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تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة السادســة ألكاديميــة القانــون الدســتوري التــي انتظمــت رقميــاً عبــر 
ــة  ــة مختلف ــة مــن دول عربي ــاً وباحث ــا بمشــاركة 12 باحث ــروس كورون ــات جائحــة في منصــة Zoom بفعــل تداعي
)تونــس، لبنــان، اليمــن، ســوريا، فلســطين، المغــرب، العــراق، موريتانيــا( خــال الفتــرة مــن 26 تموز/يوليــو إلــى 

12 آب/أغســطس 2021.

ــة"  ــة العربي ــي المنطق ــاء الســام ف ــي نســختها هــذا العــام حــول “وضــع الدســاتير وبن ــة ف وتمحــورت األكاديمي
ــي اســبانيا،  ــي IE University ف ــي جامعت ــون الدســتوري ف ــورة تمــارا الخــوري أســتاذة القان ــا الدكت وحاضــر فيه
وجامعــة العلــوم السياســية فــي تولــوز )فرنســا( و الدكتــورة جنــان اإلمــام أســتاذة القانــون العــام بكليــة العلــوم القانونيــة 
والسياسية واالجتماعية في تونس والبروفيسور عاصم خليل أســـتاذ القانـــون العـــام بجامعـــة بيرزيـــت في فلســـطين. 

ــم:  ــة منه ــن وشــخصيات أممي ــراء دوليي ــع خب ــة م ــاءات قيّم ــام محاضــرات ولق ــذا الع ــخة ه ــهدت نس ــا ش كم
ممثــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة ورئيــس بعثــة األمــم المتحــدة فــي جمهوريــة جنــوب الســودان، الســيد نيكــوالس 
هايســوم، والبروفيســور تــوم غينســبرغ أســتاذ القانــون الدولــي والعلــوم السياســية فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة 
ــوب  ــات جن ــة ورئيســة عملي ــرة اإلداري ــن شــير، المدي ــورة كاثري ــرة الدســتورية الدكت ــة، والخبي شــيكاغو األميركي
الصحــراء األفريقيــة فــي مؤسســة ماكــس بانــك الدوليــة للســام وســيادة القانــون، األســتاذ رمضــان التويجــر، مقرر 
لجنــة صياغــة الدســتور فــي ليبيــا، والدكتــور ســمير الطيــب عضــو لجنــة صياغــة الدســتور التونســي، والدكتــور 
ســامي عبدالحليــم ســعيد الخبيــر الدســتوري ومديــر برامــج منظمــة International IDEA بالســودان، والدكتــور 

محمــد الغنــام، الخبيــر الدســتوري، وعضــو مجلــس إدارة المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري.

واألكاديميــة مشــروع تنظمــه ســنوياً المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري بهــدف تشــجيع الباحثيــن فــي الــدول 
العربيــة علــى الحــوار والعمــل مــع بعضهــم البعــض وتبــادل الخبــرات حــول أهــم الموضوعــات الدســتورية الســائدة.

اآلراء الورادة بهذا المنشور ال تعكس بالضرورة آراء المنظمة العربية للقانون الدستوري.
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 المقدمة 

إن نــواة حقــوق اإلنســان كمــا صاغتهــا الديناميــة الفكريــة منذ األنــوار وانتهــاء بالعهــود المعاصرة، 
تلمســت طريقهــا فــي ســياقات تاريخيــة ولغويــة وثقافيــة نابعــة مــن التاريــخ والمجتمعــات ولــم تفــرض 
بشــكل متعــال عــن هــذا الواقــع. فحســب هــذا المنظــور، ال كونيــة خــارج ســياقات اللغــات والتقاليــد 
الثقافيــة والخصوصيــة، ومــن ثمــة فالكونيــة تتشــكل تدريجيــا بالتأويــل الثقافــي وإعــادة التأويــل وفــق 
منطــق التــاؤم العقانــي، وأن التعدديــة الثقافيــة تحتــاج لتحيــى وتنمــو داخــل منظومــة حقوق اإلنســان، 

إذ ال تعدديــة مضمونــة خــارج حقــوق اإلنســان.2

ويمكــن القــول، بعيــدا عــن أي مبالغــة، إننــا نعيــش اليــوم زمــن الهويــات، بــل أكثــر مــن هــذا، ال 
وجــود فــي المشــهد العالمــي الراهــن لمجتمــع خــال مــن تســاكن الهويــات وتوافقاتهــا، أو مــن صراعاتها 
وأحيانــا حروبهــا الطاحنــة. أكانــت تلــك الحــروب بوســيلة الثقافــات واألديــان والميثولوجيــات الوطنيــة 
ــى شــعوب  ــا. ومحــاوالت الســيطرة عل ــى تنوعه ــة عل ــا، أو بوســيلة األســلحة الفتاك ــة وغيره العرقي
ــاك حــاالت الحــروب  ــذا ... وهن ــى ه ــل عل ــر دلي ــادة أكب ــة واإلب ــة العرقي ــات التصفي ــا وحم بأكمله
العديــدة التــي تشــن ضــد المجموعــات أو األقليــات باســم الهويــة، وأخــرى تتنكــر فيهــا األنظمــة الحاكمة 
باســم هويــات معينــة لحقــوق المجموعــات البشــرية التــي ال تشــاركها فــي االنتمــاء إلــى تلــك الهويــة.3 

ــع،  ــة والمجتم ــون للدول ــمى قان ــا أس ــتورية، باعتباره ــة الدس ــه الوثيق ــت في ــياق اكتس ــي س وف
طابعــا مرجعيــا فــي كل مــا يتصــل بتدبيــر مفاصــل الدولــة، وأدوار ووظائــف مختلــف المتدخليــن 
ــة  ــة المغربي ــتور المملك ــر دس ــة، أق ــات العمومي ــم السياس ــع وتقيي ــذ وتتب ــرار وتنفي ــن بإق والمعنيي
لســنة 2011 فــي تصديــره بشــرعية التنــوع الثقافــي، وباألبعــاد المتعــددة للهويــة المغربيــة. 
ــدة فيمــا يشــبه  ــة جدي ــة دينامي ــة الوطني فــي ظــل هــذه المســتجدات الدســتورية، شــهد ســؤال الهوي
عمليــة مخــاض ســتفضي، ال محالــة، إلــى إعــادة بنــاء وتجديــد النظــرة إلــى مرتكزاتهــا فــي ضــوء 
ــن  ــل بي ــة التداخ ــس وضعي ــة، تعك ــية عميق ــات سوسيوسياس ــن رهان ــي م ــياق الحال ــه الس ــا يتيح م
مختلــف مرتكــزات الهويــة الوطنيــة، ضمــن الدســتور، جوهــره بنيــة المجتمــع المغربــي المركبــة 

 4.)Paul Pascon( ــول باســكون ــا ب ــا تحــدث عنه كم

وخــّص الفصــل الخامــس مــن الدســتور المغربــي بفقراتــه الســتة، لتشــريع وتقنيــن المــوارد المكونــة 
ــة  ــد األمازيغي ــة الرســمية للدولة....تع ــة اللغ ــى: “تظــل العربي ــّص عل ــي، بالن ــوي المغرب ــل اللغ للحق

أيضــا لغــة رســمية للدولــة، باعتبارهــا رصيــدا مشــتركا لجميــع المغاربــة...”. 
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قــد يبــدو مــن الوهلــة األولــى أن مفهومــي التعــدد والتنــوع مترادفــان ويعبــران عــن معنــى واحــد، 
إال أنــه ومــن أجــل مقروئيــة النــص، ووضــوح تصوراتــه، يُطــرح التحديــد النظــري للمفهوميــن بشــكل 
ــه،  ــاف النظــر إلي ــى حساســيته واخت ــه وحت ــراز أهميت ــط الموضــوع المــدروس وإب ــُن مــن ضب يَُمّك
ولتداعياتــه مــن ســياق آلخــر ومــن مجتمــع آلخــر بحســب بنيــة هــذا األخيــر الثقافيــة واللغويــة والدينيــة 

وحتــى العرقيــة، فمــا التنــوع ومــا التعــدد؟.

