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استطاعت الحركة األمازيغية ،منذ ظهورها إىل اليوم ،أن تزعزع الكثـري مـن
ّ
وتقوض الكثري من "الحقائق" حول اللغة والثقافة والهوية باملغرب،
"املسلمات"
وأن تضطر جهات مخزنية وقومية كانت معادية لها إىل إعادة النظر يف مواقفهـا
ّ
مكـون" و"رافـد" للهويـة
التقليدية من األمازيغية ،واالعرتاف بهذه األخرية كـ"
الوطنية ،ولو بشكل محتـشم ومـرتدد .وبـذلك سـاهمت الحركـة األمازيغيـة يف
"االنتقال الديمقراطي" عىل مستوى التعدد اللغـوي والثقـايف ،والـذي كـان مـن
نتائجه أن األمازيغية دخلت ألول مرة املدرسة العمومية واإلعالم التلفزيوني ،ولو
مرض ورمزيـا فقـط ،لكنـه يـدل عـىل أن املـسؤولني
بشكل ال زال ناقصا وغري
ٍ
أصبحوا يأخذون بعني االعتبار املطالب األمازيغية التي كانـت وراء هـذا التطـور
الذي عرفته القضية األمازيغية يف السنوات األخرية باملغرب.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﺳﺘﻨﻔﺪﺕ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ:
لكن من جهة أخرى ،يالحظ أن القضية األمازيغيـة بقيـت حبيـسة خطـاب
مطلبي يدور حول االعرتاف باألمازيغية ورد االعتبـار لهـا لغـة وثقافـة وهويـة
وتاريخا .وإذا كان أمرا طبيعيا أن يطغى الطابع املطلبي عىل الخطاب األمـازيغي
ألن هناك حقوقا أمازيغيـة أقـصيت ،تطالـب الحركـة األمازيغيـة باسـرتدادها
واالعرتاف بها ،تخص اللغة والثقافـة والهويـة األمازيغيـة ،فإنـه يبـدو أن هـذا
املضمون املطلبي للخطاب األمازيغي ـ بعد كل الـذي حققـه ـ قـد اسـتنفد كـل
محتواه وإمكاناته بحيث بلغ حدا قد يصبح معه النـضال األمـازيغي ،يف شـكله
املطلبي الحايل ،ال يخدم القضية األمازيغية ،بل قد يربر اإلقصاء الـسيايس لهـا ـ
والذي يعمل هذا النضال عـىل وضـع حـد لـه ـ ويـشكل عائقـا يمنـع تقـدمها
وتطورها يف اتجاه التحقيق النهائي ألهدافها ،كما سنوضح ذلك يف اآلتي:
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 1ـ هذه املطالب ،يف شكلها الحايل ،تبدو ثانويـة وفرعيـة ،متفرقـة ومجـزأة
و"قطاعية" ،يطغى عليها الطـابع الثقـايف )اللغـة ،الثقافـة ،التـاريخ ،تـدريس
األمازيغية ،استعمالها يف اإلعالم...إلخ( وتفتقر إىل مطلب مرجعي ،رئييس وأصيل
يوحدها ويجمع بني "قطاعاتها" وأجزائها املتفرقة ،كهـدف اسـرتاتيجي واحـد،
ُ
بلوغـه
واضح ودقيق ،يوجه مجهودات الحركة األمازيغية ونـضاالتها ،ويـشكل
َ
بلوغ كل األهداف واملطالب األخرى الجزئية والفرعية ،ألنه يتضمنها ويـستغرقها
كهدف اسرتاتيجي وأصيل تتفرع عنه أهداف ومطالب ثانويـة تابعـة لـه نتيجـة
تبعية الفرع ألصله.
 2ـ فحتى عىل فرض أن السلطات املغربية قد استجابت ـ وهذا أمر مـستبعد
طبعا ـ لكل املطالب األمازيغية ،يف شكلها الحايل الذي هو موضوع هـذه الورقـة،
وأصبحت األمازيغية لغة رسمية يف الدستور يعمـم تدريـسها لجميـع املغاربـة،
وتستعمل يف اإلدارة والقضاء ،وتنشأ قنوات تلفزيونية تبث باألمازيغيـة ،...فـإن
كل هذه "اإلنجازات" لصالح األمازيغية ،لن تغري اليشء الكثري من ميزان القـوى
بخصوص الوضع الهوياتي باملغرب ،الذي يبقى دائما بلدا عربيا ،ذا انتماء عربي،
وبحكم عربي ودولة عربية عضوة بالجامعة العربية .ذلك أن الحركة األمازيغيـة،
منذ ظهورها إىل اآلن ،لم يسبق لها ـ باستثناء أرضية "االختيار األمازيغي" ــ أن
طالبت بتغيري هوية الدولة املغربية كدولة عربية ذات هوية مختلفة عـن هويـة
األرض األمازيغية ،إىل هوية أمازيغيـة منـسجمة مـع هويـة األرض األمازيغيـة
بشمال إفريقيا ،عىل شكل دولة أمازيغية.
