
�س�ؤال الثقافة

ورهانات 

الدميقراطية املحلية

اأ�سغال ندوة 

الرباط  29 و30 ماي 2010



الكتاب: سؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية احمللية
منشورات مركز دراسات حقوق االنسان و الدميقراطية

اإليداع القانوني:         
الطبعة األولى: أكتوبر 2010

اإلخراج الفني نداكوم ديزاين : هـ: 50 25 68 37 05
الطباعة: مطبعة البيضاوي

2010 MO 2698

HARRY VAN GESTEL  :لوحة الغالف



3
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تقدمي

يندرج اإ�سدار مركز درا�سات حق�ق الإن�سان والدميقراطية لأ�سغال ندوة« �س�ؤال 

الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية« التي نظمها مع احتاد كتاب املغرب ي�مي 29 

التي فتحها  النقا�ش ح�ل الأورا�ش  اإطار ت��سيع دائرة  و30 ماي 2010 بالرباط يف 
الإن�سان ويق�ي  املغرب لرت�سيخ م�رشوع جمتمعي ي�سمن احلرية والكرامة وحق�ق 

مرتكزات دولة احلق والقان�ن، ويف ارتباط مب��س�ع اجله�ية امل��سعة كمحطة جديدة 

يف بناء الدولة احلديثة التي ظلت قائمة على ن�سق املركزية الق�ية.

اإن اختيار �س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية وطرحه للنقا�ش مع ثلة 

من املثقفني والأكادمييني ي�سعى اإىل فتح نافذة جديدة تت�خى ت�سليط ال�س�ء على 

م�رشوع اجله�ية امل��سعة حتى ل تبقى معاجلته فقط من زاوية تقنية اأو قان�نية اأو 

للنخب  وق�ي  واع  انخراط  من  الختيار  هذا  يتطلبه  ما  مع  اأهميتها،  على  اأمنية 

ي�سكل  اأن  الف�ساء  هذا  من  يرجى  كما  ومرافقة،  وتقييما  اإنتاجا  املعركة  هذه  يف 

اإحدى املحطات يف هذه امل�سرية حتى يتب�اأ الفكر واملثقف مكانته الفعلية يف معركة 

النت�سار للدميقراطية واحلداثة واحلرية. 

قد انطلقنا يف ت�س�رنا لهذه الندوة من اعتبار اأن اجله�ية امل��سعة واملتقدمة 

بنياته. ونت�س�ر  الرتابي يف خمتلف  املجال  ترتيب  اإعادة  يروم  �سيا�سيا،  اإطارا  تعد 

البعد  اأ�سا�سا  يجمعها  الأهداف،  من  جملة  من  انطالقا  تق�م  املذك�رة،  العملية  اأن 

احلداثي والبعد الدميقراطي، وكذا البعد التنم�ي. وبناء على ما �سبق، نفكر يف �س�ؤال 

الثقافة يف م�رشوع اجله�ية املاأم�ل، وننطلق من اعتبار اأن التن�ع الثقايف يرادف يف 
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منظ�رنا ال�حدة التاريخية وال�سيا�سية يف بالدنا، بل اإنه ي�سكل عن�رش ق�ة وم�سدر 

تن�ع وغنى، ذلك اأن اجله�ية امل��سعة تعد اإطارا يتيح لنا يف ال�قت نف�سه ن�عا من 

الإ�سالح امل�ؤ�س�ساتي، امل�اكب للتعميق القاعدي للم�سار الدميقراطي يف بالدنا.

اإن الثقافة والدميقراطية، يف املغرب الراهن ي�سكالن يف ت�س�رنا �رشطان متالزمان 

لت�س�ر اأفق املجتمع املغربي وت�س�ر املغرب الدميقراطي احلداثي وبناء الدولة ال�طنية 

التنم�ية والأدوار وال�ظائف التي تق�م بها  احلديثة من خالل التفكري يف امل�ساريع 

الثقافة املغربية، بتعددها وتن�عها وزحمها وتعبرياتها، يف اإبراز اله�ية املغربية باإ�سهام 

عن  بحثا  املدين  املجتمع  ومك�نات  واملثقفني  والنخب  اجله�يني  والفاعلني  الدولة 

وكذلك  الكربى  املك�نات  يراعي  و�سيا�سي  -اجتماعي  اقت�سادي   – ثقايف  من�ذج 

اخل�س��سيات اجله�ية. 

ي�ست�جب   – باأكمله  الدميقراطي  امل�رشوع  ه�  كما   – الرهان  هذا  ك�سب  اإن 

امل�رشوع فكرا وقيما وممار�سة، حتى ل تبقى  النخب وامل�اطنني عم�ما لهذا  متلك 

الدميقراطية رهينة ق�ى ت�ظفها خلدمة م�سالح فئ�ية �سيقة، �سيا�سية واقت�سادية 

اأو اإيدي�ل�جية.

ونحن نقدم هذا العمل، ناأمل اأن يك�ن م�ساهمة من نخبة من هذا البلد ظلت 

ولزالت تنت�رش لقيم احلرية وامل�ساركة والدميقراطية واحلداثة، يف النقا�ش العم�مي 

من خالل اأحد املداخل الذي ظل با�ستمرار مهم�سا يف الربامج ال�سيا�سية  وال�سيا�سات 

العم�مية.

الكبري  اأن يعرب عن تقديره  الإن�سان والدميقراطية  وي�د مركز درا�سات حق�ق 

للتعاون املثمر مع احتاد كتاب املغرب ممثال يف ال�سديق عبد الرحيم العالم، واعتزازه 

والأكادمييني  الكتاب  من  نخبة  طرف  من  اللقاء  هذا  به  حظي  الذي  بالتجاوب 

والباحثني.

احلبيب بلك��ش    

رئي�ش مركز درا�سات حق�ق الإن�سان والدميقراطية     
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الكلمة االفتتاحية

حممد احلبيب بلكو�ش*    

ي�رشفني با�سم مركز درا�سات حق�ق الإن�سان والدميقراطية واحتاد كتاب املغرب 

الثقافة  »�س�ؤال  مل��س�ع  املخ�س�ش  الفكري  الف�ساء  هذا  بكم جميعا يف  اأرحب  اأن 

ورهانات الدميقراطية املحلية«. 

ول تخفى عليكم اأنتم اأهل الفكر والبحث والدرا�سة ومدبري ال�ساأن الثقايف من 

لرت�سيخ  التي فتحتها بالدنا  بالأورا�ش  ارتباط  امل��س�ع يف  اأهمية  م�اقع خمتلفة، 

م�رشوع جمتمعي ي�سمن احلرية والكرامة، والنه��ش بحق�ق الإن�سان وتق�ية ركائز 

دولة احلق والقان�ن. 

واحلال اأن هذا امل�رشوع املجتمعي لي�ش �ساأنا �سيا�سيا فقط، ول بناء م�ؤ�س�سات 

وو�سع ت�رشيعات مالئمة وحدها، على اأهميتها ودورها احلا�سم، بل اأنه اأي�سا تاأهيل 

كاختيار  وحت�سينه  عنه  والدفاع  امل�رشوع  لتملك  و�سل�كيا  وفكريا  ترب�يا  الإن�سان 

ا�سرتاتيجي. 

لقد علمنا تاريخ الإن�سانية اأن كل حمطة من حت�لت املجتمع الب�رشي العميقة، 

* رئي�ش مركز درا�سات حق�ق الإن�سان والدميقراطية 
عن اجلهتني املنظمتني
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اإل وارتبطت باإنتاج ثقافة ذلك ع�رش، املعتمدة على النخب القائدة لذلك التح�ل 

فكريا وثقافيا وفل�سفيا و�سيا�سيا وعلميا. 

وقد عا�ست بالدنا عرب تاريخها هذا املخا�ش، كما ت�سهد على ذلك يف تاريخنا 

املعا�رش، مراحل املطالبة بال�ستقالل، اأو مرحلة ال�رشاع من اأجل بناء الدولة ال�طنية 

لعبت  لقد  اأو غريها.   الإ�سالمي  املارك�سي  الت�جه  ذات  التيارات  بروز  اأو  احلديثة، 

الثقافة واملثقف دورا بارزا يف اإر�ساء امل�ساريع ال�سيا�سية واملجتمعية وتقعيدها فكريا 

و�سيا�سيا وتاأطرييا. 

احل�س�ر الكرمي، 

اإن بالدنا وهي تفتح ور�ش اجله�ية امل��سعة، فاإنها تدخل مرحلة جديدة يف 

بناء الدولة احلديثة التي ظلت قائمة على ن�سق املركزية الق�ية، بكل ما يطرحه هذا 

الختيار من حتديات، ولكن اأي�سا بكل ما يزخر به من طم�حات وانتظارات مرتبطة 

ال�طنية  النخب  دور  ويف  امل�رشوع،  هذا  بناء  يف  بتعدده  الثقايف  املك�ن  مبكانة 

واجله�ية يف حمله وترجمته، ومدى قدرة ال�سيا�سيني على تدبريه بكل الغنى وبروؤية 

بعيدة وترجمتها اإىل �سيا�سات عم�مية وطنية وجه�ية تق�ي ال�حدة يف اإطار التعدد، 

وت�ستثمر املكت�سب لرفع التحديات. 

اإن اختيار هذا امل��س�ع وطرحه للنقا�ش مع ثلة من املثقفني والأكادمييني يفتح 

نافذة جديدة تت�خى ت�سليط ال�س�ء على هذا امل�رشوع حتى ل تبقى معاجلته فقط 

من زاوية تقنية اأو اأمنية على اأهميتها. 

اإننا يف املركز والحتاد مقتنع�ن باأن الختيار الدميقراطي احلداثي ه� رهان 

بالدنا، اإل اأنه من هذه الزاوية، يتطلب النخراط ال�اعي والق�ي للنخب يف هذه 

املعركة اإنتاجا وتقييما ومرافقة. 

وناأمل اأن ي�سكل هذا الف�ساء اإحدى املحطات يف هذه امل�سرية حتى يتب�اأ الفكر 

واملثقف مكانته الفعلية يف معركة النت�سار للدميقراطية واحلداثة واحلرية. 
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الإن�سان  حق�ق  درا�سات  مركز  بها  يق�م  التي  املبادرة  هذه  تطمح  ما  وهذا 

والدميقراطية واحتاد كتاب املغرب، »امل�ساهمة« فيه، كخط�ة اأوىل على درب تعاون 

ناأمل اأن يك�ن مثمرا للفكر والدميقراطية وحق�ق الإن�سان يف بالدنا. 

ويف الأخري، اأود اأن اعرب لكم جميعا عن اعتزازنا وتقديرنا لتجاوبكم مع دع�تنا، 

والتي تنم عن الهتمام والن�سغال بق�سايا بلدنا، كما اأود اأن اأحيي الذين �ساهم�ا 

بق�ة يف اإخراج اللقاء اإىل ال�ج�د من طاقم احتاد كتاب املغرب ومركز درا�سات حق�ق 

الإن�سان والدميقراطية. 

اأمتنى الت�فيق لأ�سغالنا.  وال�سالم.       
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اجلل�سة االأوىل

الثقافة والدميقراطية

مب�ساركة:

	ذة. خديجة الك�ر، 
	ذ. اأحمد ب�ك��ش، 
	ذ. عثمان اأ�سقرا، 

	ذ. اإدري�ش الكراوي، 

قام بت�سيري اجلل�سة:

	ذ. احلبيب بلك��ش. 
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الثقافة والدميقراطية

 اإ�سكاالت عامة

ذة. خديجة الكور*

تفهم الثقافة على اأنها كيفية للنظر اإىل ال�ج�د واإىل احلياة واأ�سل�ب يف العي�ش 

وال�سل�ك والإح�سا�ش والإدراك والتعبري والإبداع، يتميز به جمتمع ب�رشي معني، يف 

ما ميلكه من اأ�سالة عريقة ومتجذرة يف تاريخه.

وقد اأ�سبح هذا املفه�م يكت�سي حم�لت دللية جديدة ترتبط بق�سايا فل�سفية 

كربى، ف�سمنه جتتمع يف مركب واحد اأ�سئلة اله�ية الثابتة واملتغريات واأ�سئلة ال�حدة 

والتعدد والختالف واأ�سئلة ال�ستبداد والدميقراطية واأ�سئلة احلتمية واحلرية، واأ�سئلة 

اجلم�د والإبداع.