ــرورة التفاعــل. فالتعــدد اللغــوي مفهــوم تؤطــره  ــا بصي ــط هــذان المفهومــان ارتباطــا عضوي يرتب
مقاربــة كميــة تحــدد عــدد المنظومــات اللغويــة المســتعملة فــي بلــد بعينــه. يمكــن وصــف التعــدد اللغــوي 
فــي جانبيــن منفصليــن: األول يهــم اللغــة الواحــدة أي أن العربيــة فــي المغــرب مثــا تعــرف تعــددا داخليــا 
يتشــكل مــن خمســة لهجــات: العروبيــة – المدينيــة- الجبليــة- العربيــة والحســانية. أمــا األمازيغيــة فتنبنــي 
ــي مــن التعــدد  ــب الثان ــق الجان ــت – تامازيغــت وتاشــلحيت.5 يتعل ــي األقطــاب: تريفي ــى تعــدد ثاث عل
اللغــوي بالنســيج اللغــوي الــذي يحكمــه تفاعــل لغــات )وطنيــة وأجنبيــة( مختلفــة داخــل التــراب المغربي: 

األمازيغيــة – العربيــة – الفرنســية – اإلســبانية – اإلنجليزيــة ولغــات أجنبيــة أخــرى.6

أمــا التنــوع الثقافــي فهــو مفهــوم يرتبــط بعمــق كيفــي للظاهــرة الثقافيــة الواحــدة، حيــث أن نفــس 
النمــوذج الثقافــي يجــد لــه تحققــات مختلفــة عبــر التــراب المغربــي )اختــاف وتنــوع كيفيــة تحضيــر 
الكســكس أو خياطــة الجلبــاب أو شــرب الشــاي أو بنــاء المعمــار أو طريقــة الغنــاء…( فالتنــوع يتصــل 

بالتحقيــق والكنــه )essence( ال بالعــدد.

ــوق  ــة حق ــدل وكفال ــن والع ــتقرار واألم ــر االس ــاره تواف ــي باعتب ــي أو األهل ــلم االجتماع إن الس
ــراد والجماعــات بغــض النظــر عــن ثقافتهــم وأصلهــم االجتماعــي ودينهــم. ال يمكــن أن يتحقــق  األف
بــدون ممارســات ديمقراطيــة تضمــن حريــة التعبيــر الســلمي واالعتــراف بروافــد المجتمــع الثقافيــة 
ــة  ــار “أن احتــرام التنــوع الثقافــي أمــر ال غنــى عنــه فــي تحقيــق التنمي وتنوعــه الخــاق. علــى اعتب
ــادل والتســامح  والســام والقضــاء علــى الفقــر وتحقيــق التاحــم االجتماعــي وتعزيــز االحتــرام المتب
بيــن األفــراد والجماعــات علــى تنوعهــا”.7 كمــا أضحــت قضايــا التعــدد اللغــوي والثقافــي علــى النحــو 
الــذي أكــده إعــان اليونســكو العالمــي بشــأن التنــوع الثقافــي، تحتــل مكانــة الصــدارة فــي المناقشــات 

ــة والتماســك االجتماعــي.8 المعاصــرة بشــأن الهوي

تــروم هــذه الورقــة البحثيــة المســاهمة فــي مقاربــة اإلشــكالية الثقافيــة بالمغــرب المعاصــر وفهــم 
الرهانــات المرتبطــة بهــا، مــن خــال معالجــة بعــض المظاهــر البــارزة للوضعيــة اللغويــة والثقافيــة. 
وتنحــو المقاربــة المعتمــدة منحــى المنهــج االســتقرائي، لرصــد توجهــات سياســة المغــرب فــي 
الموضــوع، عبــر دراســة التدابيــر المتخــذة مــن الدولــة لتدبيــر مســألة التعــدد اللغــوي والتنــوع الثقافــي، 
منفــردة، مــن أجــل الوصــول لخاصــات عامــة. وذلــك إلجــاء جــدوى االســتراتيجيات التــي تعتمدهــا 
الدولــة بهــدف إرســاء وضــع اجتماعــي يتســم بالســلم األهلــي والتعايــش وتثميــن المشــترك اإلنســاني. 
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فمــا هــو أثــر تدبيــر التعــدد اللغــوي والتنــوع الثقافــي علــى الســلم االجتماعــي بالمغــرب؟.

ــة  ــي وصيان ــوع الثقاف ــوي والتن ــدد اللغ ــر التع ــل لتدبي ــر المحتم ــث األث ــور نبح ــذا المنظ ــن ه م
مقومــات الهويــة الوطنيــة علــى الســلم االجتماعــي بالمغــرب. مــن خــال منهــج نظــري ينطلــق مــن 
تبيــان أهميــة قضايــا الثقافــات والهويــات علــى التماســك االجتماعــي، وأن البنيــان الرســمي القائــم علــى 

أســس اإلقصــاء وإلغــاء التنــوع يهــدد الكيانــات الوطنيــة ويعّرُضهــا للتفــكك مــن الداخــل. 

ستسترشــد هــذه الورقــة البحثيــة بالمقتضيــات الدســتورية الحاميــة للتعــدد اللغــوي والتنــوع الثقافــي 
ــي  ــة الت ــة، والسياســات العمومي ــات الدســتورية ذات الصل ــل المقتضي ــت تنزي ــي أعقب ــات الت والدينامي
اعتُمــدت فــي ظلــه. بحيــث تبســط هــذه الورقة ســمات هذا التحــول وأثــاره المأمولة، ونتائــج وخاصات 
هــذه السياســات علــى أرض الواقــع بعــد نفــاذ الدســتور الجديــد، وأثــره علــى الســلم االجتماعــي. ولهــذه 

الغايــة تشــمل موضوعــات هــذه الورقــة المحــاور التاليــة:

السياقات التأسيسية لتدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب؛	 

إكراهات االنتقال من األحادية إلى التعدد اللغوي والتنوع والثقافي في السياق المغربي؛	 

أثر تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي على السلم االجتماعي بالمغرب.	 

 المحور األول:  السياقات التأسيسية لتدبير التعدد اللغوي 
والتنوع الثقافي بالمغرب

مــر خطــاب الحقــوق الثقافيــة األمازيغيــة بمراحــل تأسيســية متعــددة، مســتفيدا من االجمــاع الوطني 
حــول بنــاء الدولــة الوطنيــة مــن جهــة، والتحــوالت الدوليــة التــي توجهــت أكثــر نحــو القضايــا الثقافيــة 
والهوياتيــة، والمتأثــرة بدورهــا بموجــات التحــرر الوطنــي مــن جهــة أخــرى. لذلــك لن يحيد التشــخيص 
الــذي نــرم صرفــه حيــال الموضــوع عــن تدقيــق إشــكالية البحــث، لهــذا ســنقف عنــد إرهاصــات نشــأة 

خطــاب الحقــوق الثقافيــة بالمغــرب، لنصــل إلــى االقــرار الدســتوري بالتعــدد اللغــوي.

المسألة اللغوية؛ النشأة والتفاعل الرسمي

ارتبطــت بدايــات تشــكل خطــاب الحقــوق الثقافيــة األمازيغيــة فــي المغــرب بعمــل فردي فــي مجاالت 
اللغــة والتاريــخ والفنــون، كــرد فعــل حــول مقاربــة الدولــة واختياراتهــا اللغويــة والثقافيــة مباشــرة بعــد 
االســتقال. لتتحــول بعــد ذلــك إلــى نقــاش عمومي مع نهاية ســبعينيات القــرن الماضي، بعــد تكليف محمد 
 شــفيق9 مــن طــرف وزيــر الداخليــة بتعليمات ملكية ســنة 1978 بإعــداد تقرير حول تدريــس األمازيغية، 
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قــدم للحكومــة برســم نفــس الســنة، فــي محاولــة لــرأب الصــدع الــذي أحدثــه التنافــس بيــن حــزب الحركــة 
الشــعبية وحــزب االســتقال كأطــراف فــي حكومــة 10 أكتوبــر 1977 الهشــة برئاســة الوزيــر األول 
أحمــد عصمــان. بحيــث حــاول حــزب االســتقال تطبيــق برنامجــه فــي تعريــب التعليــم والحيــاة العامــة، 
ممــا أدى لتوتــرات وشــنآن فــي إحــدى المجالــس الحكوميــة بيــن محمــد الدويــري نائــب األميــن العــام 

لحــزب االســتقال والمحجوبــي أحرضــان األميــن العــام للحركــة الشــعبية بصــدد المســألة اللغويــة.10

ــة  ــم تعييــن محمــد شــفيق عضــوا بأكاديمي ــة ت ــداد للتفاعــل الرســمي مــع المطالــب األمازيغي وامت
المملكــة المغربيــة، فيمــا يمكــن اعتبــاره تشــريفا مزدوجــا؛ األول لهيئــة التدريــس التــي ينتمــي إليهــا 
والثانــي للثقافــة األمازيغيــة التــي يمثلهــا.11 ولــم يفــوت فــي خطابــه بمناســبة ولوجــه هــذه المؤسســة 
ســنة 1980 للدعــوة للحفــاظ علــى األمازيغيــة مســتدال باســتمرار األمازيــغ بالتمســك بلغتهــم وهويتهــم 

رغــم إســهامهم الرائــد فــي الحضــارة االنســانية عبــر مختلــف الحقــب التاريخيــة.

