام 

ضد تدخل اجليش يف احلياة  قاذ مبعظم املقاعد، كما وقفرغم فوز اجلبهة اإلسالمية لإلن م1991االنتخابية عام 
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ويذكر أن اجلبهة قاطعت مؤخرا االستفتاء على "ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية" الذي أقر بأغلبية   ،السياسية
  .كبرية

، بعدما  كانت اجلبهة قد 2012ماي10نتخابات التشريعية املقررة يف وقد قرر احلزب املشاركة يف اال
يف تصريح له عقب انتهاء  "علي العسكري"، وقال األمني العام اجلديد م2007و  م2002قاطعت انتخابات 

اجتماع الدورة الطارئة للمجلس الوطين للجبهة:"إن جبهة القوى املشرتكة قررت املشاركة يف االنتخابات التشريعية 
السياسية ة تأيت من أجل التعبئة السلمية و العسكري أن مشاركة اجلبهماي القادم"، و أوضح 10املقررة يف 

 .للجزائريني و اجلزائريات إلعطاء حركية ووضع حد للجمود السياسي و املؤسسايت"

  
     التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

يف أعايل منطقة  "تيزي وزو"، والية "أغريب"ولد يف بلدة هذا احلزب يتزعمه "سعيد سعدي" الذي 
. يعرف عن الدكتور "تيزي وزو"كأخصائي يف علم النفس مبستشفى عمل  و الطب درس  م،1947القبائل عام 

نضاله من أجل االعرتاف باللغة األمازيغية كلغة وطنية ورمسية إىل جانب العربية، وبدفاعه عن حقوق  "سعدي"
 .اإلنسان واملرأة وفصل الدين عن الدولة

"، عندما خرج عشرات اآلالف من الطلبة يف 1980 أفريل 20يف ما يسمى "أحداث  "سعدي" ساهم
يف تظاهرات احتجاجية حاشدة رافعني شعارات مناهضة للنظام وألمنه العسكري الرهيب،  "تيزي وزو"والية 

ء السياسيني، مطالبني باحرتام حقوق اإلنسان واالعرتاف باللغة األمازيغية كلغة رمسية وإطالق سراح مجيع السجنا
فضال عن تداول السلطة وفتح اال السياسي اجلزائري أمام أحزاب املعارضة اليت كانت ممنوعة يف ذلك احلني. 

ما أدى إىل مقتل وجرح العشرات من الطلبة وهذا لكن األمن العسكري تدخل بقوة إلاء هذه التظاهرات، 
سجن مع وقد  .هلذا التحرك السياسي يف منطقة القبائل من الذين مهدوا "سعدي"والطالبات املتظاهرين. وكان 

 "مجال زنايت"و "مقران آيت العريب"واحملامي  "فرحات مهين"مناضلني آخرين، وبينهم املغين والناشط الثقايف 
الناشط يف "حزب القوى االشرتاكية"، وذلك بتهمة املساس بأمن الدولة. لكن بعد قضائه شهرين تقريبا يف 

عنه من دون أن حياكم ومن مث مت تعيينه يف مستشفى مبدينة خنشلة، أقصى الشرق اجلزائري، لكن  السجن، أفرج
، وهو "سعيد سعدي"وسجن  .دون عملسنة رفض االلتحاق مبكان عمله اجلديد وبقي سنة ونصف  "سعدي"

وقضى سنتني كاملتني يف  م1985عضو مؤسس للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، مرة ثانية يف عام 
 .م1987، شرقي البالد، قبل أن يستفيد من عفو رئاسي يف عام "باتنة"مبدينة  "تازولت"معتقل 

اليت راح  م1988، وعلى ضوء االنفتاح السياسي الذي عرفته اجلزائر بعد أحداث أكتوبر م1989ويف العام 
ه حزب ءوزمال "سعيد سعدي"والتعددية احلزبية، أسس  ضحيتها مئات الشباب املطالبني حبرية التعبري والدميقراطية

، وكان م1989منذ تأسيسه عام  احلزب ترأس، و التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية" ومت انتخابه أمينا عاما له"



 

إىل احلركة الثقافية الرببرية، مث أنشأ حزبه اخلاص "التجمع من أجل الثقافة  "آيت أمحد"قبل ذلك قد انضم مع 
 .يعترب نفسه املمثل لطموحات ومطالب األمازيغ يف اجلزائر لدميقراطية" والذيوا

إىل وقف االنتخابات التشريعية ووقف يف  م1991يطالب التجمع بإقامة دولة جزائرية علمانية، ودعا عام 
 "سعيد سعدي"وتقدم رئيس التجمع ، يف أحداث اجلزائر  -املعتدل منه واملتشدد- وجه التيار اإلسالمي 

ومل يفز يف أي منهما، وقاطع حزبه االستفتاء على ميثاق السلم  م2004و م1995  لالنتخابات الرئاسية عامي
  .اصة من الناحية الثقافيةوخبتأخذ بعض األطراف السياسية على التجمع ارتباطه الوثيق بفرنسا و ، واملصاحلة

يف العاشر من خابات التشريعية االنتمقاطعة  "قراطيةجل الثقافة والدميأقرر حزب "التجمع من و قد 
 :مدير ديوان رئيس احلزب "حسن مزود"وقال ، ن نتائجها حمسومة سلفاأ، معتربا 157يف اجلزائر م2012ماي

صبحت نتائجها أاليت  م2012ماي  10مجاع مقاطعة االنتخابات التشريعية يف الس الوطين للحزب قرر باإل"
  ".معروفة سلفا

، 2012مارس  09ئيس احلزب خالل مؤمتر احلزب املنعقد بالعاصمة اجلزائر يف و يف تصريح مفاجئ لر 
وكان قراره  ،عاما من الرئاسة وبعد أن خاض مرتني معركة االنتخابات الرئاسية اجلزائرية 23التخلي عن منصبه بعد 

سة، مير ظروف حسا شؤون احلزب يف "بلعباسحمسن "وتويل ، تخلى عن قيادته، ألسباب قال أا دميقراطيةال يف 
 .نتخابات التشريعيةا احلزب الذي يقاطع اال

، وكان ناشطا فيه، وتوىل رئاسة النقابة م1990عاما يف سنة  20باألرسيدي وعمره  "حمسن"التحق 
اجلزائرية للطلبة الدميقراطيني، النقابة اليت حاول األرسيدي من خالهلا إجياد مساحة له يف احلرم اجلامعي، لكن 

ر استعصى عليه، وخالل هذه الفرتة النضالية، شهد حمسن كل املعارك الداخلية اليت عاشها التجمع الذي فقد األم
، فهل سيغري مكانة هذا احلزب يف اخلريطة السياسية اجلزائرية يف املستقبل أم خالل كل واحدة منها ركنا من أركانه

  ال؟
 ـعروش الفرع الثالث : حـركـة ال

) وبصفتها مستمدة م2001مباشرة بعد أحداث الربيع األسود ( أحداث أفريل  تأسست حركة العروش
اصة، و للحركة بنية أفقية ال تنتمي ألي تشكيلة خبمن أقدم تنظيم تقليدي اجتماعي عرفه األمازيغ عامة و القبائل 

، وأمام سوء األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية ديناميكية يف أفعاهلاة أو حزبية، دميقراطية االجتاه و سياسي
 من أجل جتسيد كل مطالب مواطين للجزائر بصفة عامة، تأيت حركة العروش للعملللمنطقة بصفة خاصة و 

  القبائل.
جتماع ، يليه ام2001ماي03 "أث جناد"عرش هو إثر أحداث الربيع األسود،  حدثأول عرض و كان 

يعرف بتنسيقية العروش، الدوائر نطقة (بين دوالة)، و انطالقا من هذا التاريخ تأسس ما مب م2001ماي10رمسي يف 
حتت اسم تنسيقية مابني  "جبايةـ"يوازيه نفس التنظيم، حبيث شوهدت والدة حلركة مدنية ب "بتيزي وزو"البلديات و 
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برج "، "سطيف"، "ةالبوير وهي: "البلديات، فتوسعت احلركة االحتجاجية لتمس جهات أخرى من الوطن 
ويف خطاب رئيس اجلمهورية إىل األمة يقول:"  "،اجلزائر العاصمة"تيبازة، البيض، "، "األوراس، اجللفة"بوعريريج، 

مطلب اهلوية و : األمازيغية، العروبة، اإلسالم، الدستور تقوم على أبعاد ثالثة هيإن هويتنا الوطنية مثلما كرسها 
  .158يف إطار التعديل الدستوري "دستوري لن جيد التكفل به إال 

قتيال رميا بالرصاص و  46قوات األمن، وكانت احلصيلة  معتعرض شباب املنطقة ملشادات عنيفة بينهم 
انعقد لقاء جهوي فيما بني الواليات  م11/06/2001عن طريق استنشاق الغاز املسيل للدموع و يف  قتيال 11

 وثيقة تضم جمموعة من املطالب من مخسثلو العروش القبائلية اخلروج بتوصل من خالله مم "جبايةـ"مبنطقة (لقصر) ب
فمن الواضح أن السلطة قادرة على تلبية كل املطالب املادية ، )13(أنظر امللحق رقم  عشرة نقطة (أرضية لقصر)

أما دميقراطيا فإن هذه ، واملالية واإلجرائية اخلاصة بإزالة آثار األزمة، وقد ماطلت يف تلبيتها مما أطال عمر األزمة
املطالب وبالتحديد بعض البنود اليت صنفناها يف القسم األول تعرب عن وعي دميقراطي وطموح سياسي كبريين، إذ 

 .الئحة القصر إلقامة نظام دميقراطي يف اجلزائر، مستلهمة أفكارها من النظم الغربية تطمح

كيف تفاوض النظام و التساؤل؛  نا تكمن املفارقة، الئحة القصر هي تغيري النظام برمته، وه مث إن فلسفة
دميقراطيا  اصة أنه جزء من املشكلة. لقد أثبت حمرروها وعياوخبعلى تغيريه جذريا فيما هو يرفض ذلك متاما، 

واضحا من حيث املبادئ لكن ليس من حيث سبل تطبيقها بإحداث فرق بني طبيعة املبادئ وطبيعة وسائل 
 .تنفيذها

هذه الالئحة على أنه ال دميقراطية دون االعرتاف باألمازيغية، لكنهم يتجاهلون يشدد أصحاب 
الدميقراطية بإصرارهم على إقرارها دون استفتاء، فهم ينددون بسياسة الدولة اليت تقرر يف اللغة واهلوية بالقوانني 

ياغة اهلوية بقرارات للدولة دون األخذ برأي الشعب، بينما حيذون اليوم حذوها مبحاولة إعادة حتديد اللغة وص
تتوافق ورؤاهم، فهم اعتربوا قانون التعريب األخري استفزازا هلم، لكنهم ال يتساءلون عن شعور بقية اجلزائريني لو 

  .فرضت عليهم األمازيغية من فوق

فعندما التعددي، وبالتايل  عموما تتميز بتنوعها السياسي و األمازيغيةتتعني اإلشارة هنا إىل أن احلركة 
يقفون وراءها، فهي بنية سياسية ليس  مازيغينتحدث عن موقف العروش فهذا ال يعين أن كل حاملي املطلب األ

سياسية وأخرى ثقافية تم باخلصوصية  مازيغيةاملطلب األمازيغي حكرا عليها فهناك فصائل داخل احلركة األ
 .األمازيغية وال تسعى لطرح املسألة وطنيا

إحداثها نوعا من القطيعة من حيث كيفية التعبري عن املطلب األمازيغي وبلورته مقارنة مع احلركة وبالتايل فرغم 
الثقافية واألحزاب القبائلية، تعاين الئحة القصر نفس املعضلة، أي التأرجح بني االنتماء اجلهوي الضيق والبعد 

  .الوطين األوسع

                                                           

 
  .12/01/2012تصفح بتاريخ  ، http://arabic.aljazeeraportal.net، تنسيقية العروش في الجزائرأحمد روابة،  158



 

أما البقية فمحلية، إذ يسعى حمررو الالئحة إىل فرض  ،البعدفقط وطنية منها تعترب مخسة  بندا 15فمن بني 
مطالبهم أوال مث بناء جزائر دميقراطية، أي حتقيق مكاسب سياسية قبل أي استحقاق دميقراطي فعلي يف البالد، 

أن  املعضلة، باعتبار باملقابل يقوم منطق دعاة احلكم الذايت على التخلص من هذه، علما منهم بأم أقلية لغويا
، وأمام رفض السلطة ملطالب 159الدميقراطية ال حتل املسألة األمازيغية ولذا يشددون على حتصينها يف معاقلها

فمنعت  ،"تيزي وزو"، "، بويرة"جباية"مجعت كل من منطقة  م2001جوان05العروش، قامت بتنظيم مسرية يوم 
 م14/06/2001ممثلي العروش بتاريخ  لتحاق بالعاصمة، مسرية أخرى نظمت من طرفمن طرف حزام األمن اال

اليت تضمنت عددا هائال من املتظاهرين تعرضوا على إثرها للقمع واالعتداءات من طرف قوات األمن بالعاصمة، و 
الفوضى مما أدى إىل السلمية إىل مسرح للشغب و  و أمام عدم قدرة مسؤويل املسرية التحكم فيها، حتولت املسرية

يعلن وزير الداخلية حضر للسري واالحتجاج على مستوى الرتاب  بعدهو )، قتيال 20خسائر بشرية (أكثر من 
) لتنسيقي م2001أكتوبر  05أوت، 08جويلية، 05، ومن خالل احملاوالت املتكررة (املتمثلة يف كل من أيام الوطين

(الدرك، الشرطة، العروش، لتسليم مطالب أرضية لقصر ترفض السلطة مقابلتهم للمرة الرابعة فتضع حاجزا من 
وكانت حاق بالعاصمة لتسليم أرضية لقصر، لت" مينع ممثلي العروش االبومرداس"اجليش) مبنطقة (الناصرية) 

ة يف استثناء امتحان الباكلوريا يف شكل دورتني منطقة القبائل من األسباب الرئيساألوضاع السائدة يف 
  .والوطين جوان/سبتمرب على املستوى اجلهوي

) على رأسها أحد مناضلي  M A Kهذه األحداث، ولدت حركة استقاللية منطقة القبائل (و يف خضم 
اللية أا مل تلقى حتمس ستقات مهين"، وفكرة برناجمه لفكرة االفرح"احلركة الثقافية الرببرية املتمثلة يف شخصية 

  .القبائل
ساسية ألرضية لقصر، يليب هؤالء نداء بعد اتفاق بني كل من املواطنني و ممثلي العروش حول نقاش النقاط األ

مث برمج لقاء آخر يوم  م2001نوفمرب14السلطة املتمثل يف لقائهم مع رئيس احلكومة (علي بن فليس) يوم 
العروش للتسليم الرمسي ألرضية لقصر ملناقشتها، ويف هذا اللقاء الذي السلطة و  ، مجع كال منم2001ديسمرب06

  : 160عمل هيأسفر على تكوين أربع ورشات 
 اجلانب التشريعي و القانوين لألمازيغية و املطالب التارخيية و الدميقراطية (على رأسها عباس مزيان) -1

 إصالح و إعادة اإلعتبار لضحايا أحداث الربيع األسود (على رأسها ابن ناثر لونيس) -2

 يد)املتابعة القانونية و اجلزائية ملسؤويل و متسبيب االحداث (على رأسها نعمان رش -3

 قتصادية (على رأسها شرافت حمند الشريف)طالب اإلجتماعية و االامل -4

  :جت لرتقية وتطوير األمازيغية  هيومن أهم النقاط اليت أدر 
  .تأسيس وزارة منتخبة للثقافة و اإلعالم األمازيغي .1
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 .الثانوي على مستوى الوطنو األساسي و بتدائي " يف التعليم االمتازيغت"إدخال  .2

  .لفزة أمازيغية وطنية و دولية للنشر و التطوير اجلهوي الوطين و الدويل لألمازيغيةقناة لت إنشاء .3

تصال املتعدد األبعاد و هذا على مستوى الرتاب الوطين كة إذاعية ذات قدرة على تطوير االشب إنشاء .4
 املناطق األمازيغية اللسان خاصة. عامة و

ال تناقض  176يغية كلغة كثقافة كهوية يرون أن املادة أما فيما خيص اجلانب القانوين و التشريعي لألماز 
، ومنه فمشروع املراجعة الدستورية اخلاصة بدسرتة اللغة األمازيغية ال متس العامة املكونة للمجتمع اجلزائرياملبادئ 

  :املتمثلة يف178األعمدة الستة للمادة 
 .اخلاصية جبمهورية الدولة .1

  .التعددية احلزبيةالنظام الدميقراطي القائم على  .2

  .اإلسالم دين الدولة .3

  .العربية كلغة وطنية ورمسية .4

  .احلريات السياسية و حقوق اإلنسان .5

  .سالمة ووحدة الرتاب الوطين .6

أنه من واجب الدولة النهوض ا ودعمها من اجلانب  عروش فيما خيص اللغة األمازيغيةو يرى كذلك ممثلو ال
الرمسي و  ئها و رفعها إىل املستوى الوطين يسمح هلذه اللغة بالتقدم التدرجيي يف بناي الشيء الذي و املادي و املعن

 .161ايت الذي قد يضع حل ائي لألزمةاملؤسس

 :انقسم أعضاؤها إىل طرفنيومبجرد اإلعالن عن احلوار مع السلطة ظهر أول انشقاق يف تنسيقية العروش و 

 ."سليم عليلوش"زعمهم شاب يدعى طرف أول وهم الذين قادوا حوارا مع السلطة وت .1

  ".بلعيد أبريكا"الطرف الثاين وهم الذين استمروا يف معارضتهم للسلطة وتزعمهم  .2
أن يتجاوز خصومه وأن يبقي على حركة االحتجاج يف املنطقة، وهدد السلطة بالتصعيد  "أبريكا"وقد استطاع 

الربملانية، قاطعت تنسيقية  2002 جوان. وملا جاءت انتخابات "عليلوش"إن هي اعتمدت اتفاقها مع مجاعة 
 ."تيزي وزو"و "جباية"العروش هذه االنتخابات ومنعت التصويت يف الكثري من البلديات بالواليتني 

-مبلف العروش، وكان لزاما على أوحيىي  "أمحد أوحيىي"رئيس احلكومة اجلديد  "بوتفليقة"بعدها كلف الرئيس 
يف احلصول  "بوتفليقة"أن جيد حال لألزمة اليت دد مصداقية االنتخابات الرئاسية، ورغبة  - أصيل منطقة القبائل

على والية ثانية. وقد أعطى رئيس اجلمهورية لرئيس حكومته ورقة قوية يف املفاوضات مع العروش يف جناحها 
 .بإدراج اللغة األمازيغية لغة وطنية يف الدستور م2003ر أمرا رئاسيا يف مارساملتشدد، عندما أصد

إىل قصر احلكومة للتفاوض حول  "بلعيد أبريكا"أن يدخل اجلناح املتشدد يف العروش بزعامة  "أوحيىي"واستطاع 
ملشاورات توقف وبعد جوالت طويلة من احلوار وا تطبيق الئحة املطالب اليت تضمنتها أرضية القصر املعروفة
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  نفس المرجع.  



 

التفاوض عند مطلب جعل اللغة األمازيغية رمسية، بعدما أعطى رئيس احلكومة موافقته املبدئية حلل االس املنتخبة 
 .يف املنطقة ألن تنظيم العروش يعتربها غري شرعية

الوزير السابق واملنشق عن  "عمارة بن يونس"توقف احلوار مع احلكومة متكن  "أبريكا"وبعدما أعلنت مجاعة 
ملساندة  "حكيم قامسي"حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية أن يستميل جناحا يف تنسيقية العروش بزعامة 

رئيس  "سعيد سعدي"، يف صفقة سياسية تفتح له املنطقة وتقوض حظوظ غرميه "عبد العزيز بوتفليقة"الرئيس 
حيصل على دعم لالنتخابات الرئاسية، من جناح آخر معارض للحوار  حزب التجمع، وكذلك استطاع األخري أن

  ."رابح بوستة"مع احلكومة يتزعمه 
  

  األطر السياسية لألمازيغية في المغرب المطلب الثاني: 
 ات القرن العشرين أسست مجعيات تدعو إىل االهتمام بالثقافة واللغة األمازيغيتني، ورمبا اية ستينمع

فقد نشأت (مجعيات ثقافية) جاء ظهورها كرد فعل على احلركات السياسية القومية وحركة التعريب املركزية، 
يئة بالصراعات الالمتناهية، جعلتها متتص تذمر األمازيغ حىت ال يعود املغرب إىل (أوضاع ما قبل احلماية) املل

فصارت هذه اجلمعيات يف توسيع نطاق نفوذها رغم ضعف إمكاناا و املضايقات و التهديدات اليت تتعرض هلا 
، ولكنها يف معظمها مل تعلن نقض الوالء للملكية بل كانت تتوجه مبطالبها الثقافية إليها، 162من قبل السلطات

سات خطاب رواد احلركة الثقافية األمازيغية تستهدف إعادة النظر للهوية وكانت البدايات يف املغرب يف ممار 
عن هذه اإليديولوجية و السياسة يف الستينات حيث يقول يف تقدميه لنص  "عالل الفاسي"و يعرب  ،األمازيغية

نا احلق ربية، ولدنا ع:"إن وطنيتنا عربية و بالم1962التقرير املذهيب املقدم للمؤمتر السادس حبزب اإلستقالل سنة 
هذا البعد الذي 163بأن نطالب العرب بالتكتل حول كلمة سواء هي العروبة اليت حتمل يف حمتواها رسالة اإلسالم"

لكن التجربة أثبتت أن اخلطورة تكمن يف عدم االهتمام مبثل  يضخم املوقف و ينفي البعد األمازيغي للهوية املغربية
ذ سرعان ما تتحول إىل مطالب سياسية يف مرحلة الحقة، مث تتبلور املطالب هذه املطالب الثقافية بادئ األمر، إ

السياسية إذا مل تتم معاجلتها بسرعة كذلك إىل حركات مسلحة أو رمبا انفصالية، وهذا ما حدث مع األكراد يف  
ديثة نسبيا، أغلب ة حعلى املستوى احمللي، احلركة الرتابطية هي ظاهر ، كل من العراق وتركيا، والزنوج يف السودان

سجل أول تأثري و  م1991 "أكادير"من إمضاء بيان هلا وكان الظهور الرمسي  م1990ت يف سنوات اجلمعيات نشأ
نشط طوال مدة عشر يف تلك الفرتة مل يكن هناك مجعيات كثرية ت هعميق للجمعيات على املستوى احمللي، إال أن

الثقافية املشروعة موع مكونات الشعب االحرتام للحقوق اللغوية و اف و عرت سنوات بينما اآلن هي تطالب بـ "اال
  .164"1991املغاريب" أكادير 
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  .96، ص 2000، 1، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، طبالمغربنشأة الحركة الثقافية ا�مازيغية  الحسين وعزي، 
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 Stéphanie Pouessel, OP.Cit, p 128. 



 

وقد كانت البدايات األوىل للتنظيمات األمازيغية ذات طابع فردي أكثر منه مجاعي منظم صنفها األستاذ 
ج عن اإلمهال الذي تعاين منه ، يف ثالثة مناذج أساسية اختار أحدهم الغناء الشعيب وبواسطة احت"احلسني وعزي"

ازيغ لغته و ثقافته، واعتمد الثاين طريقة التدوين إلبراز ثقافته األصلية، يف حني حث الثالث املثقفني األم
حممد " "،أمحد أمزالو"، "الرايس حممد ألبنسري"نتباه إىل األمازيغية كثقافة وطنية وهم بالشجاعة الفكرية إلثارة اال

  ."شفيق
ضية الصدد مل يكن هناك أحزاب سياسية تنشط يف الساحة املغربية تيين حقيقي وواضح للقويف هذا 

أا قضية ثانوية و أا صراعات كثرية وغري واضحة املعامل داخل برامج هذه  :نهااألمازيغية و ذلك اعتبارات م
يولوجية توجه على األحزاب وهذا ما يؤكده أمحد عصيد بقوله: "...مشكل األحزاب هو مشكل مرجعية إيد

املسألة الثانية تتعلق بصراع التيارات أما املستوى الثقايف منظور احلزب و ممارساته و توجه صحافته و إعالمه، 
اخل احلزب من هذه املسألة(...) لنا: ليس هناك موقف موحد د ل احلزب الواحد فبعض األحزاب قالتداخ

باملسألة األمازيغية بسبب   هتمامعن عدم االب عربت لنا هناك مسألة أخرى نتأسف هلا وهي أن بعض األحزاو 
  .165ستعجال"كوا مسألة ثانوية ال تستدعي اال

  "أكادير"الفرع األول: ميثاق 
قامت اجلمعية املغربية للبحث و التبادل الثقايف بتحضري أرضية امليثاق حول اللغة و الثقافة  م1991سنة يف 

األمازيغيتني باملغرب، وقد عرضته على اجلمعيات األمازيغية األخرى اليت شاركت يف الدورة الرابعة للجامعة الصيفية 
اق بعد مناقشته بعمق من طرف اجلمعيات.و و اليت متت فيها املصادقة و التوقيع على مشروع امليث "بأكادير"

 5و املوقع يف ل اللغة و الثقافة األمازيغيتني أحو )14(أنظر امللحق رقم أصبح بعد التوقيع يعرف(مبيثاق أكادير) 
مجعيات، ويعترب هذا امليثاق أول وثيقة مجعوية يعلن فيها عن اخلطوط  6من طرف  "بأكادير" م1991أوت 

  .166ازيغية املشروعة و موقف اجلمعيات من الوضعالعريضة للمطالب األم
ولقد حتّول امليثاق بعد عامني من تاريخ توقيعه من وثيقة مطلبية مشرتكة، إىل أرضية إيديولوجية لتنسيق وطين بني 

وضع  (CNC) مجعية، يضّمها جملس وطين للتنسيق 11اجلمعيات األمازيغية اليت تكاثرت وأصبح عدُدها 
عات اخيل من نز  وإذا كان امليثاق يف ظاهره قد قدم كوثيقة ثقافية، فإنه يف العمق مل،سري أشغاله بروتوكوًال لتنظيم

الذي يربط  وم عليها النظام السياسي املغريبسياسية مضمرة، دف إىل خلخلة األسس اإليديولوجية اليت يق
نسب النبوي) من جهة أخرى، وذلك وباألصل العريب القرشي (شجرة ال) ،شرعيته بالدين من جهة (إمارة املؤمين

بالتأكيد على العمق األمازيغي للمغرب، وباملطالبة باالعرتاف باألمازيغية يف القانون األمسى للبالد أي الدستور، 
وإدماجها يف التعليم واإلعالم الوطنيني، وهو ما يعين أن امليثاق يطرح ضمن ما يطرحه إعادة النظر يف الثوابت 

   واليت تتحدد يف شعار "العروبة واإلسالم" الذي تبنته الدولة املغربية منذ االستقاللالسياسية للنظام 
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  .42، ص 2007، 1المغرب، ط



 

يف إطار البحث عن األشكال املناسبة لتفعيل -و من املعلوم أن احلركة اهلوياتية األمازيغية قد بلورت 
بأسلوب مجاعة الضغط ا يف العمل ، طريقتني للعمل تتمثل إحدامه- ميثاق أكادير للغة و الثقافة األمازيغيتني

وقد مت ذلك بعد خالفات و نقاشات حادة انتهت بتوقيف العمل  الثانية يف العمل بأسلوب احلزب السياسي.و 
ما بتجريب أسلوبه يف امليدان املشرتك(يف إطار جملس وطين للتنسيق) بني ألنصار كل من التصورين ليعمل كل منه

  .167حرتام طريقة اشتغال اآلخرمع ا

  اني: الكونغرس العالمي األمازيغي الفرع الث
غري حكومية تظم مجعيات ثقافية  و هو منظمة م1995تأسس الكونغرس العاملي األمازيغي يف سبتمرب 

  اجتماعية أمازيغية، ويتكون الكونغرس من : و 
  .املؤمتر العام الذي جيتمع كل ثالث سنوات -

 .ينتخبهم املؤمتر العام من خمتلف املناطق األمازيغية اعضو  39الس الفدرايل و يتألف من  -

 .عضوا منتحبني من بني أعضاء الس الفدرايل 11املكتب العاملي ويتكون من  -

 .اهليئات احمللية و اللجان الدائمة -

يف مدينة أما الثاين فعقد  .م1997جبزر الكناري يف "الس باملاس"األول: يف وقد عقد املؤمتر أربع مؤمترات 
يف  "املغربـ"ب "بالناضور"الرابع: و .م2002يف  "بفرنسا" "روبيكس"الثالث: يف و .م1999يف  "فرنساـ"ب "ليون"

2005.168 
مت ري امسه و تغمت ، "بروكسل"بالعاصمة البلجيكّية السادس قرر الكونغرس العاملي األمازيغي، املنعقد مجعه العام 

وأفاد بالغ صادر عن ."مؤسسة جديدة أضحت حتمل اسم "التجمع العاملي األمازيغي لينشئتعديل قوانينه 
اجلمع العام ذاته بأّن التحول أملته "الصعوبات واالرتباكات النامجة عن اخلالفات واالعرتاضات خبصوص 

 التنظيم"..  عي كل منهما مشروعية احلديث باسمالكونغرس العاملي األمازيغي واليت أدت إىل ظهور جناحني يد
وزادت الوثيقة ذاا: "بالنظر إىل ."تيزي وزو"كونغرس مكناس" و "ما كان يعرف بـ كونغرس وذلك يف إشارة إىل 

األمهية السياسية اليت يكتسيها تدويل القضية األمازيغية فقد تقرر تأسيس التجمع العاملي األمازيغي يف ظل القانون 
حمّمد "وكان املوعد ذاته قد أفضى إىل رئاسة ."يبلدولية مبا فيها االحتاد األور ا البلجيكي، ما خيّوله محاية املؤسسات

رئيسا منتدبا  "رشيد راخا"للتجمع العاملي األمازيغي، إضافة لتسمية القائمني بعدد من املهام من بينهم  "البطيوي
رئيسا منتدبا عن  "أوسار فيصل"رئيسة منتدبة عن املغرب، و "أمينة بن الشيخ"مكلفا بالعالقات اخلارجّية، و

واعتمد اجلمع أيضا مشروعا لـ "بيان تامزغا من أجل كنفدرالية دميقراطية واجتماعية عابرة للحدود".. .الريف الكبري
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 .16/10/2011تصفح بتاريخ  ،www.aljazeera.netالكونغرس العالمي ا�مازيغي، 168



 

م الذايت واليت ستعّمها مناقشة قبل إقرارها كوهو مشروع الوثيقة الّداعية إىل متتيع خمتلف األقاليم حبقها يف احل
  .169ومن مثّ تعميمها م2012ئي، أواخر أكتوبر ضمن مجع عام استثنا

الدفاع عن حقوق األمازيغ السياسية واالقتصادية ومن أهداف و مطالب الكونغرس األمازيغي العاملي، 
، املطالبة على التنصيص على األمازيغية لغة وطنية ورمسية إىل جانب اللغة العربية واالجتماعية والثقافية واللسانية

ومن املطالب األخرى أيضا إدماج  تثمني وترقية الرتاث األمازيغيوكذا  بإلغائها، بل باملساواة معها، اليت ال يطالبون
األمازيغية يف التعليم كلغة إجبارية، ومن أجل حتقيق هذه األهداف وغريها يطالب الكونغرس العاملي األمازيغي، 

الستقالل الذايت للجهات إلخراج األمازيغ من التهميش امازيغيتني و اعتماد الفيدرالية و بدسرتة اللغة و الثقافة األ
نتهى املؤمتر بإعالن انعقاد و دويل يف سبيل حتقيق مطالبهم و امتر كأول جتسيد مشرتك ويعترب هذا املؤ  ،170

  .171"جبزر الكناري" 1996اجلمعية العامة للمؤمتر العاملي األمازيغي سنة 
وابراهيم  "احلسني وعزي"و  "حممد شفيق"و  "أمحد عصيد"يف جملة النشرة كل من  "حممد حفيظ"حاور 

" أن أمحد عصيد"و خبصوص الكونغرس العاملي األمازيغي يرى  نقاط تم باألمازيغية يف املغرب،دة "،يف عاخياط
وجوب لداخلي الذي تعانيه األمازيغية و هذا راجع إىل احلصار اا حمتوما و زيغية أصبح واجبتدويل القضية األما

بأن الكونغرس العاملي أضاف  "احلسني وعزي"عن قوى أخرى تساعده و تدعمه يف أهدافه و يضيف  البحث
و اجلانب الثاين هو أن أمازيغ جزر الكناري  اضروري امن اجلالية األمازيغية يف اخلارج الذي يعتربه أمر ا جديد جيال

ال إفريقيا و هو مكسب هام حسب رأيه، أما توطيد العالقة بني إخوام األمازيغ يف مش اقد فقدوا لغتهم و أرادو 
غرس العاملي كشف أن األمازيغية ليست أقلية يف اجلزائر أو املغرب فقط بل هي يف نفيقول أن الكو  "حممد شفيق"

دورا رياديا يف القضية  تؤديي لى املغرب أن يستغل هذه الفرصة لكعديد دول العامل، و يضيف على أنه جيب ع
 .172املغرب السياسة و الثقافة يف مشال افريقيا  األمازيغية ليتزعم

و من بني ما تناقلتها وسائل اإلعالم املكتوبة و اليت تبني مدى الشروخ اليت أصابت الكونغرس العاملي 
األمازيغي الناجتة عن غياب تام آلليات التنظيم احملكم، يف وقت ينظر إليه على أنه اجلمعية الدولية لتحقيق 

 م1999أوت  15و  13،14ملؤمتر املنعقد أيام األهداف ولو البسيطة منها، إال أن النزاعات بلغت ذروا خالل ا
لتنسيق فيما بينها، قسم املؤمترون إىل فرق ذات توجهات خمتلفة مل تتمكن من ا"، حيث انالفرنسية" "ليون"مبدينة 

املقيم باسبانيا، مما أغضب باقي املؤمترين وجعلهم يطعنون يف  "رشيد رخا"نتخابات عن فوز الريفي وقد أسفرت اال
  .173م2000أوت  8و 7أيام  "بلجيكاـ"ب "بروكسل"النتخابات وذلك بإعادا يف مدينة شرعية ا

 :وميكن القول إن هذه املرحلة قد أفرزت ثالثة توجهات كربى داخل احلركة اجلمعوية األمازيغية
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توجه ثقايف يعترب العمل الثقايف الفكري واإلبداعي املنطلق األساسي لتغيري الوعي العام، وللتأثري يف  .1
سرتاتيجي فله الفضل يف تأطري املبدعني البة بإصالح ثقايف. ورغم ضعفه االالقرارات الرمسية عرب املط

 .الشباب وتنظيم اللقاءات األدبية والفنية وإصدار الكتب والدراسات

ه مييل إىل تدويل القضية األمازيغية عرب االشتغال يف جلان األمم املتحدة واملشاركة يف املؤمترات الدولية توج .2
حلقوق اإلنسان من أجل إمساع صوت األمازيغية يف اخلارج. ويعاين هذا التوجه من ضعف يف التواصل مع 

 .الفاعلني يف الداخل

ر عنفا، ويعترب أن ميش األمازيغية كان بقرار سياسي، توجه يفضل العمل الراديكايل ويتبىن خطابا أكث .3
سرتاتيجية عمل االتوجه من فراغ فكري ومن انعدام وال ميكن رفعه إال بتحرك سياسي ويعاين هذا 

  .واضحة
  : المعهد الملكي للثقافة األمازيغية الفرع الثالث

يعىن برد االعتبار لألمازيغية يف إنشاء معهد ملكي للثقافة األمازيغية،  إىل عمد امللك حممد السادس
دية رمسية للكتابة األمازيغية ، استخدام (التيفيناغ) كأجبم2003 فيفري 11، و يف اجلامعات واملدارس واإلعالم

. وأكثر من هذا عمد امللك إىل جعل ميزانية 174تباع الثقافة األمازيغية القدمية اليت كانت تكتب ذه األجبديةال
امليزانية العامة للقصر امللكي، كإشارة للرعاية امللكية هلذه املطالب،بينما كان والده امللك  هذا املعهد جزءا من

افة العربية أكثر من اجلذور األمازيغية، رغم أن زوجته أم قزاء هذه املطالب، وكان مياال للثفظ إيتح  "احلسن الثاين"
، األمازيغيةامللك احلايل كانت أمازيغية. وهي عادة دأب عليها امللوك والسالطني املغاربة ليضمنوا والء القبائل 

  .فكان النسب أحد أدوات تدبري االختالفات العرقية يف املمالك الشاسعة
  التأسيس و الهيكلة : 

بتاريخ  "حممد السادس"عهد امللكي للثقافة األمازيغية طبقا لظهري صادر عن ملك املغرب تأسس امل
عطاء دفعة جديدة لثقافتنا األمازيغية اليت تشكل يف خطابه:" واعتبارا منا لضرورة إ، وقد جاء م2001رأكتوب17

يف حندث جبانب جاللتنا الشريفة و  أنثروة وطنية لتمكينها من وسائل احملافظة عليها و النهوض ا وتنميتها قررنا 
ظل رعايتنا السامية معهدا ملكيا للثقافة األمازيغية نضع على عاتقه عالوة على النهوض بالثقافة األمازيغية 
االضطالع جبانب القطاعات الوزارية املعنية مبهام صياغة و إعداد و متابعة عملية ادماج األمازيغية يف نظام 

د هلذه املؤسسة اليت سنسهر على إعداد الظهري الشريف احملدث هلا و تنصيبها قريبا بالقيام كما أننا سنعه  ،التعليم
اإلعالمي يف الفضاء االجتماعي و الثقايف و مبهام اقرتاح السياسات املالئمة اليت من شأا تعزيز مكانة األمازيغية 

 .175الوطين و يف الشأن احمللي و اجلهوي"
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س إداري على رأسه عميد وله مقرر (األمني العام) باإلضافة إىل عدة جلان هيكلة املعهد من جمل وتتكون
  .من أبرزها جلنة الشؤون الثقافية والعلمية والبيداغوجية والتواصل

أمحد "عني مكانه  ، ولظروف صحيةم2001رالذي عني يف أكتوب "حممد شفيق"كان األستاذ  وأول عميد للمعهد
  .م2003عميدا جديدا للمعهد يف يونيو "بوكوس

  أهداف المعهد :
يف التدابري اليت من شأا احلفاظ على الثقافة األمازيغية  للملك املغريب املشورة يهدف املعهد إىل تقدمي

والنهوض ا يف مجيع تعابريها. كما يشارك املعهد بتعاون مع السلطات احلكومية واملؤسسات املعنية يف تنفيذ 
السياسات اليت تساعد على إدراج األمازيغية يف املنظومة الرتبوية وضمان إشعاعها يف الفضاء االجتماعي والثقايف 

  .واإلعالمي الوطين واجلهوي واحمللي
  الحصيلة :

 :من أبرز ما قام به املعهد منذ إنشائه

حبرف تيفيناغ كحرف رمسي للكتابة األمازيغية تنفيذا  م2003جانفي اعرتاف امللك حممد السادس يف   •
تيفناغ لكتابة األمازيغية بدل اعتماد اخلط العريب أو  حرف ينتببعهد امللكي للثقافة األمازيغية، لتوصية امل

حرفا، وقد طور املعهد منها مثانية خطوط مطبوعة ومت  33الالتيين يف كتابتها. وتتكون أجبدية تيفناغ من 
مدرسة  300ف رمسيا باللغة األمازيغية وظهرت مطبوعات عديدة ا كما بدأ تدريسها يف حنو االعرتا

 .ابتدائية مغربية متهيدا لتعميم تدريس األمازيغية يف مجيع املدارس

يف املستويات الثانوية  توسيع تدريسها مت اإلدماج املتدرج األمازيغية يف املدارس املغربية من خالل •
 .م2008خمتلف املدارس املغربية مع بداية السنة الدراسية يشمل تدريسها أن على واإلعدادية،

 .العديد من االتفاقيات الثقافية والعلمية مع هيئات مغربية وأخرى أجنبية أبرم املعهد •