واإن اإجناح ودعم م�رشوع التحرر والتنمية واحلداثة ال�سيا�سية يف اأي جمتمع 

يت�قف كثريا على مدى ت�سبع ثقافته بالفكر الدميقراطي

لي�ست الدميقراطية جمرد اآلية للحكم اأو جمرد جمم�عة من ال�سمانات امل�ؤ�س�سية 

اأو  ثقايف  اأو  اجتماعي  ولي�ست مفه�ما جمردا من كل عمق  الأفراد،  حلماية حرية 

*مفت�سة عامة ب�زارة الثقافة
اأ�ستاذة م�ؤهلة يف علم الجتماع
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حتى تاريخي. اإنها تعترب حجر الزاوية يف كل م�ساريع الإ�سالح الثقايف وال�سيا�سي. 

اإن الدميقراطية قد تنقلب اإىل اأداة لنزع هيمنة الدولة وا�ستبدالها بهيمنة الع�سبيات 

وحمددات  بقيم  ثقايف  ب�عي  م�ؤطرة  تكن  مل  اإذا  نف�سها  على  املغلقة  واله�يات 

الدميقراطية.

من  بد  ل  للدميقراطية،  حمتملة  انتكا�سة  كل  ولتجنب  �سلف،  ملا  واعتبارا 

التمتع  الفرد من  الثقايف للمجتمع ومتكني  الن�سيج  الدميقراطية يف  التاأ�سي�ش لقيم 

بحق�قه واكت�ساب �رشوط امل�اطنة الإيجابية كاملة.

الأقل مبحت�اها  على  الأمية  الدميقراطية يف ظل  تنامي  ت�س�ر  اإذ ل ميكن 

ال�سيا�سي ويف حميط م�ؤ�س�سي يعاين من تركة ثقيلة من التقاليد ال�سلط�ية. اإن اله�ية 

الإرادة اخلا�سة  اندماجا بني  ال�سيا�سي  امل�ست�ى  اأن تك�ن على  ينبغي  الدميقراطية 

وال�سالح العام، وهنا ي�سبح مفه�م امل�اطنة مفه�ما حم�ريا و�رشطا �رشوريا ولزما 

لتكري�ش الدميقراطية ثقافة وممار�سة.

ال�جه  �س�ى  يك�ن  لن  امل�اطنة  �رشوط  باأن حتقق  الق�ل  ميكن  املعنى  وبهذا 

امل�ساواة يف حق  تق�م على قاعدة  الدميقراطية  والثقافة  الدميقراطية  لثقافة  ال�اقعي 

امل�اطنة والنتماء اإىل ال�طن والتمتع باحلق�ق ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية 

والثقافية.

كما اأن الدميقراطية ترتكز على مفه�م احلرية الذي يتطلب ت�فري احلماية للتن�ع 

والختالف يف اإطار وحدة املجتمع، وبذلك يتبل�ر دور الثقافة الدميقراطية للرتكيب 

بني ال�حدة والتن�ع وبني احلرية والندماج. وهي معادلة تقت�سي بال�رشورة تاأ�سي�ش 

ثقافة تنبني على قيم احل�ار والت�سامح وقب�ل التعدد والختالف والنفتاح الفكري 

واملعريف واإطالق �رشاح الراأي للتعبري والنقد.

ولعل ال�س�ؤال الذي يتبادر اإىل الذهن بعد هذه املداخيل العامة ه�: كيف ميكن 

التاأ�سي�ش لهاته القيم يف الن�سيج الثقايف للمجتمع؟ ما م�قع الدميقراطية يف اأعرافنا 

وتقاليدنا يف التداول على ال�سلطة وتدبري ال�ساأن العام؟ اأمل يدخل جمتمعنا املجال 

ال�سيا�سي احلديث بثقافة وارثة لع�ائق ذاتية من املا�سي التاريخي حت�ل بيننا وبني 

ال�سائدة  ثقافتنا  قيمية؟ هل جتاوزنا على م�ست�ى  الدميقراطية كمنظ�مة  احت�سان 
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اإنتاج قيم وعالقات اخل�س�ع والمتثال والتطرف؟ ما م�قع الدميقراطية يف �سلب 

منظ�متنا الثقافية وم�روثنا الثقايف؟ ما هي الآليات التي اعتمدناها ل�سمان اإنتاج اأو 

اإعادة اإنتاج قيم الدميقراطية يف الرحم الثقايف للمجتمع؟ ما ه� امل�قع الفعلي لق�سايا 

الختالف والتعددية يف منظ�متنا الثقافية؟

ال�سلطة  يتعدى حميط  معقد  م�سل�سل  الدميقراطية  القيم  اإن�ساج  عملية  اإن 

ال�سيا�سية والبناء الف�قي للمجتمع ليطال بنيته الثقافية للمجتمع، وهي بنية معقدة 

املك�نات والتفاعالت وزاخرة بالتغريات ومهددة بامل�سادات للدميقراطية. ومن مت تربز 

اأهمية الرتبية والتعليم يف عملية ال�ستنبات الثقايف الدميقراطي نظرا لدور املدر�سة 

امل�ؤ�س�سة  داخل  العالقات  ون�عية  املعتمدة  الرتب�ية  واملناهج  امللقنة  امل�سامني  بفعل 

الرتب�ية يف ت�سكيل ال�سفات النف�سية والجتماعية التي ي�سمها الإطار الدميقراطي 

والتي تعد ركيزة يق�م عليها البناء الثقايف للدميقراطية.

كما تنه�ش الأ�رشة ب�سطر مهم من التن�سئة الدميقراطية للجيل. ول ت�ستكمل 

الرتب�ية  امل�ؤ�س�سة  اأدوار  تكامل  دون  للدميقراطية  الثقايف  الرتكاز  �سمان  عملية 

والأ�رشة مع اأدوار م�ؤ�س�سات الإعالم ومنظمات املجتمع املدين.اإن دعم الدميقراطية 

ي�ست�جب ت�سافر جه�د كل امل�ؤ�س�سات والفاعلني من اأجل:

والتع�سب  الإق�ساء  ثقافة  ونبذ  والت�سامح  احل�ار  ثقافة  وتكري�ش  	 اإ�ساعة 
والعنف

	 حتفيز امل�اطنني على امل�ساركة الفاعلة يف الفعاليات والأن�سطة املختلفة لت��سيع 
م�ساحة امل�ساركة ال�سيا�سية كرافد حي�ي لرت�سيد الدميقراطية

بها  التم�سك  على  وحثهم  وواجباتهم  وحرياتهم  بحق�قهم  امل�اطنني  	 تعريف 
والدفاع عنها وتكري�سها يف �سل�كهم الي�مي

	 تر�سيخ مبداأ امل�ساواة بني امل�اطنني ونبذ ثقافة التع�سب وال�ستعالء لأنها من 
امل�سادات الثقافية للدميقراطية

التم�سك  على  والت�سجيع  ال�طنية  اله�ية  �ساأن  واإعالء  امل�اطنة  روح  	 غر�ش 
بال�حدة ال�طنية واإ�ساعة ثقافة امل�اطنة وبل�رة �رشوطها وم�ا�سفاتها �سبيال 

لتمكني امل�اطن من التقيد ب�س�ابطها ومتطلباتها.

لها  ن�فر  مل  ما  وج�دها  وتق�ية  ا�ستمرارها  �سمان  ميكن  ل  الدميقراطية  اإن 
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و�سيا�سيا.  واجتماعيا  اقت�ساديا  اخل�سبة  املجتمعية  والأر�سية  املالئم  الثقايف  املناخ 

واإن اإهمال �رشوط ا�ستنبات الدميقراطية والكتفاء بالإجراءات املتمثلة يف النتخابات 

والأحزاب وال�سياغة الد�ست�رية لن ي�سمن ا�ستثبات الدميقراطية.

ل بد اأي�سا من اإيجاد اآليات لتدبري الختالفات الثقافية الفرعية داخل نف�ش الثقافة 

ال�احدة كي ل تتح�ل اإىل عنا�رش تذكي �رشاعا مكب�تا، تدبريها �سلميا داخل مناخ 

القب�ل بالتعددية الفكرية وحق الختالف الذي تنظمه ق�اعد الدميقراطية وي�ستمر يف 

اإطار وفاق يتحدد بال��سائل الدميقراطية. وخارج هذا الإطار، من ال�سعب ت�س�ر 

اأجل  الداخلي بني مك�نات املجتمع املدين من  الثقايف  كيف ي�ستقيم عندنا احل�ار 

والتنمية  التقدم الجتماعي  واإجناح م�ساريع  للمجتمع  امل�رشوعة  الطم�حات  حتقيق 

الدميقراطية واحلداثة ال�سيا�سية.

اإن �سمان الدميقراطية ي�ست�جب بال�رشورة التجاوز على جتاوز التفاوت ال�سارخ 

يف ت�زيع الرثوة واحلق�ق واملعرفة واحلظ�ظ، واحرتام التعددية الثقافية وال�سيا�سية، 

وامل�ساءلة  للمحا�سبة  اآليات  واإر�ساء  النتخابية  العمليات  والنزاهة يف  و�سمان احلرية 

ال�سفافة.

اإن ربح رهان الدميقراطية املحلية لن يتاأتى اإل من خالل طرحنا مل�ساألة الدميقراطية 

�سبق طرحها  التي  الإ�سكالت  لكل  اأج�بة  بتقدمي  تتعلق  وج�هرية  جدية  كق�سية 

ولي�ش فقط كمظهر من مظاهر التقدم ال�سيا�سي الذي يتم اكت�سابه مثلما مت اكت�ساب 

ال�سناعات والعل�م والتقنيات احلديثة اأو من باب الظه�ر مبظهر من يتباهى بامتالكها 

لأنها من اإمارات التقدم ومن باب تربئة الذمة حيال املجتمع الدويل.

اإن ال�عي التاريخي بات يحتم علينا ال�ستمرار يف بذل اجله�د واملحاولت من 

اأجل تهييئ ثقافتنا لكي ت�ست�عب وحتت�سن ب�سكل واع و�رشيح الفكر الدميقراطي 

ومكت�سباته واإدماج الدميقراطية �سمن امل�رشوع احل�ساري لإ�سالح ثقافتنا وحتديثها 

مناخات  وخلق  احلداثة  رهان  وربح  ه�يتنا  اأمام  والغتناء  التفتح  فر�سة  ولإتاحة 

مالئمة ل�ستنبات الدميقراطية وت�طينها يف جمتمعاتنا واحت�سانها يف م�ؤ�س�ساتنا 

وربح رهان التنمية والتحديث ال�سيا�سي.

امل�سرتك  والتاريخ  وال�طن  الأر�ش  اإىل  بالنتماء  الق�ي  والعتزاز  ال�سع�ر  اإن 

وال�سع�ر احلقيقي داخل ال�طن نف�سه بالأمن والكرامة واحلرية والعدالة الجتماعية 
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والتمتع يف هذا ال�طن ذاته بحق�ق الإن�سان ومنها حق الختالف الفكري والنفتاح 

على الثقافات الأخرى وال�ستفادة من املكت�سبات الإن�سانية املتاحة يف عامل الي�م يعد 

مدخال اأ�سا�سيا لك�سب رهان الدميقراطية.

اإذا كانت الثقافة ت�رث يف جزء منها وتتناقل عرب الع�س�ر والأجيال فاإنها يف 

يعبد  ثقايف  اإ�سالح  ال�رشوع يف  اأهمية  ثمة  من  م�ستقبلي،  م�رشوع  الآخر  جزئها 

الطريق اأمام الإ�سالح ال�سيا�سي، اإ�سالح يبداأ من ممار�سة النقد والنقد الذاتي باأدوات 

الفكر املعا�رش اأي التحلي بال�عي التاريخي والإدراك العقالين وامل��س�عي للت�جهات 

الكربى الرئي�سية لل�اقع التاريخي الذي نعي�ش فيه وللرهان احل�ساري املطروح يف 

عاملنا الي�م والقتناع باأن الدميقراطية هي الأفق الذي ل يزال مفت�حا اأمامنا الآن 

وهي الآلية والأداة التي ت�ؤهلنا لإجناح م�رشوعنا وبنائنا الدميقراطي واإغناء ه�يتنا 

الثقافية وتربية اأجيالنا اجلديدة على ثقافة الدميقراطية وحق�ق الإن�سان واحل�ار بني 

الثقافات وتع�يدهم على ممار�سة النقد البناء واإعانتهم على فهم ثقافتهم فهما اأف�سل 

ي�ؤهلها للحياة يف نطاق جمتمع دميقراطي ي�سمن لهم امل�ساواة يف احلق�ق ويف 

ال�اجبات، جمتمع رحب ي�ؤمن باأن انفتاح الثقافات الب�رشية على بع�سها وح�ارها 

مع بع�سها ه� ال��سيلة ال�حيدة لزدهارها جميعا يف هذا العامل املتعدد واملتن�ع 

الذي �سار من قدرها اأن تتعاي�ش فيه.

ترتبط  لأنها  الدميقراطية  بناء  يف  وحم�رية  ارتكازية  بنية  تعترب  الثقافة  اإن 

بالعمق باإنتاج وتفعيل املجال مبفه�مه ال�سامل الذي تتقاطع فيه حاجيات احلياة 

وقدرات املجتمع ورهانات ال�سلطة.