 فلفتــرة طويلــة شــكلت اللغــة والثقافــة األمازيغيتيــن، تابــو )محرمــات( فــي مغــرب مــا بعــد مرحلــة 
ــت  ــي حاول ــة، والت ــة الحماي ــة” لفرنســا خــال مرحل ــات “السياســة البربري االســتعمار، نظــرا لتداعي
اســتغال الخصوصيــة األمازيغيــة فــي إطــار مــا ســمي “بالظهيــر البربــري”،12 ومحــاوالت تفكيــك 
الوحــدة الوطنيــة.13 ممــا ســينعكس ســلبيا علــى هــذه اللغــة؛ ففــي إطــار الســعي تأســيس الدولة-”األمــة” 
المركزيــة، عملــت الدولــة المســتقلة بتعــاون مــع الحركــة الوطنيــة علــى تطويــر وتنفيــذ تصــور للدولــة 
يــرى فــي األمازيغيــة خطــرا يهــدد وحدتهــا وعروبتهــا وإســاميتها.14 إال أن األمازيغيــة حافظــت علــى 
موقعهــا األساســي فيمــا يخــص المجموعــات البشــرية الناطقــة بهــا بالخصــوص، لتبــرز أخيــرا وبعــد 
عقــود مــن االســتقال فــي موقــع لغــة هويــة وطنيــة، ورســمية دســتوريا فــي المغــرب، علــى خــاف 

دول المنطقــة15 التــي مــا زالــت ترجــئ االعتــراف بهــذا الواقــع.16 

ــو وضــع  ــة، وه ــات الدول ــف دروب مؤسس ــن مختل ــا ع ــة وغيبه ــذا الوضــع األمازيغي وصــم ه
يحتــم التوقــف عنــد تقييــم تشــخيصي للتدبيــر العمومــي للتعــدد اللغــوي والتنــوع الثقافــي. والحــال أن 
هــذا التشــخيص ســيمكن مــن خــال عــدد مــن المؤشــرات الجوهريــة الدالــة مــن التعــرف علــى مكانــة 

األمازيغيــة مــن خــال اســتنتاج؛ الوظائــف ومجــاالت االســتعمال، التاريــخ وغيرهــا.

أحدثــت التحــوالت الدوليــة التــي عرفتها تســعينيات القرن الماضي، أثــرا على التحــوالت والديناميات 
التــي ســيعرفها الشــأن األمازيغــي، ابتــداء مــن ســنة 1991 بإصــدار أول وثيقــة مطلبيــة مشــتركة مــن 
طــرف النســيج الجمعــوي المدافــع عــن األمازيغيــة، يتعلــق األمــر ب”ميثــاق أكاديــر حــول اللغــة والثقافــة 
األمازيغيتيــن”. الــذي لــم يعــرف تفاعــا يذكــر مــن جانــب الفاعــل الرســمي. إلى حــدود ســنة 1994 حيث 
ســتعرف هــذه الســنة أول تجــاوب رســمي، فبمناســبة الذكــرى 41 لثــورة الملــك والشــعب فــي غشــت مــن 
ســنة 1994 شــرع الملــك الراحــل الحســن الثانــي فــي نــوع مــن االنفتــاح السياســي حــول الموضــوع، 

بالتصريــح بــأن “البربريــة” جــزء مــن ثقافــة المغــرب وتحميــل المســتعمر مســؤولية المحنــة الهوياتيــة. 
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ــت  ــي أعقب ــي الت ــي والدول ــام الوطن ــرأي الع ــعة لل ــة الواس ــة للتعبئ ــاب نتيج ــذا الخط وكان ه
اعتقــال منتســبين لجمعيــة “تيليلــي” بمدينــة الراشــيدية، إثــر رفعهــم لافتــات مكتوبــة بأبجديــة 
ــس  ــتعرف نف ــنة 1994. وس ــال س ــد العم ــبة عي ــة بمناس ــس األمازيغي ــب بتدري ــاغ”17 تطال “تيفين
الفتــرة تأســيس مجلــس للتنســيق الوطنــي بيــن الجمعيــات المهتمــة بالشــأن األمازيغــي كأول تكتــل 

ــرب. ــي بالمغ ــي وطن تنظيم

وأمــام ردود الفعــل والديناميــة التــي خلقهــا البيــان األمازيغــي18 الــذي أبــان عــن حــس سياســي 
ــه  ــراد من ــد ي ــة عــن عهــد جدي ــت فيهــا الدول ــة أعلن ــي مرحل ــة ف ــوق الثقافي بطرحــه لموضــوع الحق
ــي  ــك محمــد الســادس، ف ــراف المل ــم يتأخــر الجــواب باعت ــي، ل إقامــة المجتمــع الديمقراطــي الحداث
خطــاب العــرش بتاريــخ 30 يوليــوز2001 بالطابــع المتعــدد للمكونــات المندمجــة فــي الهويــة 
ــة كأهــم عنصــر فيهــا. وفــي خطــاب رســمي “بأجديــر” بتاريــخ  ــى األمازيغي ــة، مركــزا عل المغربي
ــات  ــادة األحــزاب السياســية والنقاب ــة وق ــار رجــاالت الدول ــن، بحضــور كب 17 أكتوبــر2001، أعل
ــاظ  ــى الحف ــد، يتول ــه معه ــر يحــدث بموجب ــي، عــن صــدور ظهي ــع المدن ــي المجتم ــاء وممثل والعلم
ــي  ــي والثقاف ــوي واالجتماع ــال الترب ــي المج ــا ف ــز مكانته ــا وتعزي ــوض به ــة والنه ــى األمازيغي عل
ــف  ــن موق ــرا ع ــروف، تعبي ــك الظ ــي تل ــد، ف ــدث للمعه ــر المح ــدار الظهي ــي. وكان إص واإلعام
ايجابــي مــن األمازيغيــة، خاصــة وأنــه كان أول نــص قانونــي مكتــوب يحــدد، ولــو بشــكل مجمــل، 
االلتزامــات واألهــداف واألدوات والوســائل الماديــة والبشــرية الازمــة للقيــام بالمهــام المســندة 
للمعهــد. وبالرغــم مــن تحفظــات جــزء مــن الحركــة األمازيغيــة، إزاء فعاليــة هــذه المؤسســة، ذات 
الطبيعــة االســتثنائية،19 إال أن النخبــة الطائعيــة للحركــة، عمومــا، رحبــت بهــا واعتبرتهــا اعترافــا 
رســميا باألمازيغيــة مــن أعلــى ســلطة فــي البــاد. وبخصــوص عامــة األمازيغييــن، فقــد لمســوا مــن 

ــة.20 ــة األمازيغي ــة واللغــة والهوي ــة مــع الثقاف ــة مصالحــة وطني ــا بداي خاله

ومــن هــذا المنظــور ولتعزيــز األمازيغيــة كمكــون وطنــي وثقافــي واجتماعــي، أُســند للمعهــد تعميق 
البحــث فــي الثقافــة األمازيغيــة والعمــل علــى إغنائهــا كمكــون أساســي للثقافة الوطنيــة والتــراث الثقافي 
فــي عــدد مــن المســتويات. وقــد وقــع المعهــد ووزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي والبحــث العلمي 
وتكويــن األطــر اتفاقيــة شــراكة نصــت علــى إحــداث لجنــة مشــتركة للتنســيق والتتبــع والتقويــم، حيــث 
تــم الشــروع فــي تدريــس األمازيغيــة بموجــب هــذه االتفاقيــة مــع بدايــة العــام الدراســي 2003/2004 
بشــكل تدريجــي وفــي أفــق التعميــم. كمــا عمــل المعهــد علــى اإلعــداد إلدمــاج األمازيغيــة فــي الفضــاء 
اإلعامــي وقــام بشــراكة مــع وزارة االتصــال، ببلــورة إســتراتيجية تضمــن مواكبــة إدمــاج األمازيغيــة 
فــي النســيج اإلعامــي وخاصــة فــي الفضــاء الســمعي البصــري بشــراكة مــع وزارة االتصــال. لتُحــدث 

ســنة 2010 قنــاة تلفزيــة أمازيغيــة.21
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دسترة األمازيغية ورهان المساواة اللغوية

فــي ســياق الحــراك االجتماعــي الــذي عرفــه المغــرب، جــاء الخطــاب الملكــي يــوم تســعة مــارس 
2011 معلنــا مراجعــة الدســتور، مكرســا دســترة األمازيغيــة. تلــى ذلــك االســتفتاء العتمــاده. وبذلــك 
ــى  ــة رســمية إل ــة لغ ــرار األمازيغي ــد االســتقال إق ــة بع ــخ الدســاتير المغربي ــي تاري ــرة ف ــم ألول م ت
جانــب العربيــة.22 بموجــب المــادة الخامســة مــن الدســتور والتــي نصــت علــى أنــه : “تظــل العربيــة 
اللغــة الرســمية للدولــة. تعــد األمازيغيــة أيضــا لغــة رســمية للدولــة، باعتبارهــا رصيــدا مشــتركا لجميــع 

المغاربــة بــدون اســتثناء”.