 .تنصب كلها على املوضوع األمازيغي  أياما دراسية ولقاءات وموائد مستديرة وتظاهرات نظم •

 .اإلنرتنت والفرنسية على شبكةموقعا له بالعربية  أنشأ •

 .أصدر دورية خاصة به •

 
  تحديات أمام المعهد :

م، مربرين 2005فيرباير 21تعرض املعهد ألزمة حني انسحب سبعة أعضاء من جملس إدارته يوم 
و ، ارخياتباألمازيغية لغة وثقافة وهوية و  عرتاف احلقيقيإىل اال-حسب رأيهم–نسحام بأن إنشاء املعهد مل يؤد ا

نتقدين على املعهد عدم امل، كما يأخذ بعض كل املطالب األمازيغية املشروعة  أن املعهد يف نظرهم ال يتجاوب مع



 

التوازن يف هياكله اإلدارية و العلمية حيث تسيطر عليه حسب هؤالء املتقدين خنبة من أمازيغ منطقة السوس ( 
   .176لى مناطق أخرى، يف حني ترتاجع نسبة احملسوبني عاملغريب )أهل اجلنوب 

  عميد المعهد الملكي للثقافة األمازيغية :
رب"، درس بأغادير مث املغ"جنويب  "بسوس" "تيزنيت"مبنطقة  م1946أكتوبر  15يوم  "أمحد بوكوس"ولد 

ليتابع دراسته بباريس متخصصا يف  م1967، وخترج من كلية اآلداب بالرباط سنة بتارودانت وبعد ذلك مبراكش
 "بوكوس"عمل  م1987اللسانيات و علم األجناس ، وقد حصل على دكتوراه الدولة يف اللسانيات يف باريس سنة 

على رسائل ، وقد أشرف م2002 وم1986أستاذا جامعيا بكلية اآلداب جبامعة حممد اخلامس بالرباط بني عامي 
الرتاث بالرباط بني ولوجيا و ، كما درس هذه اللغة باملعهد العايل لألركيزيغيةوحات عديدة حول اللغة األماطر و أ

 .م1994و  م1986عامي 

، م2003سنة  "حملمد شفيق"على رأس عمادة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية خلفا  "أمحد بوكوس "مت إختيار
أكادميي إىل جانب بعض النشطاء  ، فله مسار سياسي وة متقدمة داخل احلركة األمازيغيةولبوكوس مكان

، وغريهم اعر "علي صدقي أزايكو" و"علي اجلاوي"و الش "عبد اهللا بونفور"، وم أخياط"إبراهي"األكادمييني مثل و 
  من مؤسسي اجلمعية املغربية للبحث و التبادل الثقايف وله عدة مؤلفات منها:

 اللغة و الثقافة الشعبيتان باملغرب  -

 األمازيغية و السياسة اللغوية و الثقافية باملغرب  -

 اللغات و الثقافات يف املغرب : رهانات رمزية -

 جتماعية املغربيةالأللسنية اال -

 األمية و التنمية املستدامة باملغرب -

و لكنها تؤدي أيضا وظيفة  يف جمال اللغة تأكيده أن اللغة ال تعد أداة للتواصل فقط"بوكوس "ومن آراء 
، فأي لغة ميكن أن تستغل لفرض اهليمنة الرمزية ، كما ميكن للتهميش الذي تعانيه أن جيسد التهميش سياسية

عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية حول مهمة املعهد  "أمحد بوكوس"الرمزي املسلط على مكون ما، و حيدد 
تكون أداة ناجعة متكنها من تبوء مكانة الئقة يف اال الرتبوي و االجتماعي بأا مهمة تأهيل األمازيغية حىت 

والثقايف و اإلعالمي الوطين و يف هذا اال أبرمت عدة اتفاقيات مع جمموعة من املؤسسات الوطنية كالرتبية 
ماج األمازيغية يف ميكن من تفعيل إد اقانوني اوالشباب االتصال و غريها، و هدف هذه االتفاقيات جعلها إطار 

 .سائر املؤسسات بدءا بالرتبية و اإلعالم

سرتاتيجية املعهد مع اجلمعيات الثقافية األمازيغية، فهو يثمن دور هذه اجلمعيات بدورها و خبصوص ا
األساسي يف ظهور الوعي احلداثي باألمازيغية يف قطاعات واسعة من اتمع املدين و من الطبقة السياسية وقد 

   حيث كانت واجهة النضال ،لكثري يف ظروف صعبة و هي اليت شكلت النواة األوىل للمجتمع املدينقدمت ا
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من أجل الدميقراطية و حقوق اإلنسان وهلذا وجب التعامل معها على أساس االستشارة والتشارك وخباصة يف 
  .177جماالت التكوين و النشر و التواصل

غية باملغرب (بيان بشأن ضرورة يف خصوص عمل اجلمعيات األمازي "حممد شفيق"ويشري بيان األكادميي 
ت اجلمعيات األمازيغية جهدها دون جدوى، ألن أهل زيغية املغرب)، بقوله: "...استنفدعرتاف الرمسي بأمااال

و عالنية  مل يعرتف رمسيا ولن يغريوه ما "تيموزغا"احلل و العقد يف املفهوم األوسع للعبارة، مل يغريوا موقفهم جتاه 
قتصادية ثقافية إىل قضية سياسية، إن مل تتخذ يف ية اآلن على وشك التحول من قضية ابأمازيغية املغرب،إن القض

عن أمازيغيتهم..."، احلدود الزمانية املناسبة اإلجراءات الالزمة لتدارك كل ما جيب تداركه ألن األمازيغ لن يتخلوا 
دعت خنبة من مفكري وفعاليات إىل نظريه السياسي، وبالفعل فقد الثقايف  نتقال مرحلي من النضالاألمر يتعلق با

للتدارس يف إطار حزب سياسي جيمعه نشطاء احلركة  "بوزنيقة"بعض اجلمعيات األمازيغية إىل اجتماع مبدينة 
توقفت عند مبدأ  جتاهات أو أكثرا اللقاء مل يؤت أكله املرجو، إذ اختلفت اآلراء بني ثالثة ااألمازيغية، إال أن هذ
  .178التأسيس يف حد ذاته

  الحزب الديمقراطي األمازيغي المغربي
 م2005، إال يف سنة ياسي ذو إيديولوجية  أمازيغية حبةفيما خيص األحزاب السياسية مل يكن هناك حزب س

. "أدغرينأمحد " األمازيغيبقيادة  م2005 جويلية 31يف  بالرباطقراطي األمازيغي املغريب تأسس احلزب الدميعندما 
لغة رمسية  باألمازيغيةجاء تأسيس هذا احلزب للرد على "ميش الدولة املغربية لالمازيغ املغاربة" ورفضها االعرتاف 

 ن برنامج احلزب:. ويتشكل احلزب من خمتلف الشرائح االجتماعية االمازيغية ويتضمالدستور املغريبيف 

املهمشة يف الشمال الشرقي والشرق واجلنوب الشرقي، والدفع باالعرتاف  االمازيغيةإنصاف املناطق  •
  ،لغة رمسيةباالمازيغية 

  إصالح التعليم، •
  ،التاريخ املغريباعادة كتابة  •
) إىل مالكيها االصليني الدولة املغربيةاعادة االراضي املنزوعة (اليت استوىل عليها الفرنسيون وسلموها إىل  •

 .من العائالت االمازيغية

اا حظرت انشاء "احلزب الدميوقراطي االمازيغي  م2007 نوفمرب 25أعلنت وزارة الداخلية املغربية يف و 
، اليت تؤكد على بطالن كل )وضعية خمالفة ملقتضيات املادة الرابعة من قانون األحزاب(ألنه يوجد يف  ؛املغريب"

بالطبع ، و و على أساس لغوي أو عرقي"أحكام الدستور، و غاية خمالفة ألأتأسيس حلزب سياسي يركز على دافع 
ن "القرار خطري" إ "امحد الشامي"ذ رأى رئيسها إعيات االمازيغية" بشمال املغرب، ثارت ثائرة "كونفدرالية اجلم

حد أهم أن أاالمازيغي الدويل". ومن املعروف رئيس ما يسمى "بالكونغرس  "بلقاسم لونيس"الشيء نفسه نقله 
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  .188، ص223، العدد 2000ماي  29، المغرب،جريدة النشرةمصطفى حيران، "تعثرات و محاذير مرحلة التسييس"،  



 

يف مخسينات القرن املاضي هو حزب يطغى  "احملجويب امرطان"املغربية "احلركة الشعبية"، الذي أسسه  األحزاب
نشائه قريبًا من القصر امللكي، لكنه حزب إميارس نشاطه بكل حرية، وكان منذ عليه الطابع األمازيغي، لكنه 

 .179"وطين" ال يرفع االنتماء االمازيغي كشعار من شعاراته

أحد نشطاء احلركة الثقافية األمازيغية باملغرب حول موضوع قيام و حمام وهو  "حسن اد بلقاسم"و يف حوار مع 
القرار سرتاتيجية للتأثري على جييب بضرورة قيام هذا احلزب السياسي كإ حزب سياسي يتبىن املطالب األمازيغية،

هذا احلزب السياسي املشاركة يف العمل السياسي، و  يقسرتاتيجية ال ميكنها أن تكون إال عن طر السياسي وهذه اال
  .180لكل املغاربة ااألمازيغية مفتوحثي يؤمن باملساواة بني العربية و حدا ادميقراطي اسياسي اجيب أن يكون حزب

  

  المبحث الرابع :
دور الجماعات المطلبية في التعبير عن البعد الهوياتي لألمازيغية و أثر ذلك في بنية  

  الدولة الوطنية
  

غالبا ما توظف اهلوية كوسيلة و ذريعة يف آن واحد جلذب أكرب عدد من املتعاطفني من أبناء اموعة الواحدة 
أنه دون تنظيم  كماو ثورات العصيان،   حيث تفرض سلوكا مشرتكا يساهم يف إجناح و مؤازرة حركات التمرد

جمموعايت يصبح مستحيال حتريك أسباب العنف، و يثار يف نفس الوقت تصور احلرمان النسيب و قد استعمل 
ألول مرة من طرف (تيد غور) حيث اعترب أن نسبة النزاع و التمرد تكون كبرية حيث تكون هناك جمموعة أو اثنية 

ادي و االجتماعي و السياسي وهو يف نفس الوقت سبب لكثري من احلروب الداخلية معينة تعاين احلرمان االقتص
الشعور باحلرمان النسيب ت االثنية و التقسيم االجتماعي و يف الوقت الراهن، فالتفاوت املطبق عرب خطوط التجمعا

هلا يف ظل  ، و تسجل االحتجاجات أقوى حضور181مقارنة بالوضعية العامة السائدة يؤدي النفجار األوضاع
جود اختالالت داخل اتمع و االحتجاجية عادة ما تتزامن مع و  أزمات بنيوية تعرتي النسق اتمعي، فاحلركات

أزمات حادة فثمة عالقة واضحة بني ظهور احلركات االحتجاجية و بني وعي عام بأن اتمع يواجه مشاكل 
، فهي نتاج موضوعي ملناخ من اكن دون كفاءة على حلهاجتماعية و اقتصادية و حىت هوياتية سلبية كبرية، ول

اخلطابات اليت متهد لعالقة معطوبة اث و ترتسب على إثرها السلوكات و األزمة البنيوية تتكثف على إثرها األحد
بني الفاعلني يف النسق، تنتهي ختاما بالتعارض و العنف و العنف املضاد، فاحلركات االحتجاجية يف عمومها 

 جيعلد سياق اجتماعي و سياسي و اقتصادي يتسم بدرجة كبرية من الظلم و التفاوت الذي تتطلب وجو 
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مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في  ،التحديات و الرھانات البعد ا�مني الجزائري في منطقة الساحل و الصحراء ا#فريقيةشاكر ظريف،  

  52، ص 2010العلوم السياسية، جامعة باتنة، 



 

حتجاجي مقرتب آخر ميكن متثيل السلوك اال اإلحساس بعدم الرضا و توفر الشعور بالتوتر و السخط العام، ومن
  .182يغيةالتهميش للهوية األماز تفريغ املكبوت السياسي لإلقصاء و باملغرب و اجلزائر كمناسبة ل

ي أردت أخذ مثال لكل دولة على و لفهم أكثر لدور اجلماعات املطلبية يف التعبري عن هذا البعد األمازيغ
، ففي اجلزائر ميكن أخذ املقاربة القبائلية، أما يف املغرب فيمكن دراسة الدور الفعال اليت قامت ولتزال تقوم به حدة

متوازنة ساعدت كثريا يف بلورة و تنظيم  اطار ثقايف منظم بتبنيها أفكار اجلمعية املغربية للبحث و التبادل الثقايف كإ
  الفاعلني األمازيغيني يف املغرب إليصال اهتمامام للحكومة و النظام املغريب لتحقيق مطالبهم.

  
  المطلب األول: المقــاربة القبـائـلية 

 يف معروفة منطقة يف ناملتحيزي األمازيغ السكان من جمموعة على تدل معروف، هو كما ،"قبائل "كلمة
 نسيجها يشكل اليت اجلزائر يف اللغوية اموعات من كثري غرار على وهم ،"القبائل بالد "تسمى اجلزائر

  .وغريهم.مزاب التوارق،بين الشلوح، الشاوية، مثل اإلثين االجتماعي
 استعمارية صنيعة هي اليت)القبائلية األسطورة(أمهها كان جدا كثرية عوامل حمصلة هي القبائلية األزمة

 مسألة خيص فيما اجلزائر عرفتها اليت األحداث مباشرة وغري مباشرة بطريقة وجهت اليت أهدافها واضحة باألساس

 أمساهم كما األخرية هذه صّناع أن ومنتجاا، القبائلية واألزمة األسطورة خطورة بني الفارق كان وإن .اهلوية

 من ينبثق الذي التهديد من خطرا أشد اجلزائر لوحدة ديدا ميثلون أم: "الرببرية) العشرية( "بلعيد رابح" األستاذ

 على اجلزائر تقسيم إىل تدعو الرببرية النزعة الطائفية، فالعشرية هذه أصل إليها يرجع اليت األمازيغية األسطورة

 تقسيم يستهدف..الفرنسية االمربيالية متثله الذي) تسد فرق( االمربيايل املفهوم أن حني يف وجغرافية عرقية خطوط

  183فرنسا" حتكمه موحد جغرايف كيان يف ذلك مع تعيش ولكنها متعادية طائفية قبائل إىل اجلزائري الشعب
 يف السالح حبمل ينادي وبعضها باالنفصال ينادي بعضها كثرية صيحات تصاعدت الغمرة هذه ويف

 يقوم من أول فسأكون العربية اللغة استعمال قانون صدر : "إذا"سعدي سعيد "قال حيث النظام، وجه

  .باغتصابه"
متسيح سة الفرنسية اهلادفة إىل فرنسة و تعترب منطفة القبائل من أكثر املناطق اجلزائرية اليت تعرضت للسيا  

وقد نقل(أجرون) عن  ،اجلزائريني، حيث مت إنشاء عدة مدارس فرنسية دف القضاء على املدارس القرآنية
الذين ميلكون (Marabouts)إن هدفنا احلقيقي هو مكافحة شيوخ الزوايا "املتصرف اإلداري جلرجرة ما يلي: 

، وكان هدفها هو 184سالحني خطريين ينشران ما الدعاية املعادية لفرنسا مها اللغة العربية و التعليم القرآين"
 م1881تمع الغريب و فصلهم عن باقي اجلزائريني فقد كتب أحدهم يف وسيلة ممكنة يف ا ةإدماج القبائل و بأي
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  .11، ص1997، أفريل 132، كتاب رسالة ا�طلس المسلسل، العددالجزائر الحديثتاريخ رابح بلعيد،  
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  299، ص2007، دار ثالة، الجزائر، المسألة الثقافية و قضايا اللسان و الھويةمحمد العربي ولد خليفة،  



 

يقول:"إن اهلدف األمسى الذي جيب أن تبذل من أجله كل اجلهود يف هذا البلد (منطقة القبائل) هو بدون شك 
يد الراهب اليسوعي (كروزا) وخباصة على وشهدت املنطقة أيضا محلة واسعة للتمسيح ، 185جعله بلدا فرنسيا"

Creusat   وكذا األسقف (الفيجري) و األمريال ( دوكيدون) احلاكم العام الكاثوليكي للجزائر اللذين حتالفا من
أجل هذا املسعى، مما حول املنطقة إىل ساحة حرب عقائدية من أجل اقتالع العقيدة اإلسالمية الراسخة منذ 

  أكثر من ألف و مائيت عام.
جسد أساسا يف تيفهو اإلطار الرمسي أما رمسي وغري رمسي  :أساسيني يف هذه املقاربة ميكن حتديد إطارين

حزب جبهة القوى "زها ر األحزاب السياسية اليت تعرب و تدافع عن مطالب و توجهات األمازيغ و طموحام، وأب
عتدال يف لرغم من االا، و على نشط داخل الوطن وخارجهيحيث  م1963الذي تأسس عام  "F.F.Sاالشرتاكية 

وقد  ،التوجه العلماين التغرييب " ذويالسعيد سعدي"أمثال  ،براجمه إال أنه احتوى على بعض املطالب املتطرفة
، أما اإلطار م1989بعد االنفتاح السياسي R.C.D أسس هو اآلخر حزب التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية 

ذلك ملساندة القضية " و فرنسا"غلبها تأسست يف غري الرمسي فيتمثل يف قيام العديد من اجلمعيات و الرابطات أ
و مجاعة  م1973و مجاعة الدراسات الرببرية يف جامعة باريس  م1967 "باريس"األمازيغية كاألكادميية الرببرية يف 

  م.1978احتاد الشعب األمازيغي 
  M A Kستقالل القبائل ي الحركة من أجل االحكم الذاتالفرع األول: 
، أو بالتحديد إقامة - وهو حمرتف للغناء القبائلي وناشط بارز تبىن ثقافة االنفصال-  "فرحات مهين" تبىن 

حيث تغذي األمازيغية هذه  ،فقد دفع ذه النزعة يف اجلزائر إىل حدها األقصى .حكم ذايت يف منطقة القبائل
فني و السياسيني ذوي من املثق ضمن عددٍ  م1980يف بداية العام  "بباريس"املطالب يف بلدان املغرب العريب 
طالب هذه " و فرنسا" إىلالزعماء اجلزائريني املنفيني  أحد "حسني آيت امحد"األصل األمازيغي و على رأسهم 

 .186اجلبهة بإقامة دول مستقلة لألمازيغ يف مناطق إقامتهم يف كل من املغرب و اجلزائر و موريطاتنيا

نصا يدعو إىل إقامة حكم ذايت  "سامل شاكر"مع املفكر األمازيغي  م1998قد نشر عام "مهين "وكان 
 .برملاين يف منطقة القبائل، مطالبا األمم املتحدة بتنظيم استفتاء لسكان املنطقة بشأن تقرير مصريهم

لذايت ملنطقة القبائل ) حركة عرفت باسم "احلركة من أجل االستقالل ا2001الحقا (عام  "مهين"وأسس 
إال أن هذه الدعوة مل تلق استجابة ذات أمهية يف اجلزائر وإن شهدت تفاعال من بعض النخب األمازيغية  "اجلزائرية

االسبانية  "كاتالونيا"مبقاطعة  "برشلونة"يف امللتقى الدويل للشعوب األمازيغية يف  "مهين"، و قد أدى "فرنسا"يف 
فقد وجد املتطرفون ، 187وطالب بتدخل إسرائيل، أين نفى صفة اإلسالم عن األمازيغ، م2005جوان  30يوم 

يغية و تدعيم بتكريس (الطابع اجلهوي) للقضية األماز  "فرحات مهين"اصة يف منطقة القبائل بزعامة وخباألمازيغيون 
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  .02/08/2005الشروق اليومي،  



 

نعزايل و هو أمر يؤكد أن األمازيغية مل تعد مطلبا ثقافيا أو سياسة واضحة لتهديد األمن مشروعهم السياسي اال
  اصة.خباهلويايت يف اجلزائر مبباركة خارجية و فرنسية 

ونسجل يف هذا الصدد نفس املبادرة يف املغرب حيث أعلنت مجعية (تاماينوت) يف مذكرا املوجهة إىل 
"أن النظام الوحيد الذي سيمكن من احرتام إرادة اإلنسان و إرادة الشعب داخل حركة املطالبة بدستور دميقراطي 

ومعلوم أن هذا النظام ميكن الشعوب من تعددها داخل الدولة  ،دولة دميقراطية هو النظام الدميقراطي الفدرايل"
تم تطويره بل ية مل يمنظما بطريقة فدرال يف تارخيه منذ آالف السنني كان وذكرت اجلمعية "أن املغرب ،الواحدة

   .188ستعمارات املتتالية على مشال إفريقيا"تدمريه من طرف اال
  الفرع الثاني: إدراج األغنية األمازيغية في التعبئة 

ختتلف املواضيع اليت يتناوهلا املغين باختالف طبيعته، و ميوله، و توجهاته الفكرية و كذا الظروف 
فئة يتخصصون يف املواضيع العاطفية، و ني احمليطة به، فنجد فئة من املغن ةالسوسيولوجية و االقتصادية و السياسي

يف املواضيع االجتماعية، و فئة يف املواضيع السياسية وغريها من الفئات و املواضيع، أما بالنسبة لألغنية السياسية، 
عن مهوم الوطن، بل و ي و ية اليت تعرب عن الوضع السياسأي اليت تتناول مواضيع سياسية حمضة، وهنا نقصد األغن

 .مناذج يف الغناء األمازيغيا بدورها جتليات و تصوغ مهومه و مطالبه يف قالب فين و غنائي فنجد هل

من العناصر اليت تكون اهلوية األمازيغية حاليا موسيقى ذات أصول قدمية متتزج فيها تأثريات متنوعة (عربية 
د جاليات ، ولوجو "إيدير"ة عاملية بفضل اجلرأة اخلالقة ملغن مثل ومتوسطية وزجنية).وقد نالت هذه املوسيقى شهر 

وتتطور هذه املوسيقى وتتعصرن جنبا إىل جنب مع "أغنية ملتزمة" ميثلها يف ، "أمريكا"و "باأور "أمازيغية معتربة يف 
ىل تعلقها وفرق موسيقية أمساؤها يف حد ذاا تلمح إ "فرحات مهين"و "معطوب الوناس"مغنون مثل  "اجلزائر"

مثال) وقد تطورت هذه األغنية امللتزمة أساسا مع  -اجلذور– بالدفاع عن ثقافتها (فرقة إميازيغن وفرقة "إيزوران
أما الموسيقى القبائلية ، 189اتمازيغية يف سنوات السبعينات والثمانينظهور احلركة املطالبة باسرتداد اهلوية األ

أخذت في تطور مستمر من و  م1930 "فرنسا"شتهرت خارج شمال إفريقيا و خاصة في فقد االجزائرية 
، ستعطي األغنية القبائلية الجديدة مع م1974سنة انطالقا من و  ،190الريف إلى المدن إلى الشهرة الدولية

سندا جماهريا لموضوع الهوية وستقوي المصداقية الوطنية و العالمية للثقافة  "ايدير"صعود النجم 
دورا أساسيا يف تقوية  أعطت"...األغنية القبائلية املعاصرة ":سامل شاكر"هذا ما يذهب إليه  ،191األمازيغية 

ات حمدودة من املثقفني اصة جبماعوخبنشاطا بقوة يف إمداد ما كان التزاما و  الوعي باهلوية لدى القبائل، إذ سامهت
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190 Hsain Ilahiane, Historical dictionary of the berbers, Scarecrow Press, USA, page 98 
191 Salem Chaker,les berbéres aujourd’hui , op-cit30. 



 

جبماعات حمدودة من املثقفني بقاعدة شعبية يف هذا االجتاه كان الشريط إبداعا ثوريا حبق الثقافة األمازيغية  السيما
"192. 

للتعبري عن اهلوية األمازيغية بطريقة جد  ةو نفس الشيء يقال لألغنية الشاوية فهي تعرب عن ميول كبري 
وال يستهان به للنفوس كلمات أغانيها، وقد سامهت هذه األغاين يف شحن كبري واضحة، وهذا طبعا يف خمتلف  

، و املتتبع لسريورة و تاريخ األغنية الشاوية يرى بأا تتميز بتطور ملحوظ من اجلانب وخباصة يف نفوس الشباب
ائما عن عدم الرضا، ويعرب د ،يف بعض األحيان ااالجتماعي التارخيي للهوية إىل اجلانب السياسي الذي يكون حاد

اصة يف املناطق الناطقة باللغة الشاوية (باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة...)، هذه املناطق اليت مل يكن هلا دور  وخب
كبري يف تطور املطلب اهلويايت، وكانت دائما يف موقع املتفرج، وهذا جانب سليب يف مواقف وإجيايب يف مواقف 

ختفاء واضح للهوية األمازيغية يف هذه املناطق لعدم جماراا و ميش وا فهو سليب ألن هناك نقص أخرى،
للتطورات اليت حتظى ا اهلوية يف الساحة السياسية، و إجيايب يعود للسلطة ألا ترى أن عدم تكامل املناطق 

عامل مع القضية، ، وهذا ما يساعد النظام كثريا يف الت193األمازيغة فيما بينها حيد من قوا،(سياسة فرق تسد)
وهناك الكثري من املطربني الذين سامهوا يف املنطقة ذا الدور، وقد مت ميشهم بشكل واضح مليوالم اخلفية 

  .داخل احليز الفين لألغنية الشاوية، للمطالبة بإعادة االعتبار للغة و اهلوية األمازيغة

و يف املغرب جند جمموعيت(أرشاش) و (إزنزارن) هذه األخرية تعترب بعض قصائدها الغنائية أرضية خصبة 
حيث تضمنت مواضيع تعاجل الفقر  مع بداية السبعينات السيمالدراسة احلس السياسي يف األغنية األمازيغية، 

ا يف الثمانينات فيمكن اعتبارها نقطة و أيضا حتث على التشبث باألرض و اهلوية و الدفاع عنها، أم ،التهميشو 
و احلرمان الذي تتعرض له اهلوية  اسي للقضية األمازيغية و املعاناةالتحول احلقيقي يف مالمسة احلس السي

األمازيغية، و استمرت هكذا كمجموعة غنائية أمازيغية تعتمد على الكلمة املوزونة و احلاملة للمعىن اهلويايت 
  .194األمازيغي

  لثاني: الحركة الثقافية األمازيغية في المغربالمطلب ا
يعزى   "أكادير"إن عدم بروز احلركة األمازيغية الثقافية كقوة اجتماعية يف مرحلة ما قبل التوقيع على ميثاق 

احلركات الشعبية) شقيها احملافظ (حزب االستقالل و  كذلك إىل القوة اإليديولوجية و السياسية للحركة الوطنية يف
، باإلضافة إىل عدم قدرة احلركة الشعبية املمثلة لألمازيغ ..)ري(االحتاد الوطين، االشرتاكي، اليسار الثوريو اليسا

اصة بعد وخبعكس هذا على ، إال أن عقد التسعينات كان 195على القيام بوظيفتها التعبوية و التأطريية املنوطة ا
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، ال سيما بعد عقد الكونغرس العاملي لألمازيغية فساهم يف إعطاء البعد الدويل "أكادير"التوقيع على ميثاق 
مجعوي ن مبادرة تنطلق من مما هو ثقايف و هل تعرب احلركات الثقافية األمازيغية عنتساءل للقضية األمازيغية.وهنا 

 احلفاظ على هويتهم؟ أم فضاء احتجاجي يكرس التعددية اللغوية و الثقافية و يدافع عن حق األمازيغ يف إلنشاء
و املطالبة  ،أن هذه احلركات تنطلق من الثقايف من أجل املطالبة بالتعددية السياسية و إعادة تغيري املواقع السياسية

بتمثيلية سياسية مستقلة؟وهنا حناول التوضيح بني املكونات اإليديولوجية و الفكرية اليت يستنبط منها اخلطاب 
  تيارين:األمازيغي و حنصرها يف

و اقتصاديا،  امشروع قومي مرتبط به ثقافيا وسياسي بناءتيار غري منظم، يهدف إىل التيار العلماني المتشدد:  
تفاقيات الدولية د هذا التيار يف مرجعياته على االوهو معاد لإلسالم، ويعترب دخول اإلسالم للمغرب غزوا، و يستن

الشعب لشعوب األصلية، و أا مدافعة عن حقوق كة عاملية لاألمازيغية جزء من حر  على أساس أن احلركة
ما قبل و بعد الفتح اإلسالمي السائدة العودة إىل األعراف و التقاليد األمازيغية بجتاه األمازيغي، و ينادي هذا اال

زائرية ه الفكرية األحزاب اليت تنشط يف القبائل اجلنييع، و هو يشبه إىل حد ما يف مضامللتشر  او جعلها مصدر 
(FFS ;RCD)ديد ا، وميثل هذ ل التقسيم ا للدولة الوطنية املغربية كاجتاه سليب يف عمومه ملناداته حبحقيقي االتيار

  ).MAKكطرف سليب لبنية الدولة الوطنية اجلزائر(فرحات مهين   خذاو هذا ما أ ،الفدرايل
و يقر باإلسالم كدين يسمو فوق األمازيغية و العربية: "إن مراعاة  "حممد شفيق"ميثله التيار األمازيغي المعتدل: 

اخلصوصيات الثقافية للشعوب اإلسالمية متواترة يف احلضارة اإلسالمية و منصوص عليها يف القرآن...و السنة 
 حقل الثقافة اه معتدل ينطلق من النبوية..."، و أن إميان األمازيغ بالديانة اإلسالمية هو قناعة سامية، فهذا اجت

اللغة من أجل حتقيق مطالب احلركة األمازيغية، فاهلوية املغربية حسب هذا االجتاه"هوية أمازيغية حمضة دينها 
هذا ، وميثل هذا االجتاه اجلانب البنائي للدولة الوطنية و بتتبعنا لسريورة 196اإلسالم و لغتها األمازيغية و العربية"

ألنه ببساطة يرتجم املبادئ  ؛ئما أنه حيقق إجنازات مهمة يف القضية األمازيغيةد داالتيار األمازيغي املعتدل جن
اهلوياتية و الدينية السائدة للشعب األمازيغي املغريب من جهة و يدعم موقفه بأفكاره و توجهاته املعتدلة للدولة من 

  جهة أخرى.
  في تنظيمي لبلورة الوعي األمازيغيالفرع األول: الجمعية المغربية للبحث و التبادل الثقافي كإطار ثقا

حىت اآلن، من أجل  م1967نوفمرب 10عملت اجلمعية املغربية للبحث و التبادل الثقايف منذ تأسيسها يف 
األمازيغية و احلفاظ عليها و النهوض ا، و كانت تراعي يف عملها درجة الوعي الوطين العام إزاء حقوق إظهار 

جلانب اهلويايت با خترج منها عشرات األطر اليت تعىن لألمازيغية، كما شكلت مدرسةالقضية اللغوية و الثقافية 
ع الرتاكم يف جمال الكتابة جتاه األمازيغية لغة وثقافة و هوية، مما ميوقع اجلمعية يف مكانة متميزة لألمازيغية و توس

ة يف املغرب، وقد سامهت يف تطوير نسيج جتماعية املدافعة عن احلقوق اللغوية و الثقافية األمازيغين احلركة االضم
، وتلك األدوار النضالية أدت إىل االعرتاف بشرعية "أكادير"اجلمعيات الثقافية األمازيغية و على رأسها ميثاق 
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ستعمال الدفع اإلجيايب جببهات أخرى سامهت يف ا، كما م1994أوت  20مطالب هذه احلركة يف اخلطاب امللكي 
  :197از هذه األهداف و من بني أهم مبادئ اجلمعيةلتساهم بدورها يف إجن

قصائية و موجه ضد اخلطابات اهلوياتية اال(الوحدة يف التنوع) و الذي كان يف بداية الثمانينات و ه -
 لألمازيغية.

التسعينات بتحضري مؤمتر "أكادير" (األمازيغية مسؤولية وطنية) الذي أطر عمل اجلمعية يف بداية  -
  .توقيعهو 

  م.1996دون أمازيغية) و املعتمدة يف منتصف التسعينات مبناسبة مراجعة الدستور اطية (ال دميقر  -

زيغية) املتبىن يف أواخر التسعينات كأفق اسرتاتيجي يف النقاشات (التنمية الشاملة رهينة بتوظيف األما -
  .ول دور األمازيغية يف تعبئة املواطن املغريب للمسامهة يف التنمية الوطنيةح

  :ميكن تلخيص أهداف اجلمعية يفأوال: أهداف الجمعية 
 ي و كيفي من الدراسات و البحوث وإجيادوهو إنتاج تراكم كمتعميق الوعي بالذات األمازيغية،  -1

بار للثقافة األمازيغية رهني عتالهياكل مالئمة لتنظيم اللغة األمازيغية و توحيد كتاباا، و أن إعادة ا
 ت الرمسية للدولة سواء الثقافية أو السياسية.ساباالعرتاف ا من املؤس

وذلك دسترة و ترسيم األمازيغية في الحياة العامة و في كل المرافق العامة للدولة و المحيط،  -2
تصحيح وكذلك يغية يف جماالت التعليم و اإلعالم و يف خمتلف مؤسسات الدولة، بتوحيد اللغة األماز 

 .198رب و حضارتهاملفاهيم اخلاطئة يف حق تاريخ املغ

وذلك بضمان احلقوق اللغوية و الثقافية، وألجل ذلك حرصت العمل على تحديث الثقافة األمازيغية، -3
اجلمعية على تشجيع التحدث باألمازيغية و الكتابة ا و اإلسهام يف إمناء الثقافة األمازيغية ذات التقليد 

و تدعيم اإلبداعات الفنية و توظيف خمتلف وسائل االتصال احلديثة إلعطاء إنتاج إعالمي  199الشفهي
 حديث و متطور.

إىل أسلوب نضايل جيمع بني التعاون مع اجلمعيات الثقافية األمازيغية  "أكادير"سعت اجلمعية منذ ميثاق 
إضافة بيات و إبراز اإلجيابيات و اقرتاح البدائل، دف التنبيه إىل السل النقد اإلجيايب و احلوار البناء اعتمادا على

ختاذ مواقف  و احلوار املباشر معها من أجل ااملراسلة و االتصال باملؤسسات العمومية و هيئات اتمع املدين إىل
و حتقيق بناء حقيقي لبنية الدولة الوطنية مبختلف مكوناا، وخبصوص  ،إجيابية جتاه األمازيغية بشكل خاص

أصبح من أولوية األولويات ة االعرتاف الدستوري باألمازيغة يقول رئيسها :"...فتعديل الدستور املغريب ضرور 
ة لدى احلركة الثقافية األمازيغية لتضمن ديباجته محاية لألمازيغية كعنصر أساسي من العناصر املكونة الرئيس
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و ذا ميكن اعتبار 200مع اللغة العربية"متاما ساو تة تللشخصية املغربية و إقرار اللغة األمازيغية كلغة وطنية و رمسي
سنة من إعطاء صورة  40أن اجلمعية املغربية للبحث و التبادل الثقايف سامهت بشكل واضح على مدار أكثر من 

على التوجهات املتزنة للقضية األمازيغية يف املغرب مما ساهم بشكل أو بآخر يف بلورة  - إن صح التعبري- نظيفة 
لدى السلطة إلعطائها اعتبارات متميزة ختص مكانتها كثقافة أعطت الكثري و اجليد للحركة الثقافية  الوعي

 األمازيغية دون املساس ببنية الدولة الوطنية.

 ميكن حتديد الدور األساسي للجمعيات األمازيغية يف املغرب يف ثالث نقاط مركزية: ثانيا:

ا مل تقم به الدولة ومراكزها ا املادية، مبيغية رغم تواضع إمكاناقامت اجلمعيات األماز الدور المعرفي: 
الثقافة و األحباث اخلاصة مبجال اللغة و  مؤسساا، ومبا مل تقم به األحزاب و مجعياا يف جمال الدراساتو 

االت و إصدار الصحف و ي، وتشجيع اإلبداع و الكتابة باألمازيغية، و زيغية، و كذا تدوين املوروث الشفهاألما
عتماد على أسس معرفية استلهمت العلوم لكتب النظرية ذا املوضوع، و االعتماد على سرد التاريخ باالا

ستمدت مبادئ أساسية من ريخ املعاصر وعلم احلفريات، كما ااإلنسانية كاللسانيات و األنرتوبولوجيا وعلم التا
فاقات الدولية اليت تطورت عنه، دون أن ننسى الدور البارز اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و من املواثيق و االت

هلذه اجلمعيات يف اختاذ املبادرة لدعوة خمتلف التيارات و احلساسيات إىل احلوار و التناظر يف موضوع األمازيغية و 
  .الثقافة الوطنية و قضايا التعدد اللغوي و الثقايف

بدور هام من خالل عملها الثقايف املعريف، و يتمثل يف إعالء  قامت اجلمعيات األمازيغية الدور اإليديولوجي :
طاب وطين حول (احلقوق الثقافية النعرة الشعبوية ذات الصلة بالروابط اإلثنية و اإلقليمية و حتويلها إىل خ

ربطها ث فصلت القبيلة عن وعي القبيلة و اللغوية)، وقد قدمت بذلك خدمة جليلة للمغرب احلديث املعاصر، حيو 
بالشأن الوطين، ومن مث انبثق شعارها األساسي: األمازيغية مسؤولية وطنية، وهلذا السبب ال تطرح احلركة األمازيغية 
مطلقا موضوع اللهجات أو املناطق أو اجلهات بقدر ما تتناول األمازيغية يف مشوليتها كإرث وطين، وقد قامت 

-الوطنية- الوحدة- يف مفاهيم: اهلوية السيمالفكر املغريب اجلمعيات خالل ذلك بإعادة بناء املفاهيم األساسية ل
   .التاريخ

يف لفت االنتباه إىل ما نتج عن خطاب احلركة الوطنية يف  دورا هامااحلركة األمازيغية  مارستالدور الحضاري: 
ة غلى إقامة عالقة النظرة السلبية للقضية األمازيغية و اليت أدت بالألساس إىل ميشها وهلذا دعت احلركة األمازيغي

تفاعل إجيايب مع كل من الشرق و الغرب على السواء، و ذلك بالكشف عن بواعث النهضة يف الذات املغربية 
  .201اعتمادا على خصوصياا احلضارية اليت تتفاعل يف إطارها خمتلف العناصر
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أكد أن اجلمعية دائما  "اخياطابراهيم "ويف حوار مع رئيس و مؤسس اجلمعية املغربية للبحث و التبادل الثقايف 
فعاليات اتمع السياسية منها تقوم على تفعيل احلوار و التواصل و أن اجلمعية قامت حبوار مباشر مع كل 

احلقوقية و الشبابية و الثقافية، و أن االنطباع الذي تركته هذه اللقاءات هو اعرتاف اجلميع بأا بادرة حسنة و و 
  202لسياسي و الثقايف يف بالدنا حلل املشاكل بطريقة حضارية متميزةإجيابية بالنسبة للعمل ا

"فاحلركة الثقافية األمازيغية كحركة هوية تستخدم أساليب التعبئة اهلوياتية، تسعى بذلك إىل إحداث 
انقالب جوهري يف التعامل مع هوية املغرب و شخصيته و يعتمد هذا التحول يف إعطاء األولوية للتوجه الداخلي 

الذي إعطاء األولوية للتوجه اخلارجي و غ، أي يف إعادة التوازن املختل إىل الذات عوض ما كان مألوفا لدى األمازي
يركز على البحث عن التوازن بني الذات و الوسط.ومل يكن هذا التحول اختياريا بل اضطراريا، فهو يشكل إحدى 
األجوبة املمكنة على االضطرابات املتزايدة اليت تعرتي اهلوية األمازيغية منذ نشوء الدولة العصرية باملغرب بعقد 

  .203وهي اضطرابات أسرعت دولة االستقالل يف وتريا إىل درجة يهدد اهلوية بالتفكك" م1912سنة احلماية 
أسلوب العمل الذي يضع الدفاع عن  التبادل الثقايف من املدافعني عنو تعد اجلمعية املغربية للبحث و 

األمازيغية فوق االنتماءات احلزبية و االختالفات الفكرية و اإليديولوجية اليت م القضايا األخرى للمجتمع، 
فاملهم بالنسبة للجمعية هو ردم اهلوة القائمة بني خمتلف التصورات يف موضوع األمازيغية، ولبلوغ هذه الغاية ال 

ا مع خمتلف الفاعلني يف اتمع وار الذي يعتمد قوة احلجة وهو ما اعتادته اجلمعية يف تعاملهيوجد أحسن من احل
 .204دون استثناء لتفادي االنزالقات احملتملة يف كل صراع لألمن اهلويايت

ة هذا ما سامهت به اجلمعية يف الدفع باملغرب إىل التحاور و النقاش اإلجيايب حنو إضفاء خمتلف العناصر املكون
  للثقافة و اللغة و اهلوية املغربية.