وقد �سكل احلقل الثقايف على الدوام جمال ملقاومة اجلم�د والعنف والتطرف 

لإعادة  اآليات  اإبداع  الي�م  علينا  يت�جب  لذا  والتحديث،  الدميقراطية  عن  والدفاع 

الت�ازن والتما�سك اإىل منظ�متنا الثقافية املرجعية املختلة واإ�سالح ثقافتنا وجتديدها 

ح�ساري  م�رشوع  لكل  املحرك  مبثابة  غدا  الذي  املبداأ  لحت�سان  م�ؤهلة  لت�سبح 

يطمح لأن تك�ن له م�سداقية ونعني بذلك ق�سية الختيار الدميقراطي يف التفكري 

والتدبري واحلكم.
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الثقافة والتنمية والدميقراطية:

 مقاربة جمالية

اأحمد بوكو�ش*

 اأهمية البعد الثقايف يف �سيا�سة اجلهوية

تعترب اجله�ية منطا حلكامة القرب الرتابية؛ وهي و�سيلة ولي�ست غاية يف حّد 

ذاتها.  كما اأنها حكامة من �ساأنها ت�فري اأف�سل �رشوط التنمية امل�ستدامة والتنمية 

الب�رشية، حملّيا وجه�يا ووطنيا.  ويكت�سي البعد الثقايف يف اجله�ية اأهميته الق�س�ى 

من حيث اإن التنمية الثقافية �رشط اأ�سا�سي لكل من لتنمية ال�سيا�سية )الدميقراطية( 

والتنمية القت�سادية والتنمية الجتماعية. 

واملمار�سات  وال�سل�كات  والتمثالت  واملعتقدات  القيم  بالثقافة جمم�ع  والق�سد 

والفن�ن  الت�سكيلية  والفن�ن  وامل��سيقى  والغناء  )الآداب  الالمادية  والتعابري  الرمزية 

ال�سمعية الب�رشية، وفن�ن الق�ل وغريها(، والتعابري املادية )هند�سة معمارية، وحلي، 

وفن�ن تزيينية، ونقائ�ش وغريها.  وتكمن قيمة الثقافة يف جتلياتها املتمثلة يف طبع 

الفردية واملجتمعية، الإيجابية منها وال�سلبية، الأخالقية منها واملنحرفة،  ال�سل�كات 

ويف ما حتمله وتنقله من قيم �سامية كالت�سامح والت�سامن واخلري وامل�ساواة والعدالة.  

كما تتجلى الثقافة يف املمار�سات الفردية واملجتمعية، على م�ست�ى كل من الأ�رشة 

* عميد املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية
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واملجتمع وال��سط املهني، والف�ساء العم�مي واملجال القت�سادي واحلقل ال�سيا�سي.  

ومن ثم فاإن الثقافة من هذا املنظ�ر لي�ست ترفا، بقدر ما هي رافعة اأ�سا�سية للتنمية 

الفردية واملجتمعية والقت�سادية وال�سيا�سية.  واحلال اأنه ل ميكن اأن تتحقق التنمية 

وت�ستتّب الدميقراطية وت�سان احلق�ق بدون تنمية ثقافية. 

الإ�سكالية املطروحة

اأول، الإ�سكالية العامة تتمثل يف اعتبار اجله�ية كنمط للحكامة املتعنّي عليها 

يف اآن واحد حماية حق�ق ال�طن يف ال�حدة وال�حدة الرتابية وال�سيادة، وكذا ممار�سة 

والقت�سادية  والجتماعية  املدنية  احلق�ق  فيها  مبا  مب�س�ؤولية،  امل�اطنني حلق�قهم 

والثقافية، يف اإطار اجلهات التي ينتم�ن اإليها. 

ثانيا، من حيث الإ�سكالية اخلا�سة، فاإنها تكمن يف الت�ساوؤل ح�ل كيفية ت�سّ�ر 

وبل�رة وتدبري ال�سيا�سات العم�مية يف جمال احلفاظ على اللغة والثقافة الأمازيغيتني 

للتنمية  اإطارا مالئما  اله�ية  الت�ساوؤل ح�ل كيفية جعل  اإطار اجله�ية.  يطرح  يف 

الثقافية ويف خدمة التنمية ال�ساملة وامل�ستدمية. 

الإطار املرجعي للجه�ية امل��سعة باملغرب

اإن م�س�غات اعتماد البعد الثقايف واللغ�ي عامة والثقافة واللغة الأمازيغيتني 

على اخل�س��ش، يف م�رشوع اله�ية امل��سعة ت�ستمد فل�سفتها العميقة من ت�جيهات 

�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�ش ن�رشه اهلل، ال�اردة يف خطابه ال�سامي لعيد 

العر�ش �سنة 2001، حيث يق�ل جاللته ال�رشيفة:

"واإميان من جاللتنا باأن الدميقراطية لي�ست جمرد جت�سيد للم�ساواة يف ظل 
دولة احلق والقان�ن وال�طنية امل�حدة، واإمنا ل بد لها اأي�سا من عمق ثقايف يتمثل 

يف احرتام تن�ع اخل�س��سيات الثقافية اجله�ية، واإعطائها الف�ساء املالئم لال�ستمرار 

الإبداع والتن�ع الذي ين�سج ال�حدة ال�طنية امل�حدة، واإمنا لبد لها اأي�سا من عمق 

ثقايف يتمثل يف احرتام تن�ع اخل�س��سيات الثقافية اجله�ية، واإعطائها الف�ساء املالئم 

لال�ستمرار والإبداع والتن�ع الذي ين�سج ال�حدة ال�طنية املتنا�سقة؛ فاإننا نعترب عيد 

العر�ش املجيد، الذي يج�سد وحدة �سعبنا، و�سلة ما�سينا بحا�رشنا، والذي يحثنا 
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العزيز، مب�ساألة  �سعبي  ملكا�سفتك،  منا�سبة  اأف�سل لأمتنا خري  التفكري يف غد  على 

حي�ية تهمنا جميعا، األ وهي ق�سية اله�ية ال�طنية، املتميزة بالتن�ع والتعددية، مثلما 

هي متميزة باللتحام وال�حدة والتفرد عرب التاريخ. 

اأمازيغية، وعربية، و�سحرافية  التعددية، فالأنها بنيت على روافد متن�عة،  اأّما 

اإفريقية واأندل�سية، �ساهمت كلها وبانفتاح وتفاعل مع ثقافات وح�سارات متن�عة يف 

�سقل ه�يتنا واإغنائها.  واأما اللتحام، فقد حتقق لها بف�سل الأخ�ة يف العقيدة 

الإ�سالمية التي �سكلت العروة ال�ثقى لأمتنا.  وقد متكنت ه�يتنا من جت�سيد ال�حدة 

م�اطنيها  لأن  اأقلية  اأو  اأغلبية  تعرف  مل  م�حدة،  اأمة  �سمن  والتمازج  والندماج 

يتقا�سم�ن جميعا الت�سبث بث�ابتها، وذلك بف�سل دمي�مة نظامنا امللكي منذ ثالثة 

ع�رش قرنا، الذي اأوىل ه�يتنا، يف وحدتها وتن�عها، رعاية م�ستمرة؛ جعلتها تنفرد، 

عرب تط�ر تاريخنا ال�طني بخ�س��سيات ل نظري لها ). . . (.  

وي�سيف جاللته:

"وحر�سا منا على تق�ية دعائم ه�يتنا العريقة، واعتبارا منا ل�رشورة اإعطاء دفعة 
جديدة لثقافتنا الأمازيغية التي ت�سكل ثروة وطنية لتمكينها من و�سائل املحافظة 

عليها، والنه��ش بها، وتنميتها، فقد قررنا اأن نحدث بجانب جاللتنا ال�رشيفة، ويف 

عالوة  ظل رعايتنا ال�سامية، ملكيا للثقافة الأمازيغية الأمازيغة، ن�سع على عاتقه – 

املعنية  ال�زارية  القطاعات  بجانب  ال�سطالع   – الأمازيغية  بالثقافة  النه��ش  على 

مبهام �سياغة واإعداد ومتابعة عملية اإدماج الأمازغية يف نظام التعليم. 

ال�رشيف"  "الظهري  اإعداد  على  �سن�سهر  التي  امل�ؤ�س�سة  لهذه  �سنعهد  اأننا  كما 

املحدث لها، وتن�سيبها قريبا، بالقيام مبهام اقرتاح ال�سيا�سات املالئمة التي من �ساأنها 

ويف  ال�طني،  والإعالمي  والثقايف  الجتماعي  الف�ساء  يف  الأمازيغية  مكانة  تعزيز 

لل�سلطة  اجلديد  للمفه�م  الثقايف  البعد  بذلك  واجله�ي، جم�سدين  املحلي  ال�ساأن 

الذي نحر�ش على اإر�سائه وتفعيله با�ستمرار حتى تتمكن كل جهات اململكة من تدبري 

�س�ؤونها، يف اإطار الدميقراطية املحلية التي نحن على تر�سيخها عامل�ن، ويف نطاق 

وحدة الأمة التي نحن عليها م�ؤمتن�ن". 
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كما يعترب كل من خطاب جاللة امللك ن�رشه اهلل بتاريخ 6 ن�نرب 2008 وخطاب 

اأ�سا�سيني، ي�سعان ت�س�را ح�سيفا وت�جها  جاللته بتاريخ 03 يناير 2010، مرجعني 

لتطلعات جاللته  حكيما وخارطة طريق لإقامة م�رشوع جه�ية م��سعة ت�ستجيب 

ولطم�حات �سعبه يف بناء املجتمع الدميقراطي احلداثي. 

4.  مبادئ اجلهوية واأهدافها 
تق�م اجله�ية امل��سعة على مبادئ رئي�سة، من اأبرزها ال�حدة والت�ازن والت�سامن.  

اله�ية  وحدة  عن  ف�سال  ال�طني،  والرتاب  وال�طن  الدولة  وحدة  بال�حدة  فالق�سد 

ال�طنية الغنية بتن�ع روافدها الثقافية واإمكاناتها املجالية.  اأما الت�ازن فيتمثل يف 

حتديد الخت�سا�سات احل�رشية للدولة ومتكني امل�ؤ�س�سات اجله�ية من ال�سالحيات 

ال�رشورية للقيام بامل�ك�ل لها من مهاّم تنم�ية.  ويتمثل الت�سامن يف التكامل والتالحم 

بني اجلهات يف ب�ثقة مغرب م�ّحد. 

ومن حيث اأهداف اجله�ية، فاإنه ل جدال يف ك�ن هذا امل�رشوع خيارا يت�ّخى 

جتديد وع�رشنة بنيات وهياكل الدولة ودعم التنمية ال�ساملة واملندجمة.  ول ريب اأن 

من �ساأنها تر�سيخ اأ�س�ش احلكامة املحلية اجلّيدة من خالل تق�ية م�سل�سل الالمركزية.  

ومن �ساأنها كذلك تعزيز �سيا�سة القرب اإزاء امل�اطن واإتاحة حتقيق التنمية الجتماعية 

ا�ستباق  باإمكانها  اأن  كما  املحّلي.   ال�سعيد  على  املندجمة  والثقافية  والقت�سادية 

التاأهيل املن�س�د يف اأفق الإ�سالح الد�ست�ري. 

اأ�س�س ومقومات اجلهوية

تتاأ�س�ش اجله�ية امل��سعة على مق�مات ج�هرية، ذات اأبعاد تاريخية، وثقافية، 

و�سيا�سية، واقت�سادية، واجتماعية. 

من ال�جهة التاريخية، فال�ساأن اجله�ي اأو القبلي يندرج �سمن الرتاث التاريخي 

الألفي ملنطقة �سمال اإفريقيا، وذلك ما ي�ست�سّف من امل�سادر التاريخية من قبيل م�ؤلف 

الإيالين "مفاخر الرببر وم�ؤلف ابن خلدون "كتاب العرب يف تاريخ الرببر"، وم�ؤلفات 
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ح�ل مفه�م القبيلة باملغارب، 
2
، ودرا�سات جاك بريك 

1
اأخرى، كـ "تاريخ املغرب" لتريا�ش

وغريها من امل�سادر العلمية امل�ث�قة. 