ــتور؟،  ــي الدس ــن ف ــيم لغتي ــة لترس ــذه الصيغ ــاذا ه ــي، لم ــؤال التال ــرح الس ــياق يُط ــذا الس ــي ه ف
“تبــدو الصيغــة، التــي تظهــر اليــوم فــي نــص دســتور 2011 بعيــدة بشــكل كبيــر عمــا اقترحتــه بعــض 
األحــزاب السياســية فــي مذكراتهــا )حــزب التجمــع الوطنــي لألحــرار(، والتــي كانــت تفضــل صيغــة 
ــذي  ــوح، ال ــة. ومــع اســتحضارنا لجــزء مــن الب ــة، تعكــس نوعــا مــن المســاواة اللغوي ــة قانوني وكتاب
عبــرت عنــه مكونــات مــن اللجنــة االستشــارية لمراجعــة الدســتور، والــذي يعكــس ســياق ومابســات 
ــة  ــن وجه ــر، م ــرة، تثي ــذه األخي ــإن ه ــتورية، ف ــة الدس ــا الوثيق ــرت عنه ــي عب ــة الت ــار الصياغ اختي

ــة”.23 ــا الماحظــات اآلتي موضوعن

ــة” 	  ــار “األمازيغي ــة، مــن خــال اعتب ــره، لترســيم اللغــة األمازيغي ــي تصدي ــدم ف إن الدســتور يق
ــع  ــدا مشــتركا لجمي ــرر ترســيمها باعتبارهــا “رصي ــة، ويب ــة الوطني ــات الهوي ــا مــن مكون مكون

ــدون اســتثناء”. ــة ب المغارب

إن الدســتور يوظــف أوصافــا زمنيــة مختلفــة فــي تعاطيــه مــع كا اللغتيــن الرســميتين، فيعتبــر 	 
ــا.  ــمية له ــة رس ــي “أيضــا” لغ ــة ه ــة، وأن األمازيغي ــمية للدول ــة الرس ــل” اللغ ــة “تظ أن العربي
وأن القانــون التنظيمــي المتعلــق بمراحــل تفعيــل طابعهــا الرســمي يضــع كغايــة لــه، أن تتمكــن 
ــارق الزمنــي  ــدارك الف ــة، وت ــة الامســاواة العملي ــام بوظيفتهــا. فهــل وضعي “مســتقبا” مــن القي
فــي اإلعمــال، والصعوبــات المتصــورة فــي حــال التفعيــل المباشــر لرســمية اللغــة األمازيغيــة، 
بعــد نفــاذ الدســتور، هــي التــي تقــف وراء هــذا التمييــز، ذو البعــد الزمنــي الظاهــر؟ أم أن هــذه 

ــة فــي “الرســمية” داخــل نــص الدســتور؟ الصياغــة تخفــي “إرادة” تضميــن تراتبي

ــل، بخصــوص 	  ــة تعم ــميتين، فالدول ــن الرس ــاه اللغتي ــة تج ــات مختلف ــب التزام ــتور يُرت إن الدس
اللغــة العربيــة، علــى “حمايتهــا وتطويرهــا، وتنميــة اســتعمالها”. فــي حيــن أن مثــل هــذا االلتــزام 
الدســتوري يغيــب بخصــوص اللغــة األمازيغيــة، إذ ال يشــير الفصــل الخامــس، بفقراتــه الســت، 
إلــى أي نــوع مــن هــذه االلتزامــات المقترنــة باللغــة العربيــة )الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل الخامس( 

أو باللهجــات والتعبيــرات الثقافيــة واللغــات األجنبيــة )الفقــرة الخامســة مــن الفصــل الخامــس(.
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ال شــك أن هــذا الفصــل الخامــس مــن الدســتور، يشــكل البنيــة التــي ســتقوم عليهــا عمليــة تدبيــر 
التعــدد اللغــوي عبــر مدخــل ترســيم األمازيغيــة ومراحــل تفعيــل طابعهــا الرســمي، وتقنيــن وتدبيــر 
ــيم  ــة. إال أن الترس ــة الوطني ــات الثقاف ــكل مكون ــع ل ــس جام ــال مجل ــن خ ــي م ــوع الثقاف ــألة التن مس
بالصيغــة التــي وردت فــي دســتور 2011، يُرســي تراتبيــة بيــن اللغتيــن الرســميتين قــد ترقــى 
لمســتوى التمييــز، مــا يدفــع لاعتقــاد أن هــذه الصيغــة خضعــت “لمســاومات” اللحظــة األخيــرة، بعــد 
أن تضمنــت الصيغــة األولــى حســب محمــد الطــوزري عضــو اللجنــة االستشــارية لتعديــل الدســتور 
“األمازيغيــة لغــة رســمية إلــى جانــب العربيــة”، لكــن المعارضــة التــي القتهــا هــذه الصيغــة فــرض 
ضــرورة تعديلهــا بعــد اللجــوء إلــى التحكيــم الملكــي، وأن الملــك ارتــأى أن يتــم االعتــراف باألمازيغيــة 
فــي الدســتور كمــا ورد فــي الخطــاب الملكــي ليــوم التاســع مــن شــهر مــاي 2011 حيــن أشــار إلــى 
ــي  ــا، وف ــوع روافده ــة بتن ــدة، الغني ــة الموح ــة المغربي ــددي للهوي ــع التع ــس الدســتوري للطاب “التكري

ــة”.24 ــع المغارب ــد لجمي ــة، كرصي ــا األمازيغي صلبه

وعليــه، تدخــل األمازيغيــة، لغــة وثقافــة، فــي إشــكالية عامــة تترجــم النــزاع بيــن الواقــع والقانــون، 
بيــن واقــع اجتماعــي وثقافــي متجــذر فــي أرض شــمال إفريقيــا، وبيــن مؤسســات الدولــة التــي تدبــره 
وتضبطــه، فــي إطــار سياســاتها. إن الجماعــات الناطقــة باألمازيغيــة ســواء داخــل الــدول المغاربيــة، 
أو بالــدول التــي تســتقبل تلــك الهجــرة، تخضــع لتأثيــرات سياســات تنهــج نهــج اإلقصــاء المؤسســاتي 
ــة  ــركات مقاوم ــيس، ح ــم تأس ــذا الوضــع، ت ــام ه ــات. أم ــك المجموع ــة لتل ــة والثقافي ــوق اللغوي للحق
تطالــب باســم اإلنصــاف والديمقراطيــة، بضمــان الحــق فــي ممارســة تلــك الحقــوق. ونشــهد علــى هــذا 
النحــو، منــذ بضــع عقــود، ترســيخ أســس نهضــة ثقافيــة تنطــوي علــى أبعــاد محليــة وجهويــة ووطنيــة 
ــة أقطــاب  ــي تنشــط جدلي ــة الت ــار الدينامي ــي إط ــراف ف ــذا االعت ــل ه ــه. ويدخ ــي اآلن نفس ــة ف ودولي

معادلــة: الهيمنــة، االختــاف، والمقاومــة.25

 المحو الثاني:  إكراهات االنتقال من األحادية إلى التعدد 
اللغوي والتنوع والثقافي في السياق المغربي 

علــى الرغــم مــن أن المغــرب قــد عــرف بعد اعتمــاد دســتور 2011 إصاحــات دســتورية وقانونية 
ومؤسســية، وبالرغــم مــن التطــورات التــي عرفهــا موضــوع السياســات العموميــة الثقافيــة؛ مــن خــال 
ترســيم األمازيغيــة كلغــة رســمية إلــى جانــب العربيــة، واالعتــراف باألبعــاد المتعــددة للهويــة الوطنيــة. 
إال أن المرحلــة ســتبرز وجــود صعوبــات حقيقيــة فــي اإلعمــال الفعلــي لهــذه السياســات، بشــكل يثيــر 
القلــق بالرغــم مــن الديناميــات التــي تحققــت خــال ســنة 2019. كمــا أن المجهــود المبــذول فــي هــذا 
الشــأن، بإقــرار رســمي، “لــم يؤطــر بسياســة أو اســتراتيجية تعنــى بالشــأن الثقافــي”؛26 مــن تمظهــرات 

ــور والتراجعات. القص
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محدودية البناء المؤسساتي الحامي للحقوق الثقافية

اختــار المغــرب فــي هيكلــة الحقــل الثقافــي األمازيغــي الخيــار المؤسســي، وتجســد هــذا االختيــار 
بإحــداث المعهــد الملكــي للثقافــة األمازيغيــة ســنة 2001، كمؤسســة استشــارية تعمــل إلــى جنــب الملــك. 
وقــد راكــم المعهــد فــي ذلــك عــددا مــن المنجــزات؛ بــدء بمعيــرة اللغــة األمازيغيــة وتهيئتهــا وتنميــط 
حــرف الكتابــة، وإعــداد مناهــج وبرامــج تدريســها والــذي انطلــق ســنة 2003، وإشــرافه علــى إدراجهــا 
فــي المجــال اإلعامــي الــذي تــوج بإحــداث أول قنــاة تلفزيــة عموميــة أمازيغيــة انطلق بثها ســنة 2010، 

فــي ســياق اتفاقيــة الشــراكة التــي جمعتــه بالقطــاع العمومــي المعنــي باإلعــام ســنة 2004. 