الدور الكبري يف دفع املطلب األمازيغي قدما. ومن أبرزها اليت كان هلا بعض الشخصيات ال ميكن إغفال و 
وكان ذا  م1989بربري صدر عام  قريبة من امللك ومؤلف معجم عريب أمازيغيةوهو شخصية  ،205"حممد شفيق"

يزود املخزن بالدعامة األيديولوجية اليت ستساعده يف التعامل مع احلركة  الذي سوف أمهية تارخيية يف املغرب
وفر حجة قوية من  على حترير بيان من أجل اعرتاف رمسي باألمازيغية يف املغرب "شفيق"وقد عكف ، األمازيغية

ريج و إثارة " توخينا البعد عن التهو هو القائل:من غري بلبلة و مزايدات  حيث املضمون إلصالح لغوي وثقايف
  البلبلة يف تقدمي البيان حول األمازيغية جلاللة امللك".
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  .120-119، المرجع السابق، ص ص المسألة ا�مازيغية الخطاب و الحركةمحمد حفيظ،  
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  .84، ص 2003، دار النشر فيديبرانت، المغرب، البربري السياق و التداعياتأوھام الظھير عبد اللطيف الزيزاوي،  
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، في: أي مستقبل ل:مازيغية بالمغرب، منشورات الجمعية الثقافية للبحث من أجل المساواة بين اللغتين العربية و ا�مازيغيةالحسين وعزي،  
  .91، ص 2009والتبادل الثقافي، الرباط، المغرب، 

205
عين كاتبا للدولة لدى الوزير ا�ول ثم مكلفا لدى الديوان الملكي وعضوا في 1971في منطقة فاس بالمغرب، في عام  1926ولد سنة  

عين مكانه أحمد بوكوس، وضع كتاب عن  2003حتى عام  2001أكتوبر  17ا�كاديمية الملكية، عين عميدا للمعھد الملكي للثقافة ا�مازيغية في 
درسا من البربرية)، وكان ھو من  44ثم كتاب ( 1990رنا من التاريخ ا�مازيغي) كما ألف المعجم العربي ا�مازيغي عام ق 33تاريخ ا�مازيغ (

 2001من النحبة ويدعو فيه ;عادة ا;عتبار للغة و الھوية و الثقافة ا�مازيغية، وسلم ھذا البيان في  229حرر (البيان ا�مازيغي) الذي وقع عليه 
  محمد السادس في عيد العرش العام.إلى الملك 



 

شخصية من خمتلف  200ستوقع عليه أكثر من  م2000البيان الرببري" الذي صدر يف مارس "هذا 
األطياف. وجند فيه املطالبة بعدالة اجتماعية أكرب وبتمثيلية منصفة داخل الدولة وبالفصل بني الدين والدولة 

(أي األمازيغية) حقها يف أكثر من جمال: يف عهد  "تيموزغا"شفيق يف هذا البيان "لقد غِبنت "ويقول ، أيضا
ألن مشاداا وإياه مل تنته إال بعد ما دحر، ويف عهد االستقالل ألن القوى السياسية املتنكرة هلا هي  ؛االستعمار

  . "راراتاليت احتكرت الوسائل املادية واملعنوية الضرورية الختاذ الق
"لن يتخلوا عن أمازيغيتهم ولن يهدًا هلم بال  األمازيغويطالب بضرورة اإلقرار باألمازيغية ويصر على أن 

ما مل يُتخل عن التنكر ألمازيغية وطنهم: وسيكون من حقهم التنكر لعروبته إن استمر العناد يف التنكر لرببريته".  
ف باألمازيغية لغة وطنية رمسية يف الدستور وبأن تسن احلكومة كما يطالب املوقعون على البيان أيضًا بأن يعرت 

  .قوانني جتعل تعليم الرببرية إجباريا يف املدارس واجلامعات
  الفرع الثاني: أزمة المعهد الملكي للثقافة األمازيغية

باألمازيغية عضوا كوسيلة للضغط من أجل االعرتاف احلقيقي  32جاءت استقالة األعضاء السبعة من أصل 
لغة وثقافة وهوية وتارخيا، مطالبني بقرار دستوري برمسية اللغة األمازيغية ومحاية قانونية إلدماجها وسن قوانني 

وتضمنت رسالة األعضاء املنسحبني أن عملهم اليومي يف املعهد ليس له تأثري على الواقع .خاصة ملزمة للمجتمع
كما نددوا بتهميش   - حسب قوهلم-  م2001وضع الذي كانت عليه قبل اليومي لألمازيغة اليت التزال يف نفس ال

ت وأوضحوا أن هذه ات لوزير االتصال عن قلة اإلمكانلغتهم يف التعليم العايل والتلفزيون وانتقدوا تصرحيات نسب
  .ذريعة مل متنعه من تدشني قناتني تلفزيونيتني باللغة العربية واإلعداد لقناة ثالثة

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ردود فعل متباينة يف أوساط احلركات واجلمعيات الثقافية األمازيغية وأثارت أزمة 
ويرى املتتبعون أن استقالتهم تشكل مدخال للفت انتباه اجلهات العليا للتعجيل جبعل األمازيغية لغة رمسية يف 

  .الدستور املغريب إىل جانب العربية
ة من حتركات اجلمعيات األمازيغية بدأت باخلصوص ثقافية بغرض إحياء اللغة جاء هذا القرار بعد سلسل

والثقافة األمازيغيتني مث بدأت تنحو إىل مطالب سياسية على رأسها االعرتاف الدستوري باألمازيغية واحلق يف 
 "له المنصوريعبد اإل"ويقول الباحث يف الشأن األمازيغي .،اإلعالم واالجتاه إىل تأسيس حزب أمازيغي سياسي

على حركة ذات مضمون ثقايف فإن ممارسة نشطائها تبقى ذات طبيعة سياسية بامتياز كما  إذا كانت التسمية حتيالً 
الذي يرى أنه ال  )عبد اهللا حيتوس( األمازيغية غري احلكومية )متاينوت(هو احلال بالنسبة للكاتب العام جلمعية 
  .اك تداخل بني االثننيحدود فاصلة بني الثقايف والسياسي بل هن

من حالة  اتعرف نوعو المغربية الجزائرية  األمازيغية في األخير ال يسعنا إال القول أن الحركة
المراقبة ناتجة عن عدم أخذ زمام المبادرة و تدخل السياسي في جميع مناحي الحياة إال أن هذا السكون و 

نما في ليس في التسيير و التنظيم و إ هذه الحركةلن يحد من فعاليتها على اعتبار المرونة التي تتميز بها 
في أساسها هي  ألمازيغيةاالظروف التي تحيط بها على اعتبار أن اإلشكالية مواجهة مستجدات األحداث و 



 

هوية، أما فيما يخص مساهمتها في بنية الدولة الوطنية فهذا يتوقف على ما تقدمة السلطة من إشكالية 
ك تجاوب صريح و فعال ستضعف تسهيالت و تجاوبات لمطالب هذه الحركات المطلبية فإن كان هنا

بين مختلف  يزيد االرتباط و التفاهم و الرضاتخدم المصلحة الوطنية و سالتوجهات التعصبية التي ال  ِحدة
  مكونات النقاش المطلبي الهوياتي.

  
    المطلب الثالث: الفرق بين الحركة األمازيغية في المغرب و الجزائر

تمثل يف االستعمار القضية األمازيغية بدأت من قبل تدخل خارجي واضح مجند أن من الناحية التارخيية 
، هذه اخلطابات مل ختدم قصائية للتيار األمازيغيل فتبنت كل من الدولتني خلطابات استقالالفرنسي، أما بعد اال

   ).الأمن هويايت(آخر متثل يف التمرد و بداية ظهور  اها توجهالقضية و إمنا أعطت
 ، علىم1995اإلطار التنظيمي كانت للجزائر املبادرة األوىل بعد إنشاء احملافظة السامية لألمازيغية سنة 

بعد تبين احلكم من طرف  م2001عكس نظريا يف املغرب املتمثل يف املعهد امللكي لألمازيغية الذي تأسس يف 
عتبارها يف اجلزائر أا ولدت ميتة مل يكن هلا اميكن فإنه ، أما فيما خيص إجنازات هذه اهليئة "حممد السادس"امللك 

ن اهذا يعود طبعا إىل مدى التأييد الذي حتظى به اهليئتو يتحرك، املغرب فهذا املعهد ينشط و يف الدور املرجو، أما 
ام اجلزائري على فتح حيز أما اجلزائر فيعود خللفيات تارخيية ال ترضي النظ ،فهناك تأييد واضح ،من قبل السلطة

بتبين مناضلي أيضا مستوى التنظيم داخل اهليئة يف حد ذاا. أما األحزاب السياسية تبقى اجلزائر السباقة أكرب، و 
، وكذا حزب التجمع م1963ستقالل منها جبهة القوى اإلشرتاكية زيغية ملنهج سياسي مباشرة بعد االاحلركة األما

، أما املغرب فلم يكن هناك حزب م1989نفتاح السياسي و الدميقراطية الذي تأسس بعد اال فةمن أجل الثقا
تأسس احلزب الدميقراطي األمازيغي املغريب حني  م2005سياسي ميثل القضية األمازيغية كما يف اجلزائر إال بعد 
ثقايف يف املغرب وهو ما ية تبنت خطابا سياسيا يف اجلزائر و الذي مت حظره بعد سنتني، هلذا نرى أن القضية األمازيغ

ملغربية للبحث و التبادل الثقايف، و هو الفرق احملوري واألساسي بني احلركتني اجلزائرية و عملت به اجلمعية ا
  املغربية.

  خالصـــةال
يف بلورة مسار املطلب األمازيغي و جتسيده سواء يف فرتة  ستعمار الفرنسي بقوة و فعاليةساهم اال  
ستقالل بفتح جمال املناقشة احلماية على املغرب األقصى، ترك صداه بوضوح بعد اال للجزائر أو يف فرتة استعماره

ي هذا التيار بدعم فرنسي قوي من قبل التيار األمازيغي، وهلذا حدد النظام اجلزائر  - إن صح التعبري-املشحونة 
رؤيا أفكاره برزانة وهذا بسبب وضوح  ستعمار، ومنه أرى أن التيار األمازيغي مل يكن ينظموواضح امتد من فرتة اال

ة يف مثل هذه القضية، وما يقال عن يبتعاد عن حماولة إقحام أطراف خارجمن اال هلنظام بالنسبة له و ما يتطلبا
ماحتمله من خلفية واضحة حملاولة " و ويكيليكس"اصة فيما مت تناوله خبصوص وثيقة وخباجلزائر يقال عن املغرب 



 

رف الواليات املتحدة األمريكة، إال أن اجلانب األمريكي يبقى ضعيف التأثري أمام التدخل فهم ما هو قائم من ط
  و التأييد الفرنسي التارخيي و القوي للقضية األمازيغية.

احلركة األمازيغية يف املغرب أكثر تنظيما منها يف اجلزائر، وهذا ما تؤكده اإلجنازات اليت توصلت إليها من 
مازيغية يف فرتة سابقة ية كلغة رمسية و دسرتا، على عكس اجلانب اجلزائري الذي مت تناول األفرض اللغة األمازيغ

أما أن احلركة األمازيغية يف اجلزائر مل حتدد سياستها بدقة،  ناميكن كذاإىل ما آلت إليه يف املغرب، وه لكن مل تسمُ 
  اً ملا كان عليه يف اجلزائر.خمالف ااملغرب تبىن منهج

طرفني، م األمور من الانت االستفادة يف حتك ك، و مما كان حيدث يف البلد اجلار اان التأثري مباشر طبعا ك 
، ومن جهة أخرى احلركة "حممد السادس"حتواء األمور خاصة يف فرتة حكم أي من السطلة احلاكمة يف ا

مطالبها اليت حتقق منها لتمرير ستغلت الفرص املالئمة ت أساسا يف حركة ثقافية هوياتية ااألمازيغية اليت تبلور 
  .األهمالكثري و 
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يف التطور  إن املتتبع ملسار تاريخ الشعوب واحلضارات يالحظ األمهية القصوى اليت متثلها املسألة الثقافية
املسألة احلجر األساس هلوية الشعوب واألمم، والوعاء احلامل لنظرا إىل اخلالق والنهوض واإلقالع، باعتبار هذه 

حساسية بالغة الرتباطها بالوجدان الفردي للمواطن  واحلياة والوجود واإلنسان، فضال عما يكتنف هذه املسألة من
  .وبالوعي اجلماعي للشعوب واألمم

املسألة ال شك أنه سيكون وخيم العواقب على السلوك خلل يف التعاطي مع هذه  وبذلك فأي قصور أو
والدول اجلادة واملدركة هلذه  ألمم، وعلى هذا األساس جند األممريورة التارخيية للشعوب واسوال الفردي للمواطن

ق املكانة تويل اهتماما فائقا للمسألة الثقافية، وتسعى بكل الوسائل إىل جعلها حمل توافقها وأساس وحدا، ومنطل
حتررها، وتنأى ا عن املعاجلات التجزيئية واملغالية الكفيلة بتحويلها إىل بؤرة توتر اجتماعي وتوظيف إيديولوجي 

  .وتكريس للتبعية والتخلف
أهم اإلجنازات اليت حققتها األمازيغية يف تاريخ نضاهلا إلبراز هويتها و أردت يف هذا الفصل تناول واقع و 

اآلفاق وكذا باطها بالتحوالت الدولية الراهنة من عوملة إىل حتديات سياسية دولية وغريها، احملافظة عليها، ومدى ارت
ا يف مهم ااملغرب وما حققه النظام مع هذا االشكال اهلويايت الذي يبقى عنصر ستقبلية لألمازيغية يف اجلزائر و امل

شهد موضوع األمازيغية باملغرب بروزا منذ حوايل فقد  ،الثقايف واهلويايت داخل الدولتني جتماعي وحتديد األمن اال



 

تطورات العوملة وما و عقدين من الزمن يف سياق التحوالت املتسارعة اليت يعيشها متفاعال مع التطورات العاملية، 
  .فتحته من نقاش حول التعدد الثقايف واللغوي ووض عدد من املكونات الثقافية والعرقية طاهلا التهميش من قبل

  

  بحث األول الم
  األمازيغية و تأثيرات العولمة الثقافية

العربية عامة  الثقافة كيان يف يزحف بدأ الغربية الثقافية اهليمنة خطر أن نالحظ احلايل الوقت يف
 التأثري بعيدة، ويعد أجيال منذ ورثته الذي واالجتماعية، السلوكية وقيمها وعقائدها تراثها يف ألمازيغية خاصة،وا

 أساسا تتجسد املشكالت وهذه العوملة، جتليات ظل يف هذه البلدان منها تعاين اليت املشكالت أهم من الثقايف

 سلوك ضبط منها والغرض الرأمسالية، الغربية الثقافة هي اليت وأفكارها، قيمها هلا عاملية ثقافة صياغة حنو االجتاه يف

التبادل الثقايف يف نص التوصية حول الثقافة و اللغة وقد تطرقت اجلمعية املغربية للبحث و  والدول، الشعوب
:"...كما أن العوملة اليت م2001جانفي 14-10للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ما بني  34األمازيغيتني يف املؤمتر

انطلقت يف عصرنا تساهم أكثر فأكثر يف نشر و تغليب الثقافة الواحدة(...)قررنا أن خنصص رمزيا هذه التوصية 
  .206للثقافة األمازيغية اليت نعتربها جبانب أخريات كثرية، ثقافة مهددة يف عاملنا الذي تزحف عليه العوملة..."

 أم معها؟ تتالءم أو األخرى الثقافات باقي على تسود أن العاملية الثقافة هلذه املمكن من هل: التساؤل يثار وهنا

  العاملية؟ اتمعات هويات يهدد مما الثقافية اخلصوصيات على العدوان إىل قيامها حال ستؤدي
  

  المطلب األول: العولمــة الثـقـافيـة
العوملة تعين تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العامل كله، فهي نظام يقفز على الدولة و األمة و الوطن، 

الشبكات و الشركات املتعددة اجلنسية، ومنح كامل احلرية  مفثقافة العوملة تروم إىل رفع احلواجز و احلدود أما
للرأمساليني لغزو األسواق و بالتايل إذابة الدولة الوطنية، إن العوملة يف اال الثقايف ال ختتلف عنها يف اال 

تتأسس فهي  ،االقتصادي من حيث طريقة االنتشار و التوسع؛ فهي يف جمال الثقافة ال تقف يف طريقها احلواجز
يوليربالية، فرتوج لقيم ثقافية على تبين الدول املخرتقة ثقافيا للخيارات السياسية و االقتصادية و االجتماعية للن

إذا كان هدف العوملة هو سلوكيات و أمناط عيش معينة و حتويل الثقافة إىل سلعة شأا شأن السلع األخرى، و و 
اء على فكرة احمللية أو اإلقليمية، فإنه من الطبيعي أن يكون هدفها إزالة احلدود الفاصلة بني اتمعات و القض

فاهلوية الثقافية ألي جمتمع إمنا  ،طمسهااألخرى و على الصعيد الثقايف هو حمو اهلوية الثقافية تمعات األطراف 
التميز الثقايف بني حدود ومن مث فهي اليت ترسم  ،الوالء لنسق قيمي معنيأساسا يف ذلك الشعور باالنتماء و تتمثل 
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اآلخر، ويتواكب حمو اهلوية الثقافية مع الرتويج لفكرة الثقافة العاملية على اعتبار أن مثة مشرتكا إنسانيا عاما األنا و 
 .207التفاعل و االتصال اإلنساين على املستوى العامليو وجيب بلورته بعامل تزايد االحتكاك 

أكثر تطورا مما كانت عليه، و املدخل األساسي للتأثري مرتبط  وقد أصبحت أشكال اهليمنة الثقافية عديدة و
باألساس باالكتساح اإلعالمي الذي يتجاوز كل األشكال التقليدية للتواصل و اليت أصبحت أكثر رسوخا و 

بالعقل ألا لغة عاملية تفهمها مجيع الشعوب فهي قادرة على حتطيم احلاجز اللغوي لتذوب بذلك  االتصاق
و تزول اخلصوصيات الثقافية االثنية للشعوب، و يبقى سر قوة العوملة الثقافية هو لغاا،خصوصا اهلويات 

تجول من منفعة االجنليزية و الفرنسية و االسبانية اليت بدأت خترتق وجدان االنسان األمازيغي،فتعلم هذه اللغات ي
و النظر إىل  اللغات و جدانا و سلوكا، من خالل التخلي عن لغتنا املهمشة و تبين هاتهو فائدة إىل خسران 

  االمازيغية نظرة احتقار، فهل تصمد الثقافة األمازيغية يف وجه العوملة؟
هناك جدل ونقاش حول العوملة الثقافية من قبل القليل من املهتمني املثقفني الذين استشعروا خطورا على 

عوملة اقتصادية، وعوملة ثقافية ملة سياسية، و متعددة؛ فهي عو  وخصوصيات الشعوب، وللعوملة وجوهٌ  ثقافات
اجتماعية، وعوملة إعالمية، وعوملة علمية وتكنولوجية، وهي يف معظمها متكاملة و مرتابطة فعلى سبيل املثال ال و 

فرضا بالرتهيب واإلجبار تارة وبالرتغيب و عوملة ثقافية بدون عوملة سياسية و اقتصادية متهد هلا السبيل و تفرضها 
فريى العكس عن السؤال حول الرهانات اجلديدة اليت تفرضها العوملة و  "حممد شفيق"، أما 208تارة أخرى تمويهال

ما هو اقتصادي و ما هو ال جيب الربط بني ما هو سياسي و  ما أصبحت تقتضيه من تكتالت اسرتاتيجية؟ بأنه
عن فرنسا بأن قبوهلا للعوملة من الناحية السياسية و االقتصادية فقط وترفض ما تفرضه العوملة  ثقايف و يعطي مثاال
ويرى البعض أن ضغوط العوملة الثقافية قد جنم عنها رد فعل مضاد متثل يف تشبث بعض  ،209من الناحية الثقافية

أما ، 210صة خوفا من ذوباا يف حميط العوملةاجلماعات العرقية و القبلية بانتماءاا األولية حفاظا على هويتها اخلا
فريى أن الثقافة األجنبية ليست شرا بالكامل فهي حتوي على عناصر ال تناسبين ولكن فيها أيضا  "أمحد عصيد"

عناصر إنسانية عميقة و يف هذا اإلطار ميكن أن تتواجد األمازيغية يف العوملة مع احملافظة على اخلصوصية وال جيب 
  .211أساس خصوصية مغلقة تبنيها على

الة من الواقع حجند أننا  ومثال ذلك، فالعوملة من جهة هلا بعد تفكيكي للبىن ذات الرتاكم احلضاري، إًذا
تضعف اخلصوصية  األمازيغي اليت تضمها الشبكة الدولية للمعلومات تقف وراءها شبكة من املؤسسات اليت

من حيث تسليط الضوء على قضايا ومشكالت اتمع األمازيغي يف  احلضارية اإلسالمية وتقوي املسألة األمازيغية 
كل أقطار الكيان املغاريب، واليت هي نفسها قضايا ومشكالت الشعوب املغاربية عموماً، وسيتم وضعها يف غري 
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لة كذلك جند أن النظام العاملي اجلديد مبا يوليه من أمهية ورعاية خاصة ملسأ،  إطارها فتبدو على غري طبيعتها
األقليات قد أسهم يف استصدار قانون من الكونغرس األمريكي بشأن تقنني محاية األقليات، مما يعد من أقوى 
مؤشرات التدخل التفكيكي للعوملة، حيث بات النظر إىل بعض التجمعات القبلية باعتبارها أقليات هلا حقوق 

المي، بل خرقًا ملنظومة األمن القومي يف أي بلد به واإلس وهو ما يعد تفخيخًا ملفهوم املواطنة يف الفكرين القومي
  .212تعددية إثنية أو عقدية

  
  المطلب الثاني: مواجهة سلبيات العولمة الثقافية

إن الدفاع و الدعوة الحرتام اخلصوصيات احلضارية و احرتام التعددية الثقافية يعد عنصرا أساسيا يف عملية 
خطورة سيا و جوهريا من حركة مناهضة العوملة، فاهليمنة الثقافية ال تقل رفض اهليمنة مبختلف أشكاهلا و جزءا أسا

عدواين رمزي على سائر الثقافات، هذا الدفاع عن عن اهليمنة العسكرية واالقتصادية بل هي اغتصاب ثقايف و 
األصالة  اخلصوصية الثقافية جيب أن يتأسس على منظور يقطع كليا مع التصور الذي يتوهم بأن العودة للجذور و

آلياا يف السيطرة إنه تصور ال يكرس يف األصل إال منة العوملة بأبعادها املتعددة و ستساعد على االنفالت من هي
  .نزعة اهلروب إىل الوراء دون أي نقد عقالين وعلمي هلذا الرتاث وهذه األصالة

الثقافة األمازيغية بوجه خاص يعترب ضرورة، إن دراسة علمية إلشكالية العوملة الثقافية بوجه عام و تأثريها على 
لى كل الثقافة األمازيغية فهي ليست مبنأى عن تيار العوملة اجلارف الذي يأيت عركزنا زاوية الرؤية على اللغة و  فإذا

على نفسها من  إن حمافظة هذه اللغة، ثقافية و اإلثنية للشعوبتزول اخلصوصيات الالثقافات، لتذوب اهلويات و 
مسألة  ، وهذا ما يقودنا إىلار دون أدب مكتوب أو تدوين معجمي أو حنوي ألمر أشبه ما يكون باملعجزةاالندث

  .االعرتاف باألمازيغية وتدريسها
يعد استمرار صمود األمازيغية أمام التحديات املتتالية أمرا استثنائيا مقارنة باللغات اليت عاصرا و اليت 

ية عليها يف إنتاج ه من وسائل تقليدية وغلبية الشفهضة، وبالنظر إىل ما تعامد عليتعد اآلن يف عداد اللغات املنقر 
و إعادة إنتاج قيمها الرمزية و اللغوية يعزى هذا الصمود إىل عوامل أساسية حمددة يف العامل اجلغرايف(حتصن 

ماعية لألرض) عالقات األمازيغ يف مناطق جغرافية مستعصية على االستعمار التقليدي)، نظام حيازة األرض(اجل
  التعاون و التضامن السائدة يف اتمع القبلي األمازيغي.

باشر) فإن ضمانات املغري ة االستعمار يف نسخته اجلديدة (لكن مع ما يصطلح عليه بعصر العومل
َعوْمل للثقافة اجلديدة املروج هلا، يف ظل اإل

ُ
قصاء الشبه تام حتصينها التارخيية مل تعد تقف حاجزا أمام الغزو امل

  للتواجد التعليمي و اإلعالمي و اإلداري.
  فمن مجلة ما تواجهه األمازيغية اآلن جند:

 الرتاجع املستمر للغة األمازيغية أمام اكتساح اللغات األجنبية -
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 فقدان الثقافة األمازيغية للقدرة على التجديد. -

 ختلف اجلانب اإلعالمي و التعليمي. -

 (حىت يف جتلياته العمرانية).تآكل املوروث الثقايف  -

دمج الرتاث ىل قيم تبادلية سلعية بفلكرا و حتويل القيم الثقافية و احلضارية و الفنية و اجلمالية لألمازيغية إ -
 .213و الثقافة األمازيغية يف سريورة اإلنتاج الرأمسايل

ن التلفزيوين اليت استطاعت أذاعي و مازيغي من أجهزة استقبال والتقاط البث اإلوال خيلو بيت أي مواطن أ
نظرا حلاجة املواطن للمعلومة و معرفة ما جيري من أحداث ووقائع على املستوى  تلج جممل املنازل و البيوت،

دون مازيغي يتلقاها بسهولة و يسر و إا املادة اإلعالمية الغربية و األمريكية اليت أصبح اإلنسان األ العاملي،
ث عن االخرتاق الثقايف األمريكي للبيت األمازيغي،من خالل ما تروج له هاته اآللة وهو ما جيعلنا نتحد حواجز،

و أذواق يف امللبس و املأكل و املوسيقى وهنا تكمن  الدعائية من قيم ثقافية و سلوكات و أمناط عيش غربية،
أبعاد الفرد ة االستهالك و م الفردانية و ثقافخطورة اإلعالم،خصوصا اإلنتاج اهلوليودي السينمائي الذي يروج للقي

و احتقار،حبيث كان مبقدور ىل كل ما هو أمازيغي نظرة تبخيس ما هو ثقايف و ديين، و الذي ينظر إعن كل 
تخفيف من آثاره السلبية على لن توقف هذا االخرتاق من خالل العناية بالثقافة األمازيغية و األفريقية.لالدول أ

اجلهة فإن األمازيغية والعربية يف منطقة املغرب العريب تواجهان خصما فمن هذه  ،214وجدان الفرد األمازيغي
عليهما أن تشكال جبهة موحدة يف مواجهة جرائم وخطط العوملة اللغوية والثقافية يف  وهلذا يتحتمومصريا واحدا، 

 .هذه املنطقة من العامل

، على م2001نوفمرب  2وقَع تبين اليونسكو العاملي للتنوع الثقايف يف فقد أما فيما خيص حقوق اإلنسان 
التأكيد على أن حقوق اإلنسان ال تقبل الفصل و ال التجزئة، وقد كان يهدف باألساس إىل تطوير طالئع 

القا من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ذلك أن التنوع لكي يكون خ 27احلقوق الثقافية اليت أقرا املادة 
ًيا، ينبغي أن ينشأ على قاعدة القبول باآلخر و ثقافته و التحاور معه، وقد شدد هذا اإلعالن على ضرورة  وُمَنم

، ومما 215االعرتاف بالغري مبختلف أشكاله، بل وبتعدد ذاتيات هذا اآلخر يف ظل جمتمعات تتسم أصال بالتعددية
 ريا يف عصر العوملة بعد أن أصبحت حقوق اإلنسان هيال شك فيه أن احلقوق السياسية و املدنية تدعمت كث

 :حبق لغة العصر و ذلك لعدة أسباب

وثورة املعلومات سواء يف انتقال اخلرب مبا يف ذلك أخبار  التطور املذهل يف تكنولوجيا االتصالأوال : 
ل اإلعالم االنتهاكات و كذلك الوصول إىل املواطن العادي عرب الفاكس و اإلنرتنت عالوة على وسائ

املختلفة اليت جعلت مجيع الناس يف كوكبنا يعيشون يف رؤية ومسمع من بعضهم البعض، وبالتايل مل يعد من 
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املمكن إخفاء االنتهاكات اليت حتدث حلقوق اإلنسان، وهذا يعترب تطورا هاما، كما أنه أصبح من املستحيل 
  .لثورة يف االتصال ويف املعلوماتا إقامة األسوار احلديدية مرة أخرى حول أي جمتمع بفضل هذه

: لقد أمكن ملنظمات حقوق اإلنسان يف العامل مبا فيها منظمات العامل الثالث من عمل (جمموعة  ثانيا
شبكات حلقوق اإلنسان متعددة اجلنسية) تضم معظم مجعيات و منظمات حقوق اإلنسان مدعومة 

ن السهل التحرك دوليا يف مواجهة االنتهاكات احمللية  احلكومات الغربية ومؤسسات التمويل الغريب و أصبح م
كما أصبح من املمكن أن جتعل صوتا عامليا ملن حيرم من صوته وجتيش منظمات حقوق اإلنسان يف العامل  
كله ضد هذه االنتهاكات و مساندة نشطاء حقوق اإلنسان، وتعترب هذه الشبكات نواة حقيقية لقيام جمتمع 

تصال احلديثة مبا فيها الفاكس و التلفون ، ولقد ساعدت اإلنرتنت و أدوات االورةمدين على مستوى املعم
  .216يف إقامة هذه الشبكات مول ووسائل اإلعالم الدور الرئيساحمل

اتمعات التصال بني اتمعات املنفتحة و ال شك أن ثورة التجارة العاملية ضاعفت من نطاق اثالثا : 
البنوك يدفع إىل التقدم امل مع مؤسسات التمويل الدولية و هذا االحتكاك و التعاملنغلقة، و ال شك أن مثل 

املؤسسات العاملية الغربية املهتمة خباصة أن معظم الدول و الدميقراطية، و جمال الوعي باحلريات األساسية و  يف
صندوق النقد يف مقدمتها اليات املتحدة وصناديق التنمية و بعمليات التحول إىل اقتصاد السوق مثل الو 

تربط بني املساعدات اليت تقدمها للدول اليت الدويل و البنك الدويل باإلضافة إىل جمموعة الدول األوربية، 
التحوالت الدميقراطية يف هذه الدول، وبطبيعة احلال فإن ازدهار النامية وبني سجل حقوق اإلنسان و 

العوملة، عرب  حتددهن تكريس االعتماد املتبادل الذي الدميقراطية يؤثر إجيابا على حقوق اإلنسان ويظهر جليا أ
األسواق العاملية و الفاعلني الدوليني، سيكبح مجاح امليول العدوانية لدى الدول، وبذلك سوف حتل(القوة 

لتحقيق ما يسميه املنظرون األمريكيون بـ(السالم  Hard Powerحمل (القوة العنيفة)  Soft Powerالناعمة)
 Liberal peaceالليبريايل)

217.  
إن خمتلف جتليات الثقافة األمازيغية ال تزال حية، من لغة، فن، موسيقى، شعر.. و العقل االمازيغي يصارع و 

إن الدعم احلقيقي الذي تتمتع به احلركة األمازيغية، مستمد من يقاوم إن كانت اخليارات العوملية ستبقى ضده، 
 هوالثاني و بأمازيغيته و اليت يعيشها حاضرا و اليت يراها تندثر يف كل يومالشعب املتشبث هو األول مصدرين 

إذا عملت على إال اللهم  ،اليت تزحف على ثقافات الشعوب اليت ال متلك أي وسيلة للدفاع عن نفسهاالعوملة 
 .218تقوية الشخصية الوطنية احلقيقة و احملافظة على هويتها األصلية
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   المبحث الثاني: 
  أزمـة هويـة في غيـاب مشـروع مجتمـع

إن أي تناول للحركة األمازيغية، سواء يف أبعادها الثقافية التحسيسية أو السياسية املطلبية واالحتجاجية، 
سيبقى قاصرًا ما مل يوضع يف السياق العام هلذه احلركة املتعلق أساسا باملسألة الثقافية يف عمومها، وما مل يربط 

جمتمعي عام يتوخى النهوض بالبالد يف مجيع ااالت، ويتأسس على ميثاق توافقي بني مجيع األمر مبشروع 
 .املكونات

  المطلب األول: مقومات الهوية الوطنية
  الفرع األول: الديــــن 

إن الدين اإلسالمي هو أساس التقارب العريب األمازيغي، وكانت اإلنتاجات الفكرية األمازيغية رافدا   
معينة، غري أم اندجموا يف إطار للثقافة اإلسالمية، فاألمازيغ عرب التاريخ مل يندجموا ومل ميتصوا يف إطار حضارة 

فهم واليت افقد تكون كثريا من أعر  عتناقهم لإلسالم ال يرفضون الشرع إطالقاً ضارة اإلسالمية، و األمازيغ منذ ااحل
املساواة ع الذي يهدف إىل إقرار العدالة و م مع طبيعة الشر مع حماولة القضاء على لغتهم تتالءمت طمس جزء منها 

أبطاهلم راية اإلسالم حىت ال الظلم وترسيخ مبدأ التضامن والتعاون وذلك حبمل جنودهم و شكو استئصال كل أ
  قلب أوربا.

ناعة، و قد أدهشتهم بالغة ه بكل قو عتنقوه و او دخل القرآن الكرمي مع اإلسالم بالد األمازيغ، فأحب
اإلسالم ورواج العربية يف مشال  انتشر بواسطة(الكتاب) تلك املؤسسة البسيطة العظيمة هي معهد نشرالقرآن، و 

إفريقيا، وقد حافظوا عليه ونقلوه إىل اللغة األمازيغية، (حيث أكد املتحدث باسم وزارة الشؤون الدينية اجلزائرية 
أن الوزارة قامت بتمويل عملية طبع ستة آالف نسخة من القرآن املرتجم ترمجة كاملة قام ا  "عبد اهللا طمني"



 

نسجام التام الذي حصل بني رة إىل اللغة األمازيغية)، وأن التجاوب الروحي و الفكري و االالوزارجال الدين ب
األمازيغية نسيت لغتها القدمية األمازيغ و العرب الفاحتني توثقت بينهم األخوة لدرجة أن كثريا من القبائل 

  تتكلم األمازيغية أصبحت تتكلم العربية كما أن كثريا من القبائل العربية نسيت لغتها و أصبحتو 
  :219مقومات الشخصية الوطنية للجزائر يف "ابن باديس"وقد حدد 

 عنصر األمازيغ الذي احتفظ بوجوده قبل اإلسالم يف وجه محالت االحتالل األجنيب فأكد أصالته. -1

 عنصر العرب الذين امتزجوا باألمازيغ يف ظل اإلسالم. -2

أهداف ا الشعب و جعله يتطلع إىل آمال و يف تكوين هذ ان للغة و الدين اجتمعايهذان املقومان األساس
التفرقة  عدم، وجيب االعرتاف ما و مشرتكة، فال جمال للطعن يف هذه الشخصية وال جمال إللغاء مقوم عن آخر

البلبلة و التفرقة بني الشعب الواحد  هوأجنبية استغالهلا ملآرب هدفها األول و األخري  بينها و بالسماح ألجندة
أبناء مازيغ  اء يعرب "إن أبن "حني قال:ابن باديس"ي يربطه دين ولغة وتاريخ مشرتك و هذا ما أكده العالمة الذ

تؤلف بينهم يف ج ما بينهم يف الشدة و الرخاء، و مجع بينهم اإلسالم منذ بضعة عشر قرنا مث دأبت تلك القرون متز 
اب بعيدة عنصرا مسلما جزائريا أمة منهم يف أحقالعسر و اليسر و توحدهم يف السراء و الضراء، حىت كونت 

أبوه اإلسالم، وقد كتب أبناء يعرب و أبناء مازيغ آيات احتادهم على صفحات هذه القرون مبا أراقوا من  اجلزائر
دمائهم يف ميادين الشرف إلعادة كلمة اهللا، و ما أسالوا من حمابر يف جمالس الدرس خلدمة العلم، فأي قوة بعد 

  .220ل عاقل تستطيع أن تفرقهم"هذا يقو 
فاحتة عهد جديد على الكنيسة لبعث  "شارل العاشر"أما يف فرتة االحتالل الفرنسي كان لعهد امللك الفرنسي 

حركتها التبشريية مما ساعد رجال الكنيسة على تقلد مناصب مهمة يف عهده، فقد شكل الدافع الديين حمورا هاما 
:"إن هدفنا أن م1830مارس 02جاء على لسانه خماطبا أساقفة فرنسا بتاريخ لالستعمار الفرنسي للجزائر وقد 

اهلدف الذي حيمي رايتنا و يؤيدنا(...)إن  ئس متوجهني إىل اهللا بدعواتكم بأنتقيموا الصلوات يف مجيع الكنا
ائدة بفضل إىل حتقيقه من هذه احلملة جيب أن يرضي فرنسا و يعيد هلا شرفها و يعود على املسيحية بالف نصبو

 .221العناية الربانية..."

و مت تعيني القس(أنطوان أدولف  م1838وقد بدأ التبشري الرمسي يف اجلزائر بتأسيس أسقفية اجلزائر سنة 
، وكان تركيزه يف عملية التبشري داخل اجلزائر على م1846الذي دام حىت  222على رأسها  Dupuchديبوش) 

  .223رأى فيها حقال خصبا للتنصري من خالل املسألة األمازيغيةأمازيغ القبائل بالدرجة األوىل اليت 
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يعد ا:تفاق الذي جرى بين البابا(غريغرو السادس عشر و الملك الفرنسي لويس فليب حول تأسيس أسقفة في الجزائر، تم تعيين القس (ديبوش  
DUPUCH 1838أوت  25) بأمر ملكي مؤرخ في.  
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  .191نفس المرجع ، ص  



 

و ما ميز السياسة الدينية يف تلك احلقبة و باألخص للمناطق األمازيغية كمرحلة أوىل هو تكثيف النشاطات 
وجب جتماعية نظرا حلالة الفقر و البؤس اليت كانوا يعيشوا، و مب.و الرتكيز على اجلوانب اال224التنصريية املسيحية

 Bavyمت تعيني الراهب( بايف)  م1846فيفري  26مرسوم 
 وم 1846كثاين رئيس ألسقفية اجلزائر مابني  225

ومل خيرج هذا الراهب عن السياسة اليت كان ينتهجها سابقه و كان تركيزه هو اآلخر على املسألة  م1866
   .األمازيغية

ركز الكاردينال (الفيجري) على  Randonعلى يد اجلنرال( راندون) م1857بعد احتالل منطقة القبائل 
منطقة القبائل وقد اختارها لعدة أسباب إثنية و لغوية و كذا الوضع املعيشي املزري للمنطقة و الذي يرجع بعض 

زارها يف اليت  "عني احلمام"بعد تلبيته دعوة سكان  م1872املؤرخني نشاطه التبشريي يف املنطقة إىل شهر أفريل 
، ومن بني أهم األساليب اليت ارتكز عليها رجال الدين برئاسة الكاردينال (الفيجري) السياسة 226هذا التاريخ

تقدمي اجلوائز املشردين بالرتكيز على التعليم و اصة منهم اليتامى و خبخصيصا ألطفال اجلزائر من األمازيغ و  ةاملوجه
، ويف إحدى هجومات (بيجو) املسلحة 227راسة التنصريية بطبيعة احلاليف مزاولة الد او األموال ملن يبقى منتظم

(ضواحي اجلزائر العاصمة) بعد أن شتت "بوفاريك"طفال من قرية يف  250على القرى اجلزائرية، انتزع هذا األخري 
خماطبا إياه: "إم يتامى لقطوا   Brumeauldإىل األب (برميو) دها، وقام بتقدمي هؤالء األطفال عائالم و شر 

وقد أخذت املسألة األمازيغية يف عهد (الفيجري) منعرجا 228يف ساحات الوغى، ربوهم و اجعلوهم مسيحيني"
  خطريا أثر بشكل مباشر على سكان منطقة القبائل.