وعلى امل�ست�ى الثقايف، فاإن البعد الثقايف للجه�ية حا�رشة بق�ة يف خمتلف 

اهلل  ن�رشه  ال�ساد�ش  امللك حممد  عنه جاللة  عرّب  ما  وذلك  الأخرية.  هذه  جتليات 

العمق  على  جاللته  فيه  اأكد  الذي   2001 ل�سنة  العر�ش  لعيد  ال�سامي  اخلطاب  يف 

الثقايف للجه�ية: "واإميانا من جاللتنا بف�سائل الدميقراطية املحلية؛ فقد �سهرنا على 

جماعتنا  لتتح�ل  وعقلنتها؛  وع�رشنتها  املحلية  اجلماعات  مدونة  دمقرطة  متتني 

ق�س�ى يف  عناية  م�لني  والجتماعية،  القت�سادية  للتنمية  ق�ية  رافعة  اإىل  املحلية 

بناء  جمرد  ولي�ش  ا�سرتاتيجيا،  خيارا  نعتربها  التي  واجله�ية،  للجهة  املجال  هذا 

اإداري، وننظر اإليها على اأنها �رشح دميقراطي اأ�سا�سي لتحقيق التنمية القت�سادية 

اإدارة ل ممركزة للقرب م�سرية من قبل نخب جه�ية، وكذا  والجتماعية، وانبثاق 

تفتق اخل�س��سيات الثقافية، التي ي�سكل تن�عها م�سدر غنى لالأمة املغربية.  واإميانا 

احلق  دولة  للم�ساواة يف ظل  لي�ست جمرد جت�سيد  الدميقراطية  باأن  جاللتنا  من 

والقان�ن ال�طنية امل�حدة، واإمنا ل بد لها اأي�سا من عمق ثقايف يتمثل يف احرتام تن�ع 

اخل�س��سيات الثقافية اجله�ية، واإعطائها الف�ساء املالئم لال�ستمرار والإبداع والتن�ع 

الذي ين�سج ال�حدة ال�طنية املتنا�سقة". 

 وانطالقا من هذا الت�سّ�ر الأمثل للجه�ية، فاإن البعد الثقايف لها ي�سمن حتقيق 

الثقافية  ال�سرتاتيجية  اأهمية  ا�ستح�سار  يقت�سي  مما  والثقايف،  الجتماعي  ال�ئام 

املتجّدر  املغربي  الثقايف  الرتاث  اأول، يف ك�ن  تتمثل  اأ�سا�سية  اعتبارات  القائمة على 

كيانه ويف  لكنه مهّدد يف  والتن�ع،  بالغنى  مت�سم  ال�سنني،  اآلف  التاريخ عرب  يف 

دميم�مته.  ثانيا، اإن الثقافة باأبعادها املادية والالمادية رافعة اأ�سا�سية للتنمية الب�رشية 

والقت�سادية.  ثالثا، اإن ال��سع يقت�سي �رشورة و�سع ا�سرتاتيجية حمكمة ل�سيانة 

هي  اجله�ية  اإن  رابعا،  واجله�ي.   ال�طني  ال�سعيدين  على  بها  والنه��ش  الثقافة 

الإطار املالئم لتنفيذ ال�سيا�سات العم�مية على ال�سعيد ال�طني واجله�ي.  خام�سا، 

1  	 Terrasse, Histoire du Maroc, 1949 – 1950.          
2-   J.  Berque, « Qu،est ce qu،une ‘tribu » nord-africaine ? » In Maghreb, histoire et 
société, S. N. E. D.  et Duclot, 1974
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اإن الأمر يتعلق ببناء ه�ية متفتحة ذات منحى اإغنائي وتكاملي، ولي�ش ه�ية منغلقة 

ومطلقة واإق�سائية. 

ومن ال�جهة ال�سيا�سية، فاإن اجله�ية املتقدمة ت�سكل منعطفا رئي�سيا يف اأمناط 

احلكامة الرتابية؛ وهي ا�ستهالل لدينامية جديدة لالإ�سالح امل�ؤ�س�سي العميق، ومدخال 

حلل ق�سية ال�سحراء املغربية يف اإطار ال�ستقاللية اجله�ية.  كما اأنها و�سيلة لتحقيق 

املحلية وال�سلطات  الن�سجام والت�ازن بني م�ؤهالت و�سالحيات كل من اجلماعات 

اأو�سع قدر ممكن للالمتركز والالمركزية،  وامل�ؤ�س�سات.  وف�سال عن ذلك، فهي تتيح 

بغاية اإعمال حكامة ترابية ناجعة.  وهي بالتايل جمال لإر�ساء متثيلية مالئمة تعتمد 

على نخب م�ؤهلة وقادرة على تدبري ال�س�ؤون اجله�ية. 

وعلى ال�سعيد القت�سادي، فاجله�ية من اأهم الآليات لتحقيق وتدبري اقت�ساد 

ناجع وفّعال، حيث باعتمادها الت�سامن ال�طني، �ستمّكن اجلهات من الت�رشف يف 

م�اردها املالية امل�ستمّدة من الدولة والناجتة عن امل�ارد الذاتية للجهة.  كما اأن ما تق�م 

عليه من تكامل اقت�سادي وجغرايف بني اجلهات، �سي�سع قطيعة بني ما يعرف بثنائية 

"مغرب نافع" و"مغرب غري نافع"؛ خا�سة اإذا اأخذ يف العتبار ك�ن خارطة اله�سا�سة 
وهالل الفقر يتمركز يف جهات دو غريها. واجله�ية بهذا املفه�م القت�سادي قد متّكن 

من تكاف�ؤ الفر�ش بني اجلهات وتتيح التميز الإيجابي ل�سالح اجلهات املع�زة. 

اأما على امل�ست�ى الجتماعي، فال �سك اأن اجله�ية �ستك�ن من الرافعات الرئي�سية 

التالحم الجتماعي والن�سجام بني خمتلف  للتنمية الجتماعية، خا�سة بتحقيقها 

مكّ�نات املجتمع، وتاأمينها للت�سامن ال�طني. 

اجلهوية والتنمية الثقافية 

ل بد من ال�ق�ف عند مفارقة �سارخة، تتمثل يف الغنى الثقافة الذي مييز بالدنا 

اأمام الفقر املادي لبع�ش اجلهات من اململكة.  ويتلجى ذلك يف ما تزخر به جهات 

مع�زة من تراث ثقايف زاخر ي�سكل مفخرة الأمة داخليا وخارجيا، دون اأن ي�اكبه 

املغربية.   الثقافة  لنفائ�ش  واملنتجة  الرتاث  بهذا  احلبلى  املنطقة  لهذه  وتنمية  ازدهار 

ويكفي للتاأكد من هذه املفارقة، الإ�سارة اإىل الرتاث املعماري الأ�سيل ب�ادي داد�ش، 
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وزرابي منطفة درعة، والأطل�ش الكبري واملت��سط، وفخار الريف، ناهيك عن الرتاث 

الالمادي املتمثل يف اأغاين ورق�سات اأحيدو�ش واأح�ا�ش بالأطل�ش املت��سط وال�سغري 

به بالدنا من كن�ز يف مناطق  تزخر  الريف، وغريها مما  واأغاين  وزناتة، ورق�سات 

تنتمي غالبا اإىل ما يعرف بحزام الفقر واله�سا�سة. 

باعتبارها من اأبرز مك�ّنات اله�ية الثقافية ال�طنية، فالثقافة واللغة الأمازيغيتان 

اآلف  عرب  وتنقالنه  للمغرب  والثقايف  التاريخي  الرتاث  عن  التعابري  اأعمق  حتمالن 

فاإن  وبالتايل  ا�ستثناء،  دون  املغاربة  لكل  جماعي  ملك  فاإنهما  ثم  ومن  ال�سنني.  

النه��ش بهما م�س�ؤولية وطنية ملقاة على جميع املغاربة اأفرادا وجماعات وم�ؤ�س�سات، 

لك�نهما من الرافعات الأ�سا�سية لل�حدة ال�طنية وللتالحم الجتماعي. 

وت�ستمد الثقافة الأمازيغية اأهميتها من خ�سائ�سها ومن جتلياتها وتاريخانية 

تعابريها.  وهي اأي�سا تت�سم بحي�يتها وراهنية ديناميتها، حيث تتمظهر يف جمالت 

الرتاث التقليدي الأ�سيل، املادي منه، كاملعمار، والزرابي واحللي والنقائ�ش ال�سخرية 

وغريها؛ كما تتجلى يف الرتاث الالمادي املتمثل يف الأدب املتن�ع ويف الغناء والرق�ش 

من  الع�رشي،  الرتاث  يف  اأي�سا  حي�يتها  وتظهر  التعابري.   من  وغريها  اجلماعي، 

خالل الإبداعات والإنتاجات امل�رشحية والت�سكيلية والأدب ال�سف�ي واملكت�ب. غري 

اأن حي�يتها وديناميتها وانتعا�سها يتم راهنا بالإمكانيات الذاتية املحدودة ملنتجيها 

خارج اأي عناية م�ؤ�س�ساتية وازنة، اإل من بع�ش الدعم الظريف غري املماأ�س�ش. 

الراهنة وم�قع  الثقافية  ال�سيا�سة  املفارقة، يق�م على معاينة حال  والق�ل بهذه 

النه��ش بالثقافة الأمازيغية فيها، حيث ميكن التفكري يف اإقامة �رشاكات م�ؤ�س�ساتية 

وتنم�ية بني القطاعات والهيئات املعنية.  كما ميكن تع�ي�ش �سعف امليزانية املر�س�دة 

مدرة  اأن�سطة  وخلق  املحلية،  اجلماعات  من  مت�يالت  باعتماد  الثقافة  وزارة  من 

والرق�ش  الغناء  جمالت  يف  خا�سة  والرتاث،  الثقافة  اقت�ساد  جمال  يف  للدخل، 

وال�سناعة التقليدية والزرابي واخل�سب والنق�ش، وغريها من املهارات الثقافية املمكن 

ا�ستثمارها. 

وميكن لذلك تفعيل اتفاقيات م�ؤ�س�ساتية يف جمالت عدة، كالرتاث الأركي�ل�جي 

ال�طنية  اجل�ائز  وخلق  وامل�رشح  وامل��سيقى  واملخط�طات  الأثرية،  النق��ش  وم�اقع 
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حملية  وجماعات  معنية  الثقافة  وزارة  بني  م�سرتكة  جلان  واإقامة  الثقايف،  للرتاث 

وجمعيات ثقافية. 

ولبد اأي�سا من اعتماد ا�سرتاتيجية حتدد الأهداف العامة واخلا�سة لل�سيا�سة 

الثقافية للبالد، وحتديد اإطار منطقي يحدد الت�س�ر املالئم مل�رشوع النه��ش بالثقافة 

وم�ؤ�رشات اإجنازاته؛ ثم و�سع خمطط ثقايف، على نح� املخطط الأخ�رش اأو خمطط 

الإقالع اأو املخطط ال�ستعجايل. 

 الأمازيغية واحلداثة

اإن مفه�م اله�ية املغربية، كما ه� متداول منذ زمن غري بعيد، ه� اأن اله�ية 

املغربية متعددة الروافد منها الإ�سالمية والعربية والإفريقية.  والعالقات بني ه�ية هذه 

املك�نات عالقات اختالف ولي�ست عالقات دح�ش واإق�ساء.  اإ�سافة اإىل اأن هذه اله�ية 

منفتحة على الك�نية بحكم ق�انني التفاعل بني ال�سع�ب والأمم وبحكم التبعية يف 

ظل �رشوط الع�ملة الزاحفة. 

اأن ثقافته  اأمازيغي؟ معناه  اإنه  املرء  اأن يق�ل  العام، ما معنى  ويف هذا الإطار 

ولغته الأوىل هي اأمازيغية، وهي يف تفاعل وتالقح دائم مع العربية والإ�سالم بالدرجة 

را�سخة  اله�ية  فهذه  اإذن،  الثانية.  بالدرجة  الأجنبية  والثقافات  اللغات  ومع  الأوىل 

بث�ابتها واللغات والثقافة الأجنبية بالدرجة الثانية. اإذن، فهذه اله�ية را�سخة بث�ابتها 

ومرّكبة مبتغرّياتها ومنفتحة بال�رشورة على الك�نية. 

اأما طرح هذه اله�ية انطالقا من مقاربة ط�باوية، فه� طرح ما�س�ي مغل�ط 

لأنه يفتقد اإىل قاعدة التحليل امللم��ش لل�اقع امللم��ش؛ اإذ اأن واقعنا الراهن وامل�ستقبلي 

القت�سادية  منها  وخا�سة  الأ�سعدة  جميع  يطال  الذي  اجلذري  بالتغري  مت�سم 

والجتماعية والثقافية بحكم التفاعل امل�ستمّر بني املجتمعات وبني اللغات والثقافات.  