ــيين  ــن أساس ــود عائقي ــة وج ــة األمازيغي ــي للثقاف ــد الملك ــل المعه ــم عم ــياق تقيي ــي س ــرح ف ويُط
مفترضيــن لعــدم نجــاح هــذه المؤسســة فــي تحقيــق األهــداف التي أنشــأت ألجلهــا؛ األول وجود ترســانة 
ــة  ــود مقاوم ــة، ووج ــاالت الحيوي ــن المج ــدد م ــي ع ــة ف ــتبعد األمازيغي ــابقة تس ــة س ــة وتنظيمي قانوني
معلنــة وغيــر معلنــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للعراقيــل التــي يضعهــا بعــض المســؤولين الامركزييــن 
لقطــاع التعليــم، باإلضافــة إلــى غيــاب هيــكل إداري داخــل المعهــد للتواصــل مــع القطاعــات الحكوميــة 
والمؤسســات العموميــة المعنيــة بتنزيــل األوراش التــي تهــم األمازيغيــة. أمــا العامــل الثانــي، فيتمثــل 
ــة  ــادئ المتعلق ــع المب ــد بالنظــر لطابعــه االستشــاري، وعــدم انســجامه م ــاب اســتقالية المعه ــي غي ف
بالمؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان أو مــا يصطلــح عليــه بمبــادئ باريــس؛ وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بتشــكيل أعضائهــا، وارتكازهــا علــى المرجعيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ومــوارد ماليــة كافيــة. ممــا 

أضعــف دوره فــي متابعــة تنفيــذ األوراش المعنيــة بالنهــوض باألمازيغيــة.

بطء سيرورة تنزيل المقتضيات الحامية للتعدد اللغوي والثقافي

ــة أو  ــتورية أو قانوني ــات دس ــت مقتضي ــواء كان ــدد س ــة للتع ــات الحامي ــل المقتضي ــيعرف تنزي س
ــى التأخــر  ــي أن نشــير إل ــى عــدد مــن األوراش المرتبطــة بهــا. يكف ــر عل ــا، أث ــا بين مؤسســاتية، بطئ
الــذي عرفــه القانــون التنظيمــي بشــأن تفعيــل الطابــع الرســمي لألمازيغيــة طبقــا للفصــل الخامــس مــن 
الدســتور. بالرغــم مــن الدفــوع التــي ســاقها الداعيــن للتريث فــي تنزيله، تــارة بضرورة التفكيــر العميق 
فــي كيفيــة تأويــل نــص دســتوري يعالــج مســألة بالغــة الحساســية ووثيقــة العاقــة باالســتقرار، تــارة 
أخــرى بمبــرر أن الملــف يجــب أن يكــون مجــاال لحــوار تشــارك فيــه كل المكونــات الحيــة للمجتمــع، 
ــص  ــة بتخصي ــت الحكوم ــه، واكتف ــي رافقت ــة الت ــة المدني ــن الدينامي ــم م ــم بالرغ ــم يت ــذي ل الشــيء ال
عنــوان إلكترونــي لتلقــي مقترحــات وتصــورات الفاعليــن المهتميــن بالموضــوع، ممــا خلــق جــوا مــن 
الرفــض وعــدم قبــول المبــادرة. كمــا أن نــص القانــون التنظيمــي بالرغــم مــن إصــداره أخيــرا، اعتمــد 
التــدرج فــي تفعيــل مقتضياتــه، وهــو مــا فســر علــى نحــو ال يتناســب وأهميــة القضيــة المعالجــة. خاصة 
 إذا مــا تــم النظــر لمقتضيــات هــذا القانــون فــي ضــوء مقتضيــات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، 
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ــن  ــدول األطــراف م ــي ال ــه يعف ــى أن ــم عل ــدرج، ال يجــب أم يفه ــوق بالت ــذ الحق ــد أن تنفي ــي تؤك والت
التزامــات جــادة. فالتنفيــذ التدريجــي يعنــي أن علــى الــدول األطــراف التزاما محــددا ومســتمرا بالتحرك 

بســرعة وفعاليــة بقــدر اإلمــكان.27 

إن البــطء فــي إنفــاذ الطابــع الرســمي لألمازيغيــة، تجلــى أكثــر فــي الفتــرة الزمنيــة التــي قطعهــا 
القانــون التنظيمــي لتفعيــل هــذه اللغــة، والــذي صــدر فــي ســنة 2019 أي بعــد ثمانــي ســنوات علــى 
نفــاذ دســتور 2011. بالمحصلــة كان باإلمــكان القبــول واستســاغة اآلجــال الزمنيــة لــو صــدر النــص 
داخــل اآلجــل الدســتورية والمحــددة فــي الفصــل 86 مــن الدســتور وجوبــا “فــي أجــل ال يتعــدى مــدة 
الواليــة التشــريعية األولــى التــي تلــي صــدور األمــر بتنفيــذ الدســتور”، وليــس بعــد كل هــذه المرحلــة 

الطويلــة التــي اســتغرقت واليتيــن حكوميتيــن.

تغييب اعتمادات مالية لتفعيل التنوع الثقافي

بالنظــر لترابــط تنزيــل عــدد مــن المقتضيــات والسياســات الداعمــة للتنــوع الثقافــي والتعــدد اللغــوي 
مــع الكلفــة الماليــة لهــذه اإلجــراءات، يطــرح موضــوع المخصصــات الماليــة المرصــودة فــي الشــأن. 
ــف  ــن أضع ــة م ــاع الثقاف ــة قط ــإن ميزاني ــي، ف ــل العموم ــر الفاع ــذي ينتظ ــل ال ــم العم ــم حج وبحك
الميزانيــات القطاعيــة برســم قوانيــن الميزانيــة الســنوية، والتــي ال تتعــدى 0.29 مــن الميزانيــة العامــة 
ــى  ــة إل ــذه الميزاني ــن ه ــع م ــى الرف ــة إل ــت الحكوم ــن اتجه ــي حي ــي، ف ــن العموم ــارج الدي ــة خ للدول
0.5 بالمائــة ســنة 2012، لتصــل إلــى 1 بالمائــة فــي ســنة 2020. علمــا بــأن منظمــة األمــم المتحــدة 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة قــد حــددت 1 بالمائــة كحــد أدنــى.28 ال شــك بــأن الميزانيــة المرصــودة ال 
ــة  ــون محكوم ــة تك ــا، وهــي ميزاني ــى علته ــذ كل السياســات عل ــن األحــوال تنفي ــأي حــال م ــن ب يمك
بمبــررات إكراهــات الماليــة العموميــة التــي تســموا علــى اعتبــارات حمايــة التعــدد والتنــوع الضامــن 

للتعايــش واالســتقرار والتنميــة.

 المحور الثالث:  أثر تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي 
على السلم االجتماعي بالمغرب 

ــا إجرائهــا للموضــوع تمظهــرات وخاصــات تفاعــل  ــي حاولن ــل الت ــف التحالي نســتقي مــن مختل
المغــرب مــع المطالــب المدنيــة بشــأن الحقــوق الثقافيــة األمازيغيــة، وذلــك اســتنادا لمرجعيــات عــدة، 
ــر  ــي تدبي ــة ف ــة المغربي ــة، ومســتخلصات التجرب ــوق الثقافي ــة بالحق ــة المتعلق ــر الدولي ــا المعايي أبرزه
التعــدد اللغــوي، باإلضافــة للدراســات واألبحــاث التــي أنتجــت بهــذا الخصــوص، وال ســيما؛ الحــد مــن 

تحــول األمازيغيــة إلــى قضيــة سياســية، وضبــط المطالــب الجهويــة.
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الحد من تحول األمازيغية من قضية ثقافية إلى سياسية

تشــكل لــدى طيــف واســع مــن الفاعليــن والتنظيمــات المهتمــة بمســألة الحقــوق الثقافيــة االمازيغيــة 
بالمغــرب، ضــرورة االنتقــال إلــى العمــل السياســي وتحويــل النقــاش مــن مطالــب ثقافيــة إلــى سياســية. 
وهــو تحــول مؤســس علــى تراكمــات النقــاش الــذي تلــى بيان صــدر ســنة 2000 من لدن عدة شــخصيات 
وأكاديمييــن وفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي دعــا إلــى االعتــراف الدســتوري باللغــة األمازيغيــة، وخاصــة 
ــبابه إدراج  ــن أس ــن بي ــذي كان م ــو 2001 وال ــي 22 يوني ــي ف ــة الثان ــاء بوزنيق ــاع لق ــع اجتم ــد من بع
نقطــة تأســيس الحــزب األمازيغــي فــي جــدول األعمــال. ليتبلــور لــدى جــزء مــن الحركــة األمازيغيــة 
ضــرورة االنتقــال إلــى العمــل السياســي، علــى اعتبــار أن إقصــاء األمازيغيــة مــن دواليــب الدولــة كان 
بقــرار سياســي وأن المدخــل إلعــادة االعتبــار لهــا لــن يتحقــق إال مــن خــال التأثيــر المباشــر فــي هــذا 
القــرار. ليتأســس الحــزب الديمقراطــي األمازيغــي المغربــي فــي يوليــوز 2005 برئاســة المحامــي أحمــد 
ادغرنــي، وهــو يهــدف حســب مؤسســيه أساســا إلــى: الدفــع باالعتــراف باألمازيغيــة لغــة رســمية، بنــاء 
السياســات العموميــة الثقافيــة والتعليميــة واإلعاميــة علــى محــددات التنــوع الثقافــي واللغــوي واحتــرام 
حقــوق اإلنســان ورفــع التحفظــات علــى المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة وغيرهــا. فيمــا يبــدو استنســاخا 

للتجربــة الجزائريــة مــن خــال حــزب التجمــع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطيــة.