 3ـ هذه املطالب األمازيغيـة ،بـشكلها ومـضمونها الحـاليني ،تنطـوي عـىل
اعرتاف ضمني بعروبة الدولة املغربية ،وبحكمها العربي الذي تطالب منـه هـذه
الحركة أن يعتني بلغتهـا وثقافتهـا األمـازيغيتني ،كمطالـب ال تمـس الثوابـت
العروبية للدولة املغربية ،هذه الثوابت التي تتلخص يف:
ـ أن املغرب أرض عربية،
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ـ دولته عربية،
ـ تحكمه سلطة عربية.
َ
النظام العربي باملغرب باالعتناء بلغتها
 4ـ وعندما تطالب الحركة األمازيغية
وثقافتها ،فإنها ضمنيا تربز األمازيغيني الذين تدافع عن حقوقهم ،كأقلية إثنيـة
َ
َ
العربيـة
األغلبيـة
لها حقوق لغوية وثقافية خاصة بها ،تطالب ،كأقليـة إثنيـة،
باالعرتاف بهذه الحقوق ورد االعتبار لها .وهذه نتيجة تتناقض مع واقع املغـرب
الذي هو أمازيغي يف هويته باملعنى الرتابـي الـذي سنـرشحه ،وتؤكـد بالتـايل أن
املغرب عربي يف أغلبية سكانه.
 5ـ هذا الوضع ،كأقلية إثنية ،الذي تضع فيه الحركة األمازيغية األمـازيغيني،
بسبب طبيعة مطالبها يف شكلها الحايل ،يقدم كل الذرائع للمعـادين لألمازيغيـة
ليتهموا الحركة األمازيغية بأنها حركة "انفصالية" تريد إقامـة كيـان أمـازيغي
مستقل عن نظام "األغلبية" العربية ،وهـو مـا يهـدد الوحـدة الوطنيـة وينـذر
بالشقاق والفرقة بني املغاربة ،حسب الخطاب املعروف.
 6ـ بما أن الحركة األمازيغية تقدم األمازيغيني ،لطبيعة مطالبها كما أرشنـا،
كـ"أقلية" لها مطالب إثنية خاصة بها ،تطالب من "األغلبية" العربيـة االعـرتاف
بهذه املطالب ،فإن العالقة بني ما هو أمازيغي وما هو عربي باملغرب تتخذ شكل
رصاع عرقي ذي أبعاد عنرصية يتكرر معه السؤال :مـن هـو العربـي ومـن هـو
األمازيغي باملغرب؟ وهو ما يتذرع به املنـاوئون للحقـوق األمازيغيـة ليختزلـوا
القضية األمازيغية يف مسألة العرق واألصل والجينات.
 7ـ عندما تطالب الحركـة األمازيغيـة بـاالعرتاف بالتعـدد اللغـوي والثقـايف
والهوياتي للمغرب ،من خالل االعرتاف بالبعد األمازيغي للهوية املغربيـة ،فإنهـا
تجعل من مطالبها مطالب "محافظـة" ال تمـس يف الجـوهر الثوابـت العروبيـة
للدولة العربية ،كما أرشنا سابقا .وهذا ما يفرس أن الدولة العربية باملغرب بـدأت
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تستجيب لبعض هذه املطالب ما دامت ال تشكل أية خطورة عىل ثوابتها العروبية
كما قلنا.
 8ـ هذه املطالب ،التي تُوجه إىل الحكم العربي ،تُظهر األمازيغيـة كموضـوع
سلبي ومنفعل ،وليس كذات فاعلة ومنتجة تتخذ املبـادرات وتقـدم االقرتاحـات
وتساهم يف صنع األحـداث والتـاريخ ،الـذي يـصنعه حاليـا اآلخـرون )األغلبيـة
العربية( الذين يملكون سلطة القرار السيايس ،هذه السلطة التي قـد تـستجيب
لبعض املطالب األمازيغية أو ترفضها حسب هواها ومصلحتها كما هـو الـشأن
مع األسماء األمازيغية أو مع الحزب األمازيغي مثال.
 9ـ هذه االستجابة الجزئية من طرف النظام العربي باملغرب لبعض مطالـب
الحركة األمازيغية )إنشاء "لريكام" ،إدماجها يف املدرسة ويف اإلعالم ،االعرتاف بها
كـ"مكون" للهوية الوطنية ،رفع الحظـر جزئيـا عـن األسـماء األمازيغيـة،(...