زة أراد ا أما املارشال ( ليوطي) فقد ركز على اجلانب الديين يف املغرب األقصى حيث كانت له سياسة ممي
يف منطقة  السيما، وقد بدأ يف نقل و استقدام أفراد من اتمع اجلزائري الذين مت تنصريهم 229تنصري أمازيغ املغرب

 .230القبائل لنشر املسيحية بني أفراد اتمع األمازيغي يف املغرب األقصى

سة (ليوطي) يف كل ااالت سيا ومع استقالته مت تنصيب املقيم العام (ستاك تيودور) الذي متسك بتطبيق
دعم راف و األحكام العرفية القدمية و ستعمارية يف عزل األمازيغ عن العرب و العودة إىل األعومتابعة السياسة اال

مت تعني املقيم العام الثالث  م1929شرح الدين املسيحي لألطفال، ويف نصريي و خاصة التعليم و بقوة اجلانب الت
هو اآلخر السياسة األمازيغية و قد صدر قرار بتأسيس جلنة لتسيري و تنظيم القضاء (سان لوسيان) الذي دعم 

  .231م1929ديسمرب  7األمازيغي يف 
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راھب، وھذا ما يؤكد أن سياسته  259وقد وصل عدد الرھبان إلى  25كنيسة بعد ما كانت  172س إلى قام بزيادة كبيرة في رفع عدد الكنائ 
  كانت واضحة وقوية لنشر المسيحية بقوة

226
  .199نفس المرجع، ص  

227
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اللغة العربية من ة ضرب الدين اإلسالمي و إن تبين رجال الدين املسألة األمازيغية يرجع باألساس إىل حماول
صال فكرة أن العرب الفاحتني هم غزاة و أن دينهم األول خالل إبراز العامل اإلثين و اللغوي لدى األمازيغ و إي

هو املسيحية، وهذا طبعا لتيقن املسحيني و املستعمر إىل أنه جيب كسر شوكة التكتل العريب األمازيغي اليت هي يف 
وي، وقد سة قوية تقوم على البعد الديين واللغاألصل واحد و حماولة إضعافها بإحياء النزعة األمازيغية يف إطار سيا

تفكيك قوا وتركيزه اقته إلضعافها واهليمنة عليها و ستعمار الفرنسي كثريا على اجلزائر ومنح كل قوته و طركز اال
ركز كثريا يف منطقة القبائل اليت كانت له فيها  ،على املسألة األمازيغية و ضرب اهلوية الوطنية من دين ولغة

   م.1912قصى مباشرة بعد فرض احلماية دراسات و جتارب طويلة نقلت إىل املغرب األ
  

  الفرع الثاني: اللغــة 
أرادت أن تكون دراسة تامة و غنية وذات  ادراسة لغوية حتتاج إىل أخذ اهلوية بعني االعتبار إذ ةإن أي

إن مة أمران متالزمان و متعادالن، و ألن اهلوية ذاا ال يكتمل مدلوهلا إال يف جوهر اللغة،"إن اللغة و األ ؛مدلول
، و للغة تأثري 232اللغة هي العامل األول يف تكوين األمة و نشوء القومية، وهي املعيار اجلوهري للتمييز بني األمم"

 د فكرهواضح وقوي على الفكر، فهي ليست جمرد ألفاظ و رموز فحسب، و إمنا متتد إىل أعماق اإلنسان فتحد
كل ما يصدر عنه من تصرفات تصبح مشروطة ذه اللغة فالذي يدقق املالحظة يف العالقة إرادته و عواطفه، و  و 

ذلك أوالها الباحثون مكانتها يف روري، فهي رمز الشخصية و السيادة؛ لبني اللغة و القومية جيدها عالقة تالزم ض
ة تعبري كاملة، وفلسفة حياة، مجيع االت اليت قد متس الفرد من طرق تفكري و عادات و تقاليد وقيم، و وسيل

الرباط املتني الذي يلف وحدة  إااللغة  و احملافظة عليها، وتزول بزوال لذا فإن األمة تبقى خالدة ببقاء لغتها
اتمع، و حيافظ على كيانه، وحيميه من التمزق و االندثار كما أقر بذلك (نيتسه): "اللغة تلزم الفرد يف حياته و 

 اكيانه، و تبلغ إىل أخص رغباته و خاطراته.إا جتعل من األمة الناطقة ا كال مرتاصا خاضعمتتد إىل أعماق  
 .233لقوانينها، إا الرابطة احلقيقية الوحيدة بني عامل األجسام و عامل األذهان"

أما خبصوص اللغة العربية اليت هي اللغة الرمسية و الوطنية لكل من اجلزائر و املغرب فقد عرفت اجلزائر   
هذه اللغة مع الفتوحات اإلسالمية، مث ازدادت متسكا و تواصال ا مع قدوم القبائل اهلاللية من شبه اجلزيرة 

إن اصة اللغة العربية الرتباطها بالدين اإلسالمي. وخبالعربية، وقد متسك الشعب اجلزائري و املغريب و األمازيغي 
موقع العربية باعتبارها لغة اإلسالم يعين أن دراستها باعتبارها لغة ثانية ستتنامى دائما مادام عدد سكان املسلمني 

صف القرن التاسع عشر حقبة انسجام ت، و قد كانت الفرتة بني الفتوحات اإلسالمية و من234يف منو و انتشار
افق تام بني العرب و األمازيغ، إال أنه يف احلقبة االستعمارية استخدم كل الوسائل املتاحة لتفكيك و حمو وتو 

و قد كانت سياسة املستعمر واضحة  ،الشخصية اجلزائرية من خالل إحياء النزاعات بني العرب و األمازيغ
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لهجات و اللغات املتداولة داخل الوطن ومل إلشعال نار الفتنة بني العرب و األمازيغ و فتح جمال النقاش حول ال
يكتف بذلك بل استبدل و انتهج سياسة فرنسية قوية دعمها بشكل كبري يف منطقة القبائل لقرب املسافة بينها و 

رد الفعل واضح يف مواجهة سياسة املستعمر من خالل مجعية العلماء  حدثبني اجلزائر العاصمة، إال أنه 
إصدار جرائد بإقامة املدارس القرآنية و يف احلفاظ على اهلوية الوطنية و اللغة العربية  ر فعالبدو  قامتاملسلمني اليت 
  ."البصائر"و  "كالشهاب"باللغة العربية 

خلفيات املستعمر اليت  أما بعد االستقالل كانت السلطة اجلزائرية على يقني تام بتبين التوجه العريب بقوة حملاربة
  اعلى أن اللغة العربية لغة وطنية و رمسية، وكانت اللغة الفرنسة تشكل حتدي م1963تور ه، وقد نص دستركها وراء

اصة مع نقص اإلطارات املتعلمة باللغة العربية خبوالزلت حلد اآلن بالنسبة للجزائر املستقلة يف ذلك الوقت و  اكبري 
تبع لربامج التعريب يف الدولة املتية وغريها، و تسيري الشؤون اإلدار مقارنة بالعدد الكبري من املفرنسني املؤهلني أكثر ل

مس وجود عراقيل كثرية و مفتعلة يف خمتلف مسريات التحوالت يف السلطة اليت حيركها التيار الفرانكوفوين الذي يل
  .ينشط بقوة يف دوائر النفوذ داخل النظام
ها، واتفق أصل هذه اللغة و انتمائدراسات عن ولقد كثرت البحوث و الاللغة األمازيغية هي لغة أفروآسيوية 

غري أن بعض ، "الليبيون"يطلق عليهم اسم  نهؤالء أن األمازيغية تنحدر من الليبية، وهي لغة أجداد األمازيغ الذي
كارل "يرى كما لغة مستقلة بذاا  هي منا إمازيغية ليست حامية وال سامية و يرون أن األ "كأمحد بوكوس"الباحثني 

   .سامية-يغية لغة متأثرة باللغات األفروآسيوية أي احلاموأن األماز  "برسه
هلجة غري أن هذه اللهجات تتحد يف القاعدة اللغوية املشرتكة بينها   11يتفرع عن األمازيغية ما يقارب   

   .األم هلجته اللهجات األمازيغية أن يتعلم اللهجة األخرى يف أيام إذا كان يتقن إحدىوميكن للناطق 
مل تنل قسطا مناسبا على غرار اللغات األخرى يف أحباث  األشارة إليه هو أن األمازيغيةوما جتدر   

للغات العربية والالتينية اليت  ديولوجيات دينية أو قومية كما حدثأالدارسني. ذلك ألن األمازيغية مل تدعم ب
سيحي للغة الالتينية لغة الدين املسالمي يف اتمعات اإلسالمية يف حني جعلت اكتسبتا اللغة الرمسية للدين اإلا 

  .ستعمار يف نشرها على نطاق واسعيف أوروبا قبل أن يساهم اال
نسان يف حني أن األمازيغية ظهرت مع اإل كما أن اللغات السامية مل تظهر إال يف األلفية الثالثة قبل امليالد  

مدة ترتاوح بني األلفية السابعة والتاسعة يف  "بتونس"هر ظنسان القفصي هو األمازيغي األول الذي واإل، القفصي
   .ف سنة عن اللغات الساميةآالقبل امليالد وهذا يعين أن األمازيغية أقدم بأربعة 

كتابة فينيقية ظهرت   اوقد كان يعتقد إىل وقت قريب أ "،التيفيناغ"وهو  لألمازيغية أيضا كتابتها اخلاصة   
متكنت من العثور على  )مليكة حشيد(غري أن الباحثة اجلزائرية  "نيساماسي"يف القرن الثاين قبل امليالد بفضل 

وتبني أنه  هفحوصات على تيفيناغ املعثور علي والباحثة هي مؤرخة وعاملة آثار أجرت ،لوحات كتب عليها بالتيفناغ
الكتابات  هو أقدم "تيفيناغ"وهو ما جعل البعض يرجح أن يكون  ىل ألف ومخسمائة سنة قبل امليالدإيعود 

  .نسانالصوتية اليت عرفها اإل



 

ىل األصل األمازيغي احمللي إ ابتداء من األصل الفينيقي "تيفيناغ"ذا كانت هناك عدة فرضيات حول أصل إو  
م من  الرغعلى يف أنه  )غابرييل كامبس وكارل برسه(ن األحباث مل تستقر بعد على حال، وهو مايلخصه كل من إف

كتابة قليلة الشهرة ولكنه قدمي لدرجة   يهف ،بعيد املنال "تيفيناغ"ملام بأصل ى اإلكل حماوالت التصنيف يبق
هذه الكتابة  أالف سنة قبل امليالد. ويبدو أن الثةثىل إالبدائي يكاد يعود  "تيفيناغ"تستحق االهتمام باعتبار أن 
ىل إنسان القفصي نسبة ائية قد ظهرت مع اإلالبدائي أو الكتابة الليبية البد "التيفيناغـ"األمازيغية اليت تسمى أيضا ب

، و بل أن البعض جيعلها حروفا مقروءة ،كرسوم بدائية قابلة للقراءة  "تيفيناغ"هر ظالتونسية. حبيث  "قفصة"مدينة 
  .م2003املغرب للكتابة األمازيغية بصفة رمسية سنة  مت اعتماد

يا فقط، ومن ، بل كان تداوهلا شفهأا ليست مكتوبة السيمابقيت اللغة األمازيغية صامدة ملدة زمنية طويلة 
منعزلة يف األمازيغ يف مناطق جبلية وعرة و  بني أهم العوامل اليت ساعدت على صمودها العامل اجلغرايف، إذ متركز

إضافة ، تماسكة غري منعزلةمو التكتل على شكل قرى و مداشر و  جتماعاطق أخرى صحراوية أدى م إىل االمن
فالكثافة السكانية اهلامة سامهت دون توغل من طرف  ،ساعد على صمود هذه اللغةالذي امل الدميوغرايف العإىل 

  العناصر األجنبية.
فريقيا بعد أن اختار األمازيغ طوعا أو كرها اخلطني إيف معظم مشال  "تيفيناغ"ة بأجبدية لقد تعطلت الكتاب

املعهد امللكي للثقافة  وقد اختار، الكتابة ارق حافظوا على هذهو ط بالنيغري أن األمازيغ املسم الالتيين والعريب
وذلك  ى باهتمام العديد من الباحثني الناشطني يف احلقل األمازيغيظجعله حيو اخلط  األمازيغية باملغرب هلذا

جممل  عصرية حاول استيعاب "تيفيناغ"وبالفعل فقد خرج املعهد بكتابة  ،لتطويره وجعله قادرا على مسايرة العصر
هي أول هيئة تم و - ، إال أن احملافظة السامية ألمازيغية يف اجلزائر احلروف اليت تستعملها خمتلف اللهجات

تارة احلروف فتارة تستعمل "التيفيناغ" و  ،على احلرف الذي تكتب به األمازيغية مل تستقر - باملوروث الثقايف
  الالتينية.

وقد  م1912مارس 03بعد فرض املارشال (ليوطي) على السلطان املغريب معاهدة احلماية يف فأما يف املغرب 
محاية املركز الروحي و املكانة األدبية و التقليدية للسلطان ضد أي خطر يهدد شخصه تعهدت "فرنسا" مبوجبها "

عن  "عبد احلفيظ"زل السلطان و عرشه" كما مت تعيني املارشال الفرنسي (ليوطي) مقيما عاما عليها، بعد ذلك تنا
ذي ستعمار الفرنسي نفس النهج املتبع يف اجلزائر وال، اعتمد االم1912أوت  12يف  "يب يوسف"العرش ألخيه 

ام بني العرب للمجتمع املغريب و إنشاء تناقض وانقسأساسا على حماولة مسخ الشخصية العربية اإلسالمية  اعتمد
اإلستعمار الفرنسي املغرب  ، وقد دخلاملغربيف حاوالت املارشال (ليوطي) و األمازيغ، وهذه السياسة بدأت مب

باألخص اجلانب الثقايف الذي متثل يف إنشاء املدارس الفرنسية على حساب املدارس و املؤسسات فيها  ومس
العربية، واملالحظ من السياسة االستعمارية هي أعمال دف بالدرجة األوىل إىل عرقلة التطور الثقايف العريب 

ارس الرببرية جيب أن تكون خاليا :"إن املدعن هذا يف كتابه مغرب الغد "ماريت"قال الكولونيل إذ باملغرب، 



 

اصة خبجتسد ذلك و  235للسياسة الفرنسية و أدوات للدعاية، بل ال بد أن تكون مراكز تربوية باملعىن الصحيح..."
و ترسيم القانون العريف األمازيغي بإحداث حماكم عرفية باملناطق  م1930ماي  16 بعد صدور الظهري الرببري

مبثابة النقطة احملورية اليت بىن عليها اإلستعمار سياسته لفصل الدين عن القضاء يف كان   هذا القانوناألمازيغية 
  ية  و بداية لفتح باب االنقسامات.املناطق األمازيغ

إن جمهودات املقيم العام (ليوطي) كانت دف إىل إجناح مشروع إدماج اتمع األمازيغي يف اتمع  
يف منطقة املغرب األقصى وهذا يف نظره سيضمن مستقبال  "فرنسا"الفرنسي، معتقدا أنه ضروري لبسط نفوذ 

- م1912سياسة (فرق تسد) ل اواضح اللمغرب اعتماد "ليوطي"، وقد كان حكم استمرارية الوجود الفرنسي
و كانت سياسته مرتكزة على العنصر األمازيغي يف املغرب لكثرة عددهم و استفاد كثريا من اخلربة اجلزائرية  م1925

بإنشاء املدرسة العليا للغة و األدب العريب و اللهجات األمازيغية، وقد  م1912يف هذا اال، فقد قام يف عام 
العرب، وهذا ما ذهب ي اجلزائر من مدنيني و عسكريني إلجناح سياسته لتفرقة األمازيغ و ساعتمد كثريا يف جتنيد فرن

تقتضي بوجوب القضاء على  "فرنسا"أكد فيه على أن مصلحة  م1921إليه صراحة عندما أصدر منشورا يف 
 :ن أساسيان مهاعنصري، وركز يف ذلك على 236إثارم ضد الشريعة اإلسالميةمازيغية، و العربية يف كل املناطق األ

و يؤكد بأنه ال جيب أن ترتك اللغة العربية يمن على التعليم يف املناطق األمازيغية ألا تؤدي  ،التعليم و القضاء
اللغة الفرنسية أما القضاء فقد عمد إىل استبعاد الشرع و استبداله وهو ها عن إىل اإلسالم وفرض بديل

 .237بالعرف

ئيس اجلمعية املغربية للبحث و التبادل الثقايف)خبصوص اللغة األمازيغية بأا املرجع (ر  "ابراهيم أخياط"يقول 
قطيعة مع هذه اللغة ينتج  ةومن مث فإن أي ،األساسي لتحديد ذهنيتنا و شخصيتنا و انتمائنا الفكري و احلضاري

ندثار يف  يف صيانة شخصيتنا من االة أساسية عنها انفصام يف كياننا الثقايف و الدفاع عن اللغة األمازيغية هي رغب
 .238كيانات و ثقافات أخرى

على السؤال ملاذا  لذلك فإن البعد اللغوي للقضية األمازيغية يف إطار الثقافة املغربية حيمل يف طياته اجلواب
ثقافية، تعميق هذا البعد و إبرازه يستوجب طرح املسألة من منظور الوضعية اللغوية و الفإن بالتايل األمازيغية؟ و 

للوقوف عند التصور املوضوعي ملا جيب أن يكون عليه بنيان النظام اللغوي يف اخلريطة الثقافية الوطنية، فإذا عاجلنا 
، لذلك عرب التاريخاألمور بعقالنية نكشف أن األمازيغ هم أشد الناس حرصا على خدمة اإلسالم و أداء واجباته 

و إمنا ضد اإلقصاء و التهميش من قبل أناس حمسوبني على اإلسالم و  فاألمازيغية ليست ضد اإلسالم و العربية،
اجلوانب اإلجيابية و ما أكثرها و ال نركز على يف ملاذا ال جنسد العالقة بني اللغة و الدين نتساءل العربية، وهلذا 
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جتماعي و نكتفي تالقينا التارخيي، و انسجامنا االملاذا ال نركز على تالمحنا العقدي، و ؟ و اجلوانب السلبية
  .باجلوانب االجتماعية اليت تبين جمتمعنا و نركز عليها دون غريها

يف مقال له مبجلة البالغ املغريب بعنوان(الرتاث و مشروع املستقبل) بأن تراثنا  "علي صدقي أزايكو"و يضيف 
ألصول على املستوى النظري و عتبار واحد من هذه اية و االسالمية و العربية و عدم ااحلايل هو مزيج من األمازيغ

 .239العلمي ال ميكن أن يؤدي إىل فهم جيد وسليم هلذا الرتاث

ردنا يقول يف هذا الصدد: "...أما اذا أ(رئيس احملافظة السامية لألمازيغية يف اجلزائر) "آيت عمران حممد"أما 
مور يف نصاا: و هو أن العروبة احلديث عن العروبة و األمازيغية و اإلسالم، فهذا يتم يف إطار واحد يضع األ

عربية استقرت يف مشال إفريقا.وهلذا فإن العربية كأداة  أتت مع الفتوحات اإلسالمية، ومل تأت عن طريق شعوب
تصال و اإلسالم كديانة كونية جاءا ليالقيا شعبا بثقافة وهوية خمتلفتني هو الشعب األمازيغي.ومن يقول اليوم لال

فهو حمق ومن يقول اجلزائر مسلمة فهو حمق ومن يقول أن اجلزائر عربية هو أيضا حمق، إال أن  أمازيغيةأن اجلزائر 
وحدة كل هذه األبعاد يف الشخصية اجلزائرية هي وحدها الكفيلة بالتعبري عن حقيقة وواقع اإلنسان اجلزائري و 

 .240اجلزائر"

و التعامل معه مرتبط باالستقرار السياسي الذي يشكل من وجهة نظر  مقاربة واقع التعددية اللغوية إذاً إن 
رتبطة بالقضية اللغوية ال يتم ن معاجلة اإلشكاالت املوبقاء و استمرار النظام، لذلك فإالدولة شرطا أساسيا لتأمني 

تم يف االجتاه الذي يؤمن ستقرار السياسي و معاجلة القضية اللغوية غالبا ما يباه إليها إال إذ شكلت ديدا لالنتاال
احلفاظ على مكانة املؤسسة امللكية باعتبارها الثابت يف النظام السياسي املغريب، و كل القضايا األخرى املرتبطة 
باللغة و الثقافة تعترب حساسيات ذات طابع اندماجي و التعامل معها ال يتم بطريقة اإلقصاء بل باالحتواء، وهي 

  .241لكية من مآزق عملية سقطت فيها اجلزائرطريقة أخرجت املؤسسة امل
 

  المطلب الثاني: في معنى المشروع المجتمعي 
وجود قاعدة للتعاقد االجتماعي  يرى املفكر املغريب (عبد اإلله بلقزيز) أنه يقصد باملشروع اتمعي

السياسي و الثقايف، حول الثوابت العليا لألمة و الدولة بني خمتلف اجلماعات االجتماعية و القوى السياسية، و 
عقدا مكتوبا أو اتفاقا شفهيا مجعيا، ذلك أن املهم يف األمر أن يكون  Consensusوقد يكون هذا االجتماع 

 .242مبادئه املعلنةهذا االجتماع قد تولد عن تراض ميثل اإلدارة الوطنية يف 
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أما (منري شفيق) فريى أن املشروع اتمعي هو اإلمجاع الوطين الذي حيل اإلشكال املتعلق بشرعية القيم السياسية 
سرتاتيجية العليا، كما يشمل املسائل املتعلقة لوطين على النظام و الدولة، و االللدميقراطية، و ذلك باالتفاق ا

  .243دينية، االنتماء، ولو ضمن خطوط عريضةباهلوية الوطنية، املرجعية ال
وعليه فاملشروع اتمعي هو عبارة عن إمجاع وطين يتضمن عقيدة سياسية (شكل النظام، املعارضة، 

جلميع القيم العليا دون حذف أو ميش،  التداول على السلطة، مكونات اهلوية الوطنية...) حبيث يكون شامال
ب فيما بينها من جهة و مع الشعب من جهة أخرى، حبيث يتحقق وفاق هذه القيم جمموع النخ معوتنسجم 

  ن األمر.كيوطين يكون مبثابة إطار ال ميكن جتاوزه أو نفيه مهما 
يؤدي إىل  يأي مشروع جمتمع و تشخيص إشكالية اهلوية، وبغياب ويساهم املشروع اتمعي بعالج

روز منه ب، و لة من االغرتاب عن الوعي و السياق التارخيييؤدي إىل حاكما تغييب االنسجام بني مقومات اهلوية،  
وكل ذلك يؤدي إىل روح العداء و الرغبة يف االنتقام من اجلسم اآلخر املقرتن  القطيعة بني اإلنسان و بيئته،

باالنفصال الوجداين عن الواقع، وهو ما يكرس عقدة النقص اهلدامة، وضعف االجتاه اآلخر وفقا لنظرية الغالب و 
، أما يف حالة غياب املشروع اتمعي، فإنه يعم 244"ملالك بن نيب"، و القابلية لالستعمار "البن خلدون"املغلوب 

وهو ما يفرض بدوره العنف الذي يساعد  ،اصة منها اهلوياتيةوخبالالستقرار، نتيجة لنزاعات عرقية ولغوية من و الأل
مع التغريات الدولية الراهنة و بروز هيئات دولية تقر بإمكانية التدخل  السيمابشكل أو بآخر على تأزمي الوضع، 

  اخلارجي حبجة دعم و محاية األقليات، وهو ما يعرض السيادة و الوحدة الوطنية للمزايدة.
كما يصبح اجليش جيش السلطة ال الدولة ويفتح   اواحد اوبغياب مشروع جمتمع تصبح السلطة و الدولة مفهوم

 االستقرار السياسي الذي جيعل من القيم الدميقراطية مهددة ومن مث يفرض على املعارضة استعمال بذلك ثغرة يف
  .245وسائل غري سلمية للدفاع عن مواقفها

 
 واالنتماء الهوية المطلب الثالث: أزمة

 وغموض الدور وارتباك بالتشتت فيشعر هويته، حتديد يف الفرد يفشل عندما تنشأأزمة اهلوية 

  .االجتماعية العالقات وضعف اآلخرين عن اهلدف،واالنعزال
املغرب، روع اتمعي يف كل من اجلزائر و و تعترب أزمة اهلوية من بني أعقد اإلشكاالت اليت تعيق بناء املش

وحتبط كل حماولة للتقدم و النهوض و ذلك من خالل ما تفرضه من انشقاقات و تناقضات على املستوى 
ترتكز على ساللة فإا اهلوية اإلثنية أما  ثقايف و الذي ينعكس بدوره على اجلانب السياسي،االجتماعي و ال

امح السياسية لبلوغ استقالل مشرتكة، وعلى إرث ثقايف مشرتك سببه الساللة املشرتكة أكثر من تركيزها على املط
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ذي غالبا ما يسوغ حبجج تتمحور حول اهلوية القومية ترتكز على احلدود السياسية و االستقالل الذايت ال ذايت.
  .246اإلرث الثقايف املشرتك، حيث العنصر اإلثين مع ذلك متعدد ال ميكن تفاديه

تعمل اهلوية و تساهم من خالل انسجامها و توافقها يف القيم اليت تركز عليها، و العالقات اليت تشجع على  
من  ، حل التناقضات الشخصية و االجتماعيةو بنائها يف إعادة بناء الشخصية و إدراجها ضمن السياق التارخيي 

املصري املشرتك، ذلك أن اإلنسان الذي يدرك من  مث تالزم فكرة الشعب الواحد، األمة الواحدة، الوالء املوحد و
  هو ؟ فإنه يعرف بالضرورة ماذا يريد؟ أي الربط بني اهلوية و املصلحة.

 يسري وال وليس ضعيفاً، وحيداً  ليس اإلنسان بأن شعور النفس، ميأل بالثقة فردي شعورفهو  أما االنتماء

 سواء اهول، ضد عنه تدافع أن ميكن من مجاعة جزء)الفرد أي(وأن السند، ميلك هو بل جيهله، عامل يف منفرداً 

 نتيجة  وذلك اإلنسان، عند االنتماءات وتتنوع ،آخر شيء أي أو قاهرة ظروفاً  أو معادية قوة اهول هذا كان

 االنتماء :يف شيوعاً  وأكثرها االنتماءات أنواع أهم إجياز وميكن البشرية، احلياة تشهدها اليت املتعددة للتطورات

 والسياسي) القومي االنتماء والزماين، املكاين االنتماء، أو احلزيب املذهيب، الديين واأليديولوجي االنتماء العرقي،
 حيدث وقد تعارض، دون واحد وقت يف االنتماءات من عدد بني واتفاق تزامن وجود إمكانية مالحظة وميكن

 داخله يف عمقاً  األكثر االنتماء النهاية يف يفضل لكنه صراع يف الفرد ويقع أكثر أو انتماءين بني وخالف تعارض

 .رأسها على الديين االنتماء يقف اليت التعويضية االنتماءات مفهوم حينها ويظهر قيمه، مع توافقاً  واألكثر

 اليت الدور اجلماعية وهوية باهلوية ارتباطاً  أكثر وهو الذاتية، اهلوية أشكال من شكالً  ميثل اإلنتماء فإن لذا

 حظي وقد اهلوية، أبعاد من امهم ابعد االنتماء ويكون الذايت، اجلانب بعد الذاتية للهوية الثانية الركيزة متثل

 من الدراسة إىل حباجة -واإلسالمي العريب يف عاملنا -يزال ال أنه إال الغرب، يف الدراسات من العديد باهتمام

  .نفسية وجهة
الذي يعيش يف وسط لغوي متعدد ال يشعر فيه باالرتياح ال يتمكن من إتقان أي لغة ويصري (أميًا متعدد  إن

 ةاصة املعرفة. فهو حمروم حىت من هويته لكونه ال يعرب عنها بأيخباللغات). أي أنه ال نفاذ لديه إىل أي شيء و 
ويكون رد فعله االكتئاب، املرض والعنف ضد قطع اللغة يعين قطع قدرة املرء على الكالم. فعالقة ذات شأن، 

 نسفه وضد غريه.

اجلزائر تعاين ظواهر تثاقف تنجر عنها مشاكل نفسية داخل شخصية اجلزائري، ومن هنا تقوم عالقات فوعليه 
صراعية، إذ هو يف حرية أمام ثقافة ذات توجه حداثي، تنقلها وسائل اإلعالم، وثقافة ذات توجه تقليدي تنقلها 

امللجأ)، وآليات التثاقف هي مصدر تنافر يف نظام املعايري املرجعية، مما أفسح اال لتطور صراع مزدوج -يم(الق
داخل الشخصية وبينها وبني غريها. ويف هذا اإلطار تندرج إشكالية اهلوية. وقد يتخذ البحث عن اهلوية أشكاًال 

سم هذه األشكال عامل الكبت الذي ميكن اعتباره متعددة: اكتئاب، مطالبة، مقاومة، عدوانية، عنف... وتتقا
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بية (فرنسية حتديداً)، حداثية التوجه، تعرب عنها وسائل ه يف حرية بني ثقافة أور الزمة ملشاكل اجلزائريني. حبكم وجود
يل اجلديد امللجأ)، فإن اجل-اإلعالم، وثقافة جمموعة االنتماء (األمازيغية أو العربية) تقليدية التوجه، تنقلها (القيم

من اجلزائريني يعيش يف التباس بشأن اهلوية. وتأيت أزمة اهلوية من قطيعة وحدة احلس وغياب املعامل. وإذا كان 
"التفاعل بني اهلوية الشخصية واهلوية االجتماعية" غري سوي فإنه (قد يتسبب يف خلل بني التطلعات الشخصية 

امللجأ) جلانبها -ون إىل (القيمفق أزمة اهلوية جتعل األفراد يلجأتراوالقيود االجتماعية هذه األزمة الوجودية اليت 
األيديولوجي اآلمن. وهذه املعامل اجلديدة التعويضية األكثر جذبًا تتمثل يف (املقدس) بالنسبة للبعض، واللغة األم 

 .247بالنسبة للبعض اآلخر

ي، حيث أصبحت العربية لغة الثقافة ولغة بدأت عملية االستعراب كما هو معلوم يف القرن التاسع امليالدوقد 
البالطات السياسية، ولكن ال يفوتنا األمر أن اهلجرة اهلاللية اليت صحبت حركة االستعراب كانت نكبة شنيعة 
يسرت إخضاع املنطقة للثقافة العربية، ولكن يف نفس الوقت شكلت ايارا للبالد مل تنهض منه، ورغم أن املنطقة 

و القبائل اهلاللية، إىل أن باب الصراع الثقايف بني الثقافتني األمازيغية و األمازيغ لعسكري بني جتاوزت الصراع ا
مسح للثقافة العربية يكلة علمية أكثر  نيتالعربية فتح على مصراعيه، ولو أن الطابع الديين الذي طبع صراع الثقاف

الثقافة األمازيغية يغلب عليها التقليد وعدم التجديد يف تنظيما يف املؤسسات و املعاهد واملدارس العليا بينما ظلت 
، "بالد الرتك"و "فارس"عكس ما حدث يف بالد على املناهج واملؤسسات، مما جعل عملية االستعراب ممكنة، 

حيث مت أسلمة هذه احلضارات دون أن تتعرب، فحافظت هذه احلضارات على هويتها يف مواجهة اهلوية العربية، 
شكلة اهلوية تربز يف منطقتنا، بسبب حالة االستعراب ما يف مشال إفريقيا، ومن مث بدأت عندن عكس ما حدث

 .248اليت لبست عباءة نشر الدين اإلسالمي، واختفت يف جلبابه

ات من القرن املاضي، وتطورت مع ة األمازيغية احلديثة إىل الستينتعود جذور احلركة الثقافيف "املغرب"أما يف 
، والذي ركز على حتديد املطالب الثقافية األمازيغية القائمة "أكادير"بداية التسعينات يف إطار ما عرف مبيثاق 

على إعادة االعتبار للغة والثقافة والتاريخ األمازيغي، لكن ضمن مقاربة تركز على التنوع يف إطار الوحدة، وتعترب 
هوية متعددة األبعاد، وتنأى عن االصطفاف لصاحل هذا الطرف أو ذاك يف الصراع السياسي أو  اهلوية املغربية

الفكري الدائر يف املغرب، بل وعلى العكس من ذلك اخنرطت يف دينامية االنفتاح على خمتلف األطراف السياسية 
ه السجال حول احلرف املطلوب والفكرية واملدنية يف اتمع املغريب، لكن منذ صدور البيان األمازيغي وبعد

اعتماده لكتابة اللغة األمازيغية بدأت إرهاصات التمايز اإلديولوجي يف خطاب احلركة الثقافية األمازيغية، وهي 
إرهاصات أخذت تتضح يف السنوات األخرية لتحول اخلطاب األمازيغي من جمرد فاعل يف إدماج األمازيغية  

إىل فاعل يف التدافع اهلويايت ككل يف املغرب. ما سبق جنده بوضوح أكرب عند كمكون من مكونات اهلوية املغربية 
  :أمهها القضايا من عدد رتكيز علىالاألمازيغي، والذي يتسم خطابه األمازيغي ب التوجه العلماين داخل التيار
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طالبة بفصل السلطة عن الدعوة لسمو املرجعية الدولية على املرجعية اإلسالمية، والدفاع عن العلمانية وامل-       
الدين، وإعادة بناء التقابل املوهوم بني األعراف األمازيغية واملرجعية اإلسالمية يف جمال التشريع، وذلك يف جتاهل  

من اجتهادات عرفت حتت اسم العمل  "سوس"كبري للتاريخ األمازيغي يف اال، وخاصة ما صدر عن علماء 
  السوسي.

جتاه حتجيم هذا البعد، وصوال إىل اعتبار االدفع يف إعادة صياغة التاريخ املغريب يف مناهضة البعد العريب و  - 
العرب عند بعض متطريف النزعة العلمانية القومية جمرد غزاة سيأيت زمن عودم إىل الشرق، مع التأكيد على أحادية 

  .ليست إال وافدة ومؤثرةاهلوية املغربية وارتكازها بشكل أساسي على األمازيغية، وأن باقي األبعاد 
القول بأن احلركة األمازيغية عنصر توازن ميداين إزاء تنامي احلركة اإلسالمية، وأا متتلك القدرة على توفري  - 

  األساس الثقايف واالجتماعي لذلك، بعد أن فشلت التيارات اليسارية يف إجناز ذلك.
حالة الالمباالة إزاء القضايا اإلسالمية والعربية مثل القضية الفلسطينية، وهي حالة تصل عند بعض  - 

املغالني يف النزعة القومية مستوى دعم التطبيع مع الكيان الصهيوين واالخنراط احملموم فيه، واليت بلغت مستوى 
اإلسرائيلي لالستفادة من  "ياد فاشيم"قبل معهد  من نشطاء احلركة الثقافية األمازيغية من 20استضافة أزيد من 

 "سوس"دورة يف جمال تدريس اهلولوكوست والقيام حبملة إعالمية مكثفة للرتويج هلا، حيث ظهر أن تأسيس مجعية 
 .أمثر يف توفري األرضية هلذا االخرتاق الثقايف م2007ة للصداقة األمازيغية اإلسرائيلية يف يوليوز يالعامل

هوية متعددة األبعاد، إذ  أحادية اهلوية املغربية، كان اخلطاب األمازيغي يف البداية يتسم بالدفاع عنوخبصوص 
على أن اهلوية املغربية  م1991 أوتالصادر يف  - حول اللغة والثقافة األمازيغيني باملغرب  "أكادير"نص ميثاق 

يب والبعد اإلفريقي والبعد الكوين، وهي أبعاد ال تتمثل يف كل من البعد األمازيغي والبعد اإلسالمي والبعد العر 
ميكن اختزاهلا يف بعد أو منوذج واحد على حساب األبعاد األخرى، ويظهر تكامل وانصهار هذه األبعاد كلها يف 

ة لإلنسان اللغة والفكر والعادات والتقاليد ومظاهر احلضارة، من عمران وفنون وآداب وغريها من اجلوانب احلياتي
جند أن عددا من الفاعلني يف خطاب احلركة األمازيغية يتحدث عن اجلوهر  من الزمن عقديب، وبعد حوايل املغر 

مشروع الورقة الثقافية املؤمتر  األمازيغي للثقافة املغربية، وأن بقية األبعاد ليست إال مؤثرات وافدة (مجعية تاماينوت
  ).م2002الوطين جلمعية تاماينوت يف أبريل 

الرغم من حرصها على على ة وقومية طارئة على األمازيغية، وجهات اآلنفة اختيارات إيديولوجيتعكس الت  
أن جتد هلا موطئ قدم يف التاريخ األمازيغي، إال أن الشواهد املضادة كثرية، مما جعل تلك املواقف ذات عالقة 

الذي قطع فيه املغرب أشواطا مقدرة بعد حمدودة بالتوجه املشروع حنو إعادة االعتبار للغة والثقافة األمازيغية، و 
إحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، واختياره لنهج معتدل ومتوازن يف تدبري هذا املسار، لكن ما سبق يقدم 
مؤشرات عن حتول يف املشهد األمازيغي له آثاره الدالة على حركية التدافع حول اهلوية يف املغرب، وذلك يف ظل 

  .249سالمي أمازيغيتبلور توجه إ
                                                           

249
 .20/12/2011تصفح بتاريخ  ،www.maghress.comمصطفى الخلفي، ا�مازيغية و التدافع الھوياتي بالمغرب،  



 

عدم توفر إطار سياسي واضح ساهم يف تأزمي املسألة من خالل مصادرة ملقومات اهلوية الوطنية وقد أدى 
ال جيوز لألحزاب السياسية أن تؤسس على بأنه تنص "يف ظل احرتام هذا الدستور  م1996من دستور  42فاملادة 

أساس ديين، أو لغوي، أو عرقي، أو جنسي، أو مهين، أو جهوي، و ال جيوز لألحزاب السياسية اللجوء إىل 
الدعاية احلزبية اليت تقوم على العناصر املبنية يف الفقرة السابقة"ن غري أن واقع املمارسات السياسية يف اجلزائر يثبت 

ا و أن األحزاب السياسية ال ميكن أن تباشر أعماهلا إال باالرتكاز على هذه العناصر املذكورة يف عكس هذا متام
 .250من الدستور 42املادة 

إن خمتلف األزمات اليت شهدا اجلزائر و املغرب األقصى كان أساسها حماولة الشعب استعادة مقومات  
أساليبه القمعية لفرض سيطرته، وعليه فأزمة اهلوية يف البلدين هويته الدينية و اللغوية اليت شتتها االستعمار بكل 

شكلت أحد أهم األسباب الرئيسة يف إعاقة بناء املشروع اتمعي، من خالل ما تفرضه من تناقضات اجتماعية 
ية، و ثقافية و اليت تؤثر بدورها يف اجلوانب السياسية وهو ما يؤدي إىل تغييب أرضية مشرتكة حول اهلوية الوطن

  بشكل يساهم يف ضمان احلد األدىن من االتفاق اتمعي.
  