ــي إصــدار  ــم ف ــذي ترج ــة، وال ــة األمازيغي ــب الثقافي ــع المطال ــة م ــريع للدول ــل الس إال أن التفاع
الظهيــر المؤســس للمعهــد الملكــي كأول قانــون يُعنــى باألمازيغيــة لغــة وثقافــة ســنة 2001، والــذي 
حمــل تأســيس مؤسســة استشــارية رســمية تعمــل إلــى جانــب الملــك فــي موضــوع األمازيغيــة. يعتبــر 
بمثابــة بدايــة تشــكل المامــح الكبــرى للتوجــه الجديــد للدولــة فــي مجــال الحقــوق الثقافيــة األمازيغيــة 
بالمغــرب، لمــا أعقبهــا مــن فتــح عــدة أوراش تهــم األمازيغيــة منهــا خاصــة التعليــم واإلعــام والهويــة 
الوطنيــة. وهــو مــا أســس لمرحلــة سياســية ثقافيــة جديــدة بالنســبة للمغــرب، تتميــز باالعتــراف ألول 
مــرة بالثقافــة واللغــة األمازيغيتيــن، كمــا أنــه حــدث جعــل المغــرب يدخــل فــي مجموعــة مــن التجــارب 
والممارســات علــى مســتوى التعليــم واإلعــام واإلنتــاج الثقافــي كذلــك، وهــو مــا ســاهم فــي إرســاء 
البُنــى األساســية للمشــهد اللغــوي والثقافــي المغربــي. وتحقــق بفضلــه االعتــزاز بالهويــة األمازيغيــة، 

واالعتــزاز بالهويــة الوطنيــة المتعــددة الروافــد.29

ــة  ــة الوطني ــددة للثقاف ــاد المتع ــراف باألبع ــى االعت ــم عل ــي القائ ــاء الثقاف ــرب البن ــتكمل المغ واس
المتنوعــة والمتميــزة بتعــدد لغــوي ويتــوع الروافــد المشــكلة للهويــة، بالنــّص الدســتوري علــى رســمية 
األمازيغيــة فــي دســتور ســنة 2011. وهــو تحــول وإن كان مراقبــا وبطيئــا، إال أنــه شــكل نمــوذج فــي 
تدبيــر االختــاف وضبــط النزعــات السياســية التــي قــد تــؤدي كمــا هــو الحــال فــي عــدد مــن التجــارب 
المقارنــة إلــى صراعــات تحــول بعضهــا إلــى صــدام عنيــف بيــن الدولــة والمجموعــات الثقافيــة )القبائل 

بالجزائــر، الباســك بإســبانيا وغيرهــا(.
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ضبط المطالب الجهوية الداعية للتمتع بصالحيات اكبر في الحكم الذاتي

ــن ســلطات أوســع  ــة م ــات التاريخي ــن بعــض الجه ــي دعــوات لتمكي ــي الســياق المغرب ــرزت ف ب
ــة الصحــراء.  ــرب لحــل قضي ــه المغ ــذي قدم ــي ال ــم الذات ــرح الحك ــاكلة مقت ــى ش ــي عل ــم المحل للحك
وارتبطــت بعــض الدعــوات فــي بعــض المناطــق كالريــف شــمال المغــرب، وســوس فــي ســط المغــرب 
بتنظيمــات محســوبة علــى الحركــة المطلبيــة المدافعــة عــن الحقــوق الثقافيــة األمازيغيــة. وهــي دعــوات 
تنطلــق مــن وجــود خلــل فــي االســتفادة الثــروات الوطنيــة علــى قــدم المســاواة، ف”الماحــظ أن ســاكنة 
الجهــات ذات األغلبيــة “الناطقــة باألمازيغيــة” تعتبــر مــن أفقــر ســكان المملكــة، كمــا يتجلــى ذلــك مــن 
خارطــة الهشاشــة التــي وضعهــا البنــك الدولــي، واعتمدتهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 2004. 
لذلــك، فــإن ســاكنة هــذه المناطــق تركــز فــي أنشــطتها علــى رصيدهــا مــن الرأســمال الثقافــي الــذي 
هــو بمثابــة الرصيــد الــذي يؤهلهــا للصــراع مــن أجــل التخفيــف مــن وطــأة الفقــر والهشاشــة، علــى 
الرغــم مــن أن باطــن أراضيهــا يزخــر بالمعــادن النفيســة، كمــا أن أراضيهــا تنتــج ثــروات هائلــة مــن 
ــوم  ــوق الي ــي تس ــجر أركان والت ــتقات ش ــران ومش ــط، والزعف ــس المتوس ــل خشــب األرز باألطل قبي
بأغلــى األثمــان دون أن تنــال منهــا الســاكنة المحليــة ســوى عائــدات هزيلــة. كمــا أن المــوارد المائيــة 
باألطلــس المتوســط تــدّر خيراتهــا حصريــا علــى الســهول والحواضــر، دون رجعــة ملحوظــة علــى 
ــة  ــة المادي ــة وغيرهــا كيــف أن منتجــات الثقاف ــة. وهكــذا نــرى مــن خــال هــذه األمثل ــة المحلي التنمي
للجماعــات ال تدمــج فــي االقتصــاد التضامنــي إال قليــا، وأن تســويقها ال يســاهم فــي تحســين ظــروف 

عيــش الســاكنة القرويــة الناطقــة منهــا باألمازيغيــة والعربيــة بشــكل بــارز”.30

فــي هــذا الســياق ُطــرح علــى الدولــة رهــان سياســي يتمثــل فــي ضــرورة التحــرك للحيلولــة دون 
ــب  ــدم تناس ــوب ع ــن منس ــتفيد م ــية تس ــركات سياس ــى ح ــع، إل ــي موس ــم محل ــب بحك ــول المطال تح
االجــراءات المتخــذة لتنميــة هــذه المناطــق ومتطلباتهــا. لذلــك جــاء مشــروع الجهويــة الموســعة كإجابــة 
عمليــة لســوء توزيــع االســتثمار العمومــي بيــن مناطــق المغــرب، وهــو مــا عبــر عنــه ملــك المغــرب 
فــي خطــاب 20 غشــت ســنة 2014 ب “أننــا ال نريــد مغربــا بســرعتين: أغنيــاء يســتفيدون مــن ثمــار 

النمــو، ويــزدادون غنــى وفقــراء خــارج مســار التنميــة، ويــزدادون فقــرا وحرمانــا”. 

وفــي ســنة 2015 صــدر قانــون تنظيمــي منــح للجهــات صاحيــات أكبــر فــي مجــاالت عــدة، حيــث 
تــم العمــل علــى النقــل الفعلــي لاختصاصــات الذاتيــة للمركــز، لفائــدة الجهــات، مــع تمكيــن الجهــات 
ــة  ــة وجدول ــة منهجي ــق مقارب ــك وف ــم ذل ــى أن يت ــا، عل ــة اختصاصاته ــرار لممارس ــائل والق ــن الوس م
ــي 111.14 31  ــون التنظيم ــن القان ــادة 80 م ــي الم ــا ورد ف ــة مضبوطــة، تراعــي، اســتحضار م زمني
المتعلقــة بالمبــادئ العامــة الحاكمــة الختصاصــات الجهــة: ” تنــاط بالجهــة داخــل دائرتهــا الترابيــة مهــام 
النهــوض بالتنميــة المندمجــة والمســتدامة وذلــك بتنظيمهــا وتنســيقها وتتبعهــا”. بحيــث تكــون قــراءة وفهم 
مجمــل المــواد المتعلقــة باالختصاصــات والتعاريــف الــواردة فيهــا مســتحضرة أن الجهة مســؤولة أساســا 
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وبشــكل شــمولي علــى مهــام النهــوض بالتنميــة المندمجــة والمســتدامة وذلــك بتنظيمها وتنســيقها وتتبعها، 
ــراءة  ــك مــن أن تكــون ق ــا يســتوجبه ذل ــة، مــع م ــة االقتصادي ــا المرتبطــة بالتنمي ــا القضاي ــي صلبه وف

االختصاصــات قــراءة منفتحــة بمــا يضمــن قــدرة الجهــة علــى النهــوض بوظيفتهــا التنمويــة.