يستغلها هذا النظام لفائدته ليرضب بذلك عصفورين بحجر واحد:
ـ يتظاهر بأنه نظام "ديموقراطي" يـضمن "لألقليـة" األمازيغيـة حقوقهـا
اإلثنية والثقافية واللغوية ،وهو ما ّ
يلمع صورته أمام املجتمع الدويل ومنظمـات
حقوق اإلنسان.
ـ يف نفس الوقت ّ
يؤمن ويحمي املنظومة العروبية املهيمنة من خالل التعامل
مع الحقوق األمازيغية كحقوق "أقلية" إثنية ال تنازع يف الثوابت العروبية للدولة
العربية باملغرب.
 10ـ الالفت أنه رغم كل ما تحقق لألمازيغية )إنشاء "لريكـام" ،إدماجهـا يف
املدرسة ويف اإلعالم ،االعرتاف بها ك"مكون" للهوية الوطنية ،رفع الحظر جزئيـا
عــن األســماء األمازيغيــة ،(...إال أن الحركــة األمازيغيــة مــستمرة يف نــضالها
ومطالبها كأن شيئا لم يتحقق لها من هـذه األخـرية ،مـع شـعور بـأن الدولـة
العروبية لم تستجب ُ
بعد ألي من مطالبها .ملاذا هذه املفارقة؟
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فما دامت هذه املطالب فرعية ،كما أوضحنا ،فمن املنطقي أن الفرع ال يمكن
أن يسبق األصل ،وبالتايل ال يمكن أن تتحقق املطالـب الفرعيـة قبـل أن يتحقـق
املطلب األصيل والكيل الذي يضم ويحتوي هذه املطالـب الفرعيـة .وبمـا أن هـذا
املطلب األصيل لم يتحقق ألنه لم يطرح ُ
بعد من طرف الحركة األمازيغيـة ،فمـن
ُ
بعـد رغـم كـل مـا يبـدو يف
الطبيعي أن تشعر كأن شيئا من مطالبها لم يتحقق
الظاهر ـ يف الظاهر فقط ـ أنه اعرتاف باألمازيغية واهتمام بها وتنمية لها.
هكــذا تكــون إذن هــذه املطالــب ،يف شــكلها الفرعي،املتفــرق والتجزيئــي
و"القطاعي" والثقايف ،تساهم يف استمرار هيمنة املنظومة العروبيـة بـاملغرب ـ
كهوية وثقافة ولغة وفكر وإيديولوجيا وتاريخ وسلطة ودولـة وحكـم ـ والتـي
أقصت األمازيغية ،وتقف عائقا أمام الحركة األمازيغيـة لتجـاوز هـذا اإلقـصاء
حيث تبدو هذه الحركة ،لطبيعة مطالبها ،كما لو أنها تتقدم إىل األمام ،لكنهـا يف
الحقيقة تراوح مكانها وال تربحه.
ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﻄﻠﺐ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺇﺳ0ﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺃﺻﻠﻲ:
إذا كان اإلقصاء السيايس لألمازيغية مستمرا رغم ما تحقق لألمازيغيـة مـن
اعرتاف ورد لالعتبار ،فذلك ألن طبيعة املطالب األمازيغية ال يمكن االستجابة لها
إال بشكل ثقافوي ال يمس الثوابت العروبية للدولة العربية بـاملغرب ،كمـا سـبق
توضيح ذلك .وبما أن نفس األسباب تـؤدي دائمـا إىل نفـس النتـائج ،فإنـه مـن
الطبيعي أن يستمر اإلقصاء السيايس لألمازيغية ألن أسباب هذا اإلقصاء ال تـزال
قائمة ومستمرة ،متمثلة يف هيمنة املنظومة العروبية باملغرب ،سياسيا وهوياتيا
وثقافيا ولغويا وحكما ودولة ،والتي تجعل من املغرب أرضا عربية ،تحكمها دولة
عربية وبسلطة عربية .وبالتايل فإن الرشط الواقف لوضع حد لإلقصاء الـسيايس
لألمازيغية ،ليس هو تدريس األمازيغية أو دسرتتها أو إدماجها يف اإلعـالم ،رغـم
أهمية هذه املطالب ،بل هو القضاء عىل أسباب إقصائها الـسيايس ،أي اسـتبدال
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املنظومة العروبية املهيمنة باملغرب بمنظومة أمازيغية تجعل من املغـرب أرضـا
أمازيغية ،بدولة أمازيغية تحكمها سلطة أمازيغية ذات هوية أمازيغية .وهذا ما
ينبغي ،يف تقديرنا ،أن يكون هو املطلب/الهدف املرجعـي اإلسـرتاتيجي واألصـيل
للحركة األمازيغية.
