طبعت القضٌة األمازٌؽٌة فً المؽرب المشهد السٌاسً واإلعالمً والثقافً والحقوقً على مدى العقدٌن األخٌرٌن ،وإن
كان جوهرها ٌمتد إلى عمق التارٌخ ،منذ نشوء الدولة المؽربٌة قبل الفتح اإلسالمً وبعده ،وانتهاء بفترة االستعمار
وحصول المؽرب على االستقالل السٌاسً.
تنطلق الحركة األمازٌؽٌة من كون اللؽة والهوٌة األمازٌؽٌة (اللؽة األم للمؽاربة) تعرؾ تهمٌشا على المستوى اإلعالمً
والتعلٌمً واإلداري .فالسكان األصلٌون للمؽرب هم األمازٌػ قبل الفتح اإلسالمً وأؼلب األسر التً حكمت المؽرب كانوا
أمازٌػ (المرابطون والموحدون والسعدٌٌن والمرٌنٌٌن) .وٌمتد األمازٌػ من الحدود اللٌبٌة المصرٌة إلى جزر الكناري،
ومن جنوب حوض البحر األبٌض المتوسط إلى مالً والنٌجر .وتعتبر سٌاسة التعرٌب التً تبنتها الدولة منذ االستقالل أحد
األسباب الرئٌسٌة التً أدت إلى تهمٌش اللؽة والثقافة والهوٌة األمازٌؽٌة .وتهدؾ الحركة األمازٌؽٌة إلى إعادة االعتبار
إلى المكون األمازٌؽً ،لؽة وهوٌة وثقافة على كل المستوٌات بجانب المكون العربً ،وبالتالً فهً لٌست قضٌة أقلٌة
تطالب بالمساواة مع األؼلبٌة ،كقضٌة األقلٌات الدٌنٌة والعرقٌة فً المشرق (األقباط فً مصر واألكراد فً العراق على
سبٌل المثال ال الحصر) ،كما أن القضٌة األمازٌؽٌة ال تهم المؽرب وحده بل تشمل شمال إفرٌقٌا ،أي المؽرب العربً ،أو
"المؽرب الكبٌر" كما ٌرٌد مناضلو القضٌة األمازٌؽٌة تسمٌته.
وتتشكل الحركة األمازٌؽٌة من الحركة الثقافٌة األمازٌؽٌة ،وهً فصٌل طالبً ٌنشط فً الجامعة ،والحركة الجمعوٌة
األمازٌؽٌة ،والفعالٌات األمازٌؽٌة.
مراحل القضية األمازيغية في المغرب :من الثقافي إلى السياسي
مرت القضٌة األمازٌؽٌة بمرحلة التعرٌؾ بالتراث األمازٌؽً على المستوى الثقافً أي االهتمام بالنثر والشعر والؽناء
والتقالٌد (ما ٌسمى بالتراث الشعبً) ،وإبرازها والدعوة إلى االهتمام بها ،وإٌالئها األهمٌة التً تستحق .وهذه المرحلة
ٌمكن تسمٌتها "الوعً بالذات" ،وكان ذلك بشكل محتشم فً بداٌة السبعٌنات( ،تأسست أول جمعٌة أمازٌؽٌة سنة 1967
وهً الجمعٌة المؽربٌة للبحث والتبادل الثقافً) .ثم بعد ذلك بدأت عملٌة إنشاء الجمعٌات الناشطة فً هذا المجال خالل
الثمانٌنات .وفً إطار االنفراج السٌاسً الدولً ،الذي انعكس على المؽرب فً بداٌة التسعٌنات من القرن الماضً ،ستوقع
 6جمعٌات أمازٌؽٌة مٌثاقا فً  5آب  /1991أؼسطس فً مدٌنة أكادٌر( جنوب المؽرب) ،سمً ب"مٌثاق أكادٌر" ٌعتبر
بمثابة عقد ازدٌاد رسمً لإلطار المرجعً للحقوق الثقافٌة واللؽوٌة للحركة األمازٌؽٌة .
وأثناء التحضٌر للتعدٌل الدستوري فً منتصؾ التسعٌنات ،وبالضبط فً  22حزٌرانٌ /ونٌو  ،1996تقدمت الجمعٌات
األمازٌؽٌة (والتً بلؽت  18جمعٌة) إلى الدٌوان الملكً بمذكرة مطلبٌة تتضمن االعتراؾ باللؽة األمازٌؽٌة كلؽة رسمٌة
بعد أن فشلت فً إقناع األحزاب السٌاسٌة بدمج مطالبها حول األمازٌؽٌة فً برامجها السٌاسٌة.