 الخاتمة 

شــكل اعتمــاد دســتور 2011، مرحلــة مفصليــة وحاســمة فــي التاريــخ السياســي للمغــرب المعاصر 
مــن حيــث االنتقــال مــن منطــق التوحيــد القســري للمكونــات الثقافيــة إلــى اإلقــرار بشــرعية التنــوع 
الثقافــي والتعــدد اللغــوي المميــز للمجتمــع المغربــي. وبذلــك، اختــار المغــرب أن يعتمــد رؤيــة ثقافيــة 
مؤسســة علــى التعــدد، تعــدد المكونــات المشــكلة للهويــة الوطنيــة، تعــدد لغوي؛ بإقــرار لغتين رســميتين 
للدولــة بــدل لغــة رســمية واحــدة. ويبــدو أن هــذا االختيــار لــم يأتــي صدفــة وفــي ســياق معــزول، وإنمــا 
تأتــى بعــد حــراك طويــل للفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي المطالــب بإقــرار الحقــوق الثقافيــة واللغويــة، 
باعتبارهــا جــزء ال يتجــزء مــن حقــوق اإلنســان. كمــا يمكــن أن نقــول أننــا انتقلنــا فــي المغــرب مــن 

إدارة سياســية مبنيــة علــى معالجــة قمعيــة بحتــة إلــى إدارة نظــام اجتماعــي محــدد كنظــام ثقافــي.

ــى اســتخاص  ــا إل ــة يفضــي بن إن تأمــل منطــوق النــص الدســتوري المجســد لرســمية األمازيغي
ــي  ــورة تصــور إجرائ ــى بل ــة، وتســاعد عل ــة دســترة األمازيغي عناصــر أساســية ترتكــز عليهــا عملي
بخصــوص تفعيــل المــادة الدســتورية فــي هــذا الشــأن. ويمكــن حصــر هــذه العناصــر فــي؛ ضــرورة 
إقــرار البعــد الوظيفــي للغــة األمازيغيــة، تحديــد طبيعــة المســؤوليات فــي شــأن ترســيم األمازيغيــة، 

ــاة العامــة. إدمــاج األمازيغيــة فــي مجــاالت الحي

لئــن كان، إقــرار المغــرب بالتعــدد اللغــوي والثقافــي دســتوريا، واالنتقــال مــن األحاديــة اللغويــة 
ــدان  ــي مصــاف البل ــرب ف ــتور، يضــع المغ ــي الدس ــة ف ــيم األمازيغي ــد ترس ــة بع ــة اللغوي ــى الثنائي إل
الضامنــة للديمقراطيــة الثقافيــة. فــإن األمــر مــا كان ليتحقــق لــوال الديناميــات المجتمعيــة الســابقة عــن 
ــذي  ــة المغربيــة. والحــراك االجتماعــي ال حــدث الترســيم، والتــي قادتهــا الحركــة المدنيــة واألكاديمي
ــدور  ــى ال ــا ال يخف ــر. كم ــة 20 فبراي ــة حرك ــة المغربي ــي التجرب ــه ف ــذي قادت ــارب وال ــه المغ عرفت
الــذي لعبتــه الملكيــة فــي هــذا الســياق، باعتبارهــا الموجــه والضابــط لتصــورات بعــض النخــب حــول 

موضــوع التعــدد اللغــوي والتنــوع الثقافــي.

ــاة  ــا أن مراع ــة. كم ــة ماس ــر حاج ــات يعتب ــن الثقاف ــوار بي ــي والح ــوع الثقاف ــي التن ــتثمار ف االس
التنــوع الثقافــي فــي مختلــف جوانــب السياســات العامــة، بمــا فــي ذلــك الجوانــب التــي قــد تعتبــر بعيــدة 
تمامــا عــن السياســات الثقافيــة بمعناهــا الضيــق، يمكــن أن تســاعد علــى تجديــد المناهــج التــي يتبعهــا 

المجتمــع الدولــي إزاء هدفيــن رئيســيين يتمثــان فــي التنميــة وبنــاء الســام ومنــع النزاعــات.
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مالكــي، محمــد. الحــركات الوطنيــة واالســتعمار فــي المغــرب العربــي. بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ( 6)
ــوراه 20، ط. 2، 1994. سلســلة أطروحــات الدكت

 “منجز حقوق اإلنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011”، ( 7)
منشورات وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان، يوليوز 2019.

أرضية االختيار األمازيغي. الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، 2007.( 8)

“حقــوق اإلنســان كحقــوق كونيــة وغيــر قابلــة للتجزيــئ”، أشــغال نــدوة المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بشــراكة مــع ( 9)
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان والمنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة، يومــي 2 و 3 أكتوبــر 2012، 

:)25/08/2021(
https://www.cndh.org.ma/ar/actualites/ndw-kwny-hqwq-lnsn-mslsl-bn-mtwsl-tq-l-tq-kl-jyl-

 mswwly-mlh-wtkrysh-wd-ktshfh

ــة، )16/08/2021(: ( 10) ــبريس االلكتورني ــت، هيس ــة ُحورب ــة المدني ــة والدول ــم لألمازيغي ــك حّك ــوزي: المل ــد الط محم
https://www.hespress.com/53078- html.الطوزي-الملك-حّكم-لألمازيغية-والدولة

سعيد بنيس، التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في المغرب، )10/09/2021(( 11)
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8
%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%

8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
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تصريح أحمد بوكوس بمناسبة ذكرى خطاب أجدير، )06/05/2018(.( 12)
https://ar.yabiladi.com/articles/details/58484

https://www.cndh.org.ma/ar/actualites/ndw-kwny-hqwq-lnsn-mslsl-bn-mtwsl-tq-l-tq-kl-jyl-mswwly-mlh-wtkrysh-wd-ktshfh
https://www.cndh.org.ma/ar/actualites/ndw-kwny-hqwq-lnsn-mslsl-bn-mtwsl-tq-l-tq-kl-jyl-mswwly-mlh-wtkrysh-wd-ktshfh
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA-40712.html
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA-40712.html
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA-40712.html
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA-40712.html
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA-40712.html
https://ar.yabiladi.com/articles/details/58484
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قوانين وإعالنات دولية
بتاريــخ ( 1)  6380 2015، ج.ر.ع  يوليــو   07 فــي  الصــادر  بالجهــات  المتعلــق   111.14 رقــم  التنظيمــي  القانــون 

.23/07/2015

التعليق العام رقم 13 للجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، سنة 1999.( 2)

قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان 24/2 بشــأن تعزيــز تمتــع الجميــع بالحقــوق الثقافيــة واحتــرام التنــوع الثقافــي، مــارس ( 3)
.2017

إعان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، المعتمد سنة 2001.( 4)

ــنة ( 5) ــان س ــز العنصــري، المقدم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــام اللجن ــرب أم ــان 17 و 18 للمغ ــران الدوري التقري
.)CERD/C/MAR/17-18(  ،2009

مراجع باللغة الفرنسية
)1( Aourid, Hassan. Le substrat culturel des mouvements de contestation au Maroc, analyse 

des discours islamistes et amazighe, thèse de doctorat d’Etat en droit, Rabat : Faculté des 
sciences juridiques économiques et sociales, 1999.

)2( Boukous, Ahmed. Essais de politique et d’aménagement linguistiques, Rabat : Editions & 
Impressions Bouregreg, 2018.

)3( Marty, Paul. Le Maroc de demain, Paris : publication de comité de l’Afrique française, 1925

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/10&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/10&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/10&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/10&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/10&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/10&Lang=A
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 الهوامش 

ــذي جــرى بالمغــرب ســنة 2014 تحــدد نســبة ( 1) ــات الرســمية المســتخلصة مــن االحصــاء العــام للســكان ال االحصائي
ــن نســمة. ــارب 10 مايي ــة مــن مجمــوع الســاكنة أي مــا يق ــة فــي 26 بالمائ ــن باألمازيغي الناطقي

“حقــوق اإلنســان كحقــوق كونيــة وغيــر قابلــة للتجزيــئ”، أشــغال نــدوة المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بشــراكة مــع ( 2)
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان والمنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة، يومــي 2 و 3 أكتوبــر 2012، 

:)25/08/2021(
https://www.cndh.org.ma/ar/actualites/ndw-kwny-hqwq-lnsn-mslsl-bn-mtwsl-tq-l-tq-kl-jyl-

 mswwly-mlh-wtkrysh-wd-ktshfh

ــدار البيضــاء: ( 3) ــة، ) ال ــن واللغ ــول الدي ــي ح ــم المعرف ــة الخطــاب والحك ــة، سياس ــة والهوي ــودي، الحداث ــد هللا حم عب
المركــز الثقافــي العربــي، 2015(، 161.