    المطلب الرابع: بناء المشروع المجتمعي 
ال شك أن بناء مشروع جمتمع ال بد له من إرساء املقومات األساسية اليت تساهم يف توفري األرضية من 

األصل أضداد للمعوقات اليت أدت إىل خالهلا يكون املشروع اتمعي نتيجة حتمية بتوفري هذه األسس، وهي يف 
إذ أننا جند  ،االجتماعي- و من أهم هذه املقومات يف هذه الدراسة، التكامل السياسي ،تغييب املشروع اتمعي

ثوابت األمة فمنهم من زال تتجادل و تتصارع حول مبادئ و يف كل من اجلزائر و املغرب األقصى أن األغلبية ال ت
نهم من يعكس و مالسياسية واالجتماعية و  األحكام الشرعية يف كل مناحي احلياةار الديين و يينادي إىل إدماج الت

ني ينادي بفصل الدين عن الدولة، ونفس الشيء يقال عن اللغة اليت هي أساس اجلدال القائم بينفي هذا املقوم و 
بقيت من خملفات مقومات الشعبني و خيلة عن مبادئ و ننسى اللغة الفرنسية اليت هي داللغة العربية و األمازيغية و 

  االستعمار.
فعلى القوى الفاعلة يف اتمع ال بد من عالجه، وبالتايل فأما االختالف حول قيم و مبادئ الشعب 

املهيمنة على النظام أن تتخلص من أنانيتها و احتقارها هلوية الشعب لتحقيق أمن هويايت، إذ من غري املقبول أن و 
هويته و تارخيه و قيمه اليت هي حقيقة تارخيية  راعىلبناء املشروع اتمعي و يف نفس الوقت ال تيتم توجيه اتمع 

السياسي االجتماعي هو"حالة من التماسك نقوم بني أعضاء اتمع -ال ميكن إنكارها، وعليه فالتكامل
أكثر منه  مبنيا على القبول و الرضاالتفاعل السياسي، و تتضح يف درجة التفاعل احلالية بني أعضائه، ويكون هذا 
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  .192-190، ص ص 1999، 2بيروت، ط



 

يف مسألة ألجل التعاون إلجناز مهم ع األطراف و يكون مبقتضاه العمل لتزم به مجي، أو هو اتفاق ت251على القهر"
  سرتاتيجية هي إرساء املشروع اتمعي.اهلوية و ا

الشرعية الدستورية، وبالتايل  و هذا يكون باالستناد إىل ،املقوم اآلخر هو الدميقراطية أو البناء الدميقراطي
إذ ال  ،الدستوريةد األدىن من اإلرادة اجلماهريية و وهذا بتحقيق احل ،توفري اإلطار األمثل لتحقيق املشروع اتمعي

يتمتع النظام السياسي بالشرعية الدستورية لتمكني التوافق بني خمتلف القوى  ندون أاألمر ميكن حتقيق هذا 
ية، مبعىن أن عملية االنتقال الدميقراطي حمكومة بأن تكون حمل توافق جمتمعي حىت تصبح السياسية و االجتماع

  ممكنة ما يؤدي و يساهم يف بناء الشرعية الدستورية و إرساء املشروع اتمعي.
هذا لية يف تغييب املشروع اتمعي و من جهة أخرى الوعي السياسي بني اجلماهري يتحمل قدرا من املسؤو 

فيه من  هما حيصالصحيح ريات الواقع السياسي و الوعي السياسي لديه، فالوعي السياسي هو اإلدراك  من خالل
يف بناء املشروع اتمعي  - كما ذكرت- ، ولتحقيق هذا الوعي السياسي الذي يساهم 252أحداث و تطورات

ل غري صائبة لينتقئبة و درة على فهم االجتاهات الصاجيب توفر عدة مكونات أمهها، شعور الفرد بتملكه لق
لقنوات السياسية املختلفة ا على النظام السياسي  منفتحلالستعداد للمشاركة السياسية وهنا ال بد أن يكون ا

ترك اال أمام املواطن بالتمعن أكثر يف قناعته اليت يراها ختدم مصاحله العامة تمرير و توضح براجمها السياسية و ل
بأمهية املبادرة يف املشاركة لصياغة السياسة العامة للبالد، ولتوفر هذه  ا قوي اً اطن شعور للمو  يعطيواخلاصة، هذا ما 

العناصر املرتابطة يكون هناك جتسيد حقيقي للمواطن بوعيه السياسي و يتلمس ذلك يف مبادراته احلقيقية لبناء 
  املشروع اتمعي.

اصة يف التشجيع على قيام املسؤولية خباألحزاب السياسية و  متارسهو ال ننسى الدور الفعال الذي جيب أن 
حيث تعمل على بلورة املصاحل و صياغتها و جتميعها و من مث حتقيق الوحدة  ،السياسية داخل اجلماعة الوطنية

تعميق و ذلك بتوحيد البىن اجلزئية (االثنية و اإلقليمية و االجتماعية) إىل مستوى الوطنية و العمل على  ،الوطنية
  .253الشعور باملواطنة اليت تتخطى االعتبارات الطائفية و العرقية و القبلية لصاحل االرتباط الوطين

وكذلك من أهم شروط حتقيق مشروع جمتمع، االعرتاف املتبادل بني االمازيغية و العربية و االسالم وهذه هي  
، كذلك وجب كل طرف يدافع عن آرائه وميوالتهه  إذ أن ،اليت تعيق صياغة بناء مشروع جمتمع يف اجلزائر و املغرب

صادق وصريح االول و االخري املصلحة العامة اليت تساهم يف اعطاء مفهوم  هن كل طرف هدفحتديد واثبات أ
  .كمن اثبات عدم الوالء ألجندات خارجية لديها مصاهلا يف التفكيك اتمعي داخل الدولةلألمن اهلويايت وهنا ي

أزمة الشرعية و نتيجة مجلة من العوامل على غرار أزمة اهلوية،  ي كاناملشروع اتمعوذا فإن غياب 
غياب الوعي السياسي لدى اجلماهري إىل جانب غياب اإلرادة السياسية اليت متثل العامل األساسي يف و الدستورية، 

تطرح دائما  العالقة اليتة أهم نتائج غياب هذا املشروع ما زالت مسألة اهلوي فإنو  ،جناح أو فشل أي مشروع
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   270- 261ة الوطنية و مشكلة ا�قليات في إفريقيا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ص ص عبد الس#م بغدادي، الوحد 



 

بعد التوجهات التعصبية و غياب إرادة فعلية لتحقيق األمن  ا وخباصةضمن اخلطاب السياسي، وأصبح أمنها مهدد
مهدئات يف معظم األحيان ال تدوم طويال،  اءعطإ إىلالنظام دائما و يسعى اهلويايت يف اتمع املغريب و اجلزائري، 

سياسي لعالج أزمة اهلوية و رجوع السلطة - عي احلقيقي ال بد من حتقيق تكامل اجتماعيإذ لبناء املشروع اتم
  إىل اتمع و ذلك باعتناق قيمه و ثوابته و مراعاة هويته و مطالبه أي إعادة االعتبار للهوية الوطنية.

يع املنظمات السياسية على "أملنا أن تعمل مج قائال: عميد املعهد امللكي لألمازيغية "أمحد بوكوس"وهذا ما يؤكده 
مساندة املعهد يف أعماله و أن تندرج األمازيغية يف تصورها و براجمها حىت تساهم فعال يف بلورة املشروع اتمعي 

  .254الدميقراطي احلداثي املنشود"
  

  
  

 

 

 

  المبحث الثالث 
  مدى شرعية المطلب األمازيغي

  المشروع السياسي المطلب األول: األمازيغية بين البناء الثقافي و
هذا البيان الذي يعد أرضية تعمل اليوم جلان و مجعيات خمتلفة على تفعيل بيان حممد شفيق يف املغرب 

تواصل مع خمتلف للنطالق جيد لبلورة العمل السياسي األمازيغي، وذلك بتنظيم ندوات و ملتقيات دراسية ال
ب جديد يكون متمتعا بكل مقومات العمل السياسي و مكونات اتمع املغريب متهيدا لوضع أرضية لتأسيس حز 
يديولوجي داخل املشهد نوع التنظيم السياسي و املوقع االاليت تتمثل يف توحيد أفكار املناضلني األمازيغ و حتديد 

 يب، حيث أن العمل الثقايف مل يؤتالسياسي املغريب مع إعطاء املواقف يف مجيع القضايا املصريية للمجتمع املغار 
  .255لتحقيق املطالب األساسية و اليت تكمن يف ضرورة توفري احلماية الدستورية لألمازيغية ياأكله ومل يكن كاف

ى مواقف مكونات اتمع املدين وقد استطاعت احلركة األمازيغية يف السنوات األخرية التأثري عل  
عرتاف الرمسي واملساندة اء أحيانا إىل االار التام و العدنك و االنتقال بتلك املواقف من اإلالسياسي املغريبو 

 ال يواجهون حركة اجتماعية انتقامية الطابع كتلك اليت تشكلت ةربا املغنيبيد أن املسؤولاحملتشمة أحيانا أخرى، 
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  .73، ص 2006، 1ط

255
لثقافية ا�مازيغية بالمغرب قراءة في المسار ا\ني، في: معارك فكرية حول ا�مازيغية، مركز طارق بن زياد، الرباط، سعيد بلغربي، الحركة ا 

  .215، ص2002، 1المغرب، ط



 

عند اجلار اجلزائري إبان "الربيع الرببري"، وعليه فسينكبون على التجاوب مع املطلب األمازيغي يف  م1980عام 
  .ايتإطار مؤسس

فالعديد من املناضلني األمازيغيني يرون بأن احلركة حباجة إىل اسرتاتيجية جديدة قصد التأثري على القرار 
لعل أمهها مبادرة و  ،السياسي و انتزاع مطالب احلركة األمازيغية، ويف هذا السياق جاءت العديد من املبادرات

مساع صوت األمازيغيني يف احملافل الدولية قصد الضغط و إ لقة بتدويل القضية األمازيغيةمجعية (تاماينوت)، املتع
يف الرباط من أجل املطالبة  م2012جانفي  15على النظام املغريب، و املبادرة الثانية هي مسرية(تاوادا) يف 

األمازيغية وكذا ستجابة ملطالب احلركة األمازيغية و املطالبة بضرورة  إطالق سراح املعتقلني السياسيني للقضية باال
املطالبة جبعل رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا و عطلة رمسية، و اليت تعمل من أجل إجناحها ست جمموعات 

، أما املبادرة الثالثة 256مجعوية أمازيغية (من بينها اجلمعية املغربية للبحث و التبادل الثقايف و مجعية تاماينوت)
و خبصوص هذه املبادرة فقد حققت أكثر مما كان  ،اف بأمازيغية املغربفتتعلق بإصدار البيان من أجل االعرت 

حاول احلاضرون يف اللقاء اإلجابة عن السؤال ما العمل؟ ليعهد  م2000منتظرا، ويف لقاء (بوزنيقة) األول يف ماي 
و  م2001الل فردا مسؤولية فتح نقاش وطين لإلجابة عن السؤال يف أفق اللقاء الثاين خ 15إىل جلنة مكونة من 

ارات يف أوساط احلركة تي ةالذي منعته وزارة الداخلية، وخالل الفرتة الفاصلة بني اللقاء األول و الثاين ظهرت ثالث
  :األمازيغية

  .ستمرار يف العمل الثقايف اجلمعوي الثقايف دون غريهاألول و هو اال -

 .الثاين هي تأسيس إطار سياسي يف أسرع وقت ممكن -

دى للنقاش السياسي األمازيغي تكون تس مجعية ذات طابع سياسي تتخذ شكل منالثالث هي تأسي -
مهمتها املرحلية على املدى املتوسط بناء مشروع جمتمعي دميقراطي متكامل يشكل أرضية للعمل 

 .257السياسي األمازيغي املنظم 

العمل؟ يتضح أن أغلبية شات و الندوات اليت نظمت لإلجابة على سؤال ما او من خالل الكتابات و النق
 توفرينتقال من جمال التفكري السياسي إىل موقع املمارسة دون أن يعين ذلك ناضلني األمازيغيني يرغبون يف االامل

قتصادية و ثقافية اآلن على وشك أن تتحول من قضية ا فالقضية األمازيغية ،بديل للجمعيات اليت ال غىن عنها
ألن األمازيغ لن يتخلوا عن أمازيغيتهم و لن يهدأ ، احلدود الزمانية املناسبة... مل تتخذ يف اإىل قضية سياسية إذ

و سيكون من حقهم أن يتنكروا لعروبته إذ استمر العناد يف  ،وطنهم ما مل يتخل عن التنكر ألمازيغية هلم بال
  .258التنكر لـ (بربريته)
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  .27، ص 2000محمد شفيق، بيان بشأن ضرورة ا;عتراف الرسمي بأمازيغية المغرب، مؤسسة تاوالت الثقافية،  



 

الدفاع طليب وللعمل الثقايف احملض و احلركة للخيار املواملتتبع ملسار احلركة األمازيغية باملغرب يالحظ تبين 
عن حقوق اإلنسان األمازيغي الثقافية على وجه اخلصوص، كما اشتغلت احلركة على البحث األكادميي و إحياء 
الرتاث الثقايف األمازيغي من خالل اجلمعيات الثقافية وعمل األفراد، لكن مع تطور الرتاكم الفكري و اإليديولوجي 

حركة بدأ بعض الفاعلني يف احلقل األمازيغي يعتربون أن احلركة األمازيغية ليست فقط حركة ثقافية وحقوقية، بل  لل
كحركة فكرية أتت لقلب املنظومة اإليديولوجية اليت حاولت النخبة السياسية املغربية فرضها على اتمع منذ 

، حاولت الدولة قوقعة الشأن الثقايف م2001يغية سنة االستقالل. لكن مع إحداث املعهد امللكي للثقافة األماز 
مبفهومه الضيق (األحباث األكادميية، اإلبداعات الفنية و األدبية)الشيء الذي اعتربه النشطاء داخل احلقل 

االقتصادية و االجتماعية لإلنسان عن احلقوق الثقافية و السياسية و األمازيغي تقزميا ملطالب احلركة اليت تدافع 
مقتصرا على اجلمعيات الثقافية بل   األمازيغيني الذي عملهم مل يبقاألمازيغي مما أصبح مييل إليه جل الفاعلني

 انضموا للجمعيات ذات البدائل السياسية للحركة األمازيغية باملغرب.

غي منذ فقد برزت يف املغرب فكرة حتول احلركة الثقافية من شكلها الثقايف إىل تشكيل تنظيم سياسي أمازي
، و توجت ببيان االعرتاف باألمازيغية املغربية، وهي مسألة تستفز العديد من األحزاب السياسية  م2000بداية سنة 

  :كي، وهنا ميكن تلخيص طرحني أساسيني مهاكاحلركات الشعبية و حزب االستقالل و حزب االحتاد االشرتا 
بعد االعرتاف الرمسي لألمازيغية يف اخلطاب امللكي  مؤيد لتسيس القضية األمازيغية، ال سيما الطرح األول،  
، ويرى هذا االجتاه أن إنشاء حزب سياسي ستكون له أكرب قدرة على التأثري يف القرار السياسي "بأكادير"

"البديل املازيغي"  يان األمازيغي"ألمحد الدغرين، أوو يأخذ هذا الطرح صيغتني صيغة "رابطة الب ،للمسؤولني
، ويستحضر هذا االجتاه جتربة اجلزائر"التجمع من أجل الثقافة" الذي انطلق من "سن ادبلقاسمحل"كما طرحه 

  رابطة مث حتول إىل حزب سياسي.
يف هذا  "حممد شفيق"، يرفض فكرة تأسيس حزب سياسي أمازيغي شكال و مضمونا و يقول الطرح الثاني

مستقبلنا مادمنا واعني لنوعية مشاكلنا"، إن املشكل املعروض هو ثقايف صرف، وال خوف على ، الصدد"
فتأسيس حزب سياسي غري مالئم يف املرحلة احلالية ألنه لن خيدم القضية األمازيغية بقدر ما سيكون 

  .259ضدها
ويتبىن كتابة عنصرية لتاريخ املغرب جتعل من  ،إىل رحيل العرب عن بالد األمازيغ يدعواالجتاه األكثر تطرفا

 .لني لبالد األمازيغالعرب واملسلمني حمت

وال يوجد موقف موحد إزاء هذه املطالب، سواء داخل الدولة أو وسط األحزاب السياسية، فالبعض يعترب 
احلركة األمازيغية حركة سياسية توظف اللغة والعرق للوصول إىل السلطة، ومن مث فإا واحلركات األصولية وجهان 

  .ة وتلك توظف اللغة لألهداف ذاالعملة واحدة، هذه توظف الدين ألغراض سياسي
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"، الحركات ا:جتماعية ذات الطابع ا:حتجاجي الحركة ا�مازيغية و الحركة ا#س9مية مقاربة أولية في أوجه التشابه و التمايز" رشيد مقتدر، 
  .106-105، المغرب، ص ص 2003، 27/28، العدد مجلة مقدمات



 

رد فعل على إقصاء البعد الثقايف األمازيغي كأما االجتاه الثاين فيعترب أن احلركة األمازيغية حركة ثقافية جاءت  
ا أفضل بكثري يف السياسات العمومية ومن املشهد الثقايف واإلعالمي املغريب، ومن مث فمطالبها مشروعة واستيعا

بأحداث "القبائل" يف اجلزائر، وكيف حتول املشكل  أصحاب هذا االجتاه مثاال لذلك ويضربمن إقصائها، 
  .األمازيغي إىل باعث على االنفصال وعدم االستقرار

ورية ودسرتة اللغة األمازيغية وهكذا فإن النقاش الذي عرفته الساحة السياسية املغربية حول التعديالت الدست
الذي يعتمد على سياسة االحتواء خنبته املواقف مل تكن لتتجاوز النظام و ما أفرزته من تعددية يف األفكار و و 
ت دف احتواء األشخاص، تضح من إنشائه موعة من املنشآهذا ما ياستقرار اتمع و اقتسام األدوار لضمان و 

لرامية إىل تعزيز مكانة خل يف إطار السياسة العامة اذلك أن احتواء مكونات اتمع تد ،ستقراراالو احلفاظ على 
يف هذا اإلطار ة العربية واللغة األمازيغية، و احلفاظ على شرعيته التارخيية باعتباره احملافظ على مكانة اللغالنظام و 

هذا بعد االستعمار،  وقد حدث هذا لعصرية إىل مراكز لتكوين األطر،او املؤسسات التقليدية النظام فقد حول 
يفسر أن العلم مل يكن ألجل العلم بل العلم من أجل الثقافة و من أجل السياسة يف النهاية، إن التعامل مع ما 

النظام يفضل احللول الضامنة ظور اإلشكايل املرتبط بالسياسي و املسائل الثقافية يتم يف هذا اإلطار من املن
تسوية أو تنازل حتت الضغط و يفضل أن مينح هباته لالستقرار و ضمان األمن اهلويايت لذلك فهو يرفض أية 

 كلغة رمسية يف الوثيقة الدستوريةيف هذا يتم االعرتاف باألمازيغية  حادي للتعبري عن جوده و سخائه، و بشكل أ
الذي سيؤدي بدوره إىل القيام بالدور الذي قامت به احلركة الشعبية للحفاظ على التوازن بني مكونات اتمع 

للحد من األحادية السياسية اليت تزعمها حزب االستقالل و القائمة على أساس الوحدة اللغوية و السياسي 
الدولية الرامية إىل اإلقرار بأمازيغية مطالب األسرة احلقوقية الوطنية و االستجابة إىل ة و املتمثلة يف العربية من جه

التعامل مع الواقع التعددي و استثماره لفائدة وهذا ما يفسر قدرة الفاعل السياسي على  ،املغرب من جهة أخرى
الدولية فهو حيافظ على لسان تواء يف ظل التحوالت اإلقليمية و اعتمادا على سياسة االح رار النظاممواصلة استق

من التحديث، و يرتك احلرية  ال لنشر لسان أجنيب لتحقيق قدرٍ مقدس ليكسب قدرا من الشرعية و يفتح ا
  .260را من االستقرار الداخليللهجات ليضمن قد

مرتبط باألساس على مدى تأثريها يف موازين القوى يف فهو أما عن وزن احلركة األمازيغية يف املعرتك السياسي 
جتعله مقاربة رمسية للملف األمازيغي و  االنتخابات، و مع تأسيس املعهد امللكي لألمازيغية حاولت الدولة أن تعطي

لكن لفرتة وجيزة حىت ظهر طرح حتزيب األمازيغية من خالل  الشيء الذي جنحت فيه نسبياً  ،يف دائرة املتحكم فيه
، و بالتايل حتول الفعل األمازيغي م2005و تأسيس احلزب الدميقراطي األمازيغي املغريب سنة  "أمحد الدغرين"مبادرة 

قاعدة مؤطرة، و حزبا ا جمتمعيا، و رضية فكرية، و مشروعمن فعل مطليب حقوقي و ثقايف إىل حركة سياسية حتمل أ
يتنافس من أجل الوصول إىل السلطة، هذا احلزب السياسي الذي سيخرج احلركة األمازيغية من وراء ستار 

حتكاك املباشر مع فئات لسياسي امليداين و جيربها على االاخلطابات النخبوية احملدودة ليدخلها يف صلب العمل ا
                                                           

260
  .39- 38، ص ص2012، 51المغرب، عدد  ،وجھة نظرمحمد أمغار، "دسترة ا�مازيغية إقرار بحقوق أم احتواء لمطالب"، مجلة  



 

اصة أنه يتبىن مرجعية احلداثة و العلمانية مما يناقض مرجعية الدولة اليت وخب االشعب الشيء الذي لن يكون يسري 
تستمد مشروعيتها من املنظومة الدينية، لكن احلزب مل يدم طويال حىت رفعت وزارة الداخلية دعوى قضائية ضده 

  :، و كان سبب هذه الدعوة حسب مقاهلا القضائيم2007أوت  6من أجل إبطال احلزب و حله يف 
 ؤكد التوجه اللغوي والعرقي للحزب.يلح " األمازيغي" يف تسمية احلزب كون مصط  .1

تنصيص القانون األساسي للحزب على احلاجة التنظيمية إىل تأطري األمازيغيني والتعبري عن رؤاهم،  .2
 وتصورام للحقل السياسي املغريب.

واعتبار األعراف  ،ضاء الشعيبمؤسسات للق إنشاءتنصيص القانون األساسي كذلك على التفكري يف  .3
 األمازيغية مصدرا للتشريع.

 .ريب ملا قبل تأسيس الس األعلىعتبار يف التاريخ القضائي املغالدعوة إىل رد اال  .4

، اليت تدعو إىل مراجعة العالقة مع العرش على "أمحد الدغرين"تصرحيات األمني العام للحزب األستاذ   .5
 .261سارية قبل نشأة احلركة الوطنيةأساس أعراف املغرب اليت كانت 

قد ظلت املسألة و  ،نفجارات ومصادمات كاليت حدثت وحتدث يف اجلزائر ااورةاشهد ياملغرب مل ف 
ظل التعامل الرمسي مع امللف متوجسا  كمااألمازيغية موضوعا ثقافيا أكثر منه مادة للصراع السياسي واالجتماعي  

 امليثاق الوطين للرتبية والتكوين من دعوة إىل"إنعاش األمازيغية" والذي جاء إثر وحمدودا إذا ما استثنينا ما جاء يف
إىل إدخال اللهجات يف برامج التعليم باعتبارها  "احلسن الثاين"الذي دعا فيه امللك  م1994 أوت20خطاب 

إال أن التطورات يف اجلزائر وتزايد اجلدل الثقايف واإلعالمي  ،شاركت لغة القرآن يف صياغة تاريخ املغرب وأجماده
وهكذا جاءت مبادرة امللك  ،حول املسألة األمازيغية يف املغرب تركت آثارا واضحة على التعاطي مع املوضوع

بإعالن إنشاء املعهد امللكي للثقافة األمازيغية   م2001 جوان30يف خطاب العرش  "حممد السادس"الشاب 
لبلورة السياسات الكفيلة بالنهوض ذا املكون من مكونات اهلوية املغربية. وكان امللك يف اخلطاب  كمؤسسة

متميزة بالتنوع والتعددية مثلما هي متميزة بااللتحام "املذكور قد صرح مبوقع األمازيغية حني قال إن اهلوية الوطنية 
زيغية وعربية وصحراوية أفريقية وأندلسية" وقد حدد امللك "روافد متنوعة أمادة والتفرد عرب التاريخ" وإن هلاوالوح

إدماج األمازيغية يف نظام و صياغة وإعداد ومتابعة عملية " :مهام املعهد املذكور بشكل عملي خالفا للسابق
والثقايف  التعليم والقيام مبهام اقرتاح السياسات املالئمة اليت من شأا تعزيز مكانة األمازيغية يف الفضاء االجتماعي

وقد شهد املغرب سياسيا وثقافيا نشوء حزب يدافع عن اهلوية  ."واإلعالمي الوطين ويف الشأن احمللي واجلهوي
 .262األمازيغية ومجعيات عديدة حلماية األمازيغية شعبا وثقافة وأدبا

أخذت الوقت طبيعة الفاعل السياسي األمازيغي، هو أن احلركة إن ما يبدو من جتليات الفعل األمازيغي و 
ثر سلبا يف سري العمل األمازيغي،  عملها إال يف مرحلة متأخرة مما أ الكثري يف العمل اجلمعوي ومل تبادر إىل توسيع
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، 12/03/2012أحمد الخنبوبي، دعوة وزارة الداخلية لحل الحزب الديمقراطي ا�مازيغي المغربي خرق قانوني و تعسف سياسي، تصفح  
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 .13/10/2011، تصفح www.aljazeera.netولة للفھم، محمد جميل بن منصور، ا�مازيغ في الشمال ا�فريقي محا 



 

ليست كما أن احلركة مل تستفد كثريا من نظريا اجلزائرية اليت جتذرت يف الساحة السياسية بشكل أكرب وهي 
وتبقى حباجة إىل إطارات أمازيغية قوية تنظيميا و إيديولوجيا،  ،لطويلالتغلغل يف الشارع على املدى ا حباجة إىل

للذات و  اً الساحة السياسية بقدر ما سيكون إثباتمازيغية لن يكون هلا تأثري كبري يف االنتخابات و وهنا فاحلركة األ
  .263حلسابات بعض األحزاب اإرباك

احلركة جنحت يف مطالبها اليت حتملها اجلمعيات  ولكن من جهة أخرى ميكن القول أنهذا من جهة 
األمازيغية يف وضع مسألة اهلوية األمازيغية يف قلب النقاش السياسي العام، وفق معادلة "دولة=لغة" اليت هيكلت 

اإلقرار و  منذ االستقالل الشق اهلويايت والبناء املؤسسايت للمغرب ومتت مراجعتها مثلما هو األمر يف اجلزائر
يظهر أن عمليات إعادة صياغة اهلوية هي من فعل عمل احتجاجي داخلي يف و  ،زيغية كقيمة هوياتية وطنيةباألما

لكن من جهة أخرى ينبغي أن نتساءل ، تقلل من تداعيات النظام الدويل املغرب يأخذ شكل سريورة حملية املنشأ
اليت ال تسري إال بصعوبة كبرية يف مواجهة  عما إذا مل يكن االعرتاف باألمازيغية مبثابة توظيف من قبل احلكومات

  .صعود احلركة اهلوياتية األخرى وتأصلها يف اتمع، أال وهي احلركة اإلسالمية
بالد واستقرارها، لكن التسييس املفرط هلذا ال و العرقي ال ميثل خطرا على وحدةفالتنوع اللغوي أو الديين أ

إذا كان  السيماالتنوع واختاذه سندا ملطالب سياسية هو الذي من شأنه أن يعرض استقرار البلد إىل اخلطر 
تتعارض مع التوجهات األمازيغية ألصحاب هذا التسييس مطالب أخرى. كما أن تدخل قوى خارجية لدعم 

كما أشرنا قد ختلق   اهلويايت فاألمازيغية األمنو  آلخر مشاكل دد االستقرارهو ا يساهمالسياسية للدولة قد 
جتماعية و يف شىت مناحي احلياة اال هاعدم قدرة البلد على دجمك :مشاكل دد استقرار البلد يف حاالت متعددة

أية أزمة قد حتدث  مازيغيةاأليف حالة حتميل  كماتبنيها مطالب متعارضة مع التوجه الرمسي،  و ، التعليمية و اإلدارية
  .داخل الدولة

 

  عتراف الرسمي باألمازيغيةالمطلب الثاني: اال
واالنتقال اىل مرحلة   طرح يف لقاءات متعددة للجمعيات الثقافية االمازيغية احلديث حول العمل السياسي

وهو ما جل املطالبة  حبماية اهلوية الثقافية واللغوية  واحلضارة االمازيغية  وحقوق االنسان االمازيغي، جديدة من أ
انضم إليه العديد من املناضلني  ، و طابع سياسي حتت اسم البيان االمازيغي أدى إىل إحياء تنظيم جديد ذي

سلطات  قررت منع اء الوطن، إال أن الورجال الفكر والثقافة وعقد جتمعات واجتماعات كثرية يف خمتلف أحن
مما ترك أثرا  سيئا داخل األوساط األمازيغية، وهذا ما أدى إىل   م2001كرب هده التجمعات سنة واحٍد من أ

تطورات جديدة متثلت يف اقتناع الدولة بضرورة الرتاجع على سياسة القمع وسياسة االستيعاب القسري اليت 
باألمازيغية (هوية وثقافة انتهت هذه التطورات إىل االعرتاف السياسي والقانوين  انتهجتها إىل ذلك احلني وقد

ويف اجلزائر حصلت تطورات مماثلة حيث دخلت احلركة االمازيغية يف اتفاضات سلمية قوية استمرت مدة ولغة) 
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  .21-19، المغرب، ص ص 2010، العدد ا�ول، مجلة أدليسأحمد الخنبوبي، "الحركة ا�مازيغية و اللعبة السياسية بالمغرب"،  



 

اجلزائر بالبعد يف ستيعابية فتم االعرتاف دستوريا طويلة.وقد أدى ذلك إىل تراجع الدولة كذلك عن الساسة اال
ففتح اال أمام األمازيغية عن طريق إرادة سياسية حقيقة  264األمازيغي للهوية املغربية وباللغة االمازيغية لغة وطنية

 .265ألن الشعب يتحدثها يوميا ،سيجعلها تتقدم بسرعة فائقة

يف الشمال األفريقي هو املدخل الصحيح ملعاجلة هذا امللف الذي  "أمازيغ"إن االعرتاف بوجود مشكلة 
الصراعات الداخلية يف الوطن العريب وأن هذه املشكلة هلا أكثر من وجه وحتتاج معاجلة  نيشكل منوذجا حيا ع

وال شك أن ترمجة هذا االعرتاف يف حوارات صرحية وشفافة حول ، على كافة األصعدة على حنو يستوعب ويتفهم
عنيني املجتماعيني و االسياسيني و الفاعلني القائمني على الدولة و الملسألة بكافة أبعادها ومبشاركة مجيع املعنيني ا

مباشرة بامللف أمر وارد بل ومطلوب، ولكن االعرتاف من أجل التجاوز شيء واالعرتاف لتشريع الواقع وتركيزه 
تطالب اخلطابات األمازيغية بدسرتة اللغة، ، إذ 266ء آخروجعله أزمة قابلة لالنفجار وقنبلة مهيأة لالشتعال شي

وهو أمر مشروع لدى كل من يؤمن بتنوع اهلوية املغربية ذات النسق املفتوح (عربية، أمازيغية، إفريقية، زجنية، 
عهد املاملغرب ر مها احملافظة السامية لألمازيغية و املؤسستني الرمسيتني يف كل من اجلزائأندلسية)، بل إن تأسيس 

على هذا التنوع، غري أن ما يهمنا يف هذا لتأكيد ل مايف ديباجة الظهري املنظم هل امللكي للثقافة األمازيغية قد محال
هو استجالء مواقف الفاعلني داخل هذا اخلطاب بتحديد تصورام واقرتاحام. ذلك أن جوهر هذه  املقام

ار به مع عقلنته للحفاظ على توازن النسيج االجتماعي الدسرتة هو القول بالتعدد اللغوي الذي ينبغي اإلقر 
املغربية  األمازيغياتاملشكل من لغات وطنية وجهوية متعددة (العربية الفصحى، العربيات املغربية، الدوارج 

وهذا الغىن اللغوي اإلجيايب قد يؤدي إىل (القبايلية، الشاوية، امليزابية، التارقية) (تشلحيت، تريفيت، متزيغت).
أمريكا "يف كتابه  "إدوارد بريهر"كما يؤكد   "إمسنت اللغة"ألن اتمع يف حاجة إىل  ؛)فوضى الشخصية املتعددة(

، وإمسنت اللغة هذا ال ميكن أن يتحقق إال بوجود لغة وطنية رمسية واحدة، ال متنع عن األخريات 267"اليت ختيف
و يبقى مشكل اجلهوية يف  ناه الواسع. لذلك،وطنيتهن وجهويتهن، وإال فإننا سندخل باب "الرتسيم" مبع

اللهجات األمازيغية عائق حقيقي يف بناء لغة أمازيغية موحدة ففي اجلزائر هناك القبائلية و هناك الشاوية اليت 
اللغات األمازيغية إحدى  "تاشلحيت"توجد فأيضا املزابية، أما املغرب تلف هي األخرى من منطقة ألخرى و خت

وتنتشر أساسا يف  "تاريفيت"أو  "تامزيغت"و  ."سوس"منطقة األقصى.خصوصا يف املغرب يف  األكثر انتشارا
يتكلم القبايلي مع الشاوي ويفهم إذ ميكن أن  اختالف كبري )، و ميكن أن ال يكون االمشال املغربالريف (منطقة 

لتطرف إال رد فعل إلقصاء بإقصاء آخر و  مازيغية تدرجييا فهو ليساأللغة الإال أنه لو يتم توحيد  ابعضبعضهما 
ختلف هذه األلسنة يف املغرب و ملبتوحيد اللغة األمازيغية هل  وهو: قد نصل إىل إشكال آخر ، وهنابتطرف آخر
 سنتحدث عن إغناء أم إفقار ثقايف؟ وهو طرح مهم ميس الثقافة األمازيغية يف حد ذاا هنا اجلزائر هل 
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"...من هنا فهذه سياسة مرتوكة  "وعزياحلسني "ساسية املوضوع. يقول ونفهم وعي باحث أمازيغي حب
ال ، و 268أن منوذج الدولة هو الذي حيسم يف املكانة اليت مينحها للغة" الللجميع ليقرروا فيها. ويبقى بطبيعة احل

إذ من شأنه أن يغري العديد من  ،شك أن ترسيم اللغة األمازيغية يف الدستور املغريب قرار على قدر كبري من األمهية
خاصة عرفية داخل العديد من ااالت و املفاهيم املتداولة يف اخلطاب الرمسي، كما من شأنه أن حيدث ثورة م

و املعارف املرتبطة بالثقافة واهلوية حيث سيتم إعادة االعتبار لعدد هائل من املعطيات  ،التعليم و اإلعالم
بدسرتة منها املطلب املرتبط و احلقوق الثقافية األمازيغية و  الطويل املتعلق باملطالبتمر و األمازيغية بعد النقاش املس
املتدرجة من طرف املؤسسة امللكية رمسية وبعد اإلستجابة املرحلية و اللغة األمازيغية كلغة البعد األمازيغي للمغرب و 

األمازيغية مرورا بإدماج اللغة األمازيغية يف هلذه املطالب الثقافية بدءا بإنشاء معهد ملكي متخصص يف الثقافة 
املدرسة العمومية مث إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة يف األمازيغية جاءا أخريا دور الدسرتة حبيث نص الدستور 
اجلديد على البعد األمازيغي للمغرب وعلى اللغة األمازيغية كلغة رمسية، وهذا ما يفسر الطابع املرحلي لالستجابة 

  .ب احلركة الثقافية األمازيغيةملطال
يتجاذب املطلب األمازيغي تياران، يقول األول بتعميمه حيث  ،اجلزائر عنو ما يقال يف املغرب يقال   

 .، فيما يقول الثاين باحلكم الذايت وحبصر هذا املطلب يف منطقة القبائل)واالعرتاف به من فوق (دون استفتاء

ملك الشعب اجلزائري حىت وإن كانت القبائل هي الطليعة  املسألة األمازيغيةيرى أصحاب التصور األول أن   
 يف محلها (يتقاطعون هنا مع اخلطاب الرمسي الذي يعتربها شأنا خيص كافة الشعب حبكم تداخل العروبة و

 - سلطةكما هو شأن العروش املتفاوضة مع ال-ومن هذا املنطلق يصرون .)األمازيغية واإلسالم يف تشكيل هويته
ورمبا كان هناك جناح داخل هذا التيار يتبىن نفس وجهة النظر لكنه  ،يم األمازيغية بنفس مقام العربيةعلى ترس

أما أصحاب التصور الثاين فيقولون إن املسألة األمازيغية اليت ، فق األمازيغيةخيصص األمازيغية كلغة رمسية للمناطق 
تقبل هذه اللغة عند أهلها هو رفض ترسيمها. وهذا التيار قدمي بعض حتملها القبائل، قبائلية أساسا وعليه فمس

الشيء وقد دعا إىل اعتبار األمازيغية لغة خاصة بالقبائل، وقد خرج من رمحه دعاة احلكم الذايت (مثل فرحات 
، وبالتايل فمن أقلية باألمازيغيةاصة اللغة يف حال ترسيمها، حبكم أن الناطقني وخبمهين) الذين خيشون متييع اهلوية 

مصلحتهم حتصينها يف معاقلها اللسانية اجلغرافية، وعليه فرتسيمها مسألة جتاوزها الزمن، ومنطلقهم األساسي 
يريد أن يكون يف قلب اجلمهورية  يبدو أن التيار األول.خصوصية منطقة القبائل تارخييا واجتماعيا وثقافيا

اخنراط بقية اجلزائريني، أي ببناء جزائر أمازيغية أيضا معهم وليست  واالستفادة من البعد الوطين هلذه القضية لربح
يئس من الوضع وال يرى خمرجا إال احلكم  ، بينما يبدو أن الثاينوهو ما يدعم األمن اهلوياين ضدهم أو بتغييبهم

قة بني التيارين الذايت والعيش على هامش اجلمهورية بنظام مميز لكن كجزء ال يتجزأ من الكيان اجلزائري، والعال
 .بينما يتهم الثاين األول بالعمالة للسلطة ،متوترة حيث يتهم األول الثاين باالنفصالية
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اته، فمثال لدى املصادقة يف الربملان على دسرتة هكذا فإن املطلب األمازيغي حمل خالف بني محَُ 
اخلالفات البينية متس أيضا طريقة كتابة  األمازيغية امتنع احلزبان القبائليان (املنشأ والنفوذ) عن التصويت. هذه

 ، وهكذا جند بعض القبائل يدافعونالتفيناغ، والالتينية والعربية اللغة، حيث يبقى التجاذب بني ثالثة خيارات هي
اخليار األول فيما يساند البعض اآلخر الثاين (ويف كلتا احلالتني رفض ما يعتربونه وصاية العربية)، بينما ينادي عن 
قول إنه ال جيب أن تعاد صياغة اهلوية الوطنية جمددا بقرارات نختاما .ميون بالثالث تعزيزا للهوية الوطنيةإسال

  .269االستقرار اللغوي واهلويايت ينشأسلطوية وتسلطية، فاهلوية مسألة تقتضي إمجاعا حىت 
  المطلب الثالث: الديمقراطية و المسألة األمازيغية

اليت عرفها النظام السياسي املغريب، و كذا حماولته الدخول إىل مرحلة االنتقال الرغم من اإلصالحات على 
اليت جيب العمل على  الدميقراطي، إال انه الزالت مطروحة على عملية االنتقال الدميقراطي جمموعة من الرهانات

الدميقراطي باملغرب جند ومن بني الرهانات املطروحة على االنتقال ، جل إرساء دعائم الدميقراطيةأحتقيقها من 
فظهور احلركة االمازيغية باعتبارها حركة احتجاجية، من خالل جمموعة من التيارات داخل هذه  ،القضية األمازيغية