وفً سنة  ،2000بلورت الحركة األمازٌؽٌة مطالب أكثر وضوحا وجرأة وشمولٌة فً ما سمً ب "بٌان بشأن االعتراؾ
الرسمً بأمازٌؽٌة المؽرب" وهو بٌان للتوقٌع ومذكرة مطلبٌة مكونة من تسع مطالب المطالب  :دسترة ااالمازٌؽٌة كلؽة
رسمٌة بجانب العربٌة ،ولٌست لؽة وطنٌة فقط  -إضافة الهوٌة األمازٌؽٌة بجانب الهوٌة العربٌة اإلسالمٌة  -لتنص على
االنتماء المتوسطً واإلفرٌقً  -سن سٌاسة جهوٌة واحترام خصوصٌة كل منطقة ....إلخ
موقف الدولة  :اعتراف أم احتواء
لم تقؾ الدولة موقؾ الرافض أمام مطالب الحركة األمازٌؽٌة ،كما أنها لم تلبها وفق ما ترٌده الحركة ،بل تناولت المسالة
وفق مقاربتها و إدارتها للتوازنات .وكانت القضٌة األمازٌؽٌة فً الجزائر قد عرفت توترات بٌن منطقة القبائل والسلطات
الجزائرٌة فترة التسعٌنات ،مما تسبب بازدٌاد المخاوؾ.
وكانت أول مبادرة للتعامل مع هذه المطالب خطاب المالك الراحل الحسن الثانً فً ذكرى آب /اؼسطس  ،1994اعترؾ
فٌه باللهجات األمازٌؽٌة ( وهً ثالث ) ،وأمر بتدرٌسها فً المدارس االبتدائٌة ،وإدماجها فً اإلعالم .إال أن هذا الطلب
بقً حبرا على ورق ،وبعد سنتٌن من اعتالء محمد السادس سدة الحكم وفً  17تشرٌن األول /اكتوبر  ،2001ألقى خطابا
فً منطقة أكدٌر ،أعلن فٌه عن إنشاء المعهد الملكً للثقافة األمازٌؽٌة ،هدفه النهوض باللؽة والثقافة األمازٌؽٌة على
المستوى التعلٌمً (بتدرٌس األمازٌؽٌة فً التعلٌم األساسً بلهجاتها الثالث ،وقد تم الشروع فً ذلك ابتداء من سنة
 ،)2003واإلعالمً (بتقدٌم نشرات األخبار باللهجات الثالث ،و إلزام القناتٌن العمومٌتٌن بكوتا  30فً المائة مخصصة
للتراث األمازٌؽً ،ترفٌها وتثقٌفا ،من خالل عقد شراكة بٌن المعهد والقناتٌن .وهناك اآلن حدٌث عن إنشاء قناة فضائٌة
أمازٌؽٌة فً نهاٌة سنة  ،)2009كما تم تعٌٌن األطر األمازٌؽٌة التً اشتؽلت على القضٌة األمازٌؽٌة فً العمل الجمعوي

لتسٌٌر هذا المعهد ،وهو ٌضم عمادة و أمانة عامة ومدٌرٌات ولجان متخصصة ،وله طابع استشاريٌ ،قدم المشورة للملك
وهو تابع للقصر من حٌث التموٌل.
كما صادق الملك محمد السادس على خط " تٌفٌناغ" ،وهو مكون من  33حرفا كأبجدٌة للؽة األمازٌؽٌة ،وتم التصوٌت
هذا الحرؾ باألؼلبٌة داخل المعهد الملكً للثقافة األمازٌؽٌة سنة  ،2003وتم تفضٌله على الحرؾ العربً والحرؾ
الالتٌنً .وٌعمل المعهد اآلن على معٌرة اللؽة األمازٌؽٌة وتوحٌدها .تتفاوت مواقؾ الحركة األمازٌؽٌة من المعهد ،بٌن
التشكٌك فً خلفٌة إنشائه ،أو اعتباره أداة الحتواء القضٌة األمازٌؽٌة وإفراؼها من محتواها النضالً وحصرها فً
المستوى الثقافً واألكادٌمً .كما أن هناك من رحب بالمعهد واعتبره ثمرة النضال الجمعوي للحركة األمازٌؽٌة ،وٌنبؽً
التعاون معه.