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮﻡ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ:
وهنا يجدر توضيح أن الهوية ،التي نعنيها هنا ،ال عالقة لها بالعرق واألصـل
اإلثني ،بل لها مضمون ترابي مستمد من هوية األرض األمازيغيـة التـي تمـنح،
بصفة تلقائية وطبيعية ،هويتها للسكان الذين يعيشون فوقها عىل وجه الـدوام
واالستقرار ،رغم أنهم قد ينحدرون ،يف أنسابهم ،من أصول عرقية مختلفة وغـري
أمازيغية ،من عربية ويهودية ورومانية وفينيقية وأندلسية وإفريقية وزنجية...
إلخ .فالهوية ،ألن مضمونها ترابي ولـيس عرقيـا ،فهـي دائمـا ،كمـا يف جميـع
البلدان ،واحدة ال تعدد فيها .نعم قد يوجد تعدد يف الهويات )بالجمع( داخل دولـة
واحدة لكن ال يوجد تعدد يف الهوية الواحدة .ووحدة الهوية ال ينفي وجود تعدد يف
الثقافة واللغة والدين واألعراق واإلثنيات التي تنتمي إىل نفـس الهويـة الواحـدة
التي تحددها هوية األرض الواحدة .وهذه قاعدة عامة تـرسي عـىل كـل البلـدان
حيث إن لكل بلد ولكل دولة هوية واحدة أو هويات متمـايزة ومـستقلة وقائمـة
بذاتها ذات حدود لسنية وترابية كما يف العراق )الهوية العربية والهوية الكردية(،
أو يف إسبانيا )الهوية الكطالنية ،الهوية الباسكية ،الهويـة الكاليـسية ،الهويـة
الفشتالية ،الهوية األمازيغية لسكان كاناريا( أو يف بلجيكـا )الهويـة الفالمانيـة
والهوية الفرانكفونية( .لكن كل هوية واحدة قد تضم أعراقا متعددة ومن أصول
إثنية مختلفة ،تنتمي إىل نفس الهوية الواحدة التي هي هوية األرض التي تعـيش
فوقها تلك األعراق بصفة قارة ودائمة ،كما يف األمثلة التالية:
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ـ ففي فرنسا هناك هوية واحدة هي الهوية الفرنسية املـستمدة مـن هويـة
األرض الفرنسية .لكن هذه الهوية الواحدة تضم ثقافات ولغات وأديانـا وأعراقـا
مختلفة وسكانا مـن أصـول غـري فرنـسية كمـا هـو حـال الـرئيس الفرنـيس
"ساركوزي" الذي هو مجري األصل ،لكنه أصبح فرنـيس الهويـة بحكـم هويـة
األرض الفرنسية التي يقيم بها ويعيش فوقها .ولهذا انتخبه الفرنسيون رئيـسا
لهم ،رغم أن أصوله أجنبية ،ألن املحدد للهوية ليس هو األصل العرقي لإلنسان بل
االنتماء إىل األرض التي يعيش فوقها ذلك اإلنسان بشكل دائم ونهائي.
ـ األرسة امللكية بربيطانيا هي كذلك من أصول عرقية أملانية كما هو معروف.
لكنها ال تدعي أنها أملانية االنتماء ألن هويتها أصبحت بريطانية منـذ أن هـاجر
أجداد هذه األرسة إىل األرض الربيطانية واستقروا بها بصفة دائمة ونهائية ،رغم
أن أصولهم العرقية غري بريطانية.
ـ امللك اإلسباني خوان كارلوس ينحدر هو أيضا من أصول فرنـسية ،أجنبيـة
وغري إسبانية .لكنه سيصبح إسباني الهوية بمجرد ما استقر أجداده املهاجرون
بإسبانيا التي أصبحوا يحملـون تلقائيـا هويتهـا املـستمدة مـن هويـة األرض
اإلسبانية .فخوان كارلوس إسـباني الهويـة إذن رغـم أن أصـوله العرقيـة غـري
إسبانية .ولهذا فهو يدافع عن الهوية اإلسبانية ،وليس الهويـة الفرنـسية التـي
ينتمي إليها عرقيا وليس ترابيا.
ونفس اليشء يصدق عىل املغرب :فإذا صح أن مجموعة من العـرب هـاجروا
منذ قرون خلت إىل البالد األمازيغية واسـتقروا بهـا بـال عـودة ،وبـصفة دائمـة
ونهائية ،فإن جميع أحفادهم املنحدرين منهم يصبحون أمازيغي الهوية بحكـم
األرض األمازيغية التي ولدوا بها ويعيشون فوقها منذ أن هاجر إليهـا أجـدادهم،
رغم أن األصول العرقية لهؤالء األحفاد قد تكون غري أمازيغية .إذن ،فحتـى عـىل
فرض أن هناك بالفعل عربا هاجروا يف املايض إىل بـالد األمـازيغ واسـتقروا بهـا
بصفة نهائية ،فإن استقرارهم باألرض األمازيغيـة يجعـل مـن هـويتهم هويـة
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أمازيغية بصفة تلقائية ،تبعا لهوية األرض األمازيغية التي يعيشون بهـا .فمـن
الخطأ إذن القول إن هوية املغرب "عربية" ألن بـه حكامـا "عربـا" يف أصـولهم
العرقية ،أو إنها "متعددة" عربية وأمازيغية ،ألن التعـدد ،كمـا بينـا ،ال يوجـد يف
الهوية ،بل يف اللغة والثقافة والدين واألصول العرقية.
ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﺑﺎ;ﻐﺮﺏ:
ّ
مـسلمة" ال تقبـل نقاشـا وال
لقد أصبح املغرب ،كبلد عربي ودولة عربيـة" ،
تطرح أسئلة .لكن عندما نتساءل :متى وكيف أصبح املغرب بلدا "عربيـا" ،رغـم
أنه يف األصل أرض أمازيغية؟ فإن الجواب قد يفاجئنا ألنه جواب ظل إىل اآلن "غري
مفكر" فيه نهائيا رغم أنه يكاد يكون بديهيا.
فاملعروف أن املغرب لم يتعرض الستعمار عربي استوىل عىل األرض األمازيغية
التي أصبحت ،جراء ذلكِ ،ملكا عربيا ملحقا باألرض العربية ،ويمثل بالتايل امتدادا
هوياتيا للهوية العربية ،عىل غرار ما حـصل مـثال يف أمرييكـا الـشمالية وكنـدا
وأسرتاليا ،رغم أنه كانت هناك بالفعل محاوالت يف هذا االتجاه يف الفرتة األمويـة
لكنها لم تنجح يف ضم البالد األمازيغية إىل األرايض العربية ،إذ رسعان مـا اسـرتد
األمازيغيون سيادتهم السياسية والهوياتية عىل أرضهم األمازيغية ،كمـا يـتجىل
ذلك يف قيام دول أمازيغية بعد الحكـم األمـوي ،مثـل البورغـواطيني واملـرابطني
واملوحدين واملرينيني والعلويني.
وحتى اسم "املغرب" ،كدولة ،لم يكن مستعمال وال معروفا ،بـل كـان االسـم
الذي يعرف به ما يسمى اليوم "املغرب" هو االسـم األمـازيغي "مـراكش" الـذي
اشــتقت منــه التــسميات األجنبيــة مثــلMaroc, Morocco, Marruecos, :
.Morokko….
إذن من أين جاءت فكرة عروبة املغرب؟ مصدرها هـو االسـتعمار الفرنـيس
الذي تعامل ـ وفرض التعامل ـ مع املغرب كبلد عربي ألحقـه بمجموعـة الـدول
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وواع ومنهجي لتحويله إىل بلد عربي ،وذلك بخلق
العربية مع بذل مجهود مقصود
ٍ
مؤسسات وإصدار قوانني وإعداد خطط وسياسات ترسخ عروبة املغرب بجانـب
الرتكيز عىل تعريب السلطة السياسية باملغرب ،والتي جاءت فرنسا لحمايتها ،أي
حمايتها من األمازيغية كخطوة أوىل لتعريبها وخلق وعي زائف لديها بأنها عربية
االنتماء والهوية.
أما ملاذا انحازت فرنسا إىل الطـرف "العربـي" يف حـني حاربـت األمـازيغيني
ّ
وهمشتهم وحارصتهم يف الجبال طيلة استعمارها للمغرب؟ ألنها كانـت تعـرف
جيدا أن الذي يـضمن مـصالحها ،سـواء أثنـاء الحمايـة أو بعـدها ،لـيس هـم
األمازيغيون الذين واجهوها وقاوموها ،بل النخبة العروبية التي ّ
رحبت باحتاللها
للمغرب وتحالفت معها مقابل "الحماية" الفرنسية لها من هـؤالء األمـازيغيني
الذين أدخلتهم فرنسا ألول مرة تحـت الحكـم العربـي بإنـشائها لدولـة عربيـة
باملغرب.
هكذا تأسست يف املغرب ،ألول مرة يف تاريخه ،دولـة عربيـة بناهـا املارشـال
"ليوطي" الفرنيس ،ووضع لها علمها ونشيدها الوطنيني وأطلق عليهـا تـسمية
عرقية هي "اململكة الرشيفة" تبعا "للنسب الرشيف" الذي يعزى لـسلطان هـذه
اململكة "الفرنسية" األصل .ومع  ،1956تاريخ استقالل املغرب ،كانت هذه الدولة
العربية ،ذات األصل الفرنيس ،قد نضجت واكتملـت وأصـبحت تتـوفر عـىل كـل
الوسائل والرشوط إلعادة إنتاج عروبتها التي صنعتها فرنسا ،والحفـاظ عليهـا
دون حاجة إىل حماية فرنسا التي يعود إليها الفضل يف خلق تلك العروبة باملغرب.