مشروعة، بل وجود ركة على أا مطالب دميقراطية و احلركة ومناداا مبجموعة من املطالب اليت ترى فيها احل
مما سيؤدي إىل تشويه مطالبها عن طريق حماولة  ،صورات السلطة السياسية توافق تاحتياجات لدى احلركة ال

و غري االستجابة هلذه املطالب من خالل جمموعة من القرارات اليت ترى فيها احلركة االمازيغية استجابة فضفاضة 
من  االستقاللكة األمازيغية بعد حدث ال ختدم القضية االمازيغية.و قد ظهرت احلر واضحة، مما جيعلها مشوهة و 

و   "بالناظور" م1978خالل جمموعة من اجلمعيات املهتمة بالشأن األمازيغي (كجمعية االنطالقة الثقافية سنة 
يف ظهور الوعي اهلويايت  دور مهمبهذه اجلمعيات  قامت)، و "خالد ازري"و  "الوليد ميمون"كان من بني روادها 

يف هذا الصدد جند ميثاق نسيق جهودها وتفعيل تصوراا، و لألمازيغ و هكذا ظهرت مجعيات أمازيغية حتاول ت
جاء متضمنا ألهم املطالب اليت تصبو إليها احلركة مجعيات أمازيغية و  تو الذي أعدته س م1991سنة  "اكادير"

فرتة مازيغية مع قد تزامنت مطالب احلركة األو  إدماجها يف املنظومة الرتبويةاألمازيغية و هي دسرتة األمازيغية و 
مما أدى إىل ظهور جمموعة من املخرجات على شكل استجابة هلذه املطالب  نفتاح السياسي الذي عرفه املغرب اال

داخل النظام السياسي املغريب و قد استمر اهتمام امللكية باالمازيغية حىت  رف امللك باعتباره الفاعل الرئيسمن ط
اصة وخبمازيغية ضغطا على النظام السياسي املغريب ركة األبعدما شكلت مطالب احل ،"احلسن الثاين"بعد رحيل 

، و )االنتقال الدميقراطي(رفع شعار و ، االنفتاح الذي عرفه املغرب خالل هذه الفرتةخالل سنوات التسعينيات و 
بإقرار  مازيغية من خالل توعدهاعرتف امللك باأل أنه م1994الشعب سنة يف خطاب ثورة امللك و جند هكذا 

صيص حيز لألمازيغية يف اإلذاعة هذا الوعد األخري مت حتقيقه من خالل خت ،كذا يف اإلعالماالمازيغية يف التعليم و 
التلفزة من خالل نشرة اللهجات اليت يتم تقدمي فيها األخبار باالمازيغية (الريفية، تشلحيت، السوسية) إال أن و 

ية احتقارا للغة االمازيغية من خالل نعتها باللهجة يف مقابل اللغة هذه االستجابة رأت فيها احلركة االمازيغ
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مازيغية الذي قام بإدماج األ "حممد السادس"فلم يتحقق إال بعد جميء  "للحسن الثاين"أما الوعد األول  270العربية
مكونا للشعب  باعتبارها "ديركاأ"مازيغية يف خطاب كذلك يف إطار العهد اجلديد مت االعرتاف باأليف التعليم و 

املغريب وألن األمازيغية مكون أساسي للثقافة الوطنية وتراث ثقايف زاخر شاهد على حضورها يف كل معامل التاريخ 
لنهوض ا يف إجناز مشروعنا اتمعي الدميقراطي احلداثي القائم على لواحلضارة املغربية فإننا نويل عناية خاصة 

وجاء تأسيس املعهد امللكي للثقافة االمازيغية  رموزها اللغوية والثقافية واحلضاريةتأكيد االعتبار للشخصية الوطنية و 
احلفاظ على االمازيغية والنهوض ا وتعزيز مكانتها يف اال الرتبوي واالجتماعي (من املهام املنوطة به كان الذي  

و كذلك من مستجدات النظام السياسي املغريب جتاه االمازيغية، و بعد خماض  )والثقايف واإلعالمي الوطين.
إال أن املتتبع هلذه القناة  ،مازيغياملواطن األمازيغي و مازيغية تم بالرتاث األأعسري، جند إحداث قناة تلفزيونية 

على  تها للرقص و الغناءيستنتج أن جممل براجمها ال ترقى إىل مستوى ما كان ينتظر منها، فهي ختصص جممل وق
فيها إال جمرد حماولة الحتوائها، و تلميع صورة املغرب يف  مازيغية مل ترن احلركة األإالرغم من هذه االستجابة ف

و اإلنسان االمازيغي  يغية مل تستفد من برامج التنمية املناطق االماز هلوية االمازيغية مازالت مهمشة و اخلارج. فا
طالب الرئيسة للحركة يف اختيار االسم ألبنائه. بل هذه القرارات هي جمرد التفاف حول املمازال حمروما من حقه 

كذلك الزالت ،  مازيغية يف دستور دميقراطي شكال و مضموناألن احلركة تطالب بضرورة دسرتة األ ؛االمازيغية
ن تشكيل حزب سياسي م ين"محد الدغر "الالدليل على ذلك منعها من األمازيغية و  حتتذرالسلطة السياسية 

حبجة انه ينبين على أساس عرقي و هذا ما يتناقض و قانون األحزاب إال أن  )احلزب االمازيغي الدميقراطي(
القانون األساسي للحزب يسمح لكل مواطن مغريب االنتساب إليه و هكذا إذا كان أن احلقيقة غري ذلك 

النتقال الدميقراطي املغريب قد فرط يف هذا الشرط جتاه االعرتاف بالتعددية شرطا من شروط الدميقراطية، فإن ا
و هذا ما يطرح حتديا أمام النظام السياسي املغريب الذي ، مازيغ الذين يعدون مكونا من مكونات اتمع املغريباأل

  .جيب عليه كسب رهان االمازيغية ألنه يرفع شعار االنتقال الدميقراطي

تستغل مطالب اهلوية، و عبات بني األشخاص و اموعات حول السلطة استمرت التالفقد أما يف اجلزائر 
واستمر معها استخدام املمارسة الدينية و اللغة ألغراض سياسية، وعملت السلطة ذات البعد العسكري على 

والعرب، بني احملافظني والعلمانيني، بني اليساريني والليبرياليني، بني املفرنسني واملعربني،  األمازيغتذكية الصراع بني 
وليد واليت كانت ختفي وراءها صراع اهلوية، وبدل أن تطرح السلطة حوارا فكريا جاد ملعاجلة املشكل، جلات إىل ت

ة احلديثة مبنهج دميوقراطي يستوعب قتصاد الريعي، وتبخرت آمال بناء الدولوتغليب اخلطاب الشعبوي و اال
خلصوصيات ومنها فاستخدمت ا” اجلميع، وأغلق باب مناقشة امللفات الكربى و على رأسها مشكل اهلوية، 

احلي جدا واملرتسخ يف العمق، وكذلك تسيس اإلسالم و التعريب، لتغذية خصومات األشخاص  املطلب األمازيغي
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أزم، يف اجلزائر كما يف سواها، تقوم مشاعر االنطواء على اهلوية والتضامنات و النزاعات السياسية، ويف حلظات الت
 .271احمللية، جبعلها تنطوي بكل وضوح على مظاهر املعطيات املوضوعية والبنيوية

إن معاجلة هذا اخللل الذي حلق الذات ال ميكن جتاوزه إال إذا استعادت األمازيغية مكانتها باعتبارها واقعا ال 
داخل املنظومة التعليمية والفكرية للدولة، وعدم استمرار التعامل معها  بتواجدهاوزه، وال يتم ذلك إال ميكن جتا

على أا ظاهرة فولكلورية صاحلة لكتابة بعض األغاين و الروايات وإمنا هي ظاهرة لغوية حية هلا تارخيها وإرثها 
 لغة التعلم و التعليم والثقافة، وهذا لن يتم إال بإنشاء الذي جيعلها قادرة على استيعاب التغريات احلضارية، ومن مث

كون الس األعلى لألمازيغية ولد ميتا، ذلك أنه جاء خبلفيات سياسية اهلدف لأكادميية مستقلة للغة األمازيغية، 
ي وصل ، والذم1982من ورائه جتاوز أحداث أزمة القبائل اليت ما فتئت تتجدد منذ أيام الربيع األمازيغي سنة 

، هذا التيار الذي جعل اهلوية هوية الثقافة الرمسية املهيمنة، ومن مث حول الدولة "الشاذيل"الذروة أيام فرتة الرئيس 
  .272عليه قبل االستقالل اعكس ما كان متفقعلى إىل دولة أقلية، 

  
  المطلب الرابع: واقع و مستقبل األمازيغية في المغرب

  ميكن تلخيص الواقع احلايل األمازيغية يف النقاط التالية 
حممد "للملك  "أكادير"و  "العرش"االعرتاف بشرعية املطالب األمازيغية على أعلى مستوى خبطايب  -

 و احداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية. م2001سنة  "السادس

 عن (الظهري الرببري) و الذي روجت له احلركةسقاط الطابو الذي كان لصيق القضية األمازيغية الناتج إ -
املطالب األمازيغية، وحماولة ربط القضية  الوطنية يف حينه و وظفته بعد االستقالل للتشويش على

 .األمازيغية بالتدخالت األجنبية و بالتفرقة

 ستثناء.ربة و بدون امازيغية لكافة املغاالبدء املتعثر إلدماج األمازيغية يف التعليم و اإلعالم و تدريس األ -

تساع فضاء الوعي بالذات األمازيغية للمغاربة لدى شرائح واسعة من اتمع بفضل نضال احلركة على ا -
ونلمس ذلك من خالل بعض املواقف اإلجيابية املتخذة من طرف بعض  ،املستوى النظري أو اجلمعوي

 عدد الندوات املنظمة يف املوضوع.التنظيمات احلقوقية و السياسية لصاحل األمازيغية و يف تزايد 

املؤسسات التشريعية هلذه املستجدات جند ما يسايره يف عمل احلكومة و  و أمام هذا التطور على الصعيد امليداين ال
  و يتجلى ذلك يف: 

على صعيد  سواءعدم تسطري احلكومة يف ميزانيتها ملشاريع ختص تنمية اللغة و الثقافة األمازيغيتني،  -
 التعليم أو اإلعالم أو يف احلياة العامة.
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أن احلركة األمازيغية هي الوحيدة اليت جتنبت فإننا نالحظ أمام كل هذا التهميش الذي طال األمازيغية،  -
سالحها و - املعنويا من خمتلف أنواع العنف املادي و رغم ما عناه مناضلوه- استعمال العنف و الرتهيب 

و اعتبار  بدل حجة القوة، وذلك باستعمال املنطق و االستناد للمرجعية التارخيية الوحيد هو قوة احلجة
 ش بعيدا عن توظيف الدمياغوجية و األوهام السياسية.الواقع االجتماعي املعي

  .املعيقات اليت حالت دون حتقيق املطالب األمازيغية
ري وبية دف إىل التعريب القسر إقصاء البعد األمازيغي يف املناهج التعليمية نتيجة ج سياسة ع -

  .للمغاربة

سرتاتيجية املستقبيلة يف بالقضية األمازيغية و أبعادها االانعدام الوعي السياسي لدى األحزاب املغربية  -
إطار التطورات السياسية و طنيا و جهويا، وقد تعاملت األحزاب يف فرتة االستقالل مع القضية 

 األمازيغية على النحو التايل:

مرحلة العداء هلا يف بداية االستقالل حىت التسعينات برفعها شعار: العروبة و اإلسالم يف غياب البعد  -
نفصال بري بقوة أحيانا، واإلام باالالوطين األمازيغي، باستعماهلا اإلرهاب الفكري بتوظيف الظهري الرب 

 أحيانا أخرى.

لفكري، و اهلروب من طرح القضية على الصعيد بعد التسعينات بالتخلي عن اإلرهاب ا سلوك الالمباالة -
و انعدام أدبيات و مواقف واضحة حول القضية  تنظيماا، وهذا ما نتج عنه فراغ فكريالداخلي ل

 األمازيغية لدى األحزاب بصفة عامة.

لعرش اللجوء إىل أسلوب ااملة للتعامل مع القضية األمازيغية مع بداية األلفية الثانية، أي بعد خطاب ا -
إحساسها بالتجاوز نتيجة املبادرة امللكية، أن فقدت األحزاب شرف املبادرة و  ، بعدم2001و أكادير 

 م2007سنة يف أو  م2002نتخابات التشريعية سواء يف سنة يف تعاملها مع األمازيغية يف اال ويتجلى ذلك
 273و تنظيمها لبعض الندوات املناسباتية حول موضوع يتعلق باألمازيغية.

اصة بدافع تأسيس حزب أمازيغي متكون أساسا من بعض وخبنقسامات فيما بينها األمازيغية تنقل االحلركة ا
 -إن مل يكن لدور املخزن الدور األساسي- املنسحبني من املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، و يتدخل البعد الذايت 

دم وجود دليل على هذا الطرح تكون الزعماتية وراء أهم نقسام، إال أنه لعه احلركة السياسية األمازيغية لاليف توجي
 .االنقسامات و تبقى املبادئ و األفكار و املرجعيات يف آخر األسباب للخالف
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منشورات الجمعية المغربية للبحث و التبادل الثقافي، ابراھيم أخياط، أي مستقبل ل:مازيغية بالمغرب، في: أي مستقبل ل:مازيغية بالمغرب،  
  .80- 78، ص ص 2009الرباط، المغرب، 



 

النقطة الثانية الواجب مراعاا يف احلركة األمازيغية أن جناحها ال يقاس إال بنسبة شعبيتها و ارتباط الناس ا، أما 
لذلك فال  ،هي حركة خنبوية و تعمل باألساس بعقلية الثقافة العاملة املتكربةفاحلركة السياسية األمازيغية يف معظمها 

  .274على الناس  بانعزاهلامستقبل هلا 
هي نفسها اليت قد تراكمت يف احلقل الثقايف و كذلك و  ،احلركة السياسية األمازيغية تقودها فعاليتها

عداوات شخصية و نزاعات ذاتية ضيقة، لذلك وجب أن ترتك احلركة الثقافية األمازيغية اال للنخب السياسية 
الرتاكمات  املراقب و املوجه مع االبتعاد عنوم بدور بالطبع تبقى خربة احلركة الثقافية و تق ،األمازيغية لتبين جتربتها

التارخيية اليت تصيب النضال األمازيغي باالنقسام بني املتنافسني القدامى املتجددين سوف يضعف التقدم لكسب 
  .احلقوق و الوصول إىل التأثري على صناع القرار

مسك مبرجعيات عقالنية متقامسة مع تت -رغم جهود واضحة- لكن على العموم ال تزال احلركة األمازيغية 
قوى اتمع الدميقراطية و التقدمية و النقدية، ومنها املبادئ العامة املسطرة يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، 
واحلرص على إدراج املطالبة باحلقوق الثقافية و اللغوية ضمن سياق تكريس ثقافة التعايش و املساواة بني اللغات و 

و األجناس و األعراق، حىت لو رأى البعض يف التحول من احلقوق اللغوية و الثقافية إىل حقوق الشعوب  الثقافات
 .275ما ينذر بربوز نزعة انفصالية مقنعة تنتظر الظروف املواتية لإلعالن عن نفسها

ق هذا البد من و ليتحق ،مرتبط بدرجة الوعي الوطين للمغاربةفهو أما مستقبل األمازيغية لغة و ثقافة وحضارة 
:  

 ضرورة التعامل اإلجيايب لكافة األطراف مع املطالب األمازيغية بروح املسؤولية و الوطنية -

سرتاتيجية للقضية سي و الفكري الستيعاب األبعاد االضرورة قيام األحزاب السياسية بتطوير أفقها السيا -
 األمازيغية كقضية وطنية .

فعلي النشيط للمجتمع املدين من خالل مكوناته الفاعلة يف جمال العمل على توسيع املبادرات و العمل ال -
حقوق اإلنسان و قطاع الشباب و املنظمات النسائية مبسامهة اجلميع كل يف جمال اهتمامه بالتوعية 

 بالبعد األمازيغي األساسي هلويته الوطنية.

كثيف اجلهود لتحقيق املطالب ضرورة قيام احلركة األمازيغية و كل الفاعلني الوطنيني دون استثناء بت -
األمازيغية لضمان املساواة بني األمازيغية و العربية يف الدستور و اإلدماج احلقيقي و اجلاد لألمازيغية يف 
التعليم و اإلعالم و يف احلياة العامة، مع العمل اجلاد الفكري و اإلبداعي من طرف الفاعلني يف كل 

 قيقية للغة و الثقافة األمازيغيتني.ااالت اليت من شأا التنمية احل
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، 2010، العدد ا�ول، مجلة أدليسعبد الرحيم العطري، "من أجل مقاربة أخرى للحركة ا�مازيغية أو عندما يكون النقد الذاتي ملحا"،  
  .12-11المغرب، ص ص 

275
، الرباط، 2011، 50-49، العدد مجلة نوافذعبد المجيد السخيري، "القضية ا�مازيغية و حقوق ا;نسان في نقض النظام الرمزي السائد"،  

  .52المغرب، 



 

قيام احلكومة بواجباا جتاه األمازيغية لغة وثقافة وهوية، بإصدار مراسيم و باقرتاح قوانني من شأا أن  -
تعمل على احلماية القانونية لألمازيغية و تضمن هلا اإلمكانات املادية الالزمة لتقوم بدورها يف التنمية 

حلكومة إدماج األمازيغية يف كل املرافق اإلدارية و املؤسسات التكوينية على اجيب الشاملة، كما 
 املتخصصة(القضاء، الطب، تكوين األطر، التوعية الدينية...)

متميز دون موقع لن تتحق له التنمية املنشودة فالدولة املغربية لن يتحقق هلا مستقبل آمن إجتماعيا و أمنيا 
ذ استمر جتاهل املطالب األمازيغية و التقاعس يف حلها مشوليا، و باجلدية وهوية، وإلألمازيغية لغة و ثقافة آمن و 

حتواء من أطراف أجنبية تتحني الفرص للتدخل يف الشؤون بح هذه القضية من أهم القضايا لالاملطلوبة فستص
ألمازيغية يف مجيع الداخلية للمغرب، و هذا االحتمال هو أخطر ما يهدد البالد إن مل يتم اإلدماج احلقيقي ل

 .276القطاعات و املستويات 

أن تكون احلركة الثقافية األمازيغية غري منحازة إيديولوجيا حبيث ميكن للفاعلني داخلها أن ميتلكوا توجهات 
حركة برغماتية عملية قادرة على أن تضع برامج دقيقة وتنجزها على تكون أن إىل  إضافةفكرية أو سياسية خمتلفة 

معهم جممل الناشطني يع توجهاته وشرائحه و وكذلك قادرة على تعبئة أوسع فئات الشعب جبم أرض الواقع،
 .277السياسيني و احلقوقيني و الباحثني و الفاعلني اجلمعويني و أن خترج من املنطق الطائفي

 وهنا بعض ملخصات برامج األحزاب املغربية فيما خيص األمازيغية

عتبار للهوية املغربية وطين ملرجعيته يرمي إىل إعادة االيعترب أن البعد ال، تحاد اإلشتراكي للقوات الشعبيةاال
القائمة على العروبة و اإلسالم و األمازيغية، ويقرتح احلزب يف اال الرتبوي إدماج اللغة األمازيغية يف النظام 

  التعليمي ترسيخا لعناصر اهلوية الوطنية.
تكريس التعدد اللغوي، عيته استكمال الوحدة الرتابية و أن من ثوابت مرجحزب االستقالل ويعترب 

إن 278احلضاري مع املطالبة بالتكريس الدستوري للهوية املغربية و بتنوع روافدها و يف صلبها األمازيغةالثقايف، و 
ملوقف اعرتافا على هذه الدرجة الكافية من الوضوح بالتعدد اللغوي داخل املنظومة الوطنية يبدو رمبا متقدما على ا

سبتمرب  11- 8السابق لألمني العام للحزب الذي أدىل به خالل اجلامعة الصيفية للشبيبة االستقاللية ببوزنيقة يف 
حيث صرح "إن حزب االستقالل سيكافح لكي ال تكون األمازيغية لغة رمسية" وقد اعتربت اجلمعية  م2005

املغربية للبحث و التبادل الثقايف يف ردها على هذا التصريح أنه ميثل موقفا ال وطنيا، ومن شأنه أن يهدد السلم 
  االجتماعي و األمن اهلويايت و الثقايف.

حديث، و أا مع التعددية الثقافية و  تعمل من أجل بناء مغرب متعدد، دميقراطي،تصرح أا الحركة الشعبية، 
وجوب و دسرتا كلغة رمسية و وطنية املغربية، وتسعى يف اال الرتبوي إىل متابعة و حتسني تعليم األمازيغية، 

  تفعيل كل وظائف اللغة الرمسية يف اتمع املغريب.
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حضارة كربى عربية أمازيغية منفتح على بقية العامل، ودسرتا كلغة مهد أن املغرب يؤكد  حزب العدالة و التنمية:
استعماهلا على املستوى الوطين و دسرتة املؤسسة الوطنية املعنية دد قانون تنظيمي كيفية محايتها و وطنية و حي

  بالنهوض و تنمية اللغة و الثقافة األمازيغية.
شروعه اتمعي يقوم على قيم احلرية و الدميقراطية و العدالة، و أن هذه يعترب أن م التجمع الوطني لألحرار:

  القيم تتغذى من التقاليد و القيم املغربية يف أبعادها العربية و اإلسالمية و األمازيغية.
البشري للمغرب من خالل ىل ضرورة اغناء التنوع الثقايف و يشري يف ملخص برناجمه إ حزب التقدم و الشتراكية:

واألمازيغية لغتني وناته العربية اإلسالمية األمازيغية األندلسية و اإلفريقية، و ذهب احلزب إىل اعتبار العربية مك
تضمن التنوع الطابع الرمسي للغة االمازيغية و  و تعمل الدولة على إجياد الصيغ االنتقالية الكفيلة ببلورة رمسيتني
  الثقايف.

  أغفل اإلشارة إىل املسألة األمازيغية. أنهخالصة برناجمه االتحاد الدستوري: 
يرى أن من املمكن إدخال تعديالت على الدستور م األمازيغية و توسيع   الوطني الديمقراطي:الحزب 

صالحيات الربملان و الوزير األول، و من الناحية الثقافية يقرتح احلزب تشجيع كل من يعمل يف جمال احملافظة على 
  عربية و األمازيغية و اإلفريقية و اإلسالمية.الشخصية الوطنية ال

اصة يف جمال تعليم اللغة وخبتقرتح يف اجلانب الثقايف إنعاش الثقافة األمازيغية،  جبهة القوى الديمقراطية:
  279األمازيغية كلغة وطنية.

ائية  او ما أوردته هنا فقط عبارة عن ملخصات لربامج أحزاب، ويكون من التعسف أن نبين عليها أحكام
بشأن موقف األحزاب من األمازيغية، فنالحظ أن االعرتاف بأمازيغية املغرب حاضرة يف ملخصات برامج 
األحزاب، ولكنه ال يرقى إىل درجة حضور االعرتاف باهلوية األمازيغية للمغرب يف حركية اتمع املدين املغريب و يف 

أن األحزاب السياسية املغربية  ار ال بد أن نسجل يف البدءذا اإلطنشاط اجلمعيات احلقوقية و األمازيغية، ويف ه
احملافظة على األمن تراها ضرورية للهوية األمازيغة و على العموم ال تقدم اقرتاحات مفصلة بصدد التعديالت اليت 

  اهلويايت هلا.
قوي باللحظة خالفا هلذا التطور، الزالت عالقة غالبية األحزاب السياسية باألمازيغية مرتبطة بشكل و 

االنتخابية، حيث يكون هذا املوروث الثقايف حاضرا بقوة، يف حني يغيب ليحضر يف مناسبات للمزايدة السياسية 
األمازيغية) ليست  (األحزاب و على احلركة األمازيغية عندما تطرح مبادرات متقدمة...فالعالقة بني الطرفني

ية، الربامج السياسية، اإلعالم والتواصل..، أي حاضرة كأولوية مؤسساتية، مبعىن أا حاضرة يف القوانني األساس
من أولويات الفاعل احلزيب. ولعل هذا الواقع هو الذي يفسر ملاذا ال زالت األمازيغية قضية ملك وليس قضية 
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ألعضاء جمتمع، ويفسر أيضا أن االعرتاف الرمسي باألمازيغية يقابل بنوع من املقاومة على أرض الواقع ويف رسالة ا
  .السبعة املنسحبني من املعهد امللكي للثقافة األمازيغية أكثر من داللة سياسية تؤكد هذا الطرح

مشكل الدولة يف كل مباشر و بشمشكلة احلريات يقودنا إىل طرح فأما مستقبل ظاهرة اهلوية األمازيغية باجلزائر 
فلتت وسوف تستمر يف اإلفالت افرنسا ئرية إىل ما األخرى فلقد مت جتاوزها سلفا أن اهلجرة اجلزاهذا البلد، أ

بشكل عميق ال الوعي فلقد اخرتقها للسلطة اجلزائرية، أما القبائل بالضرورة من املراقبة اإليديولوجية و الثقافية 
إذا حافظت احلكومة على هذا اخليار فسوف لن يعمال إال على تصعيد  –أما اإلقصاء و القمع  ورجعة فيه 

يادة يف حجم الفجوة، و هنا يكون السؤال العالق يتمثل يف معرفة ما إذا كانت سلطة الدولة مستعدة الصراع و الز 
أوال بالقيام بتحول دميقراطي يستطيع من خالله األمازيغيوفونيني أن جيدوا فيه إندماجا مقبوال يضمن هلم البقاء  

سمى، املغري ألمازيغي، ذلك املخفي و "إن ااألمازيغي املهمش يقول:"سامل شاكر"يصف إذ ، 280كهوية ثقافية
عتبار فإنه حينط يف التاريخ القدمي أو يوضع على رفوف متاحف و معاهد ا يفرض اتمع ضرورة أخذه يف االعندم

مستقبل اجلزائر، ينظر إليه  ها التدخل و أخذ مكانه يف حاضر و الفنون و التقاليد الشعبية، و يف كل مرة ينوي في
ي عامل حلساب قوى الشر و يتعني متريغه على األرض مث يأخذ املؤلف على اهلامش بشرح كشيطان ككائن هالم

) الذي وقعته اجلزائر بتاريخ م1966من امليثاق العاملي للحقوق املدنية و السياسية (منظمة األمم املتحدة  27البند 
على ما يلي: ( يف الدول اليت توجد ا أقليات إثنية دينية ولغوية ليس من املمكن حرمان  م10/12/1968

و استعمال لفتهم ممارسة ديانام أممارسة حيام الثقافية اخلاصة و األشخاص املنتمني هلذه األقليات من حقها من 
  .281"اجلماعات اليت ينتمون إليها)اخلاصة م و 

  

  بين الحركتين األمازيغيتين في الجزائر و المغرب المطلب الخامس: العالقة
اجلزائر بأا ليست جديدة و التعاون و التنسيق بني املغرب و  فكرة "عبد العزيز بورا سان" يذكر لألستاذ

ق منظمة مشال افريقيا اومثال ذلك التنسيق الذي مت بني املغاربة و اجلزائريني يف نط ،أن هناك سوابق تارخيية كثرية
، لكن التعاون األمازيغي اآلن هو تعاون من نوع م1958و مؤمتر طنجة  م1955أوت  20املسلمني و انتفاضة 

حممد "جديد سببه ميش أشكال التعبري باألمازيغية يف البلدين مباشرة بعد االستقالل، ويضيف األستاذ 
ألن العالقات املتوترة بني  ؛بأن البداية انصبت على البحث اجلامعي ومل يكن هناك أي تنسيق حقيقي "حنداين

تصال مع " أن االاحلسني وعزي"البلدين مل تكن بتنقل األشخاص و ال برواج اإلنتاج الفكري، يضيف األستاذ 
الذي حيدث يف مقاعد اجلامعات  اجلزائريني مل يأخذ طابعا رمسيا، إال أنه كان هناك نوع من االتصال ذلك

   .األجنبية و الفرنسية خصوصا بني الطالب و الباحثني ذوي امليول األمازيغيية بني البلدين
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حني التقى اجلزائريون  م1993فيقول أنه قد تبلور العمل املشرتك بشكل عملي يف سنة  "حممد حنداين"أما األستاذ 
عن املؤمتر األمازيغي العاملي  و أخذوا يتحدثون "فيينا"نسان املنعقد مبدينة و املغاربة يف املؤمتر العاملي حلقوق اإل

  .282تبلورت الفكرة أكثر عند اجتماعهم جبنيف يف مداوالت املؤمتر اخلاص بالشعوب األصيلةو 
جبريدة اإلحتاد اإلشرتاكي بأن التهويل من خماطر األمازيغية يف املغرب  "علي العبدي"و يف مقالة لألستاذ 

باملغرب للسكان أدرج فيه إحصاء الناطقني باألمازيغية و  م1994نابع من أحداث القبائل و أن إحصائيات 
و أن  يضيف بأن هذا اإلحصاء مل يدرج جزافا بل جاء نتيجة تصاعد مطالب مناضل احلركة األمازيغية يف املغرب

املثقفني  بنظرائهمباجلزائر خوفا من تأثري املثقفني القبائل  م1982هذا اهلاجس يستند إىل أحداث تيزي وزو 
  .283األمازيغيني يف املغرب

أول  "بأكادير"عقدت اجلامعة الصيفية باملغرب و بالضبط  م1980فبعد الربيع األمازيغي و يف صيف   
ن فيها إىل سلسلة من احملاضرات حول الثقافة األمازيغية و كانت تلك دورة هلا يف جو هادئ و استمع املشاركو 

التظاهرة مبثابة البداية العلنية للنشاط الثقايف األمازيغي، وكان الطابع السياسي يف اجلزائر و هيمنة الطابع الثقايف يف 
ا أدى يف نظري إىل ، وهو م284املغرب كما يقول أمحد عصيد: "العمل الذي نقوم به هو ثقايف ذو بعد سياسي"

تطور و تبلور القضية األمازيغية يف املغرب أكثر منها يف اجلزائر و هذا يرجع إىل بداياا كمشكل ثقايف و الوصول 
 أين كبحت بقوة النقاش بني األمازيغ و السلطة يف اجلزائر. ،به إىل قضية سياسية و ليس العكس

و إن كانت طبيعة املسألة األمازيغية يف كل من اجلزائر و املغرب خمتلفة و طبيعة التعامل معها كذلك،  
أوت  20أقدم العاهل املغريب على خطوة جريئة يف مناسبة ذات داللة هي ذكرى ثورة امللك و الشعب بتاريخ 

بالبعد األمازيغي، مث علت احلكومة  عرتافعن ضرورة تعليم األمازيغية و اال ، و هو اخلطاب الذي يعربم1994
 25اجلزائرية الشيء ذاته وكرست البعد األمازيغي من خالل إنشاء مفوضية سامية لألمازيغية مبرسوم رئاسي بتاريخ 

يف ديباجته على البعد األمازيغي كمكون من  م1996مرتبط برئاسة اجلمهورية و نص دستور  م1995ماي 
  .285مكونات اهلوية اجلزائرية

على أن اندالع انتفاضة القبائل يف اجلزائر على إثر مقتل  "أمحد عصيد"يف حتليله خلطاب العرش يذكر  و  
نتفاضة ألقت بضالهلا بشكل واضح على األجواء " من طرف قوات الدرك، هذه االقرماح مسينيسا"الشاب 

عالن تضامنها بشىت الوسائل كما أثرت املغربية، وأثرت تأثريا واضحا يف عمل احلركة األمازيغية اليت مل تتوقف عن إ
يف الرأي العام، وجعلت القضية األمازيغية تربز ألول مرة يف النقاش العمومي بوصفها إيديولوجيا للتحرير و مواجهة 
قمع الدولة، وقد طرح السؤال التايل عن القضية األمازيغية يف املغرب هل ميكن إلنتفاضة القبائل أن تثري لدى 

غاربة الشعور بضرورة تغيري السياسة الثقافية و اإلعالمية و الرتبوية املتبعة؟ هذا هو السؤال الذي املسؤولني امل
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إن خطاب العرش يأيت يف  القبايل، ومن هذا ميكن القول إذاً  طرحته احلركة األمازيغية باملغرب طوال أيام انتفاضة
  .286درجة توترهاختفيض النفوس و لك قد أدى بضرورة دئة و كان كل ذ ،تفاقم مأساة اجلزائر
يف مقابلة أجريت معه، أن التجربة اجلزائرية هي املخترب احلقيقي لسياسة 287"أمحد الدغرين"و يظهر 
 مكاتب حيث يقول:" فتجربة اجلزائر أظهرت أن اجلماهري األمازيغية ميكن أن اجم حىت ،األمازيغ يف املغرب

ع يف القبائل، و املخترب احلقيقي لسياسة املغرب موجود يف اجلزائر احلاالت كما وق األحزاب السياسية يف أسوإ
 حيث خيوض الناس صراعات واضحة بينما الزلنا حنن نعمه يف ظالم الغموض الذي ستظهر بعده املفاجآت"

احملافظة زيغية احملدث مبقتضى ظهري ملكي و و يف سؤال حول أوجه االتفاق بني املعهد امللكي للثقافة األما
جلزائر من الناحية السياسية كان هدف رئاسة ا هرئاسي باجلزائر، فيجيب أنقرار مية لألمازيغية احملدثة مبوجب السا

هو اهلدف  ااملغرب معا هو سحب األمازيغية من يد احلكومة و الربملان و جعلهما شأنا من شؤون الرئاسة، وهذو 
الرئاسة، ومن هذا  هاهلا عن اجلماهري لتبقى يف يداألساسي لكونه ميكن الرئاسة من استقطاب خنبة بذاا و عز 

ميش فإن املعهد امللكي للثقافة األمازيغية باملغرب نسخة خمزنية للمحافظة السامية لألمازيغية باجلزائر رغم أ ا مت
  .288القيمة احلقيقية اليت بنيت ألجلها هذه األخرية ومل تعط

قد مت إمهاهلا بشكل تام ف ،ي منها نصا على األمازيغيةدون أن يتضمن أوقد عرف املغرب مخسة دساتري، 
1992عرفهما املغرب يف  نذيلالرغم من أن النصني الدستوريني العلى 

سبقتهما حركة وطنية 290م1996و  م289
اإلسالم) و اللغة ملموسة للمطالبة بدسرتة األمازيغية، ففي جممل دساتري املغرب حيدد كل من العناصر الدينية(

نتماء اإلفريقي وليس هناك اعرتاف باألمازيغية، بينما الدستور اجلزائري الصادر يف نفس الظرفية اال (العربية) و
ينص يف الديباجة على أن املكونات األساسية  م1996نوفمرب 28لصدور الدستور املغريب املصادق عليه يف استفتاء 
، لكن بعد التعديل الدستوري يف 291فريقي للجزائراإلنتماء اإلو هلوية اجلزائر هي اإلسالم و العروبة و األمازيغية 

قد تراجعت هذه األخرية يف اجلزائر نظرا ىل ترمسيها يف الدستور املغريب و قفزت القضية األمازيغية إ م2011املغرب 
الشيء الذي أدى إىل ركود و شلل تام بعد ما كانت  ،تشتتهال احلركة األمازيغية اجلزائرية و لغياب تنظيم فعال داخ

  احملرك األساسي يف املنطقة.
د أن األمازيغ يدافعون عن قضية بية و خريطته اجلغرافية فإننا جنما قربنا األمر من منظور القومية العر  اإذو 

يتوخى ذو صبغة و طنية و أمازيغية ألنه إقليمية، أما إذ نظرنا داخليا أي من داخل احلركة األمازيغية فنجسد أنه 
(تامزغا) و هي جمال جغرايف شاسع. و ال يعرتف التيار القومي األمازيغي باحلدود بني دول مشال إفريقيا، فنجد 
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إلي العام حول اللغة و الثقافة ا�مازيغيتين كما توجھت مجموعة من الجمعيات ا�مازيغية نداء إلى الھيئات السياسية و الفاعليات الوطنية و   
  جمعية رسالة إلى ا�حزاب السياسية حول المطالب اللغوية و الثقافية ا�مازيغية. 12وجھت 
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اصة يف املغرب يتقنون اللغة العربية جيدا ويكتبون ا و يدافعون ا عن قضيتهم وخبأغلب املثقفني األمازيغيني 
سية على عكس اجلزائر اليت يكثر ا الكتابات باللغة الفرنسية األمازيغية و قلة منهم من تستعمل اللغة الفرن

، وأرى أنه ساهم هذا العامل كثريا يف إعطاء القضية األمازيغية مصداقية أكثر يف 292يف منطقة القبائل السيما
التيار ستعمارية فرنسية على عكس فرانكوفوين مرتبط دائما خبلفيات ااملغرب أكثر منها يف اجلزائر ألن التيار ال

  العرويب الذي يلقى حرية أكثر يف ممارساته داخل املغرب و اجلزائر.
احملافظة السامية لألمازيغية باجلزائر  بني املؤسستني الشبيهتني جدول يبني مقارنة أهم إجنازات احلركة األمازيغية

 293:واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية باملغرب

  السامية لألمازيغية المحافظة  المعهد الملكي لألمازيغية  
  م1995  م2001  تاريخ التأسيس

  بعد إضرابات  إثر خطاب ملكي  مالبسات التأسيس
  تابعة لرئاسة اجلمهورية  تابع للقصر امللكي  العالقة بالدولة

  عتماد حرف التيفيناغا-   الحصيلة
  إدماج يف التعليم الثانوي و اإلعدادي- 
الوصول إىل اإلدماج الكلي سنة - 

2008  

  مؤسسة تعليمية 16إدماج يف - 
  إنشاء شهادة ليسانس باألمازيغية- 
  إدماج يف وسائل اإلعالم- 

  2003حممد شفيق حىت -   رؤساء الهيئة 
  أمحد بوكوس- 

-2004يدر آيت عمران حىت وفاته يف - 
  مل يعني عليها أحد بعده

  مل تبلغ سقف املطالب األمازيغية  استقال عدد من أعضائه  التحديات
  
  
  
  
  خالصـــةال

ال يقبل أي الذي األمر هو ، والعربية على السواءإن املكون اهلويايت الذي يتحدد أساسا يف األمازيغية 
شخصية العربية لغتان وطنيتان مندجمتان يف ال: األمازيغية و ألنه من الثابت أن اللغتني ؛نقاش إيديولوجي أو سياسي

فإىل جانب استعمال األمازيغية كأداة تواصل ثقافية، تستعمل العربية يف اال  ،املغربالثقافية لكل من اجلزائر و 
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اإلمكانات و املمارسات على ة إىل تكافؤ اللغتني يف احلقوق و عليه فإن الدعو ين للتعبري عن البعد اإلسالمي، و الدي
ميش اللغة العربية على حساب أن ينظر إليها كدعوة إىل إقصاء و ال جيب  اإلعالميالصعيد الثقايف و التعليمي و 

إزاء هذا املوضوع تبقى و  ون أساسي إلغناء الشخصية الوطنيةاللغة األمازيغية بقدر ما يراد منها احلفاظ على مك
تتمتع  الثقافة األمازيغيتني دعوة سلمية إلحقاق الدميقراطية الثقافية اليت مبقتضاها لدعوة إىل تنمية وتطوير اللغة و ا

  الفرص.افية للشخصية بنفس احلظوظ و قلغوية و الثكل املكونات ال
يضمن لكل ة و قراطيمعي حضاري يتأسس على مبادئ الدميإن الوحدة يف التنوع هو التعبري األمثل عن مشروع جمت

  حرتام الغري.يش و اإلبداع و التفكري يف إطار اواحد حرية الع
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خلارجية اليت ترتبص دائما بأمن املكائد ات يف طريق صعب مليئ باملنعرجات و األمازيغية سار القضية 
أفكاره وينشئ احللول ستقرار الدولتني، و املالحظ أن املغرب يستفيد من التجربة اجلزائرية يف هذه القضية ليبلور وا



 

مازيغية املغربية اخلطاب العريب الثقايف من جهة أخرى تبنت احلركة األو  هذا من جهة ،حتواء األزمةالضرورية ال
  .وهذا ما ساهم يف حتقيق أهداف مرضي عنهاالعقالين مع القضية األمازيغية 

و عليه فإن اإلجابة عن إشكالية الدراسة هي أن األمازيغية كهوية ولغة مغاربية أصبحت قضية مهمة جيب التوقف 
اهلوية إن مل و  ر، فاألمازيغية متثل ديد حقيقي لألمن اهلويايتنتباه هلا أكثدها و دراسة مواقفها و دعمها باالعن
  تماعي الذي يؤدي إىل األمن العام.جمن ستؤثر سلبيا على األمن العام إذ أن أمن اهلوية يعين األمن الثقايف واالتأ

 الكثيفةين وكذا سياسة التعريب القوية و اهلوية األمازيغة بتهميشها و عدم وجود خطاب سياسي رز  
اصة أن التهديد يأيت من خبو  ع الذي يهدد هوية املنتمني هلابعدم الرضا أمام الواق امنحت للحركة األمازيغية شعور 

زييغة اهلوية األما حافظة على هويتهم من الزوال واالندثارإجراءات وقوانني داخلية قمعية حركت بوضوح دعاا للم
تأثرت بعدما ثبتت الرؤيا بالتوجه حنو التعريب من ناحية التعليم و فقد تتأثر باألمن اهلويايت، بشكل عام تؤثر و 

تسريع وترية املطالبة باحملافظة عليها، وتؤثر أمن مما أدى إىل تفعيل و تطوير و باال ااإلدارة و غريها فهذا أعطى شعور 
، فبتحقيق من هلوية الدولةألبني النظام و احلركة األمازيغية مما يعود بال اتوتر  تنشأعليه عندما تّصعد املطالب و 
  يتحقق بذلك األمن اهلويايت.و نوع من الرضا بني الطرفني  حيصلعدالة هوياتية وعدم عزل اآلخر 

تني: اجلزائر واملغرب وال ميكن فاهلوية األمازيغية متثل عامل بناء أساسي للتشكيلة اتمعية داخل الدولي
غياب هذا الدعم دعم السياسي واحلقيقي هلا، أما يف بناء بتوفر ال أو هوية غري موجودة تكون كعامل اعتبارها جزءا

ا وبتحقيق املطالب يكون اهلدوء والتشاور مس يف مسريعامل بناء وهذا ما يُلستكون عامل دمي أكثر منه 
  بسياسة اإلقصاء يزداد التعصب أكثر.و 

أبعاده من بينها اللغة فهو يزيد حتما من  و يتأكد أنه كلما كان مشروع اتمع حمصلة و نتيجة لتوافق خمتلف
  تكريس و ضمان األمن اهلويايت.