اأن  ولكن حينما نطرح م�ساألة اله�ية كبنية منفتحة، ولي�ش كمفه�م مطلق، يجب 

نقتنع بذات ال�قت مببداأ امل�ساواة بني روافد ه�يتنا الثقافية.  مبعنى اأن على املغربي 

الناطق بالعربية اأن يتحّلى بال�سل�ك الإيجابي اجتاه الثقافة الأمازيغية �سيا�سيا وذهنيا 

وممار�سة، كما يفعله �سقيقه الناطق بالأمازيغية جتاه الثقافية العربية، اعتبارا ملبداأ 
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املعاملة باملثل وعلى اأ�سا�ش مقّ�مات الفكر احلداثي.  وهذا يجذر التاأكيد اأن احلداثة 

مناذجه  ا�ستهالك  هي  ول  الغرب  من  التكن�ل�جية  املنتجات  ا�سترياد  هي  لي�ست 

ال�سيا�سية والثقافية، واإمنا هي يف �سلبها فكر متنّ�ر و�سل�ك ح�ساري متجذران يف 

ال�اقع امللم��ش حمليا ووطنيا ومنفتحان على القيم الك�نية. 

اللغ�ي واختالفها  بتعددها  الذات  الفكري على  التفتح  اإذن  تعني  اإن احلداثة 

الثقايف، والنفتاح على الغري، مع اختالفه اجل�هري.  بهذا تك�ن احلداثة بعيدة كل 

البعد عن فكر املطلق والقدا�سة، اإذ هي حتمل يف طّياتها فكر الختالف والن�سبية 

والتعاي�ش يف اإطار جدلية ال�حدة والتن�ع وجدلية اخلا�ش والعام، ويف اإطار ممار�سة 

حق�ق الإن�سان مبا فيها احلق�ق اللغ�ية والثقافية، بدءا بتعميم التعليم للق�ساء على 

اجلهل ب�ا�سطة اللغات ال�طنية وثقافاتها من عربية واأمازيغية. 

فال�س�ؤال  لذا  للفكر احلداثي.   ا�ستيعابنا  بهزالة  الإقرار  اإل  املرء  ولكن ل ي�سع 

ال�رشيح واجلريء ه�: من امل�س�ؤول على تخلف الفكر احلداثي يف بالدنا؟ اإنها النخبة، 

وخا�سة منها تلك التي حتتل م�قع ال�سدارة يف جمال الإنتاج الرمزي، اإنتاج الفكر 

والثقافة واملعرفة. 

اإن النخبة املك�نة من اأهل احلّل والعقد ومن اأهل ال�سلطة الرمزية، والتي ت�ساهم 

يف �سنع القرار ال�سيا�سي، تنتمي يف معظمها اإىل الع�سائر احل�رشية. ويبدو جليا اأن 

الق�سية الأمازيغية فهما �سحيحا وحداثيا وذلك  هذه النخب لي�ست م�ؤّهلة لفهم 

ب�سبب انتمائها الع�س�ي والأحادي للف�ساء الثقايف والجتماعي احل�رشي.  ونتيجة 

لتبعيتها للمنظ�متني امل�رشقية والغربية على حّد ال�س�اء واإ�سقاط مناذجهما الفكرية 

النخبة  هذه  عالقة  فاإن  بعد،  ا�ستيعابه  يتم  مل  ملم��ش  واقع  على  والإيدي�ل�جية 

بالأمازيغية هي دوما عالقة املركز بالهام�ش، وهي بامتياز عالقة هيمنة وا�ست�سعاف.  

وحتى يف ال�قت احلا�رش تبقى النظرة ال�سائدة ح�ل اأهل الهام�ش هي نظرة الحتقار 

والدونية، وهي، يف واقع الأمر، نظرة م�ؤ�ّس�سة على جهل اأو جتاهل للرتاكم الثقايف 

واملعريف الذي تزخر به الأمازيغية.  ن�ستنتج من هذا اأن نظرة النخبة لالأمازيغية هي 

نظرة ل حداثية. 

كثريا ما يت�ساءل اأهل النخبة العاملة: هل من جدوى يف اإنعا�ش الأمازيغية �سيما 

اأن  التخلف والنك��ش بل يف حالة احت�سار؟ ويجزم�ن  واأنها يف و�سع مزري من 
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التاريخ قد اأ�سدر حكمه ال�سارم على الأمازيغية باعتبارها ثقافة املا�سي البائد، ثقافة 

املجتمع الع�سائري والقبلي. في�ستخل�س�ن من هذا اأن كل من ينادي بتعزيز مكانة 

الأمازيغية، اإمنا ه� يقاوم عبثا جمرى التاريخ، بل ه� من ق�ى التقهقر التي حت�ل 

دون انخراط جمتمعنا يف �سريورة التط�ر والتقدم.  غني عن البيان اأن هذا ت�سّ�ر 

اأن الأمازيغية )لغة  الثقايف واحل�ساري. �سحيح  اإذ ينّم عن جهل ب�اقعنا  مغل�ط 

وثقافة( ت�سك� من بع�ش النقائ�ش �سكال وم�سم�ًنا، ولكن هذه النقائ�ش هي عم�مًا 

تلك التي تت�سم بها الثقافة املغربية برّمتها، وهي نقائ�ش مرتبطة باللحظة التاريخية 

التي منّر منها.  اإنها �سمات مالزمة لنظامنا البني�ي العام.  

ما  الأمازيغية  الثقافة  �سلب  من  وفكرية  ح�سارية  قيما  ثّمة  فاإن  ذلك،  ومع 

زالت حا�رشة يف تفكرينا و�سل�كنا وتدبري �س�ؤوننا من روح امل�اطنة وحتكيم العقل 

والتحّلي بالأخالق، وهي ل حمالة من ج�هر القيم التي يحملها الفكر احلداثي. 

 الأمازيغية والدميقراطية

اإذا �سّلمنا اأن العرتاف بالأمازيغية واإنعا�سها رهينان بالإرادة ال�سيا�سية، فنحن 

نقر بذات ال�قت اأن للق�سية الأمازيغية بعداً �سيا�سيًا، �سّيما واأن ال�سلطة ال�سيا�سية هي 

التي تقرر يف اآخر املطاف اإدماج الأمازيغية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية والإعالمية وغريها 

اأو التمادي يف اإق�سائها. اإ�سافة اإىل اأن الطبقة ال�سيا�سية من اأحزاب اليمني واأحزاب 

الي�سار وجماعات الإ�سالم ال�سيا�سي تتعامل هي الأخرى مع الق�سية الأمازيغية تعامال 

�سيا�سيا �رشفا. 

انطالقا من هذه امل�سلمات، فاإن كل من يطرح الق�سية الأمازيغية مبعزل عن 

رهانات ال�سيا�سية اإمنا ي�سقط يف ال�سذاجة اأو العبث.  وهذا ل يعني بتاتا املناداة 

باتخاذ الق�سية الأمازيغية مطية �سيا�سية.  لذا، يتعني على منا�سلي احلق�ق اللغ�ية 

والثقافية اأن يبتكروا اأ�ساليب جديدة للعمل يف ظل ال�رشعية والقان�ن وب�عي وطني.  

وبذلك �سي�ساهم�ن يف تاأ�سي�ش جمتمع دميقراطي وحداثي مبني على مفه�م التعاقد 

العرقية،  واله�ية  الإثنية،  كاله�ية  املطلقة  واله�يات  يتنافى  الجتماعي، وه� مفه�م 
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واله�ية الدينية.  ومن الأكيد اأن تاأ�سي�ش مثل هذا املجتمع يقت�سي بل�رة اإ�سرتاتيجية 

للعمل ال�سيا�سي الثقايف بدءا بنق�ش الأ�س�ش الإيدي�ل�جية التي اأفرزت ال��سع الراهن 

املتاأّزم.  ول �سك اأن من اأهم التحديات التي ت�اجهها احلركة الثقافية الأمازيغية ه� 

حت�لها من جمعيات ثقافية ه�اتية اإىل منظمات منخرطة يف املجتمع املدين والتي 

ت�ستهدف التنمية امل�ستدامة، تلبية للحاجيات امللحة ل�ساكنة الب�ادي واحل�ا�رش من 

قرائية، وتربية، وماء، وطاقة، وعمل واإنتاج، ذلك ه� �رشط النتقال الن�عي اإىل مرحلة 

تاأ�سي�ش حركة اجتماعية فاعلة. 

اللغ�ية  بال�سيا�سة  يتعلق  ما  على  امل�ؤلف  هذا  اإطار  اهتمامنا يف  ان�سب  لقد 

الختيارات  جمم�ع  اللغ�ية  ال�سيا�سة  وتعني  الدولة.   �سيا�سة  ن�سق  يف  والثقافية 

التدابري  اللغة مبا يف ذلك  الدولة يف جمال  تتبناها  التي  ال�سيا�سية والإيدي�ل�جية 

اأفق  يف  اللغة  ومعرية  اخلط،  اإ�سالح  من  اللغ�ي،  املجال  وتهيئة  باإعداد  املتعلقة 

الإعالمية  املرافق  �سائر  التعليمي والرتب�ي، وكذا يف  النظام  واإدراجها يف  ت�حيدها 

والإدارية والثقافية والقت�سادية. 

وبخ�س��ش بالدنا، فقد اعتمدت �سيا�سة لغ�ية ارتكزت على ث�ابت ثالث وهي: 

اإقرار التعريب، وتكري�ش الفرنكف�نية واإق�ساء الأمازيغية.  واإن كان يطبع هذه ال�سيا�سة 

الأ�سا�سي، ومن  التعريب حم�رها  فاإنها جعلت دوما من  غم��ش ولب�ش وارجتال، 

الفرن�سية اللغة الأجنبية املتميزة، يف حني غيبت الأمازيغية كلية واإىل حدود ال�سن�ات 

القليلة الأخرية. 

اإذن فللمغرب �سيا�سة لغ�ية تطبعها ا�سطرابات عك�ست التناق�سات ال�سيا�سية 

والإيدي�ل�جية والجتماعية والثقافية بني مك�نات الطبقة ال�سيا�سية وف�سائل املجتمع 

املدين.  ونحن هنا اأمام خيار: اإما اأن ن�طد مقاربة مت�ح�سة ول ح�سارية تق�سي 

باإماتة الأمازيغية، ولهذا ل حمالة من نتائج ل حتمد عقباها، واأما اأن نبتكر مقاربة 

مغايرة لالأوىل، مقاربة م�ؤ�س�سة للدميقراطية ت�سعى اإىل التدبري املعقلن واملت�ازن ل�سائر 

وروح  تن�سجم  الأخرية  املقاربة  وهذه  ال�طنية.  للمجم�عة  والثقافية  اللغ�ية  امل�ارد 

للتنمية  �سم�يل  منظ�ر  تندرج يف  كما  الإن�سان،  بحق�ق  املتعلقة  الدولية  امل�اثيق 

امل�ستدامة ويف م�رشوع تاأ�سي�ش جمتمع دميقراطي حداثي. 
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اليجابي  اجلديد  للمنظ�ر  اعتبارا  كبري  اأمل  جميعا  يغمرنا  الأفق،  هذا  يف 

الأمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  تاأ�سي�ش  يف  الدولة  لدى  تبل�ر  الذي  لالأمازيغية 

واإدماج الأمازيغية يف النظام التعليمي. ل حمالة اأن هذه اخلطة �ستحدث حت�ل 

�ش لنطالقة �سريورة اإنعا�ش  ن�عيا يف ال�سيا�سة اللغ�ية والثقافية باملغرب، حيث �ست�ؤ�سِّ

عليها  يرتكز  التي  والغايات  املبادئ  وفق  م�اقعها  وتعزيز  تاأهيلها  ق�سد  الأمازيغية 

امل�رشوع املجتمعي احلداثي املن�س�د. 
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اجله�ية امل��سعة وم�ساألة الثقافة واالإ�سالح 

الدميقراطي يف املغرب احلديث واملعا�رص

عثمان اأ�شقرا*

ننطلق يف هذا العر�ش من فر�سية اأ�سا�سية تتمثل يف اأن طرح اجله�ية امل��سعة 

املغرب  الدميقراطي يف  والإ�سالح  الثقافية  امل�ساألة  ن�عية يف طرح  نقلة  يعد  راهنا 

املعا�رش. 

ون�سند هذا الفرتا�ش انطالقا من اعتبارين:

العتبار الأول مرتبط مب�سم�ن اجله�ية امل��سعة ذاته. 

والعتبار الثاين مرتبط مب�سار طرح م�ساألة الثقافة والإ�سالح الدميقراطي يف 

املغرب احلديث واملعا�رش ودللة طرح م�ساألة اجله�ية امل��سعة راهنا  ومن داخل هذا 

امل�سار. 