وقد سلمت فرنـسا الدولـة العربيـة التـي صـنعتها بـاملغرب إىل حكـام ربـتهم
وصنعتهم كذلك لهذا الغرض ،أي ليكونوا حكاما عربـا وليحـافظوا عـىل دولتهـا
العربية ويتمموا مرشوعها السيايس العربي الذي بدأته باملغرب ابتداء مـن .1912
بهذه العملية  Processusنشأت الدولة العربيـة بـاملغرب كبلـد عربـي ينتمـي إىل
مجموعة الدول العربية.
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هكذا إذن تكون عروبة املغرب إرثا اسـتعماريا فرنـسيا .واسـتكمال تحريـر
املغرب واسرتجاع كامل سيادته يفرتض تحريره مما بقي من اإلرث االستعماري
الفرنيس ،الذي ال يزال يستعمر املغرب ،أي تحريـره مـن فكـرة العروبـة كهويـة
للمغرب ،والتي كانت ،كما رشحنا ،مـن نتـائج احـتالل فرنـسا للمغـرب .وهـذا
التحرير يشرتط العودة إىل الوضع الهوياتي األمازيغي األصـيل الـذي كـان عليـه
املغرب قبل االحتالل الفرنيس ،عندما كان بلدا أمازيغيا أرضا وشعبا وسلطة ،دون
َ
التنوع اللغوي والثقايف والعرقي والديني ،لكن يف إطار وحدة الهويـة
أن ينفي ذلك
األمازيغية للمغرب.
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳ0ﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍ;ﻨﻬﺠﻴﺔ ;ﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺎ;ﻐﺮﺏ:
بناء عىل ما سبق ،فإننا ،يف جمعية "الهويـة األمازيغيـة" ،نـرى أن اسـتعادة
الهوية األمازيغية للمغرب ،أرضا وسـلطة ودولـة ،املـستمدة مـن هويـة األرض
األمازيغية عىل النحو الذي سبق توضيحه ،ينبغي أن تكون هي املطلب املرجعـي
الرئييس واألصيل ـ وليس الفرعي ـ والهـدف االسـرتاتيجي للحركـة األمازيغيـة.
واعتبار استعادة الهوية األمازيغية ،املـستمدة مـن األرض األمازيغيـة" ،مطلـب
املطالب" للحركة األمازيغية والهدف اإلسرتاتيجي األسـمى لنـضالها ،سيوضـح
الرؤية لدى هذه الحركة ،ويسمح لها بتجاوز الكثري مـن املـشاكل الناتجـة عـن
غموض أهداف ومطالب الحركة بشكلها الحايل ،ويسحب البساط من تحت أقدام
من يتهمونها باالنفصال والعنرصية ومعاداة اإلسالم واللغة العربية.
 1ـ فاستعادة الهوية األمازيغية للدولة باملغرب ،كمطلب مرجعي إسرتاتيجي
وأصيل ،هي استعادة للسيادة الوطنية الهوياتية للمغرب ،التي فقدها ابتداء مـن
.1912
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 2ـ تصبح املطالب األخرى للحركة األمازيغية ،التي هي اليوم فرعية جزئيـة
و"قطاعية" متفرقة ومبعثرة ،مفهومـة ومعقولـة وذات معنـى عنـدما تـربط
بالهويـة األمازيغيــة للدولــة املغربيــة :فعنــدما نــسأل :ملــاذا املطالبــة بدســرتة
األمازيغية؟ يكون الجواب بسيطا وواضحا ومنطقيا :ألن املغرب دولة أمازيغية.
 3ـ تبني هذا املطلب  ،املرجعي اإلسرتاتيجي واألصيل ،هو تجاوز للـرصاع ذي
البعد اإلثني العنرصي بني من هو عربي ومـن هـو أمـازيغي ،ألن الهويـة ،كمـا
رشحنا ،ذات مضمون ترابي يرتبط بهوية األرض وينبع منها .فالذي يحدد هوية
اإلنسان هو هوية األرض التي ولد بهـا ويعـيش فوقهـا ولـيس أصـله الجينـي،
خصوصا أنه ال يوجد نقاء عرقـي ،وحتـى إذا وجـد فإنـه مـن الـصعب إثباتـه
والتحقق منه .وهكذا تكون وحدة الهوية األمازيغية ،املستمدة من وحـدة األرض
األمازيغية ،إطارا ووعاء لتعدد لغوي وثقايف وديني وعرقـي ،لكـن ضـمن هويـة
واحدة هي هوية األرض األمازيغية ،كما هـو الحـال يف كـل بلـدان املعمـور ذات
الهوية الواحدة مع تنوع يف األعراق والديانات واللغات واللهجـات كمـا سـبق أن
رشحنا ...وهكذا لن يبقى هناك فرق ،عىل مستوى الهوية ،بني من هو أمـازيغي
ومن يعترب نفسه "عربيا" ،ألن كليهما ينتميان إىل نفس الهوية األمازيغيـة التـي
تحددها هوية األرض األمازيغية.