  و عموما ميكن أن نستخلص النتائج التالية:
ثقافيا يف املغرب ب تارخيي، اكتست طابعا سياسيا يف اجلزائر و املطلب األمازيغي هو يف احلقيقة مطل �

رت التحول إىل طرح عاملي باخلروج عن تطورت من خالله مسايرة النظام السياسي للبالد إىل أن اختا
 احلدود الوطنية حماولة منها الكتساب مساندة التيارات األمازيغية األخرى.

إىل الفهم اخلاطئ من قبل النظام و عدم وضوح رؤية صافية ملقصود تعود إرهاصات القضية األمازيغية  �
نظام واملطالبة تّصعد يف القرارات واملطالبة إىل إساءة الفهم من قبل ال أدىاملطالبة اهلوياتية من الطرفني، 

فإن  ي هو أساس بناء اهلوية الوطنية، لذلكاحلوار الدميقراطي الذمما يزيد حدة التنافر وغياب النقاش و 
 حتواء األزمة.دا إن مل تتخذ التدابري الالزمة اليبقى مهداهلويايت أو االجتماعي كان و  األمن

حلد اآلن  تتخطاألكادميية و النضالية مل  من االهتمامات السياسية و الكثرياملسألة األمازيغية أخذت  �
صراع اصة الخبينهي املشاكل املتعلقة ا و  اهوياتي االسُبل احلقيقة للوصول حلل ائي يضمن استقرار 

أصل هذه اللغة أو أصل األخرى أو أن هو البحث عن فليس احلل  ،األمازيغيةالدائم بني اللغة العربية و 



 

 وستبقى متداولة من غريهذه أسئلة ليس هلا اية و الثانية هي الفرع أو العكس،  اللغة األوىل هي األصل
و إمنا السؤال احلقيقي الذي جيب الوقوف عنده و اإلجابة عليه هو كيف ننهي هذه الصراعات  حل،

 اليت دد أمن هويتنا اللغوية و الثقافية اليت هي من أهم مقومات اتمع.

نفصالية ال خيدم املصلحة الوطنية طرف املتعصبني ذوي مطالب تفكيكية امن  القضية األمازيغية هورظ �
ار املعتدل الذي يربهن بأفكاره جتنبه، أما بظهورها مع التيلتيار السليب الذي جيب حماربته و وميثل ا

 هذا التيار يدق ناقوس فهو يعين أنتوجهاته البنائية اليت تدمج فيها كل مقومات الوطن من دين ولغة و 
النظام والتحاور واالستماع له ه من طرف ألخطاء السابقة وهو ما جيب احتواؤ اخلطر لتجنب الوقوع يف ا

 تقدمي البدائل و احللول األساسية لالزمة .و 

 رمسية إىل جانب اللغة العربية وأنرتبطت األزمة األمازيغية مبسألة دسرتة اللغة األمازيغية كلغة وطنية و ا �
يؤمنون باإلسالم، األمر من الناطقني باللغة األمازيغية و املغريب حيتوي على نسبة كبرية الشعب اجلزائري و 

ال يهدد متاسكها على هويتها ليكون موقفها شرعيا و برأيها دميقراطيا للحفاظ  يستوجب أن تديلالذي 
اهلوية األمازيغية وطنية اللغة و " من االعرتاف بحممد السادس"املغرب يف فرتة حكم سارت  وقداهلويايت، 

اجلزائر  أماإىل إنشاء املعهد امللكي للثقافة األمازيغية إىل دسرتة األمازيغية لغة وطنية ورمسية للدولة املغربية، 
ية و فقدان شرع م2001سنة بعد  السيمايف نضاالا  اً منحى تفككي فيهااليت أخذت القضية األمازيغية 

تدافع عن القضية األمازيغية وكذلك بفشل التنسيقية اليت أخذت هي تنشط و األحزاب السياسية اليت 
حنكة وخربة النظام يف التعامل معها، وكذا احملافظة  ًا كان سببه األول و الرئيستفككي ااألخرى بعد

اصة مع وخببال روح، وهنا ال جيب التهاون يف تغييبها مرة أخرى  السامية لألمازيغية اليت أصبحت هيكال
قوة أخرى ستكون أكثر شدة   فقد تنشأ لتطورات الراهنة يف الساحة العربية و ما يعرف بالربيع العريبا

كذا لرتاكم شحنة املطالبة صلت إليه األمازيغية يف املغرب و من سابقاا لعدة أسباب منها التطور الذي و 
ألرضية اخلصبة لدعم هذا الشحن اصة يف منطقة القبائل، وهو ما سيجد فيه التدخل اخلارجي اخباهلوياتية 

 .و هذه التعبئة

كل اليوم جزءا ال يتجزأ من هوية الشعب اجلزائري اللغة العربية تأصلت يف كل من البلدين وهي تش �
، الشيء الذي جيعلنا نبتعد عن التساؤالت حول عروبة البلدين ألا باتت من املكتسبات الوطنية واملغريب

  .ء األمن اهلويايت هي األخرى و ال رجعة فيهااألساسية اليت تساهم يف بنا

من درجة  نه يرفعصلية فيما بينها قوة دافعة على املستويني الداخلي واخلارجي أليعترب تضامن الشعوب األ �
املشاركة  جلحلضارية  وهو ما جيعل النضال من أفراد والشعوب باهلوية الثقافية وااالعتزاز والفخر لدى األ

طار ااهلوية الثقافية واحلضاريةتمع بكرامة يف  إيف كل أنشطة ا. 

ستعماري افتعال اهي من فحنافظ عليه، أما النزعة األمازيغية ال يتجزأ من تارخيينا نعتز به و  األمازيغية هي جزء
ه البد أن نفرق بني األمازيغية ، وعليه تقسيم الشعوب وتفرقتها لتضعف هوياتيا وثقافيافرنسي باألساس هدف



 

ولو - امهت سأن أكون قد  وأمليحتماء من الثانية اليت دد أمن هويتنا، زعة األمازيغية، محاية لألوىل واالنو 
غناء هذه الدراسة يكون هناك دراسات و حبوث أخرى إل أنو يف عملية إثراء البحث العلمي  - شيء اليسريلبا

  البناء احلقيقي ألي نظام دميقراطي. أساسهذا يعد  وكلاهلوية ا قضية مهمة م الوطن والشعب و أل ،أكثر
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 لألحزاب مطالب الحركة األمازيغية بالمغرب الموجهة

 النسيج الجمعوي األمازيغي بالمغرب

مذكرة املطالب األساسية للنسيج اجلمعوي االمازيغي باملغرب املوجهة للمواطنني واملواطنات و لألحزاب السياسية 
 .07/09/2007املغربية مبناسبة االستشارات اخلاصة بانتخاب اعضاء غرفة جملس النواب املقرر تنظيمها يف 



 

  :تقديم
  .استنادا إىل أن حمطة االستشارات الشعبية تشكل أساس اإلدارة الدميقراطية للشؤون العامة و تفعيلها 
و ملا كان من املعرتف به اآلن أن االنتخابات الدورية والصادقة اليت حيظى الشعب مبقتضاها بفرصة حقيقية  

ت الضرورة إىل اعتماد انتخابات ذات للتعبري عن اختياراته بشكل حر، هي أساس الدميقراطية. و من مث كان
الطبيعة التعددية واالنتباه الالزم للظروف اليت جترى يف ظلها هذه االنتخابات اليت جيب أن تكون انتخابات حرة 

 .نزيهة وذلك إذا أريد هلا أن تفي يف الواقع مبتطلبات الدميقراطية

مسؤولية مشرتكة بني الناخبني والقوى السياسية  و حيث أن إقامة وتقوية العمليات واملؤسسات الدميقراطية هي
  .مبختلف تعابريها ومواقفها

و مبا أن حق كل فرد يف أن يسهم يف حكم بلده هو عامل حاسم يف متتع الكل متتعا فعليا حبقوق اإلنسان  
  .واحلريات األساسية

تخابات دورية صادقة عن طريق ومبا أن إرادة الشعب هي أساس سلطة احلكومة، وان هذه االدارة تعرب عنها ان 
االقرتاع العام على قدم املساواة بني الناخبني الذي جيري بالتصويت السري. وهي عنصر ضروري وال غىن عنه 

  .حلماية حقوق ومصاحل احملكومني
أن إرادة الشعب تتطلب حتديد عملية انتخابية تكفل فرصة متساوية لكل املواطنني لكي يطرحوا آراءهم  و مبا 

  . السياسية. فرادى وبالتعاون مع اآلخرين
ومبا أن قضية اللغة والثقافة واحلضارة األمازيغية بالداخل واملهجر بابعادها االقتصادية واالجتماعية الزالت تعيش 

فرضتها عليها سياسات التهميش واإلقصاء من جانب ، ومن جانب آخر ضعف املنظور  وضع الدونية اليت
وتأكيدا لتنامي الوعي بأمهية  –. املؤسسايت والرؤى االختزالية اليت يتم التعامل ا جتاهها يف ااالت الرمسية

وجزءا من مشروع حتديث  النهوض باألمازيغية واعتبارها ورشا للدمقرطة وللممارسة السليمة للحقوق واحلريات
الدولة واتمع . فان االنشغال مبصريها عرب النهوض يها يعد مسؤولية كافة مكونات الشعب املغريب بتنوع 

  .تنظيماته و أفكاره وتوجهاته ومرجعياته
ت وحيث أن األمازيغية لغة وثقافة وحضارة يف حاجة إىل ترسيمها بالدستور و وتوفري آليات مؤسساتية وإجراءا 

عملية ترد االعتبار إليها وتنهي سنوات التهميش واإلقصاء وفق منطق للمصاحلة يعيد تشكيل اهلوية واللغة والثقافة 
  . الوطنية عرب أجهزة العدالة و املدرسة واإلدارة واإلعالم واالتصال

عم مطالبنا ومقرتحاتنا يف هذا اإلطار تندرج مبادرتنا هاته واليت سنطرحها للرتافع مبعية كافة مكونات شعبنا لد 
لإلعمال سواء بالربامج السياسية أو احلمالت االنتخابية جلميع األحزاب املعنية باالنتخابات التشريعية املزمع 

  . ، آملني القطع مع التوظيف االختزايل أللسين لألمازيغية باحلمالت اإلعالمية2007- 9-8تنظيمها بتاريخ 
آليات الرقابة املدنية جتاه مقرتحات األحزاب يف موضوع مأسسة األمازيغية و تروم مطالبنا عموما إىل تطوير   

  .ومبنظور جديد يفتح هلا آفاق جديدة لتلعب أدوارها يف التنمية والدميقراطية وحقوق اإلنسان



 

ومن منطلق قناعتنا الراسخة بكون الوضع القائم على مستوي املمارسة أو اخلط املذهيب والربامج السياسية  
نتخابية ألغلب األحزاب السياسية يف عالقتها ومنظورها لألمازيغية جبميع مقوماا بالداخل وباملهجر ،الزالت واال

تعيش وضع الدونية و قصورا يف التناول والتعاطي وهو ما حدى بنا إىل اخنراطنا يف الرتافع ملطالبنا استنادا إىل 
ال ورقعة دولة احلريات واحلقوق عرب جتاوز املعيقات القائمة مضامني هده املذكرة مستهدفني املسامهة يف توسيع جم

مبنظور نقدي بناء من جهة ومن جهة أخرى من اجل فتح اال املؤسسايت لكافة القيم األمازيغية إلبراز 
  .شخصيتها اخلصبة ويف كافة القطاعات مبا يضمن تشييد مغرب دميقراطي موحد غين بتنوعه واختالفه

ج مجعوي للحركة اجلمعوية االمازيغية املوقعة أدناه وكمعطى سياسي اد نتوجه ده املذكرة جلميع لدلك فإننا كنسي 
املواطنات واملواطنني ولكل فئات النسيج احلزيب والسياسي املغريب من أجل دعمها و التعاطي معها اجيابيا و تبين 

  .ى الشعب مبناسبة االنتخابات التشريعية املقبلةمضامينها وإدماج مقتضياا بالربامج االنتخابية املزمع عرضها عل
 : وتتلخص مطالبنا فيما يلي 

 :على مستوى المنظومة القانونية والمؤسساتية

الوثيقة الدستورية ( نسجل أن معظم النصوص القانونية، إن مل نقل كلها، املوجهة لعمل السلط باملغرب واملمثلة يف
االدارة العمومية ) تتضمن أشكاال متييزية  - النيابة العامة – عدة للقضاءاهليئات املسا –هيئة القضاء اجلالس  –

ضد اللغة والثقافة واحلضارة األمازيغية.رغم مصادقة الدولة املغربية على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 
دولة، واليت تلزمها باعمال مقتضياا بشكل مؤسسايت، وخاصة تلك املتعلقة باألمازيغية،  138التمييز إىل جانب 

نفس الشيء بالنسبة لكافة االتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
  : ليوالثقافية وهو ما يستدعي ضرورة اإلميان و اإلعالن عن االلتزام بتنفيذ ما ي

ا) ضرورة التنصيص يف القانون األساسي للبالد على أن األمازيغية لغة وطنية ورمسية يف املغرب. واالعرتاف مببدأ  
املساواة بني اللغات والثقافات ونبد مجيع أشكال التمييز بسبب االنتماء القومي كما هو الشأن بالنسبة لربط 

 … كبري أو الدول املغاربيةاملغرب باملغرب (العريب) الكبري بدل املغرب ال

  .ب) إعادة النظر يف النظام األساسي لرجال القضاء املغريب بالداخل واملهجر وىف القوانني التالية
  قانون ولوج سلك احملاماة الذي يشرتط اجلنسية املغربية واملعرفة باللغة العربية فقط، * 
  مرسوم تعيني العدول، *
  قانون تعيني األعوان القضائيني، *
  القانون املتعلق باخلرباء القضائيني، *
  قانون اجلنسية، *
  . معايري انتداب املمثلني الدبلوماسيني للدول األجنبية واشرتاط املعرفة الكافية باللغة االمازيغية *
املياه اعتماد اللغة األمازيغية داخل معاهد التكوين اخلاصة بالقضاة واحملامني والشرطة وإدارة السجون واجلمارك و  - 

  .والغابات واألطباء واملمرضني



 

  تعديل املسطرة املدنية من أجل ضمان احلق يف استعمال األمازيغية كلغة للمرافعة داخل احملاكم - 
  تعميم اللغة االمازيغية باإلدارات العمومية عرب تعديل الظهري املعروف بظهري املغربة والتوحيد -

 (25 -1 – 1965 ).  
حث العلمي يف جمال القوانني العرفية األمازيغية، مع اعتبار هذه األخرية مصدرا من مصادر تشجيع وتطوير الب - 

 . التشريع، وذلك فيما ال يتناقض مع مبادئ حقوق اإلنسان الكونية

رفع احلضر العملي عن األمازيغ يف تسمية أبنائهم بأمساء أمازيغية، ومراجعة لوائح األمساء املعتمدة من قبل  -
  .لعليا للحالة املدنية بالشكل الذي يوفر فيه لألمازيغ حقهم يف الشخصية القانونية وحقهم يف الذاكرةاللجنة ا

من االتفاقية الدولية املتعلقة برفع كافة أشكال التمييز اليت رفعت احلكومة احلالية  14تطبيق مقتضيات املادة  - 
 حتفظاا عليها عرب اقرتاح مشروع قانون بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وسيطة تعىن بقضايا التمييز ضد االمازيغية

.  
التمييز االجيايب لفائدة املناطق املهمشة اقتصاديا واجتماعيا عرب اعتماد سياسة تنموية مستدامة تستند إىل مبدأ  - 

الرتاجع عن سياسة نزع األراضي واملساس باحلق يف امللكية اجلماعية لألراضي والرتحيل القصري وإغراق هده 
 . املناطق باحملميات املدمرة للبيئة ومصادر عيش املواطنني

 :على مستوى المنظومة التربوية

تتناقض بشكل صارخ مع الواقع  1956ياسات التعليمية اليت طبقتها الدولة املغربية منذ سجل أن الس
السوسيوثقاىف املغريب، إذ أن هدفها األمسى هو التعريب االديولوجي لإلنسان املغريب وربطه فقط ذهنيا بالرتاث 

 .والتكوينواحلضارة واللغة العربية، وذلك بدافع أيديولوجي سياسي ال عالقة له بالرتبية 

وانه بعد تقييم وضعية األمازيغية يف املنظومة الرتبوية ، والطرق اليت تدبر ا قضية ادماج االمازيغية يف التعليم 
  :خلصنا إىل املطالب التالية

  احلاجة املستعجلة وامللحة لتوفري تكوين مستمر ملدرسي األمازيغية، - 
  وزارة الرتبية الوطنية،إحداث مديرية خاصة بتدريس األمازيغية داخل  -
  خلق شعبة لألمازيغية يف اجلامعة حلل أزمة التأطري والتكوين، -
  ربط تدريس األمازيغية بالثقافة األمازيغية والتعامل معها كلغة مستقلة ، -
األفريقية مراجعة الكتب املدرسية وتصحيحها إلبراز األساس األمازيغي للهوية الوطنية املغربية واالهتمام باألبعاد  -

  .واملتوسطية من خالل الكتاب املدرسي
  . تغيري ميثاق الرتبية والتكوين، متاشيا مع الرغبة والقناعة احلاصلة يف كون االمازيغية ليست لالستئناس - 
  اعتماد املرجعية األمازيغية بقيمها املشرقة يف مجيع املقررات املدرسية - 
 ملقررات املدرسية بأقالم علمية وموضوعية،إعادة كتابة تاريخ املغرب املدرج يف ا -

 :على مستوى وسائل اإلعالم



 

 :.اإلعالم المكتوب -

  دعم احلكومة املقبلة لإلعالم األمازيغي املكتوب إسوة باإلعالم املكتوب باللغات األخرى، -
  إقرار ووضع آليات للتشجيع على خلق مقاوالت إعالمية أمازيغية، -
  رائد املستقلة إىل التناول االجيايب لألمازيغية،حث اجلرائد احلزبية واجل -
  برجمة املعهد العايل لإلعالم واالتصال للدورات تكوينية لفائدة الصحفيني األمازيغ، -
  إدماج مادة األمازيغية يف مقررات وبرامج املعهد العايل لإلعالم واالتصال، -
  األمازيغي املكتوب،دعوة شركات التوزيع إىل املسامهة يف التعريف باإلعالم  -
 . دعم وتقوية حضور اللغة االمازيغية يف املنشورات الرمسية .ومراجعة سياسة وكالة املغرب لألنباء جتاه االمازيغية -

 :اإلعالم السمعي البصري -

  تنفيذ قرار تأسيس قناة أمازيغية خاصة، -
فضائيات، القناة الرتبوية، القناة الثانية، تلفزة العيون، تعميم األمازيغية أفقيا بالقنوات التلفزية املغربية األخرى ( ال -

  ) الرياضية
  يغية واألمازيغ باإلعالم العمومياحلد من استعمال املصطلحات التمييزية ضد األماز  - 
 حمو الصورة السلبية املكرسة لإلنسان األمازيغي، -

 :اإلعالم السمعي

  الوطنية،العمل على خلق قسم أمازيغي خاص باالذاعة  -
  تعميم األمازيغية على القنوات اإلذاعية اجلهوية يف املغرب، -
  تقوية البث اإلذاعي األمازيغي ليشمل كافة الرتاب املغريب واملهجر، -
  تنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملني يف اإلذاعات األمازيغية، -
  حتديث وتوفري التجهيزات الضرورية للعمل اإلذاعي، -
 أشكال التمييز ضد العاملني يف اإلذاعات األمازيغية،رفع كافة  -

تلك هي مقرتحاتنا جلميع املواطنني واملواطنات واألحزاب السياسية اليت نعتربها حدا أدىن من اجل أعضاء بعد 
جديد للتجربة الدميوقراطية و احلزبية باملغرب واليت نعلن عزمنا على الرتافع من اجلها يف معرتك االستشارات 

 . عبية املقررة ، آملني أن تلقي الرتحيب والعنايةالش

 .النسيج الجمعوي األمازيغي بالمغرب

  – أزطا –الشبكة األمازيغية من اجل املواطنة  1
  )اجلمعيات االمازيغية الدميوقراطية املستقلة (امياوي -2
  مجعية أسكا أزيالل -3 
  مجعية ايسوراف كاسيتا -4



 

  مجعية تسغناس إفرخان -5
  تيفاوت بيوكرا -6
  مجعية أفرا تيزنيت -7
  مجعية ادرفني للثقافة والفن اكادير -8
  مجعية إيزوران احلسيمة -9

  مجعية تامونت كلميمة -10
  مجعية أوسان ميضار -11
  كنفيدراليات اجلمعيات الثقافية بالشمال -12
  مجعية اسيكل بيوكرا -13
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Summary  



 

-------  
¶1. (C) Berber (Amazight) activists want greater recognition  
and clout, a majority of Morocco's population Berbers are  
among its poorest citizens although there has been an  
expansion of Berber cultural rights, including in schools and  
media.  Growing frustration among Berber youth may lead to  
violence.   Activists seek "Berberization" of the system to  
reverse centuries of Arab "cultural genocide.   More radical  
elements, however, call for a Pan-North African Berber  
Republic.  The Government of Morocco (GOM) recently outlawed  
the only registered Amazight party on constitutional grounds  
two and a half years after it was formed.  Activists pleaded  
for USG support for their movement, arguing that it would  
counter-balance, violent "Arab" Salafism.  End summary.   
------------------------------  
Pan Berberism or Anti-Arabism?  
------------------------------   
¶2. (C) Lahcen Oulhaj Dean of the School of Law, Economics,  
and Social Sciences at Mohammed V University, is a close  
friend and former college classmate of the king.  Despite his  
impeccable establishment credentials, Oulhaj is a rabid  
Berber nationalist.  He, and several other Berber  
interlocutors, envision a Berber republic, freed from "Arabic  
influence," stretching across North Africa from Egypt's  
western borders to the Canary Islands.  Kamel Said, a leader  
in the International Amazight Congress (IAC), and  
international Berber umbrella group, said that the IAC is  
working to improve links and create a coordinated strategy  
for self determination among Berber movements in different  
countries.   
¶3. (C) Oulhaj stressed the need to separate North Africa from  
Arabs who &oppose civilization.8  He argued that at the  
beginning of the twentieth century, in order to counter the  
influence of the Ottoman Empire, the British and the French  
helped foster Arab nationalism.  Oulhaj pleaded for the U.S.  
to help develop Berber nationalism in order to counter  
"Arab-rooted" extremist threats in the world.  He concluded,  
&We need to weaken the Arabs.  We are not Arabs, but have  
been convinced that we are.  We need to rediscover our  
history.8  
  
-----------------------------------  
"Closer to Washington than Riyadh"  



 

-----------------------------------   
¶4. (C) Several Berber (Amazight) activists separately told us  
that they see a firm distinction between Amazight and Arab  
culture, saying that they are a potential ally of the USG.  
Canadian trained mathematics professor Mohammed Oudadess  
concurred, saying that the U.S. should not assume that the  
Amazight movement is guided by the same anti-Western  
philosophy as pan-Arabism or political Islam.  "We are  
closer, philosophically and geographically, to Washington,  
than we are to Riyadh and Teheran.  We are your natural  
allies" he said.   
------------------------------------  
Peaceful Now, but Extremism a Danger  
------------------------------------   
¶5. (C) A variety of interlocutors spoke of their worry over  
what they saw as growing anger among Amazight youth.  
Although generally and historically a movement of moderation,  
they said that frustration and impatience among Berber youth  
was growing - and crossing borders. They encouraged the USG  
to engage on Amazight issues and with the Amazight community  
across North Africa to head off any potential drifts towards  
extremism, violence, or a the creation of a "gradual network  
of uprising" between countries with large Berber populations.  
 Kamel Said pointed to clashes in early 2007 between Berber  
students and "Arabists" in universities around the country,  
saying that unless a political release valve is found,  
discontent will spill "out of campuses and onto streets." He  
expressed a desire to avoid the type of wide-spread Berber  
riots Algeria experienced in 2001 in the Kabiliye region.   
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-------------------------------  
A Majority Living as a Minority  
-------------------------------   
¶6. (U) Berbers account for between 60 and 90 percent of  
Morocco's population of 35 million (depending on sources) and  
between 35 and 50 percent of Moroccans are believed to speak  
some form of Tamazight (Berber) as a mother tongue.  Although  
they are represented in the upper levels of academic,  
financial and political structures (and the King is half  
Berber), Berber territory, centered in the central mountain  
ranges and desert fringes, is among the poorest and least  
developed in Morocco.  Rates of illiteracy in  Berber  
communities sometimes reach as high as 50 percent, and levels  



 

among Berber women top 60 percent in some areas.  Many  
students who grow up speaking Berber as their native tongue  
drop out of school when introduced to Arabic curricula and  
Arabic speaking teachers.   
¶7. (C) The activists explained that after independence, the  
Moroccan government consolidated power by stressing the unity  
of Arabic heritage, while King Hassan II pursued a policy  
designed to keep the countryside poor, uneducated and docile.  
 The mostly rural Berbers found no place in this new order.  
This has fueled a consistent theme of disenfranchisement and  
dissatisfaction with Arabization and the existing Moroccan  
power structure within the Berber movement.  Mohammed  
Oudadess told of his brother's year-long struggle to get his  
daughter's Berber name approved by Moroccan authorities in  
¶2003. "This is a small thing," he said, "but it means we are  
not at home in our own country."   
-------------------  
Political Berberism  
-------------------   
¶8. (C) On November 25, the Ministry of Interior issued a  
statement declaring the Amazight Democratic Party (ADP), as  
an ethnically based party, constitutionally illegal.  The  
Ministry of Justice then filed a legal request to void the  
ADP's registration.  This led to a series of protests outside  
of Parliament.  The ADP appealed and the case, originally  
slated for December 13, was delayed until January 17.  
During a late night meeting on December 9 with ADP President  
Ahmed Adghirni and activist Said Bajji, they told poloff that  
said that the movement is all inclusive and does not restrict  
membership to Berbers.  Adghirni said that he hoped to  
improve ties with the diplomatic community and warned poloff  
against believing "propaganda" which paints Berbers as  
separatists. He said that Berbers form the majority of the  
population in Morocco, "so what would we separate from?"   
¶9. (C) During an earlier October 20 conference in Meknes  
activists told emboffs they are trying to build an  
alternative Amazight political party in the next two years.  
They produced two programmatic documents (which they gave to  
poloff) over an 18 month consultation process that will form  
their party's platform.  Fundamental tenets include regional  
economic autonomy and a constitutional amendment making  
Berber an official language on par with Arabic and French.  
They admitted, however, to a disconnection between the Berber  



 

political intelligentsia and the vast majority of Amazight  
living in poverty in the mountain regions.   
¶10. (SBU) Mohammed Oudadess felt that the Mouvement Populaire  
(MP), was as corrupt and ineffective as the other parties.  
The MP, which targeted Berber voters in main stream  
Berber-associated elections did not do as well as expected,  
although it is the third largest party and ended up in the  
opposition.  He complained that it would only serve to siphon  
votes from true Amazight candidates in future elections.  
Kamel Said added that the MP was a palace creature.  Mohammed  
Ajaaja said that low Amazight turnout in the September  
elections was due to a deliberate boycott, not simple  
disenchantment. &If we had participated we would have  
validated a broken system,8 he scoffed.  The ADP chose not  
to campaign and publicly called for an Amazight boycott.  
(Note: Despite such calls, participation rates in some Berber  
areas were higher than elsewhere. End note.)   
--------------------------------  
Religion, Culture, and Education  
--------------------------------   
¶11. (C) On the subject of religion, Oudadess noted that,  
although most Amazight in Morocco are Muslim, it is not out   
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of deep belief.  Dr. Yousef Agouri, an Amazight activist and  
neurosurgeon from Meknes, told poloff that Moroccans are  
Muslim by law, not choice, and that if Berbers had the  
liberty to decide, they might not choose to remain so.  He  
said that originally, the Amazight were spiritualists and  
animists  who counted significant numbers of Jews and  
Christians among their population before the Arabization of  
Morocco.  Former USFP politician and editor of the now  
defunct Berber language review "Tifawit" Mohammed Ajaaja said  
that he is Amazight first, and that religion is secondary.  
  
¶12. (C) All Berber interlocutors emphasized their belief that  
the "Arabization" of Morocco amounted to a continuing  
cultural genocide.  Agouri, complained that despite the  
government's expanding program to teach Tamazight in primary  
schools, there was no formal mechanism for mainstreaming  
native Tamazight speakers into the broader school system.   
-------------------------  
A Desire for Media Access  
-------------------------   



 

¶13. (SBU) There are three Amazight newspapers but, Mohammed  
Oudadess said, as a result of their refusal to accept  
government financial support (and because a large portion of  
the Amazight population is illiterate), they have not been  
able to flourish.  Irhaz Mimoun, an engineer, former USFP  
politician and Berber activist, griped about a lack of access  
to media. He pointed out that despite widely publicizing the  
October 20 conference through press releases and phone calls,  
not a single representative of the non-Amazight media  
attended.   Oudadess encouraged the Voice of America and the  
USG to produce programs and public affairs materials in  
Tamazight.   
----------  
Next Steps  
----------   
¶14. (SBU) Activists requested USG assistance in creating a  
literacy program focused on Berber areas.  The IAC would like  
to organize an informational meeting on Amazight issues in  
New York or Washington for U.S. legislators and other  
policy-makers. They are in touch with Amazight leaders in  
Algeria, Libya, Tunis, and Mauritania.   
-------  
Comment  
-------   
¶15. (C) While "political Berberism" is not yet an influential  
force, its intellectual leaders are savvy and appear to  
coordinate their message.  Our interlocutors were from the  
upper levels of Moroccan economic and political society, and  
thus were not representative of the vast majority of the  
Berber populace.  They were remarkable, however, for their  
blunt, even radical, rejection of the existing order in favor  
of a "Berberized" Morocco.  It is not clear, however, whether  
their pointed comments over growing anger among Berber youth  
was designed to appeal to USG concerns over instability or  
reflected actual ground truth.  We do believe, that Berber  
issues will become increasingly visible despite GOM  
concessions on education and media.  End comment.    
*****************************************  
Visit Embassy Rabat's Classified Website;  
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  منشور سري بعنوان : أيها الرببر استيقضوا
لقرون عديدة ، دون أن تشعروا بأن هناك من يرتبص أفيقوا من نومكم العميق الذي ظللتم تغطون فيه   

  بكم ، لقتلكم شر قتل ، دون أ تأخذوا حيطتكم.
، بل تنكرون لكم ليس ببعيدأم حياولون أن يفصلوا عنكم أبناءكم ، وإذ مل تتداركوا هذا األمر فإنه سي  

  يصريون أعداءكم.
  تنفعكم الندامة حينئذ.حان الوقت لكي تفتحوا أعينكم قبل أن تفوتكم الفرصة وال   
من جهة أخرى ، إم يزيفون تارخيكم دون أن تبالوا ، ودون أن تدركوا أن الشعب الذي يضيع ماضيه ال   

  مستقبل له حتت الشمس، وخيدرونكم دون أن تبدوا أية مقاومة ، فأوشكتم أن تضيعوا روحكم .
  العريقة.تفرض عليكم عقائدّ ، ومبادئ تتعارض مع تقاليدكم و حضارتكم   
حياولون ان يطفئوا نوركم، وحيقنوكم بعقار يتلفكم، ألنه سيحولكم إىل أناس ال ذاكرة هلم، وال انتماء و ال   
  ارتباط .
أليس الكثري منكم أصبح اآلن ال يتلفت إىل الوراء، إىل ماضيهم الذي يستحيون منه و كأنه ليس من   

  دواعي الفخر و االعتزاز أن يكون الفرد بربريا..
لقد أرقنا دماءنا كثريا من أجل قضايا كثريا من أجل قضايا ال ختصنا ، كفى ؟ لقد ظللنا جمرد مرتزقة يف   

خدمة خمتلف األقوام الذين احتلوا أرضنا لقد غزونا إيطاليا حلساب أجماد حنبعل ، و فتحنا إسبانيا وجنوب فرنسا 
  اللبس. حلساب العرب الذين ما نزال نشبه م جيب ان نضع حدا هلذا

  إننا لسنا عربا و ال حىت ساميني.
  من االضمحالل و الزوال. -أكثر–قاوموا، عارضوا، قبل فوات األوان ذلك أن اليوم الذي مير، يقربنا 

  
  ).1973األكادميية الرببرية (              

  
   



 

  )4الملحق رقم (
  بيان تضامني مع الحركة الثقافية األمازيغية بالجزائر

الثقافية األمازيغية باملغرب، بعد دراستها لوضعية احلقوق اللغوية و الثقافية باجلزائر عموما و إن اجلمعيات   
بوضعية اللغة و الثقافة األمازيغيتني على وجه اخلصوص، و اليت تعاين من إصرار احلكم اجلزائري على جتاهلها و 

باجلزائر و ما ترتب عن ذلك من هدر حرية و  عدم اإلعرتاف ا، و بعد مالحظتها ملا آلت إليه األوضاع األمنية 
  كرامة الفنانني و الصحفيني و املفكرين و ما حلق من شطط أودى حبياة خنبة مرموقة منهم .

رار احلقوق اللغوية و الثقافية تعلن تضامنها الكامل مع احلركة الثقافية األمازيغية املناضلة من أجل إق .1
 اف باألمازيغية لغة وطنية رمسية حتقيق الدميقراطية الثقافية و اإلعرت و 

ات اإلختطاف القسري و اإلغتيال تدين بشدة ما يتعرض له الفنانون و املثقفون اجلزائريون من عملي .2
اإلرهاب الفكري، مؤكدة على أن املمارسات الإلنسانية مهما كان مصدرها ال ميكن أن تؤدي إال إىل و 

 قيم اتمع املدينتدهور العالقات اإلجتماعية و إيار بنيات و 

تؤكد أن اإلستجابة للمطالب اللغوية و الثقافية األمازيغية باجلزائر ضرورة تارخيية ملحة يستحيل من دوا  .3
 الوصول إىل احلل الدميقراطي الشامل الذي يتوقف عليه مصري اتمع اجلزائري برمته

إرتياحها لإلفراج أخريا عن الفنان األمازيغي إن اجلمعيات الثقافية األمازيغية باملغرب إذ تعرب عن كامل 
معتوب لونيس، لتهنئ احلركة الثقافية األمازيغية اجلزائرية ذه املناسبة، و تتمىن هلم املزيد من التوفيق 

  لإلسهام يف السري بالعمل الثقايف حنو آفاق الدميوقراطية احلقة.
  1994أكتوبر  12الرباط                 

  الجمعيات الموقعة
 الرباط–عية املغربية للبحث و التبادل الثقايف اجلم .1

 أكادير–مجعية اجلامعة الصيفية  .2

 الناظور–مجعية إملاس الثقافية  .3

 الرباط–اجلمعية اجلديدة للثقافة و الفنون الشعبية  .4

 الدار البيضاء–اجلمعية الثقافية لسوس  .5

 كلميمة–مجعية تيليلي الثقافية  .6

 مكناس- مجعية أسنفول الثقافية .7

 الناظور–لنهضة الثقافية مجعية ا .8

 أيت ملول–مجعية تويزي للثقافة و الرتبية  .9

  طنجة–مجعية ماسينيسا الثقافية  .10
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سريورة أحداث الربيع األمازيغي من خالل اجلرائد اليومية و األسبوعية آنذاك وهذا من بداية شهر مارس إىل      
  .1980غاية أفريل 

حوار صحفي مع األديب و الكاتب اجلزائري مولود معمري حول أعماله   libirationقامت جريدة ليبرياسيون 
وهي عبارة عن كتاب مجع فيها  masperoاألدبية األخرية اليت طبعت ونشرت من طرف مؤسسة ماسبريو 

  جمموعة من األشعار القبائلية القدمية 
ر عنواا حول األشعار القبائلية القدمية جبامعة يتلقى األديب إشعار منع إلقاء حماضرة اليت يدو  10/03/1980يف 

  تيزي وزو.
طالبا ) مبسرية إحتجاجية  1700إىل  1500قامت جامعة تيزي وزو (اليت كانت تضم حوايل  11/03/1980يف 

خروجا من املركب اجلامعي إىل الوالية مث إىل مقر احلزب  معربين عن ذلك ( ال للقهر الثقايف ) الثقافية  األمازيغية 
  ثقافة جزائرية (األمازيغية لغتنا) سئمنا من احلقرة ولقد مس هذا اإلضراب كل اجلامعة .