كتــب باســكون واصفــا طبيعــة المجتمــع المغربــي كالتالــي: “إن نمــاذج عــدة مــن التنظيمــات االجتماعيــة، التامــة فــي ( 4)
ــدة  ــة مــن مجتمعــات عدي ــل أمــام مظاهــر جزي ــن، ب ــا، تتصــارع داخــل هــذا المجتمــع. لســنا أمــام مجتمــع معي ذاته
تتعايــش أحيانــا فــي نفــس اللحظــة وفــي نفــس المــكان”. أنظــر: بــول باســكون، طبيعــة المجتمــع المغربــي المزيجــي، 

ترجمــة مصفــى كمــال، )مجلــة بيــت الحكمــة، العــدد 3، أكتوبــر 1986(، 54.

وهــي لهجــات مكونــة للغــة األمازيغيــة بالمغــرب ضمــن مجــاالت جغرافيــة مختلفــة، تريفيــت فــي المنطقــة الشــمالية، ( 5)
تمازيغــت فــي الوســط وتاشــلحيت جنوبــا.

سعيد بنيس، التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في المغرب، )10/09/2021(:( 6)
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8
%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%

8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
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قرار مجلس حقوق اإلنسان 24/2 بشأن تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي، مارس 2017.( 7)

إعان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، المعتمد سنة 2001.( 8)

كاتــب وباحــث مغربــي يعتبــر مــن المثقفيــن الملتزميــن باللغــة األمازيغيــة، عضــو أكاديميــة المملكــة المغربيــة، عيــن ( 9)
ســنة 1971 كاتــب دولــة مكلفــا لــدى الديــوان الملكــي، وفــي 2001 عينــه ملــك المغــرب عميــدا للمعهــد الملكــي للثقافيــة 

األمازيغيــة، نــال ســنة 2002 جائــزة “األميــر كاوس” الهولنديــة للثقافــة والتنميــة.

يذكــر أن المحجوبــي أحرضــان أخــذ الكلمــة فــي مجلــس حكومــي باللغــة الفرنســية فقاطعــه الدويــري مطالبا إيــاه بالحديث ( 10)
بالعربيــة كلغــة وطنيــة، فبــدأ أحرضــان يتحــدث باألمازيغيــة، فوقــع الشــنآن بيــن الرجليــن، ليتوقف المجلــس الحكومي.

ــة  ــول الوعــي بالهوي ــيرورة تح ــل س ــرب، تحلي ــة بالمغ ــة األمازيغي ــة الثقافي ــأة الحرك ــزي، نش ــين أع أورده: الحس
األمازيغيــة مــن الوعــي التقليــدي إلــى الوعــي العصــري، أطروحــة دكتــوراه الدولــة فــي علــم السياســة، )الربــاط: كليــة 

ــس(، 2000، 193-180. ــد الخام ــة محم ــوق جامع الحق

https://www.cndh.org.ma/ar/actualites/ndw-kwny-hqwq-lnsn-mslsl-bn-mtwsl-tq-l-tq-kl-jyl-mswwly-mlh-wtkrysh-wd-ktshfh
https://www.cndh.org.ma/ar/actualites/ndw-kwny-hqwq-lnsn-mslsl-bn-mtwsl-tq-l-tq-kl-jyl-mswwly-mlh-wtkrysh-wd-ktshfh
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA-40712.html
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA-40712.html
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA-40712.html
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA-40712.html
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA-40712.html


16 | تدبير المغرب للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي: أثر دسترة اللغة األمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الدستور الجديد على السلم االجتماعي

(11 ) Hassan Aourid, Le substrat culturel des mouvements de contestation au Maroc, analyse
 des discours islamistes et amazighe, thèse de doctorat d’Etat en droit,)Rabat : Faculté des

.sciences juridiques économiques et sociales, 1999(, 190

مــن المقدمــات التــي صاغهــا الباحثــون الفرنســيون إلقــرار سياســة فرنســية مــا كتبــه بــول مارتــي )P. Marty( مــن أن ( 12)
“وضعيــة فرنســا بالمغــرب كــي تأخــذ صورتهــا النهائيــة عليهــا أن تعتمــد علــى العنصــر البربــري بعــد أن تعمــل علــى 
إحــداث تحــوالت فيــه بطريقــة وبفكــر فرنســيين” ويضيــف “إن ســكان امبراطوريتنــا االفريقييــن علــى أنــواع مختلفــة 

فمنهــم البربــر وهــم أقــرب النــاس إلينــا ومنهــم العــرب وهــم أقــل النــاس اســتعدادا للتقــدم”.
Paul Marty, Le Maroc de demain, )Paris : publication de comité de l’Afrique française, 1925(, 54

محمــد مالكــي، الحــركات الوطنيــة واالســتعمار فــي المغــرب العربــي، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ( 13)
ــوراه 20، ط. 2، 1994(، 466. سلســلة أطروحــات الدكت

(14 ) Ahmed Boukous, Essais de politique et d’aménagement linguistiques, )Rabat : Editions &

.Impressions Bouregreg, 2018(, 293

سيتغير هذا الوضع بالنسبة للجزائر باعتماد األمازيغية كلغة رسمية بموجب التعديات الدستورية لسنة 2016.( 15)

حمودي، الحداثة، 139 – 140.( 16)

ــل ( 17) ــن قب ــة م ــة األمازيغي ــد كحــرف رســمي لكتاب ــا، ويعتم ــا قديم ــمال إفريقي ــة ش ــغ بمنطق ــتخدمها األمازي ــة اس أبجدي
المؤسســات الرســمية وخاصــة بالمغــرب والجزائــر. وقــد وافقــت المنظمــة الدوليــة للتنميــط Unicofr-ISO باإلجمــاع 

علــى تبنــي رمــوز تيفينــاغ ضمــن النظــام الدولــي لألبجديــات المقننــة.

ــع 229 شــخصية ( 18) ــل توقي ــذي حم ــان ال ــو البي ــارس 2000 وه ــي م ــي ف ــان األمازيغ ــذي ســمي بالبي ــان ال صــدر البي
ــي والسياســي. ــع المدن ــن المجتم ــة م أمازيغي

يبــرز الطابــع االســتثنائي لمؤسســة المعهــد ألنهــا أسســت مباشــرة مــن الملــك، وهــي مؤسســة استشــارية غيــر مســتقلة؛ ( 19)
بمعنــى أن صاحياتهــا األساســية هــي تقديــم المشــورة للملــك فيمــا يتصــل باللغــة والثقافــة األمازيغيتيــن.

أرضية االختيار األمازيغي، )الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، 2007(، 23 – 24. ( 20)

 التقريــران الدوريــان 17 و 18 للمغــرب أمــام اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصري، المقدمان ســنة 2009، ( 21)
 .)CERD/C/MAR/17-18(

أحمد بوكوس، مسار اللغة األمازيغية الرهانات واالستراتيجيات، )الرباط: مطبعة طوب بريس، 2013(، 52.( 22)

محمد أتركين، معجم الدستور المغربي، ) القنيطرة: دار النشر المغربية، 2021(، 1158-1159.( 23)

محمد الطوزي: الملك حّكم لألمازيغية والدولة المدنية ُحوربت، هيسبريس االلكتورنية، )16/08/2021(: ( 24)
https://www.hespress.com/53078- html.الطوزي-الملك-حّكم-لألمازيغية-والدولة

أحمد بوكوس، الهيمنة واالختاف في تدبير التنوع الثقافي، )الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، 2016(، 107-108.( 25)

 “منجز حقوق اإلنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011”، ( 26)
)منشورات وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان، يوليوز 2019(، 150.



17 | تدبير المغرب للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي: أثر دسترة اللغة األمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الدستور الجديد على السلم االجتماعي

التعليق العام رقم 13 للجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، سنة 1999، ص. 11. ( 27)

منجز حقوق اإلنسان بالمغرب، المرجع السابق، 154.( 28)

تصريح أحمد بوكوس بمناسبة ذكرى خطاب أجدير، )06/05/2018(.( 29)
 https://ar.yabiladi.com/articles/details/58484

بوكوس، الهيمنة، 265.( 30)

بتاريــخ ( 31)  6380 2015، ج.ر.ع  يوليــو   07 فــي  الصــادر  بالجهــات  المتعلــق   111.14 التنظيمــي رقــم  القانــون 
.23/07/2015

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/10&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/10&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/10&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/10&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/10&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/C.12/1999/10&Lang=A
https://ar.yabiladi.com/articles/details/58484


المنظمة العربية للقانون الدستوري

ــي  ــاتير ف ــة الدس ــراء صياغ ــة لخب ــبكة إقليمي ــي أول ش ــتوري ه ــون الدس ــة للقان ــة العربي المنظم
ــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد  ــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إل المنطقــة العربي
والتحــول واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك 
تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود 

ــا. اإلصــاح القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة االنتخابي ــون الدســتوري واألنظم ــة مجــاالت القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق اإلنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود اإلصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
اإلقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقاالت.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
العربيــة مــن خــال األكاديميــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات 
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــوالت وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا االلكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org
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