 4ـ حتى اإلسـالميون أنفـسهم سـيقبلون ـ بـل وقـد يـساندون ـ املطلـب
الهوياتي للحركة األمازيغية ما دام أن هدف هذه الحركة هـو اسـتعادة الهويـة
األمازيغية للدولة املغربية ،وال يهمها بعـد ذلـك أن تـنجح املـشاريع الـسياسية
لإلسالميني باملغرب ،لكن ضمن دولة أمازيغية وبهوية أمازيغية ،مثـل املـرشوع
اإلسالمي بإيران الذي نجح وتحقق لكن يف ظل االنتماء إىل الهوية الفارسية ،التي
هي هوية األرض الفارسية ،وليس العربية ،أو النظام اإلسالمي املتشدد الـسابق
للطالبان الذين أقاموه بأفغانستان ،لكن يف إطار الهوية األفغانية املـستمدة مـن
هوية األرض األفغانية ،وليس الهوية العربية .فاستعادة الهوية األمازيغية للدولة
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باملغرب ال يلغي أن اإلسالم هو ديـن هـذه الدولـة األمازيغيـة ،وأن لغتيهـا همـا
العربية واألمازيغية .وهذا ما ال يتعارض مع املبادئ التـي تـدافع عنهـا الحركـة
اإلسالمية إذا كانت ترمي حقا إىل أسلمة الدولة واملجتمـع ،ولـيس إىل تعريبهمـا
وتحويل هويتهما األمازيغيـة األصـلية إىل هويـة عربيـة ،كمـا يـسعى إىل ذلـك
القوميون والعروبيون.
 5ـ تجاوز الخصومة املفتعلة بني األمازيغية واللغة العربية حيث يؤول رفض
سياسة التعريب من طرف الحركة األمازيغية عىل أنه رفض للغة العربيـة .ففـي
إطار الهوية األمازيغية للمغرب ،لن يبقى هناك مربر ملثـل هـذه الخـصومة بـني
اللغة األمازيغية والعربية كلغة ـ وليس كهوية ـ ال تهدد الهوية األمازيغيـة ألنـه
وتدرس ،يف إطـار الدولـة األمازيغيـة ،كأيـة لغـة أخـرى يختـار
سيُتعامل معها
ّ
َ
تعلمهـا
املغاربة ،ألسباب دينية إسالمية أو علمية ثقافية أو نفعيـة اقتـصادية،
وإتقانها ،وليس كهوية تحل محل الهوية األمازيغية األصلية ،كما هو الـشأن يف
سياسة التعريب التي هدفها ليس هو تعليم اللغة العربية ،بل التعريب الهويـاتي
لألمازيغيني بتغيري هويتهم من أمازيغية إىل عربية.
 6ـ تجاوز ،كذلك ،الخصومة املفتعلة بني األمازيغ والعرب ـ الحقيقيني هـذه
املرة ـ حيث يـؤول املعـادون لألمازيغيـة املطالبـة بـرد االعتبـار لهـذه األخـرية
واالعرتاف بها لغة وثقافة وهوية وتاريخا ،عىل أنـه "عـداء" للعـرب والعروبـة.
فالنضال من أجل استعادة الهوية األمازيغية للدولة باملغرب ،كهدف مرجعي أول
وأصيل وإسرتاتيجي ،ال يعني أي عداء للعروبة والعرب ،بل يعني فقـط تـصحيح
وضع شاذ وغري سليم ،من مخلفات االستعمار الفرنيس .أما العرب ،يف هويـاتهم
وأوطانهم األصلية باملرشق العربي ،فيبقون إخوانا لنا نـشرتك معهـم يف الـدين،
وتجمعنا بهم أوارص ثقافية ولغوية وتاريخية كما تجمعهـم بـشعوب إسـالمية
أخرى كاألتراك والفرس مثال .بل إن استعادة الهوية األمازيغية للدولـة بـاملغرب،
سيسمح لنا ،نحن الشعب األمازيغي ،وبدون عقـد وال تبعيـة ،بإقامـة عالقـات
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تعاون ورشاكة وحتى إنشاء اتحادات عربية أمازيغية يكون أساس ذلك مـصلحة
َ
وجود أصل عرقـي مـشرتك ،مزعـوم
الشعبني األمازيغي والعربي ،وليس أساسه
ومتخيل ،يجمع بني املغرب والدول العربية كما هو شأن العالقة بينهما اليـوم يف
إطار الدولة العربية ،باملفهوم العرقي ،باملغرب حاليا.