فبالن�سبة لالعتبار الأول، ل يتمثل م�سم�ن اجله�ية امل��سعة الدقيق والعميق 

)اأو ل ينبغي اأن يتمثل( يف جمرد نقل جزئي اأو كلي ل�سلط و�سالحيات كبرية اأو 

�سغرية من مركز قائم اإىل جهات مفرت�سة –بالرغم من اأهمية هذا ال�سياق- ولكن 

ل�سياق  املحددة  العامة  وال�سيا�سية[  ]الثقافية  الفكرية  الروؤية  م�سم�ن  ه�  هنا  املهم 

طرح م�ساألة اجله�ية ذاتها ويف هذا الظرف التاريخي بال�سبط. وهنا يفر�ش العتبار 

الثاين نف�سه كالتايل:     

*كاتب، اأ�ستاذ جامعي.
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يف مطلع القرن الع�رشين انطلقت باملغرب مبادرات ودع�ات "اإ�سالحية" كان من 

ورائها من ميكن نعتهم ببع�ش "مثقفي" الع�رش وقتئذ: م�ظف�ن خمزني�ن متن�رون، 

فقهاء وعلماء جمتهدون وجمددون... وقد اتخذت هذه املبادرات والدع�ات اأ�سكال 

متثلت فيما يلي:

تقدمي "برامج اإ�سالحية" و"م�ساريع د�ست�رية" اإىل ال�سلطان )م�رشوع عبد اهلل 

"ل�سان  جماعة   م�رشوع  مراد  الكرمي  عبد  م�رشوع  زنيرب،  علي  م�رشوع  بن�سعيد، 

املغرب"(. 

 اإ�سدار جرائد وجمالت "تن�يرية" رائدة )= التقدم، ال�سعادة، ال�سباح، اإظهار 

احلق، ل�سان املغرب... (

تاأ�سي�ش "جمعيات �رشية" عملت-مثال- على ن�رش اأفكار "الرتقي والحتاد" على 

غرار ما كان �سائعا يف تركيا وامل�رشق العربي. 

�سعت،  قد  وقتئذ،  والدع�ات  املبادرات  هذه  اأن  ال�ستنتاج  ميكن  وعم�ما، 

اإىل طرح م�ساألة "الثقافة والإ�سالح الدميقراطي" طرحا ي�ؤكد  ومبعنى من املعاين، 

ف�سلت  وقد  ككل.   للبالد  املهدد  ال�ستعمار  الت�سدي خلطر  �رشورة  على  اأ�سا�سا 

هذه الدع�ات –كما ه� معل�م- ف�سال ذريعا ففر�ش نظام احلماية على املغرب فر�سا 

الق�ساء  يتم  مل  م�سلحة  مقاومة  واجلبال  الب�ادي  يف  وانطلقت   ،1912 من  ابتداء 

املدن  الثالثينات.  ومب�ازاة مع ذلك، كانت  الأول من  الن�سف  اإل يف  عليها متاما 

واحل�ا�رش الكربى )فا�ش، الرباط، �سال، مراك�ش، تط�ان. . . ( قد ا�ست�سلمت لل�اقع 

به. ف�سكل جديد  قب�لها  البتة  يعني ذلك  اأن  والع�سكري اجلديد، بدون  ال�سيا�سي 

–اإ�سالح  لالإ�سالح  ومتجددة  وتقدم دع�ات جديدة  بروز  برز من خالل  للمقاومة 

املجتمع والفرد اأ�سا�سا - باعتبار الإ�سالح ه� املدخل املطروح لإعداد البالد مل�اجهة 

حتديات ال�ستعمار املفرو�ش ومتطلبات ال�ستقالل املن�س�د.  وهكذا مت الرتكيز على 

اأم�ر الدين "الذي ينبغي جتديد عل�مه"، وف�سح "الطرقية" وخرافاتها، ونقد العادات 

الجتماعية ال�سيئة املتف�سية، واإ�سالح اأ�ساليب ونظم الرتبية والتعليم الخ. . .  وبرزت 

ال�سليماين وحممد  الأعرج   امل�از وحممد  ابن  واأحمد  الدكايل  �سعيب  اأبي  اأ�سماء 

بن احل�سن احلج�ي واأحمد ال�سبيحي واأحمد الره�ين وعبد ال�سالم بن�نة... كدعاة 

املغرب  التي جعلت  "التاأخر"  واقعة  على  عم�ما،  ي�ؤكدون،  واجتماعي  ديني  اإ�سالح 
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جمتمعا قابال لالخرتاق ال�ستعماري، بل وحدوث هذا الخرتاق فعال. وه�ؤلء هم 

احلديث،  املغرب  يف  "الإ�سالح"  ودعاة  رواد  اجلدد"  نعتهم ب"العلماء  ميكن  من 

مقابل من ميكن نعتهم ب"مثقفي" احلركة ال�طنية وقادتها )عالل الفا�سي، حممد بن 

احل�سن ال�زاين، �سعيد حجي، عبد اهلل اإبراهيم، عبد اخلالق الطري�ش، حممد داود، 

التهامي ال�زاين. . . ( الذين �سيربزون انطالقا  من الثالثينيات.  

اإىل قراءة عامة يف ن�س��ش ه�ؤلء "ال�طنيني" ميكن ت�سجيل ما  وبال�ستناد 

يلي: ترابط فكرة ال�طنية –مبعنى مقاومة ال�ستعمار واملطالبة بال�ستقالل ال�طني- 

مع فكرة النه�سة يف م�سم�نها الثقايف العام.  وعليه، فال�ستقالل يف معناه املحدد 

"التاأخر"  زوال  اأ�سا�سا  ولكن  امل�ستعمر،  وح�سب، جالء  يعني،  اأن  والدقيق ل ميكن 

وحتقيق "التقدم". لذا زخرت ن�س��ش الفكر ال�طني الثالثينية والأربعينية مب�سطلحات 

ومفاهيم "النه�سة"، "التجديد" و"التقدم". . . 

ا�ستقالل  وه�   – ال�سيا�سي  ال�ستقالل  على  املغرب  �سيح�سل  ملا   1956 ويف 

ناق�ش- �سيتفجر ال�رشاع ال�طني ف�را ح�ل ق�سايا "املحافظة" و"التقدم"، ويربز اإىل 

ال�ج�د ن�ش حما�رشة املهدي بنربكة يف  1958 املعن�ن حتديدا ب"نح� بناء جمتمع 

على  املعاين-  من  –ومبعنى  اأ�رشرَّ  بامتياز  تاأ�سي�سي  فكري  ن�ش  جديد"... الذي ه� 

بروز فكر تقدمي حملت ل�اءه ق�ى اجتماعية و�سيا�سية جديدة، وعربت عنه ن�س��ش 

ميكن نعتها بدون تردد بن�س��ش التقدم التي اأتيح لها ن�ع من الهيمنة الإيدي�ل�جية، 

باخل�س��ش على امتداد نهاية اخلم�سينيات والن�سف الأول من ال�ستينيات. ولعبت 

هنا جرائد وجمالت ميكن نعتها ب"التقدمية" دورها البارز يف فر�ش خطاب "التقدم" 

هذا: من جريدة التحرير. . .  اإىل جملة اأقالم. . . اإىل حني �سدور كتاب الأ�ستاذ 

عبد اهلل العروي الإيدي�ل�جية العربية املعا�رشة الذي ه� –من جهة- معلمة بارزة على 

طريق نقد الفكر العربي عامة والفكر املغربي خا�سة لنف�سيهما-ومن جهة اأخرى ه� 

- حد فا�سل على انتقال الفكر املغربي من نطاق روؤية فكرية "اإ�سالحية" و"وطنية" 

باملغرب  الثقافية والدميقراطية  امل�ساألة  و"تقدمية" اإىل نطاق روؤية نقدية تعيد طرح 
بكيفية جذرية وحا�سمة. 

واقعة  جدال-  املغرب-بدون  يف  ال�سبعينات  مرحلة  ت�سكل  ال�سدد  هذا  ويف 

الك�ين  التاريخ  علم  اأ�سا�سا  ي�ستلهم  تاريخي  نقد  فمن  بامتياز:  نقدية  مراجعة 



32

�س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية

واجتماعيات الثقافة )عبد اهلل العروي( اإىل نقد تفكيكي ي�ؤ�س�ش لذاته انطالقا من 

فل�سفة الختالف )عبد الكبري اخلطيبي( اإىل نقد اإيدي�ل�جي ي�ؤ�سل حلداثته الذاتية 

الق�مية بالرتكيز على قيمتي العقل وال�اقعية )حممد عابد اجلابري(.  وعليه، تتحدد 

لدينا –فيما نرى- خال�ستان اأ�سا�سيتان: 

اخلال�سة الأوىل: الطابع املح�ري بل واملف�سلي ملرحلة ال�سبعينيات فيما يخ�ش 

ميالد وت�سكل ال�عي النقدي يف املغرب املعا�رش باعتبار فعل "النقد" هنا يحيل على 

روؤية تاريخية ك�نية ومفه�م فل�سفي اختاليف وقيمة اإيدي�ل�جية عقالنية. 

اخلال�سة الثانية: بقدر ما اأن هناك تباينا فيما يخ�ش م��س�ع النقد و�سبل 

و�رشورة  وامليتافزيقا  الاله�ت  ا�ستمرار  الطفرة،  و�رشورة  التاريخي  )التاأخر  املجاوزة 

دور  يخ�ش  فيما  تطابق  فهناك  التاريخي(  ال�ستقالل  و�رشورة  التبعية  التفكيك، 

مغاليني  نك�ن  لن  اإننا  بل  املاأم�لة.  اأو  اجلارية  التغيري  عملية  يف  "الثقافة" "املثقف" 
اإذا �سجلنا باأن املثقف املغربي عا�ش يف ال�سبعينات مرحلة اكتمال وتبل�ر دوره املقرر 

تاريخيا و�س��سي�ل�جيا اأي دور الفاعل النقدي املحلل واملفكك والفا�سح خلطابات 

وم�ساريع "ال�سلفية" و"الاله�ت" و"التبعية". وهذا ما �سكل –بدون جدال- ن�عا من 

التجذير للم�ساألة الثقافية وق�سية الدميقراطية يف املغرب باعتبار ما يلي:

1 - نقد اأطروحة النم�ذج/املثال يف �سيغته ال�سلفية اأو الاله�تية/امليتافيزيقية 

اأو مركزية الذات اأو الآخر. 

2 -نقد واقعة الدولة املخزنية امل�سيطرة والثقافة العاملة املهيمنة بدون اأن يعني 

الفرعية  و"الثقافات"  ذلك متاما ال�سق�ط يف اأ�سطرة واأمثلة "املجتمع املدين" 

والهام�سية. اإن ن�عا من اخلطاب الفكري العام وال�س��سي�ل�جي اخلا�ش الذي 

املجتمع  ر�سد  اإقرار  ب�سيغة  الدميقراطي  والهم  الثقايف  ال�س�ؤال  يعيد طرح 

املغربي ككل وراهنية الفرد املغربي كم�اطن للخروج من دائرة الق�س�ر التي 

نالحظ  ما  ه�  اخلطاب  نف�سه-هذا  على  بنف�سه  فر�سها  اأو  عليه  فر�ست 

بداية تبل�ره وا�ست�ائه كروؤية تن�يرية ميثل مطلب اجله�ية امل��سعة –بدون 

جدال- اأحد جتلياتها الرئي�سية. ومن هنا جزمنا باأن طرح اجله�ية امل��سعة 

املغربي احلديث  الفكر  نقلة ن�عية على م�سار تط�ر  الراهن ه�  املغرب  يف 

واملعا�رش يف منظ�ر ما ن�سميه بفكر التن�ير اجلديد واملتجدد.     
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الثقافة و�س�ؤال التنمية يف املغرب

                                                       ذ. اإدري�ش الكراوي *

وال�سيا�سي  القت�سادي  ال�سعيد  على  عميقة  حت�لت  الي�م  املغرب  يعي�ش 

واملجتمعي، تطرح على املثقف عدة اأ�سئلة، وذلك يف اإطار ظرفية تاريخية قطع فيها 

املغرب اأ�س�اطا كبرية يف الت�سالح مع ما�سيه، وقيرََّم م�ساره التنم�ي بعد اأزيد من 

خم�سني �سنة على ا�ستقالله، وفتح اأورا�سا عدة، و�سن مقربات جديدة لتدبري �ساأنه 

اأ�سئلة تطرح بحدة  العام القت�سادي، والجتماعي، وال�سيا�سي، والثقايف، والديني، 

اإ�سكالية كربى تتعلق مبدى م�ساهمة املثقف يف اإجناز هذا الأورا�ش، وبعبارة اأ�سمل 

واأدق بدور الثقافة واملثقف يف التنمية.  