  نويني مع اجلامعيني يف مواصة اإلضراب .يتضامن كل من الطلبة الثا 12/03/1980يوم 
تضامن جبهة القوى اإلشرتاكية إىل جانب الطلبة املعربين عن سخطهم و غضبهم من قرار  13/03/1980يف 

السلطة جتاه حماضرة  األديب منددين بذلك حتت شعار ( الدميقراطية ، اللغات الشعبية تعين لغات وطنية )و 
ة األربعاء ، حيث قام سكاا بتحطيم و تكسري كل اإلشارات و الالفتات أتسع اإلضراب ومس كال من منطق

املكتوبة بالعربية على احملالت و الدكاكني و الطرق العمومية ن وهم ينادون (ننكسر و الننحين ) مما أدى غلى 
يت زيارة الرئيس تدخل كل من وايل الوالية سعدي سعيد و احملافظة الدركية  إليقاف املظاهرة و يف نفس اليوم ألغ

  .1980مارس  15الشاذيل بن جديد اليت برجمت ليوم 
الفرنسية ،   espritتكونت جلنة الدفاع عن احلقوق الثقافية باجلزائر ، يف حني كانت إسربى  14/03/1980

  نافذة للتعبري عن الثقافات الشعبية . 75006بشارع جاكوب باريس 
ضراب و امتداده إىل منطقة اجلزائر العاصمة ، اين قامت جمموعة نالحظ توسع و انتشار اإل 16/03/1980يوم 

من الطلبة مبسرية يف شارع العريب بن مهيدي و هم ينادون ( من أجل الثقافة األمازيغية ، األمازيغية لغة وطنية ) 
مخسة مما أدى إىل تدخل الشرطة يف تفريق املضربني عند وصوهلم إىل الربيد املركزي كما ألقي القبض على 

  اشخاص من املتظاهرين .
لقد كان ردا عنيفا من طرف سكان منطقة  عزازقة  جتاه زيارة الوايل ، تشابك طلبة املنطقة  18/03/1980يوم 

مع الدرك الوطين ، الذي غادر املنطقة و ألغيت الزيارة يف لقد تضامن كل من سكان منطقة عني احلمام خاصة 



 

جلامعيني و الثانويني نفس التضامن ملنطقة ذراع امليزان اين القت الشرطة العمال الذين ساندو حركة الطالب ا
  شخصا ،مما أدى بالسلطات إىل جلب قوى عسكرية إضافية بالثكنات املتواجدة مبنطقة القبائل . 70القبض على 

وجه  لقد تعرضت الصحافة الوطنية ألحداث تيزي وزو يف مقال  جبريدة ااهد حتت عنوان 20-26/03/1980
ممثلو سكان املناطق عدة برقيات للسلطات املعنية ، ضد األسلوب القمعي املستعمل ضدهم عن طريق مجع 

  إمضاءام معربين فيها غن تنكرهم ألسلوب الغري إنساين الذي مورس على شخصهم .
بإضراب قام طلبة جامعة حسناوة تيزي وزو بتجمع عام ، وكانت خالصة هذا التجمع هو قيام  30/03/1980

جتمع عام لكل من الطلبة و االساتذة إنطالقا من ساحة أول ماي  07/04/1980يوم  07/04/1980ليوم 
حاملني الئحات تنادي بالثقافة الشعبية (دميقراطية الثقافة ) مما أدى إىل تدخل الشرطة يف صفوف املضربني 

جرح عدد كبري من املضربني مع  شخص و 200مستعملني يف ذلك العنف و القوة ، وكانت احلصيلة إيقاف 
موت احد منهم من جراء الضرب املربح ، كما قامت اجلامعة املركزية مبسرية تندد فيها عن سياسة القمع ، مع 
بعث رسالة مفتوحة لرئيس اجلمهورية الشاذيل بن جديد إلجياد حل للوضع ، إضافة إىل رفض سفري اخلارجية  

  زائريني .استقبال ممثليهم و اعتبارهم غري ج
مسرية قام ا عدد كبري من الطلبة باجلزائر (العاصمة ) ينددون ال للعنف ، اطالق سراح  08/04/1980يوم 

املوقفني ، الثقافة الشعبية اجلزائرية ، شرطة االغتيال باإلضافة إىل أغاين ثورية وطنية ، وكان هلا رد عنيف مقابل 
نفس سلطة إىل إطالق سراح املوقوفني و مبطلبهم ، مما أدى بال متسك املضربني إستقبال ممثليهم و اعتبارهم

  اإلضراب إتبع يف منطقة بومرداس .
، دلس ، ، إواضني ، آث يين ، جلمع نساريجانتشار صدى اإلضراب وتوسعه يف كل مناطق  09/04/1980يوم 

 حتت قيادة فرحات مهين برج منايل ، كما أقيمت حفلة غنائية مبنطقة سيدي عيش من طرف فرقة إميازيغن إموال
  أين تدخلت الشرطة و ألقت القبض عليه .

، مما من طرف حزب  جبهة التحرير الوطينأقيمت مسرية ضد احلدث بتيزي وزو  11/04/1980- 10ويف يوم 
  le matin أدى إىل رد فعل األديب معمري جتاه احلدث عن طريق اجلريدة الفرنسية لومتان 

ير التعليم العايل بعثة من أستاذة تيزي وزو  لطرح املشكل و إضراب عام من إستقبال وز  13-15/04/1980
  طرف ثانوية عمريوش و عمال مستشفى تيزي وزو .

إضراب عام يف منطقة القبائل مما أدى بوزارة التعليم العايل إىل ضرورة عودة  الطلبة إىل مقاعد  16/04/1980
، غاز ،املستشفى ، الطلبة ، أساتذةكال من عمال سونال  مع تنظيم ندوة مجعت 19/04/1980الدراسة ليوم 

، و القمعية اليت قامت ا السلطة ثانويني ، الضمان االجتماعي ، حيث نددت هذه اهليئات باألعمال التعسفية
  وانتهت هذه الندوة بتكوين جلنة تنسيقية شعبية .

جتمع اجلالية اجلزائرية  04/1980يوم (ال للعنف) إطالق سراح املوقفني ( الثقافة الشعبية اجلزائرية ) شرطة االغتيال 
 مع القيام مبسرية رمزية  أمام الربملان الكندي .ottawaأمام السفارة اجلزائرية بإتاوة  



 

وات األمن عليهم و استحواذ هذه أستيقاض طالب األحياء اجلامعية من نومهم ، على هجوم ق 20/04/1980
خروج قتيال وعددا كبريا من اجلرحى و  32األخرية على اجلامعة ، املستشفى و الشركات بعض املصادر  أحصت 

األالف من سكان املنطقة إىل الشارع حبيث قامت بكسر و هدم كل ماله صلة باللغة العربية و بالتايل حصرت 
  الصحافة لتسجيل احلدث .قوات األمن املنطقة ، مع منع تقرب 

تضامن كل من طلبة اجلامعة (اجلزائر ) مع احداث تيزي وزو و مشاركة  الفنان معطوب  10-25/05/1980
  لوناس يف تنظيم حفلة غنائية بامللعب الرياضي .

إمضاء تعبريا على  3522وجهت رسالة إىل رئيس اجلمهورية الشاذيل بن جديد حمتوية على  03-26/06/1980
ة مطالبهم إىل جانب تضامن كل الفنانني ، املثقفني ، األدباء ، حبيث أتوا من خمتلف جهات الوطن مساندين تلبي

 موقوفا بسجن برواقية . 24يف ذلك املطلب الثقايف األمازيغي ، و هكذا أطلق سراح 
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  محـطـات تـاريـخيـة فـي المـغـرب

الثقافة و الرتاث األمازيغيني لألستاذ حممد شفيق باألعداد األوىل من : نشر أوىل املقاالت حول 1963 -
 جملة آفاق جملة احتاد كتاب املغرب.

 .AMREC: تأسيس اجلمعية املغربية للبحث و التبادل الثقايف 1967 -

 .Imazighenو "إميازيغن"  Usman: ظهور أوىل اموعات الغنائية "أومسان"1975 -

 AMREC  و ثقافة" من طرف جمموعة من املناضلني الذين غادروا مجعية : تأسيس مجعية"معارف1975 -
 و منهم علي صدقي أزايكو.

 للشاعر حممد مستاوي.« Iskraf » : صدور أول ديوان شعري أمازيغي مطبوع باملغرب1976 -

: تأسيس مجعية اإلنطالقة الثقافية يالنظور و اجلمعية اجلديدة للثقافة و الفنون الشعبية 1979 -
TAMAYNUT .بالرباط، وجامعة اجلامعة الصيفية بأكادير 

 : تنظيم الدورة األوىل للجامعة الصيفية بأكادير.1980 -

 : صدور العدد األول من جملة أمازيغ.1980 -

 : مصادرة جملة أمايغ و اعتقال علي صدقي أزايكو و حماكمته.1981 -

 : منع الدورة الثانية للجامعة الصيفية بأكادير.1982 -

 : مرحلة قمع وحصار منع فيها أي حترك باسم األمازيغية.1982-1988 -

 : بداية انفراج سياسي نسيب بعد سقوط جدار برلني.1990 -

 .AMRECأفريل: صدور أول عدد من جملة أمود اليت تصدرها  1990 -

 : توقيع ميثاق أكادير من طرف ست مجعيات أمازيغية.1991 -

 ناظور.: عرض أول مسرحية أمازيغية على اخلشبة بال1991 -

 .Tasafutديسمرب: صدور العدد األول من جريدة تاسافوت  1991 -

 Tifinaghديسمرب: صدور العدد األول من جملة تيفيناغ . 1993 -

: تشكيل جملس التنسيق الوطين بني اجلمعيات األمازيغية ، وتزايد عدد اجلمعيات األمازيغية 1993 -
 بشكل متسارع.

Tigigilt »م أمازيغي بالفيديو جويلية: إلنتاج و تسويق أول فيل 1993 -  Bijddignمن طرف شركة  « 
إخراج احلسني  « Tamghart n wurgh »وهو من إخراج حممد مرنيش.تاله بعد ثالث أشهر فيلم 

 بيزكارن.

 مبارك بولكيد. أصدرهاTamagitجانفي:صدور العدد األول من جملة تاماكيت  1994 -



 

 .AMRECعن مجعية  Tamuntمونت فيفري: صدور العدد األول من جريدة تا 1994 -

 أصدرها حممد أجعجاع. Tifawtأفريل: صدور العدد األول من جملة تيفاوت  1994 -

خالل تظاهرة فاتح ماي العمالية بسبب بالراشيدية TILELLI: اعتقال مناضلي مجعية 1994ماي  1 -
و يف كافة ااالت  محلهم الفتات مكتوبة حبرف تيفيناغ، و مطالبتهم حبقوق األمازيغية يف الدستور

 األخرى.

أوت لإلعالن عن إمكانية تعليم األمازيغية يف  20: ختصيص امللك احلسن الثاين خطاب 1994 -
 اإلبتدائي.

 أصدرها احملجويب أحرضان.Tidmiسبتمرب: صدور العدد األول من جريدة تيدمي  1994 -

 عن اجلمعية الثقافية لسوس. Adrarنوفمرب: صدور العدد األول من جريدة أدرار  1994 -

 أصدرها حممد مستاوي.Tawsnaجانفي: صدور العدد األول من جملة تاوسنا  1995 -

: تأسيس الكونغرس العاملي األمازيغي بفرنسا كأول تنظيم دويل يظم األمازيغيني من خمتلف بلدان 1995 -
 مشال إفريقا و أوربا.

أصدرها أوزين Agraw Amazighأمازيغديسمرب: صدور العدد األول من جريدة أكراو  1995 -
 أحرضان.

: تقدمي مذكرة اجلمعيات األمازيغية إىل امللك احلسن الثاين ، و تتضمن مقرتحات اجلمعيات بشأن 1996 -
 تعديل الدستور.

مارس و انتهاء التنسيق الوطين بني اجلمعيات  31 30 29مارس: فشل تنظيم ندوة معمورة يف 1997 -
 األمازيغية.

 اليت يديرها حممد بودهان.Tawizaصدور العدد األول من جريدة تاويز ماي:  1997 -

: أول تصريح حكومي ينص يف ديباجته على األمازيغية كمكون جوهري للهوية األمازيغية، ألقاه 1998 -
 عبد الرمحان اليوسفي باسم حكومة "التناوب التوافقي".

القاضية  115: صدور ميثاق الرتبية و التكوين و احتجاج احلركة األمازيغية على املادة 1998 -
 بـ"اإلستئناس" باللهجات األمازيغية يف بعض املناطق لتسهيل تعلم اللغة الرمسية.

 : صدور العدد األول من جريدة تيللي اليت يديرها علي حرش الراس.1998 -

 مازيغت اليت يديرها أمحد الدغرين.: صدور العدد األول من جريدة تا1998 -

 .2001جويلية  30: وفاة امللك احلسن الثاين و تويل امللك حممد السادس العرش يف 1999جويلية  23 -

شخصية أمازيغية  229مارس: صدور البيان األمازيغي الذي حرره األستاذ حممد شفيق ووقعه  2000 -
 بارزة.



 

حلقوق اإلنسان يف ختام مؤمترها املقام بالدار البيضاء  : إصدار الفدرالية الدولية2001جانفي 10-12 -
 لقرار خاص يدعو إىل ترسيم األمازيغية بالدستور املغريب و إدماجها يف التعليم و اإلعالم العموميني.

 جوان. 24-23- 22جوان: منع املؤمتر الثاين للبيان األمازيغي الذي كان مزمعا تنظيمه أيام  2001 -

يص امللك حممد السادس خطاب العرش اية جويلية لإلعالن عن قرار إحداث : ختص2001جويلية  30 -
 "معهد ملكي للثقافة األمازيغية".

 تديرها أمينة بن الشيخ. Amadal Amazigh: صدور العدد األول من جريدة العامل األمازيغي2001 -

د امللكي مبنطقة أجدير : توقيع امللك حممد السادس على الظهري احملدث و املنظم للمعه2001أكتوبر 17 -
(ناحية خنيفر)، حبضور كافة القوى السياسية و النقابية و اإلقتصادية، و اإلعالن يف خطاب أجدير عن 

 ضرورة "النهوض باألمازيغية"يف كل ااالت باعتبارها"مسؤولية وطنية".

 امللكي.: تعيني أعضاء الس اإلداري للمعهد امللكي و استقباهلم بالقصر 2002جوان  27 -

مجعية أمازيغية لبيان مكناس للمطالبة برتسيم احلرف الالتيين يف تدريس  23أكتوبر: إصدار  2002 -
األمازيغية، و انطالق معركة احلرف بالصحافة املكتوبة بعد رد فعل التيار اإلسالمي و القومي العريب 

 املطالبني برتسيم احلرف العريب.

يفيناغ بالس اإلداري للمعهد خالل الدورة العادية : التصويت لصاحل حرف ت2003جانفي  30 -
 صوتا، وعرض قرار الس على أنظار امللك. 22للمجلس بأغلبية 

: موافقة الس على قرار الس اإلداري بعد استشارته لكافة القيادات احلزبية املغربية 2003فيفري  10 -
 االستقالل و العدالة و التنمية.اليت وافقت على القرار املذكور باستثناء حزيب 

ماي اإلرهابية، و  16: تظاهر مكونات من احلركة األمازيغية أمام الربملان بعد أحداث 2003ماي  17 -
 عن مطلب العلمانية وفصل الدين عن الدولة.-بشكل علين يف الشارع العام–اإلعالن ألول مرة 

 Tifawin a »يف السنة األوىل ابتدائي  سبتمرب: صدور أول كتاب لتعليم اللغة األمازيغية 2003 -

tamazight ».من تأليف فريق البحث البيداغوجي باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية 

 ISO-Unicode: اإلعرتاف بالئحة تيفيناغ إركام من طرف املعهد الدويل للمعرية 2004 -

 سنة. 62ن سن تناهز : وفاة الشاعر و املناضل األمازيغي علي صدقي أزايكو ع2004سبتمرب  10 -

 : تأسيس احلزب الدميقراطي األمازيغي املغريب.2005 -

جوان: اجتماع اجلمعيات األمازيغية مبكناس يف تنسيق وطين من أجل صياغة أرضية وطنية حول  2005 -
 الدستور .

 : إعالن امللك حممد عن اقرتاح بشأن منح احلكم الذايت للصحراء.2005نوفمرب  6 -

 األمازيغي الداعي إىل حكم ذايت لكل من الريف و سوس.: ظهور التيار 2006 -



 

جانفي: توقيع القناتني األوىل و الثانية على دفاتر حتمالت مع اهليئة العليا لإلنتاج السمعي  2006 -
 البصري ، تقضي بإنتاج برامج ثقلفية ودرامية وفنية و إخبارية باألمازيغية.

 ة األوىل املدبلجة إىل األمازيغية .مارس: انطالق الربامج التلفزيوني- فيفري 2006 -

: صياغة الس اإلداري للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ملذكرة حول دسرتة 2006أفريل 2-مارس 31 -
 األمازيغية هوية و لغة رمسية ووطنية موجهة إىل امللك حممد السادس.

التابعة لألمم املتحدة ملذكرة  : إصدار جلنة احلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية2006ماي  19 -
من مؤمتؤ جنيف حتث فيها الدولة املغربية على اإلعرتاف باللغة األمازيغية يف الدستور كلغة رمسية، وعلى 

رفع احلظر عن األمساء األمازيغية يف مكاتب احلالة املدنية، و على ضرورة اعتماد اللغة األمازيغية يف حماربة 
 األمية.

ختاذ قرار إحداث قناة تلفزينية أمازيغية يف اجتماع للجنة املشرتكة بني املعهد امللكي : إ2006جويلية  19 -
 ووزارة اإلتصال.

: رفعت وزارة الداخلية دعوى قضائية ضد احلزب الدميقراطي األمازيغي املغريب ألجل 2007أوت  6 -
 إبطال احلزب.

يون" من طرف نشطاء أمازيغيني بسبب : تشكيل" جلنة الدفاع عن األمازيغية يف التلفز 2006أكتوبر  10 -
 متاطل القناتني التلفزيتني يف حتقيق دفاتر التحمالت اليت وقعت عليها (جلنة اإلنصاف قبل عام).

برامج ناطقة باألمازيغية يف  9قناة و إنطالق 2Mنوفمرب: انطالق نشرة األخبار األمازيغية يف  2006 -
 القناتني األواى و الثانية. 

: مقاطعة معظم مكونات احلركة األمازيغية لإلنتخابات التشريعية بسبب عدم تلبية 2007سبتمرب  7 -
السلطة مطالبها الرئيسي و املتمثل يف تعديل الدستور و اإلعرتاف باألمازيغية كلغة رمسية قل إجراء 

 اإلنتخابات.

مليون درهم  168ديسمرب: ختصيص احلكومة مليزانية خاصة للقناة التلفزية األمازيغية قدرها  2007 -
بتعليمات من امللك حممد السادس، وذلك بعد أن غابت يف القانون املايل، وإعالن الوزير األول عباس 

 كموعد لتوقيع عقد برنامج القناة و الشروع يف إعدادها.  2008جانفي  14الفاسي عن 

شعطوف عن عمر : تويف الفنان و املغين األمازيغي أمحد البغدادي املعروف بالشيخ 2008جانفي  07 -
 سنة. 75يناهز 

مجعية  36: تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية لإلذاعة و التلفزة من طرف 2008جوان  23 -
 و إطار أمازيغي و ذلك إحتجاجا عن متاطل املسؤولني يف إخراج القناة األمازيغية إىل حيز الوجود.



 

مجعيات أمازيغية  لرأب الصدع و التوافق على : تنظيم لقاء تواصلي بأكادير بني 2008أكتوبر  10 -
مكان إنعققاد الدورة اخلامسة للكونغرس العاملي األمازيغي، بعد نشوب خالف حاد حول مكان 

 انعقادها بني من دعا إىل عقد الدورة مبكناس و من فضل عقدها بتيزي وزو باجلزائر. 

س العاملي األمازيغي بكل من مكناس املغربية : تنظيم الدورة اخلامسة للكونغر 2008نوفمرب  2أكتوبر  31 -
 و تيزي وزو اجلزائرية بسبب عدم حسم اخلالف حول مكان انعقاد املؤمتر.

مليون درهم و توقيع امللحق  500: ختصيص ميزانية كافية للقناة األمازيغية قدرها 2008ديسمرب  12 -
كموعد ألتطالق بث القناة   2009سبتمربالتعديلي لعقد برنامج قناة قناة تامازيغت، و اإلعالن عن شهر 

 لرباجمها.

: رفع الس اإلداري للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ملتمسا إىل امللك حممد 2008سبتمرب  26 -
 يناير من كل سنة)يوم عيد وطين و يوم عطلة. 13السادس بإقرار رأس السنة األمازيغية (

: صدور أول جكم قضائي عن احملكمة اإلدارية يقضي بتسجيل إسم أمازيغي (سيفاو) 2009فيفري  5 -
الذي رفضت تسجيله مصاحل احلالة املدنية ميكناس  و أكدت منعه وزارة الداخلية و اللجنة العليا للحالة 

أجدير و  املدنية .وقد اعتمدت احملكمة يف تعليل احلكم ظهري املعهد امللكي للثقافة األمازيغية و خطاب
غري ذي صلة مبوضوع  37.99تدريس األمازيغية كمرجعيات سياسية و قانونية، و اعتربت القانون رقم 

 األمساء األمازيغية.

: تنظيم لقاؤ بني مجعيات و كونفدراليات و تنسيقيات أمازيغية بأكادير، دف 2009ماي  9-10 -
 صياغة وثيقة وطنية حول الدستور.

  سنة.57ان األمازيغي الكبري الرايس مبارك أيسار، عن سن تناهز : وفاة الفن2009ماي  31 -
   



 

  )7الملحق رقم (
  النص الرسمي لرسالة الجمعيات الثقافية

  األمازيغية إلى الديوان الملكي
  احلمد هللا وحده وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد و على آله وصحبه  
  1996يونيو  22موافق  1417صفر  5الرباط يف :   
  صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين حفظه اهللا حضرة  
  السالم على مقامكم العايل باهللا ورمحة اهللا تعاىل و بركاته  
وبعد، فإن اجلمعيات الثقافية األمازيغية املغربية املذكورة بعده، تتشرف بأن تعرض على أنظار جاللتكم   

تكم مقبلون على عرض مشروع تعديل و اغناء بعض االقرتاحات فيما خيص اللغة و اهلوية االمازيغيتني، وجالل
  الدستور احلايل على الشعب املغريب، وطلك لرتسيخ الدميقراطية و العدل و املساواة بني كافة املغاربة.

القاضي بتدريس األمازيغية،  1994انطالقا من خطاب جاللتكم التارخيي للعشرين من شهر غشت سنة   
قاطبة كل االستحسان و االرتياح، ملل يعرب عنه من تبصر وبعد نظر و ملا ذلكم القرار الذي لقيلدى املغاربة 

  يعكسه من ارادة يف ترسيخ خصوصية هوية الشعب املغريب املتميزة.
وحرصا من جاللتكم على أن يتشبث الدستور املغريب مببادئ حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها   

  عامليا.
املتشبثة بوحدة املغرب يف تعدده، تغتنم هذه الفرصة لتعرض على أنظار فإن اجلمعيات الثقافية األمازيغية   

  جاللتكم التعديالت التالية: 
  أوال: أن يتضمن مشروع الدستور يف تصديره:   

  التنصيص على اللغة األمازيغية و الرتكيز على األباعد الثالثة للهوية املغاربية وذلك وفق الصيغة التالية:
لة إسالمية لغتها األمازيغية و العربية، هويتها ترتكز على مكونات ثالثة: اإلسالم و العربية و "اململكة املغربية دو 

  األمازيغية".
ثانيا: أن ينص إىل إنتماء املغرب إىل مشال إفريقيا و سعيه إىل دعم وحدة شعوب هذه املنطقة اعتمادا   

  روابطها البشرية و التارخيية و احلضارية.
وع الدستور يف بابه األول اخلاص باملبادئ األساسية ياملساواة بني اللغتني األمازيغية و ثالثا: أن يقر مشر   

العربية بإضافة البند التايل: "اللغتان األمازيغية و العربية متساويتان لدى كافة املغاربة" وذلك بعد الفصل املتعلق 
  التطور  باملساواة، منعين باملساواة إعطاء نفس الفرص للغتني يف النماء و

  و يف اخلتام تقبلوا صاحب اجلاللة أمسى عبارات تقديرنا ملقامكم العايل باهللا.  
  اجلمعيات املهنية: 

  مجعية املاس الثقافية، الناظور.



 

  مجعية اسنفلول، مكناس 
  اجلمعية الثقافية ازوران، ورززات.

  مجعية ازوران ن متولت، سوق اربعاء الغرب.
  الفنون، احلسيمة.مجعية بويا للثقافة و 

  مجعية اجلامعة الصيفية باكادير، اكادير.
  مجعية البحث الثقايف و الرتبوي، بيوكري اكادير.

  مجعية تامسنا الثقافية، اجلار البيضاء.
  تاماينوت(اجلمعية اجلديدة للثقافة و الفنون الشعبية)، الرباط.

  مجعية تيدوكال للتعاون الثقايف، اجلديدة.
  افية و اإلجتماعية، كوملية.مجعية تيللي الثق

  مجعية تيوبزي للثقافة و الرتبية، ايت ملول.
  مجعية ماسينيسا الثقافية، طنجة.

  اجلمعية املغربية للبحث و التبادل الثقايف، الرباط.

  مجعية النكور للثقافة و الفنون بامزورن، احلسيمة.
  مجعية النهضة الثقافية، الناظور.

  اإلجتماعية، فاس.مجعية فزاز الثقافية و 
  اجلمعية الثقافية لسوس، الدار البيضاء.

  وقد سلمت للمستشار السيد اندري ازوالي) 1996يوليوز  05وضعت هذه الرسالة بالديوان امللكي يوم 
  1996سبتمرب  15-09املصدر جريدة مغرب اليوم العدد السادس و الثالثون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  )09الملحق رقم (
  الحزب ا�مازيغي الديمقراطي المغربي مقابلة مع رئيس

  أحمد الدغرني

 إعداد: عبد السالم رزاق

  االمازيغي؟أين هي القضايا القومية في الطرح الجزيرة : 

مصطلح "القضايا القومية" كما تقصدونه خاص بالعرب وغير مستعمل في األمازيغية، ومن  :أحمد الدغرني
حق العرب أن تكون لهم قضايا، مثل جميع الشعوب، على أساس أن ال يكون المقصود بالقضايا القومية هو 

له أيضا قضايا خاصة به، ونفس الشيء استهداف األمازيغية، وتعويمنا في قضايا تتنافى مع وجودنا كشعب 
يمكن قوله عن األكراد، وعن المجموعات السكانية غير العربية في السودان مثال، وحتى إيران أو تركيا، 

فنحن األمازيغ شعب إفريقي، ولنا في قارتنا اإلفريقية وجود قديم، وحضارة أنتجها أجدادنا، ولنا قضايا 
 .قومية أمازيغية وهي التي تهمنا

  تعني القومية العربية بالنسبة لكم؟ إذن ما ذاالجزيرة : 

هذا السؤال يهم بالدرجة األولى الذين يسمون أنفسهم ب"القوميين العرب" وهم أحزاب وتنظيمات سياسية، و 
إيديولوجية معروفة في الشرق األوسط، وهؤالء يستهدفون بالدرجة األولى فرض سيادتهم ولغتهم وعرقهم 

ب األخرى كاألمازيغ، واألكراد والنوبيين (السودان) والمصريين واألرمن، واآلشوريين على جميع الشعو
والعبرانيين (اإلسرائيليين) وحتى الفارسيين، وبالنسبة إلينا نحن األمازيغ تعني القومية العربية في بالدنا 

ألوسط، ومد نفوذ محونا من الوجود، وضم بالدنا إلى حكم األنظمة الديكتاتورية القومية في الشرق ا
المشيخات والسلطنات العربية إلى وطننا، ونقل مشاكل العرب في الشرق األوسط إلى صفوفنا في شمال 

إفريقيا والسودان، وتعني زيادة الغرق في المشاكل، ونحن فرحون لذوبان القومية العربية في ليبيا ومصر، 
 .أن تكون منفتحة على األمازيغيةونحرص كثيرا على نجاح تجربة موريطانيا التي تنتظر فيها 

  كيف يتم تعاطيكم مع القضية الفلسطينية؟الجزيرة 

فلسطين بعيدة عن بالدنا آالف الكيلومترات، وليس من بين المغاربة من زار هذه األرض إال أفرادا ال 
يئا سوى يعرفهم أحد، وال يعرف األمازيغ عنها إال ما تنقله وسائل اإلعالم، وباألحرى ال يعرف عنها ش

وقد استعملت الدولة المخزنية وسائل اإلعالم المختلفة، كما استعملت  ,الذين درسوا لغة العرب، وهم قلة
من أجل تعبئتها وإقحامها في  1948الضغوط والديماغوجية على شعوبنا في شمال إفريقيا منذ سنوات 

ط يتوفرون حتى اآلن على الصراع بين العرب وإسرائيل، ال لشيء سوى ألن العرب في الشرق األوس
نماذج من أنظمة الحكم الديكتاتوري يستفيد منا كل ديكتاتوري عندنا ليحقق أهدافه، وأتمنى أن يستطيع 

يخالف أنظمة العرب المجاورين لهم، وتعاطينا مع القضية يرتكز   الفلسطينيون أن يكونوا نموذجا للحكم
أمازيغي له قضاياه الخاصة به، وله أعداء وأصدقاء مثل على نوعية األمازيغيين، والتمسك بمواقفنا كشعب 

  .جميع شعوب األرض، ونحن مع السلم والتفاوض والحوار والتعايش بين الدول وشعوب الشرق األوسط

  إذن ما قضيتكم األولى أنتم كأمازيغ؟الجزيرة  

 9قضيتنا األولى هي الحفاظ على وجودنا ضد عوامل الفناء التي تهددنا، فنحن أمة موزعة على حوالي 

  



 

أقطار في افريقيا تمتد من المحيط األطلسي إلى نهر النيجر وسط إفريقا ونهر النيل بمصر، والبحر األبيض 
دنا كقوة إقليمية في إفريقيا والعالم المتوسط في الشمال، ووجود جغرافيتنا الطبيعية واإلنسانية ال يوازيه وجو

أجمع، ولذلك بدأنا نؤسس عودتنا إلى التاريخ الحديث بإنشاء منظماتنا الدولية، وتأسيس الحزب 
الديموقراطي األمازيغي بالمغرب هذه السنة، وتأسيس آالف الجمعيات لتأطير مجتمعنا، وقيادته ثقافيا 

مشهورين معروفين نأخذ من اآلخرين ونعطيهم، لكننا في العالم وسياسيا لنعود كما كنا في التاريخ القديم 
نترجم إلى كل اللغات اسمنا وهو : اإلنسان الحر الذي تعنيه الترجمة الحرفية لكلمة األمازيغي التي يعتز 

بها كل من يعرفنا بحريتنا وشجاعتنا، نحن أفارقة عانينا من العبودية، ولذلك سمي أجدادنا القدامى باألحرار 
 .وعلينا أن نترجم للناس كافة معنى وجودنا

هل دعوتكم بالتطبيع مع إسرائيل ضرب من البحث عن التميز واالستقالل عن العرب، أم هو الجزيرة 
  جزء من اإلطار العام لألمازيغيين

مصطلح "التطبيع" غير مستعمل عندنا كأمازيغ، وهو معروف في الدول التي لها حدود مع إسرائيل، وتريد 
الحدود معها، وتنقل األموال واألشخاص بينها وبين إسرائيل، وإيقاف الحروب ورسم الحدود، وأيضا  فتح

االعتراف المتبادل بين الدول في الشرق األوسط، ونحن خاصة في المغرب وقع عندنا االعتراف بإسرائيل 
بلوماسية رسمية، أما منذ زمن بعيد من طرف الشعب والدولة، بل وللدولة المغربية واسرائيل عالقات دي

فتح الحدود فهو يهم جيران إسرائيل من لبنان واألردن وسوريا، ومصر، واليهمنا نحن األمازيغ في شيء، 
فنحن لم نستطع حتى "تطبيع" عالقاتنا فيما بيننا وأعني الجزائر مثال، فما بالك بغيرنا؟ نحن نعاني من أزمة 

يين هو أن نبدأ بالتطبيع في الوطن األمازيغي، وإسرائيل تلعب التطبيع مع جيراننا واإلطار العام لألمازيغ
 .دورا مهما في السياسات الدولية ونريد بالتساوي صداقة اليهود والعرب معا

اإلستقالل عن العرب" فنحن مستقلون عنهم، وهم مستقلون عنا، فليس هناك دولة من عرب الشرق "أما 
 .رهم من األجانب ومن العجماألوسط تقبل األمازيغيين في بالدها وتعتب

والقوميون العرب فهموا خطأ أننا نقبل  ,ونحن وحدنا المنفتحون إلى حد اإلفراط في االنفتاح على العرب
  .الذوبان وتسليم بالدنا وحضارتنا لغيرنا

 إذن كيف تتصور مستقبل العالقة بين األمازيغ واإلسرائليين؟الجزيرة :  
التاريخ والجغرافيا، فنحن كأمازيغ كان أجدادنا في العصور القديمة تصوري ينبني على الوقائع وعلى 

يدينون باليهودية، وأيضا كانوا مسيحيين، ونحن األجيال الحاضرة ال نتنكر أجدادنا الذين كانوا يهودا أو 
 أن ما يقارب المليون نسمة من سكان إسرائيل منحدرين نصارى، كما ال نتنكر أيضا ألجدادنا المسلمين، ثم

من المغرب ومن وطننا األمازيغي عامة، ومستقبل العالقات مرتبط بمستقبل الديموقراطية، أي أن سقوط 
الديكتاتوريات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا يؤدي مباشرة إلى حل الخالفات المزمنة، وتعميم مبادىء 

األمازيغي المهاجر من عندنا، ولن وبداخل اسرائيل يوجد اإلنسان  ,األخوة والصداقة بين الشعوب والدول
  .نتخلى عنه وال نريد أن يتخلى عنا

هل تعتقد أن جرأتك في المجاهرة بالتطبيع الشامل مع إسرائيل نزعة فردية أن هي إطار يوحد الجزيرة :  
  القاعدة الكبرى من األمازيغ؟

الذي يشبه أيضا المحافظين نحن األمازيغ مثل غيرنا نتوفر على أناس محافظين وخاصة من الجيل القديم 
أو المحافظين العرب، وهؤالء متشابهون، ولو اختلفت أصولهم وديانتهم، كما نتوفر على أجيال  ,اإلسرائليين

غير محافظة ومتنورة، والذي هو مؤكد أن مجموع أطر التنظيمات والجمعيات األمازيغية والشباب 
، ويعرف الجميع أن العالقات بين اليهود واألمازيغ كانت األمازيغي ال يكنون أية عداوة لليهود أو إلسرائيل

دائما أخوية ومتينة، ويسودها التعاون، والجديد الذي حدث اآلن هو نشر وسائل اإلعالم المشرقية وأنظمتها 



 

 

وأحزابها للعداوة المريرة والحروب القاتلة وهذا هو الذي نرفضه، بل ونكرهه، كما أننا نريد أن ال تنقطع 
 اليهودعالقات 

الذين هاجروا إلى إسرائيل أو غيرها ببالد "تامازغا"، كما أننا نريد للفلسطينيين أن يعيشوا في السلم 
واألمان، ونحن ال نكره اليهود وال نكره العرب وال غير هؤالء، ونريد لهم ما نريد ألنفسنا من الخير 

لعرب في الشرق األوسط، بل نستعمل التطبيع" كما هو معروف لدى ا"والسعادة، ونحن ال نستعمل مصطلح 
  .السلم" وهي التي نتجرأ عليها"كلمة 

  هل تعتقد بأن الدولة المغربية تنظر إلى األمازيغية باعتبارها مصدر قالقل؟الجزيرة :  

سياسة الدولة المغربية هي كغيرها وقتية، فعندما كان القومين العرب يطيحون باألنظمة الملكية في العراق 
واليمن، ومصر، وغيرها كانت "العروبة " مصدر قالقل، وعندما انحاز القوميون العرب للنزعة اإلنفصالية 

ن يخططون ويمولون ما يسمونه في الصحراء أصبحت الدولة المغربية محرجة في التعامل مع العرب الذي
مصدر القالقل" في "الجمهورية العربية" أما األمازيغية فهي مجموعة حقوق ومطالب ال يمكن وصفها "

دولة تحترم نفسها وتعتني بشعبها، وال يخفى أن ارتباط الدولة المخزنية المغربية بالشرق األوسط سيجعلها 
الناتجة عن سياسة المتطرفين القوميين واألصوليين اإلسالميين  إذا لم تبادر إلى إصالح نفسها تعيش القالقل

في المغرب، فمصدر القالقل الحقيقي هو الطموحات السياسية الرامية إلى إنشاء دولة الخالفة أو الدولة 
يمكن أبدا أن نكون مصدر  القومية العربية في بالدنا، أما نحن األمازيغ فالمغرب هو بالدنا األصلية وال

 .، لكن الدولة هي التي تستورد القالقل من الشرق األوسطقالقل
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تناولت الدراسة موضوع األمازيغية و ارتباطها باألمن اهلويايت يف مشال إفريقيا و هذا بدراسة منوذجني 
أساسيني يف املغرب  العريب و مها دوليت اجلزائر و املغرب األقصى إذ حيتويان على نسبة كبرية من السكان األمازيغ، 

داخل البلدين،  وهذا النقسام التوجه بني دعاة  هوياتية دد األمن اللغوي مسألةحيث أصبحت األمازيغية 
االنتماء القومي العريب الذي ميثله كل من السلطة وبني املطالبني بإحياء اللغة األمازيغية وهم السكان األصليني 
املتحدثني ا. ومن هنا طرحت اإلشكالية حول مدى تأثري التوجه األمازيغي على األمن اهلويايت، ما أعطاها أمهية  
كبرية و جعلها دافعا حملاولة فهم األسباب الرئيسية لتفاقم هذه األزمة واحنرافها عن مسارها العادي إىل مطالب 
َتْكِسر الوحدة الوطنية وذلك بإنشاء أحزاب و هياكل ختتلف مبادؤها حسب اخللفيات السياسية و التارخيية لكل 

وتطورها عرب فرتات تارخيية و خنص بالذكر الفرتة توجه، وصوال إىل البحث حول خلفيات القضية األمازيغية 
اإلستعمارية، وأيضا  التأثريات اخلارجية اليت سامهت يف مدى شرعية هذا املطلب كمكون أساسي للهوية الوطنية 

  وجعله مبثابة الورقة اليت تلعب ا أطراف حتاول تقسيم و تفكيك الوحدة الوطنية.

على أرض الواقع باعتبار أن املطلب األمازيغي نشئ باألساس على أنه  إن اإلجنازات احلقيقية هلذه القضية
توجه يرفض التهميش اللغوي واهلويايت ويطالب مبنح مكانة ثقافية لغوية داخل خمتلف قطاعات الدولة حفاظا 

و  عليها من االندثار و الزوال وكونه مطلب شرعي باألساس اختلفت فيه األساليب اليت تدعمه مما خلق تنافر
صراع حاد يف فرتات كثرية، أوصلنا إىل نتيجة حتمية وهي جتنب فكرة اإلقصاء وفتح جمال التشاور واملناقشة اهلادئة 

  لتحقيق مطالب كل األطراف وصوال إىل فرض أمن حيافظ على اهلوية الوطنية. 

  

  

  

  

  

 



 

 

Summary 

 The study tackled «Tamazight » subject and its  relation to the indetity’s 
security en North Africa by studying two essential samples in the Arabian 
Maghreb which are : Algeria and Morocco since They contain huge number of 
« Tamazight » inhabitants.  « Tamazight » becomes as a case of identity 
threatening the lunguistic security inside these two countries because of the 
division of orientation between the National Arabian affitiation presented by 
system and claimants, who are the original people speaking this language, to 
rebirth the « Tamazight » language. Hence was the problematique about the 
influence of « Tamazight » orientation on the identity’s security  in which much 
importance was given and had a prompt to  understand the main reasons for 
worsening this crisis and veer off  its normal orientation to claims that break the 
National unity through creating parties and establishing structures different in 
their principles according to the political and historical backgrounds for each 
orientation. After that, we look for the « Tamazight » case’s backgrounds and its 
developpement through historical eras, typically the colonial period, also the 
external effections that contributed in the legitimacy of this requirement as an 
essential component of the National identity making it as a paper played by 
parties who are trying to divide and dismantle the National unity. 

 The real feats of this case, taking into consideration the « Tamazight » 
requirement, basically was created to decline the linguistic marginalization and 
claiming to give a linguistic cultural status into different sectors of the country 
in order to preserve them from vanishing and collapsing. Being a legitimate 
requirement by its foundation, it makes differences in its methods that are 
staying behind ; consequently, this led to a sharp dispute and disharmony in 
many times. 

In conclusion, we are dealt about an inevitable result which is avoiding 
the exclusion conception and try to consult, discuss quietly to realise claims of 
all parties, also to impose a security for the safety of National identity. 
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