تنظيمات الحركة األمازيغية وتياراتها
كان الحدٌث عن القضٌة األمازٌؽٌة ٌعتبر "تابوها" ٌصعب االقتراب منه ،ألنه اقترن بالتفرقة وإثارة الفتنة ،وٌحٌل إلى
"الظهٌر البربري" الذي أصدرته فرنسا إبان الفترة االستعمارٌة فً  16أٌار /ماي  ،1930بهدؾ إنشاء محاكم عرفٌة
داخل المناطق البربرٌة لعزلها عن المناطق األخرى .وفً الثمانٌنات ،بدأ تناسل الجمعٌات األمازٌؽٌة لٌصل إلى مائة
جمعٌة الٌوم ،مما دفعها إلى طرح هٌكلة وطنٌة تجسدت فً مٌالد "المجلس الوطنً للتنسٌق بٌن الجمعٌات الثقافٌة
األمازٌؽٌة" ،كما أنشئ الكونؽرس األمازٌؽً العالمً سنة  1995فً إطار تدوٌل القضٌة ،وهذا التنظٌم ٌجمع نشطاء
وتنظٌمات الحركة األمازٌؽٌة فً كل من المؽرب والجزائر ولٌبٌا والنٌجر ومالً( األمازٌػ فً المؽرب ،والقباٌل فً
الجزائر ،والطوارق فً النٌجر ومالً) واألمازٌػ عبر العالم.
كما ٌتبنى التٌار األمازٌؽً فً جزء كبٌر منه الخطاب الحقوقً ،وفق المرجعٌة العالمٌة لحقوق االنسان وٌتعامل مع الدٌن
فً إطار رؤٌة علمانٌة تتفاوت درجة اعتدالها.
وٌخترق التٌار األمازٌؽً خطاب ٌطرح األمازٌؽٌة فً مقابل العربٌة ،وٌعتبر العرب أو الفاتحون محتلون مستعمرون
ٌجب طردهم .إال أن هذا التٌار معزول وهامشً ،صوته أقوى من حجمه .وتتمٌز الحركة األمازٌؽٌة بكونها حركة نخبوٌة
معزولة عن تٌار عرٌض من األمازٌػ بسبب خطابها الثقافوي ،ومحدودة فً فصٌل من فصائل الحركة الطالبٌة وبعض
المثقفٌن واألطر الجمعوٌة ،كما أن شخصٌات وازنة من أصل أمازٌؽً ،سٌاسٌة ودٌنٌة وثقافٌة ،ؼٌر متحمسة للقضٌة
األمازٌؽٌة وتعتبرها فً جزء كبٌر منها قضٌة مفتعلة.
لقد كان العمل الجمعوي هو اإلطار الذي احتضن القضٌة األمازٌؽٌة كقضٌة ثقافٌة أوال .إال أن تطور الذي الحركة
األمازٌؽٌة على المستوى التنظٌمً والمطلبً ،وانخراطها فً المطالب الدستورٌة ،وجعل األمازٌؽٌة جزءا أساسٌا فً
التعدٌالت الدستورٌة ،والمطالبة بالحكم الذاتً للمناطق األمازٌؽٌة ،أدخل الحركة مرحلة التسٌٌس المباشر ،وهو ما دفع
جزءا من مكوناتها إلى التفكٌر فً تأسٌس حزب سٌاسً أو جمعٌة سٌاسٌة تحتضن القضٌة األمازٌؽٌة فً أبعادها السٌاسٌة
والثقافٌة واالجتماعٌة من خالل برنامج سٌاسً ،وٌرى أن العمل الجمعوي استنفذ أؼراضه ،سٌما مع تأسٌس المعهد
الملكً للثقافة األمازٌؽٌة .فجرى تأسٌس "الحزب الدٌمقراطً األمازٌؽً" الذي تم حله بقرار إداري ألنه ٌتعارض مع
قانون األحزاب السٌاسٌة الذي ٌمنع قٌام األحزاب على أساس عرقً أو دٌنً .هذا المنع دفع جزءاًا من الحركة األمازٌؽٌة
إلى نقل المعركة إلى الخارج وتجذٌر الخطاب األمازٌؽً ،واستعمال ورقة "العنصرٌة ضد األمازٌػ فً المؽرب" ،وطرح
القضٌة على المنظمات الدولٌة ،وفتح قنوات االتصال مع الدول الؽربٌة من خالل االتحاد األوروبً ،بل وحتى إسرائٌل،
من خالل الزٌارات إلٌها ،أو من خالل إنشاء "جمعٌات الصداقة األمازٌؽٌة-الٌهودٌة" .وهذا تحول خطٌر فً مسار القضٌة
األمازٌؽٌة ،وإخراج لها من المطلب الطبٌعً ،واستقواء بالخارج ،مما أساء إلٌها ،وتحولت إلى قضٌة مفخخة تهدد التعاٌش
الذي عرفه المؽرب بٌن العرب واألمازٌػ منذ قرون.
• باحث في "مركز الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية" الرباط  -المغرب