ول بد هناك من التذكري ب�سيء مهم له عالقة مبا�رشة ووطيدة مب��س�ع هذه 

الندوة. ذلك اأنه خالل خمتلف احلقب التاريخية يف م�ساره التنم�ي لعبت الثقافة 

دورا حا�سما اإما يف اإجناح الإ�سالحات التي اأقدم عليها املغرب، اأو يف اإف�سالها. ول 

زالت هذه الإ�سكالية مطروحة الي�م بحدة، وهذا ما يعطي مل��س�ع هذه الندوة اأهمية 

خا�سة، هذه الإ�سكالية التي تطرح عدة اأ�سئلة ج�هرية من اأهمها: 

1 -ماذا تعني الثقافة الي�م يف عالقاتها مع التنمية ؟

* اأ�ستاذ جامعي، باحث
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2 -هل الثقافة هي كل ما يعطي معنى لل�ج�د ولله�ية وللحياة الجتماعية 

الي�مية ؟ وبالتايل ما ه� م�سدرها ؟ هل الدين، اأم الأخالق، اأم الفل�سفة، 

اأم العل�م والتكن�ل�جيا؟ اأم هي جمم�ع القيم التي تنظم احلياة الجتماعية 

الي�مية لالأفراد واجلماعات، ويف هذه احلالة هل م�سدرها ه� امل�ؤ�س�سات 

التي تنتج القيم، وعلى راأ�سها الأ�رشة، واملدر�سة، وو�سائل الإعالم، والتقنيات 

احلديثة لالت�سال، وكذا الأحزاب، وجمعيات املجتمع املدين، واملقاولة ؟ اأم 

ُد مب�جبها الق�اعد التي تدير �سل�كات  درَّ اأنها جمم�ع الق�انني والنظم التي حُتَ

الأفراد واجلماعات، وبالتايل هل م�سدرها ه� امل�ؤ�س�سات والقان�ن ؟

1 -من ينتج الثقافة الي�م ؟

2 -كيف ت�ؤثر الثقافة على التنمية ؟
التنمية هي عملية لها ما يربرها ماديا وتاريخيا تتجلى  اأن  3 -اإذا افرت�سنا 

يف مفه�مها ال�سامل يف الرتاكمات التي يحققها جمتمع معني يف مرحلة 

معينة من تاريخه يف جمالت الرثوة القت�سادية، والرفاهية الجتماعية، 

والتط�ر امل�ؤ�س�ساتي واحلق�قي، ويف التعبريات الثقافية واحل�سارية، فما هي 

اأ�سكال التعبري عنها ؟ 

والإبداع  واملعمار،  واللبا�ش،  الغذاء  وطرق  والدين،  اللغة،  يف  تتجلى   هل 

امل��سيقي وال�سعري والأدبي والفل�سفي والعلمي والتكن�ل�جي، وال�سينمائي وامل�رشحي 

والت�سكيلي، ويف اأمناط الإنتاج والتبادل ويف طرق تدبري الأح�ال ال�سخ�سية، اأي 

تدبري الختالف، الزواج، والطالق والإرث وحتى امل�ت ؟ 

 وهذه جميعها اأ�سئلة وت�ساوؤلت تق�دنا اإىل اإ�سكالية �سخمة اأكرث ج�سامة من 

هذا وذلك، ت�جد يف �سلب لقاءنا هذا وهي: ما ه� دور املثقف الي�م يف التنمية ؟

لقد قيل الكثري ح�ل هذا الدور ولقد �سبق لنا اأن خل�سنا هذا ال��سع من خالل 

اقرتاح ت�سنيف ي�ستند على وج�د اأربعة مناذج من املثقفني:

-  هناك من يرى اأن املثقف املغربي قد مت اإدماجه داخل احلقل ال�سيا�سي، حيث 

غالبية مك�نات الهيئات ال�سيا�سية الي�م تت�سكل من ثلة من النخب �سقلت 

وال�ست�سارة،  البحث،  ومراكز  اجلامعات،  مدرجات  يف  الأ�سلية  م�اهبها 

وكذا يف الهيئات الثقافية والإعالمية؛
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- وهناك من يرى اأن املثقف ي�جد يف و�سعية تاأمل اإزاء ما يعرفه املجتمع 

من حت�لت مرتبطة جلها �س�اء بتط�ر الأو�ساع وطنيا ودوليا، اأو باأزمة 

النماذج التنم�ية واملرجعيات  التي �سادت حتى حدود الثمانينات ومنت�سف 

الت�سعينات، واملتمثلة يف ال�سي�عية ال�ستالينية والليربالية املت�ح�سة؛

املرحلة  بظروف  رهينة  للمثقف  احلالية  الختيارات  اأن  يرى  ثالث  وطرف   -

التي جتتازها بالدنا، واملطب�عة باإعادة الهيكلة ال�ساملة لكل مظاهر احلياة 

من  الرتيث  به  يحذو  مما  والقت�سادية،  وامل�ؤ�س�سية  والثقافية  الجتماعية 

اأجل تعميق حتليل ما �َسُتاآل اإليه هذه املرحلة، وذلك يف اأفق حتديد م�اقفه 

اإزاءها؛

اإىل  اأدت  فردانية  نزعة  داخل  ان�ساق  املثقف  اأن  يرى  اآخر  واأخريا هناك طرف 

املجتمع  اإزاء هم�م  الالمبالة  �سل�ك  اإىل  وبالتايل  ال�س�ق  قان�ن  احت�اءه من طرف 

وتنميته.  

الي�م  يعي�ش  املغربي  املثقف  اأن  نعتقد  فاإننا  واردة،  احلالت  هذه  كانت  فاإذا 

خما�سا من ال�سعب التنب�ؤ مبا قد �سيت�لد عنه.  

فاإن  املطلق،  التعميم  امل��س�عي يحتم علينا جتنب  التحليل  فاإذا كان  وعليه، 

حتديات املرحلة تتطلب منا جميعا لي�ش اإ�سدار اأحكام قيم، بل التاأثري على جمريات 

الأحداث وهذا خدمة للق�سايا الكربى للبالد.  

ويف هذا الإطار فاإن املثقف املغربي مطالب بالقيام برثوة هادئة ق�امها:

العامة  واليقظة  ال�طني،  والنب�غ  اجلماعي،  الذكاء  تق�ية  يف  -امل�ساهمة   1

للمجتمع من اأجل تق�ية اأ�س�ش مناعته الداخلية واخلارجية، وهذا من خالل 

امل�ساهمة يف بل�رة فكر ا�سرتاتيجي وطني من �ساأنه اأن ي�ساعد على الإجابة 

عن الأ�سئلة والتحديات والق�سايا الكربى املرتبطة بالتنمية، حمليا وجه�يا 

ووطنيا.  

2 - م�سائلة الذات من خالل م�سائلة املجتمع والدولة بهدف حتديد م�س�ؤوليات 

واأدوار كل طرف يف اإطار من التكامل ال�ظيفي ال�طني بني كل مك�نات 

الأمة وكل جهاتها.  
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3 -فتح اأورا�ش جديدة للمجتمع عرب اللت�ساق بهم�مه وامل�ساهمة يف تعبئته 

القرب  على  مبنية  مقاربة  التنمية من خالل  بق�سايا  املرتبطة  املجالت  يف 

والإن�سات وامل�ساركة.  

4 -اإزعاج اأم�ر ال�قائع عرب الإبداع واخللق والتجريب واأخذ املبادرة حمليا، 

وطنيا ودوليا على كافة الأ�سعدة املن�طة بدور املثقف كفاعل يف التنمية.  

املجتمع ومن خالله طبقا لأخالقيات، منطلقها  5 -زرع دينامية من داخل 

ال�سع�ر بامل�س�ؤولية التاريخية اإزاء املجتمع وتنميته، وهدفها الأ�سمى البحث 

عن احلقيقة مهما كانت طبيعتها ومهما تطلبت كلفتها من ت�سحيات.  

اأ�سكال  كل  من  املغربي  الإن�سان  اإىل حترير  ت�سعى  ثقافة  زرع  اأخريا،  -ثم   6

�ل دون متكينه من  القي�د التي تكبل حريته، وتكبح طاقاته اخلالقة، وحَتُ

النخراط وامل�ساركة يف اإجناز الختيارات اجل�هرية التي ر�سمتها، وت�حدت 

ح�لها كل مك�نات الأمة، وعلى راأ�سها التحديث القت�سادي، والدمقرطة 

ال�سيا�سية، والت�سامن الجتماعي، والنفتاح اخلارجي املتحكم فيه، والت�سبث 

بال�حدة الرتابية وباله�ية الأمازيغية، العربية، الإ�سالمية، الإفريقية، والأورو 

مت��سطية.  

رماد  يحت�سنها  التي  اجلمرة  كتلك  نتمثله  فاملثقف  الت�س�ر،  هذا  انطالقا من 

الزوابع  حت�ل  دينامية  اإىل  تفاعالتهما  اأدت  كلما  به  التحمت  كلما  والتي  املجتمع 

والتغريات اإىل �سعلة اإن ا�ستطاع املثقف تاأطريها، وت�جيها واحت�ائها من اأجل ا�ستثمار 

مق�ماتها، ي�سبح من �ساأنها اإنارة طريق املجتمع برمته، تاريخا وح�سارة، ح�ل اآورا�ش 

التح�ل الن�عي والتغيري الر�سني، م�ساهما بهذا يف عجلة التاريخ، ويف ر�سم م�ساريع 

جمتمعية ومناذج تنمية رائدة.  

ملكانة  والعميق  احلقيقي  ال�طني  البعد  نظرنا  يف  يكمن  الأفق،  هذا  ف�سمن 

املثقف يف املجتمع، ولدوره يف التنمية املحلية واجله�ية وال�طنية.  

    



اجلل�سة الثانية

اله�ية ال�طنية واخل�س��سيات اجله�ية : 

التكامل يف التعدد وال�حدة يف التن�ع

 

مب�ساركة:

	ذ.  م�سطفى امل�سناوي، 
	ذ.  عبد الكرمي اجل�يطي، 

	ذ. حممد وقيدي، 

�سري اأ�سغال  اجلل�سة:

	ذ.  ن�رالدين اأفاية.  
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الثقافة املغربية: 

جدلية املركز والهام�ش

م�شطفى امل�شناوي*

يحيلنا كل نقا�ش عن الثقافة والدميقراطية املحلية، وبال�رشورة، على العالقات 

عق�د  طيلة  تع�دنا،  اأننا  ذلك  الأطراف(؛  )اأو  بالهام�ش  للمركز  واملحتملة  املمكنة 

الفرز  الثقايف يحدد فيه املركز مقايي�ش  الزمن على تدبري مركزي لل�ساأن  ط�يلة من 

و�سلم الأول�يات بالن�سبة لالأطراف؛ كما ميار�ش ن�عا من الفتنة اأو اجلذب على نخبها 

اإىل املركز )وما ي�ساحبها من تفتح  الهجرة "  بحيث جتد نف�سها م�زعة بني نزوع " 

وحتقيق للذات( اأو العي�ش بح�رشة البقاء بعيدا عن الأ�س�اء والعي�ش و�سط " �سخب 

العامل".

�سحيح اأن "املركز" مل يكن ثابتا عرب ال�سن�ات واأنه خ�سع لن�ع من تبادل امل�اقع 

باملغرب، يف وقت من الأوقات، ه�  بينه وبني الأطراف )حيث كان "مركز الثقافة " 

مراك�ش، ثم حت�ل بعدها اإىل مكنا�ش ثم فا�ش، لي�ستقر ابتداء من اأواخر خم�سينات 

*كاتب
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عندنا  املركز  اأن  كذلك  و�سحيح  البي�ساء(؛  الدار  الرباط-  املا�سي يف حم�ر  القرن 

ي�سبح جمرد " هام�ش " باملقارنة مع " مراكز كربى " ) القاهرة وبريوت، يف وقت من 

الأوقات، اأو باري�ش ( هي، بدورها، ه�ام�ش ملراكز ثقافية اأكرب؛ اإل اأن ذلك مل مينع " 

املركز "، حيثما كان، من ممار�سة دوره بكل فعالية.

واإذا كانت بع�ش "الأطراف" قد عرفت يف ال�سن�ات الأخرية ن�عا من احلي�ية 

على م�ست�ى تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية متميزة )خا�سة على م�ست�ى امل��سيقى 

ما يقف  مركزا "  والفن ال�سابع(؛ فاإن املالحظ املتمعن �رشعان ما ي�سجل اأن هناك " 

خارجيا )باري�ش،  مركزا "  املحلي، كما قد يك�ن "  املركز "  خلفها، قد يك�ن ه� " 

مثال(.

ما  اإىل  تتعداه  بل  امل�ست�ى،  هذا  على  والهام�ش  املركز  بني  العالقة  تقت�رش  ل 

ا�سمه  مركز  مع  باملقارنة  هام�ش  عندنا جمرد  الثقافة  تعترب  حني  وذلك  اأهم؛  ه� 

ال�سيا�سة.