 7ـ وحتى الحكام واملسؤولون السياسيون ،بدل استمرارهم يف رفض املطالب
األمازيغية ،سيجدون يف استعادة الهويـة األمازيغيـة للدولـة التـي يحكمونهـا،
مصدر فخر واعتزاز يشعرهم باالستقالل الهوياتي لـدولتهم ويمـنحهم رشعيـة
"ترابية" حقيقية يستمدونها من األرض األمازيغية التي ينتمـون إليهـا ،عـوض
رشعية "عرقية" ترتبط بأصل عرقي مزعوم ينتسبون إليه وينحدرون منه.
 8ـ ثم إن تركيز الحركة األمازيغية نضالها حول هذا املطلب/الهدف املرجعي
اإلسرتاتيجي األصيل ،لن يرتك للدولة "العربية" الحالية مجاال للمناورة بادعائهـا
أنها قد استجابت للمطالب األمازيغية بإنشاء املعهد امللكـي للثقافـة األمازيغيـة
وإدماج اللغة األمازيغية يف التعلـيم واإلعـالم ،مـا دام أن تلـك املطالـب ال تمـس
ثوابتها العروبية ،وهو ما يضمن هيمنة هذه الثوابت واستمرار اإلقصاء السيايس
لألمازيغية .لكن مع املطلب الهوياتي املرجعي ،اإلسرتاتيجي األصيل ،تـصبح كـل
"تنازالت" الدولة العروبية لصالح املطالب األمازيغية ،يف شكلها الحايل ،ال تجـدي
نفعا وال تعفيها من مسؤوليتها يف اإلقصاء السيايس لألمازيغية مـا لـم تتحـول
هويتها العربية إىل هوية أمازيغية تبعا لهوية األرض األمازيغية.
"ﺃﻡ" ﺍ;ﻄﺎﻟﺐ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ:
إننــا نــدعو ،إذن ،كــل مكونــات الحركــة األمازيغيــة ،يف حــال اقتناعهــا
بمضمون هذه الورقة ،إىل تجاوز املطالب الجزئية والفرعية الحالية ،واالنتقال إىل
مرحلة مطلب املطالب ورأسها الـذي هـو مطلـب اسـتعادة الهويـة األمازيغيـة
للمغرب ،أرضا وشعبا وحكما ودولة ،حتى يكون هناك انسجام وتوافق بني هوية
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الدولة وهوية األرض التي تسود عليها هذه الدولة ،وبني هوية الـسلطة وهويـة
الشعب الذي تحكمه هذه السلطة ،وبـني انتمـاء اإلنـسان وهويـة األرض التـي
يعيش عليها هذا اإلنسان .ليكن إذن هذا املطلب هو الهدف املرجعي اإلسرتاتيجي
واألصيل املعلن بوعي ووضوح ومسؤولية للحركة األمازيغية .فمـع تحقـق هـذا
الهدف تتحقق كذلك ،دفعة واحدة ـ كما سبقت اإلشارة ـ كـل األهـداف األخـرى
الحالية التي هي عبارة عن مطالـب فرعيـة متفرقـة وقطاعيـة ومتنوعـة ،ألن
االستجابة لهذه األخرية ستكون تلقائية باعتبار هذه االستجابة جزءا من الهوية
األمازيغية املستعادة للدولـة األمازيغيـة ،مثـل :دسـرتة األمازيغيـة ،وتدريـسها
واستعمالها يف اإلعالم والقضاء وإلدارة.
فنحن ،يف جمعية "الهوية األمازيغيـة" ،بعـد أن اقتنعنـا باملـضمون الرتابـي
ملفهوم الهوية ،بالشكل الذي أوضحناه ورشحناه يف هذه الوثيقة ،أسسنا جمعية
تحمل اسم "الهوية األمازيغية" تتمحور أهدافها حول النضال من أجل اسـتعادة
الهوية األمازيغية للمغرب والعمل عىل تحقيق االنتقال من دولة عربيـة الهويـة،
باملفهوم العرقي ،إىل دولة أمازيغية الهوية ،بـاملفهوم الرتابـي ،يف انـسجام مـع
هوية األرض األمازيغية.
وأملنا أن ينضم إىل هذا املرشوع الهوياتي كل من لديه من املغاربة غرية عـىل
هويته األمازيغية ،التي هي غرية عىل أرضه ووطنه ،سـواء كـان ناطقـا أو غـري
ناطق باللغة األمازيغية ،وأن تتبناه بـاقي فـصائل الحركـة األمازيغيـة املؤمنـة
واملقتنعة بهذا املطلب/الهدف املرجعي األسايس واألصيل ،وتغري ،يف ضـوئه ،مـن
إسرتاتيجيتها بالشكل الذي يوجه نضالها وأنشطتها يف اتجـاه اسـتعادة الهويـة
األمازيغية للمغرب ،شعبا وأرضا وسلطة ودولة.
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