لقد اعتربت الأحزاب ال�سيا�سية املغربية التقليدية جمرد تابع اأو ملحق لل�سيا�سة 

)لذلك كان عاديا اأن جند "مالحق ثقافية " اأ�سب�عية ت�سدرها اجلرائد احلزبية الي�مية، 

ومل يكن  �سمن اأفق التفكري احلزبي اأن جند يف ي�م من الأيام جملة ثقافية ت�سدر 

ملحقا �سيا�سيا( �سالح للمناورة يف حال املعار�سة، اإل اأنه ميكن التخلي عنه ب�سه�لة 

مبجرد النتقال اإىل ممار�سة احلكم.

واملثري الالفت لالنتباه هنا اأن كثريا من املثقفني �رشعان ما �ساروا خا�سعني لهذا 

املنطق معلنني ا�ستعدادهم للتخلي عن �سلطتهم املعن�ية الدائمة طمعا يف ممار�سة 

�سلطة �سيا�سية عابرة، اأو القرتاب منها على الأقل؛ ال�سيء الذي قاد اإىل تكري�ش 

جمم�عة من الأخطاء الثقافية وال�سيا�سية معا، على راأ�سها الدخ�ل يف لعبة تقدمي 

اأج�بة �سيا�سية على ق�سايا هي ثقافية بالأ�سا�ش.

لقد بدا املثقف املغربي وكاأنه يح�ش بال�سعف واحلرج حني ي�سائله رجل ال�سيا�سة 

اأن يجروؤ على طرح  ال�سيا�سي؛ وذلك دون  انتمائه  )اأو رجل احلزب، حتديدا( عن 

ال�س�ؤال املعك��ش: وماذا عن "النتماء" الثقايف لرجل ال�سيا�سة؟ ملاذا يك�ن على املثقف 
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اأن يح�رش التظاهرات احلزبية ول يك�ن على ال�سيا�سي اأن يح�رش التظاهرات الثقافية؟ 

الهام�ش،  ي�سكن  اأن  لنف�سه  اختار  املغربي  املثقف  لأن  ال�س�ؤال  هذا  ل ميكن طرح 

واأن ي�سل�ش قياده لرجل ال�سيا�سة الذي �سار ي�سكن املركز: اإما عن خ�ف اأو طمع 

الأح�ال  تلك جمتمعة. ويف جميع  اأو عن كل  النف�ش؛  ثقة يف  اأو ه�سا�سة وعدم 

يك�ن قد تخلى عن مهامه و�سار عاجزا عن لعب دوره وامل�ساهمة يف تنمية البالد 

وحتديثها وتقدمها.

)اأي  ثقايف  طابع  ذات  هي  املغرب  يف  حاليا  املطروحة  الأ�سئلة  من  كثريا  اإن 

تقت�سي اأج�بة ثقافية(، وحني يجتهد ال�سيا�سي يف البحث عن اأج�بة عليها فاإنه يبقى 

منح�رشا ب�جه عام �سمن م�ست�ى"تدبري الي�مي"، مبا يجعلنا، يف النهاية، اأما اأج�بة 

م�ؤقتة ميكنها اأن تعمل، اأحيانا، على تعقيد الأ�سئلة بدل تقدمي حل�ل فعلية لها.

لناأخذ على �سبيل املثال "�س�ؤال التطرف": اإن رجل ال�سيا�سة يعتقد اأن اجل�اب 

العملي على هذا ال�س�ؤال يتمثل يف �سقني: �سغل الف�ساء الثقايف والفني بالأن�سطة 

جهة،  من  املتطرف  الفكر  تبني  وبني  بينها  وحت�ل  ال�سبيبة  فراغ  وقت  متالأ  التي 

الفرن�سية يف  اأهمية متزايدة للغة  اإيالء  اأخرى، مع  العربية، من جهة  اللغة  وتهمي�ش 

الت�ا�سل والإعالم.

املالحظ اأن ال�سق الأول من اجل�اب ل مي�سي اإىل ما ه� اأبعد من ال�سغل امل�ؤقت 

للف�ساء، ول يطرح الرد الثقايف املنا�سب وه� �رشورة العمل مبنتهى اجلدية واحلزم 

على حماربة الأمية، اإ�سافة اإىل دعم القراءة لدى ال�سباب وحت�يلها اإىل قيمة اأ�سا�سية 

يف املجتمع ) على اأ�سا�ش اأن ال�سبب الثقايف للتطرف، اإن �سح التعبري، ه� اجلهل(؛ 

كما اأن ال�سق الثاين للج�اب ل يطرح النتيجة العملية خليار دعم لغة اأجنبية )هي، 

ف�ق ذلك، من اأ�سعف لغات العامل الي�م( وهي خلق جمتمع ف�سامي )�سكيزوفريني( 

ل يعرف اأفراده كيف يت�ا�سل�ن ل مع بع�سهم بع�سا ول مع العامل.

اإن التحدي الفعلي املطروح يف هذا املجال ه�: كيف جنعل حتديث جمتمعنا 

)الذي نطمح جميعا اإليه( يتحدث اللغة العربية؛ وذلك انطالقا من حقيقة تتمثل يف 

حمدودية جمالت املعرفة املفت�حة اأمام القارئ املغربي باللغة العربية )حيث تقت�رش 

الكتب املت�فرة، عامة، على الأدب والتاأويل الديني والإيدي�ل�جيا(؛ بخالف املجالت 
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اأخرى  اأجنبية  )وخا�سة منها الإنكليزية(. ومرة  املغربي بلغات  القارئ  اأما  املفت�حة 

فاإن اجل�اب الثقايف على هذا ال�سق ل ميكنه اإل اأن يذهب باجتاه العمل على ت�فري 

والجتماعية  الإن�سانية  والعل�م  والفكر  الثقافة  يف  امل�ؤلفات  اأهم  من  دائمة  مكتبة 

وو�سعها رهن اإ�سارة القارئ املغربي  باأ�سعار رمزية.

املركز  الت�ازن بني  ن�عا من  يقيم  اأن  نف�سه،  ال�قت  �ساأن هذا اجل�اب، يف  من 

الثقافية  الف�ساءات  خلق  �رشيطة  لكن  واملعرفة؛  الثقافة  اإىل  ال��س�ل  والأطراف يف 

املالئمة على م�ست�ى هذه الأخرية، وذلك على �سكل مركبات تت�سمن قاعات للعر�ش 

للعرو�ش  وقاعات  وامل�رشح،  للم��سيقى  ومعاهد  وامل��سيقى(،  وامل�رشحي  )ال�سينمائي 

الت�سكيلية، اإ�سافة اإىل مكتبات عامة.



43

�س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية

الرثاء الثقايف وتعدده

 يف خدمة التنمية بجهة تادال ـاأزيالل

ع. الكرمي جويطي*

رغــم اأن جهــة تـــــادل لي�ســــت متجان�سة من حيث الت�ساري�ش )�سهل، ه�ساب، 

اأندل�سي�ن،  دير، جبال. .( ومل تكن كذلك �سكانيا )اأمازيغ، عرب، ع�سرية يه�دية، 

اأفارقة( فاإنها �سكلت وعرب التاريخ اإقليما قائم الذات يت�سع اأو يتقل�ش جماله لكنه 

الكيانات  اأحد  البعيدة  الأزمنة  ومنذ  منه  بخ�سائ�ش مميزة جعلت  يظل حمتفظا 

التاريخية ملغرب الأقاليم واجلهات والإمارات كيان �سكل وبح�سب العديد من امل�ؤرخني  

التاأثري الأكرث عمقا على تط�ر الدولة املغربية عرب التاريخ.  

ت�جد جهة تادل يف القلب اجلغرايف والب�رشي والقت�سادي للمغرب ومتتلك 

م�ؤهالت كربى فهي خزان املغرب للماء )�سبعة �سدود( وعرفت اأول جتربة �سق�ية يف 

املغرب احلديث )املدار ال�سق�ي ل�سهلي بني م��سى وبني عمري( وبها �ساكنة ن�سطة 

ال�طني. و�رشع منذ  الناجت اخلام  الفالحة والهجرة م�ساهمة مهمة يف  ت�ساهم عرب 

�سن�ات يف ا�ستغالل خمزونها الكبري من الف��سفاط والذي له قيمة اإ�سرتاتيجية �سيظل 

املغرب من خاللها يتب�اأ مكانة الفاعل الأول يف املجال على ال�سعيد العاملي. هذه 

*مدير جع�ي ل�زارة الثقافة بتادل اأزيالل، باحث
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اخل�سائ�ش واملميزات وامل�ؤهالت الثابتة واملتح�لة، دفعت يف 1924 غ�تييه ليقرتح على 

�سلطات احلماية، مبا اأن املغرب ظل لقرون يراوح بني مراك�ش وفا�ش ينتظر عا�سمته 

احلقيقية، باأن حت�ل عا�سمة اململكة اإىل �سفاف نهر اأم الربيع يف مكان مدينة داي 

ال�سهرية اأي مدينة بني مالل.  

لنتخيل، جمرد اخليال، ل� اأخذت ال�سلطات احلماية بهذا القرتاح لتغري قدر 

قدر  اأحيانا  ي�سبه  الأمكنة  قدر  اإن  الي�م.  ن�سهده  عما  تاما  تغريا  التاديل  املجال 

الأ�سخا�ش اإن اأ�ساع�ا فر�سة ي�سعب اللحاق بها اأو تداركها.  ل� حدث هذا ملا كان 

املجال التاديل، �سهال وجبال، يعي�ش اأزمة خانقة ومت�ا�سلة كان اأحد خمارجها امل�ؤملة 

اخلارجية، هجرة  الهجرة  نح�  ال�سابة  العاملة  اأيديه  يطرد  املجال �سار  اأن هذا  ه� 

قان�نية وغري قان�نية، انتهت مبئات ال�سباب غرقى يف مياه الب�غاز. من مظاهر هذه 

الأزمة اأن هذا املجال الغني جدا، ت�جد فيه اأفقر اجلماعات القروية باملغرب بح�سب 

م�ؤ�رشات التنمية الب�رشية، وبه مدن تعرف اختاللت عمرانية كبرية، وتفتقر لأب�سط 

ف�ساءات اإنتاج وتداول قيم املدينة وجماعات مازالت تطارد كحلم احلاجيات الأولية 

التنم�ية  امل�ؤ�رشات  اأن ب�ؤ�ش  من ماء م�رشوب وكهرباء و�رشف �سحي وتطبيب غري 

وواقع احلال ل يحجب غنى الن�سيج الثقايف باملجال التاديل الذي عرف وعرب التاريخ 

تالقحا وتخ�سيبا متبادل بني كل مك�ناته القاعدية وبني املك�نات ال�افدة اأو العابرة 

مما جعل هذا املجال. يلعب الأدوار الأوىل يف ت�سكيل وبناء الثقافة املغربية، فاإن كان 

التعدد الثقايف مطمحا جلهات اأخرى. فاإنه باملجال التاديل حقيقة قاطعة جت�سدت 

عرب ثنايا وتال فيف التاريخ وخلقت هذا الغنى الثقايف الذي يتمظهر يف املك�نات 

الثقافية املادية وغري املادية.  

ولكن كيف تدبر املجال التاديل تعدده وكيف رعى هذا التعدد املركز وجعل منه 

عن�رشا اإيجابيا فعال يف بناء ه�ية اجلهة كاأحد الكيانات يف التاريخ املغربي. مل يخل� 

تاريخ املجال بطبيعة احلال من �رشاعات دامية ونزاعات مريرة على الأرا�سي واملاء. 

غري اأن هذه ال�قائع كانت ا�ستثنائية يف �سريورة من الندماج والتكامل والتعاون. 

ال��سائط وامليكانيزمات  اأهل تادل لبتكار جمم�عة من  املكان  لقد دفعت عبقرية 

والف�ساءات امل�سرتكة جلعل التعدد والختالف عن�رش ق�ة ورافعة مناء ولي�ش عن�رش 

هدم وفرقة. لعل اأهمها ميكن فيما يلي :
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 1-  اإقامة الأحالف واملعاهدات وامل�اثيق وخ�س��سا بني �ساكنة ال�سهل و�ساكنة 

هذه  ال�ستاء.  ف�سل  يف  بقطعانها  ال�سهل  الأخرية  هذه  لنتجاع  اجلبل 

املخزن  اأن  الق�ة بحيث  تاظا. وكانت من  اأو  ت�سمى طاطا،  كانت  احلالف 

تدخل مرارا وبعنف لك�رشها ومل ينجح.  

2 -الأ�س�اق العامرة والتي كانت ت�ؤمن التجارة العابرة لل�سحراء بني اجلن�ب 

وال�سمال وتنظم التجارة بني اجلبل وال�سهل. وقد �سكلت الأ�س�اق جمال 

والثمتالت  الأفكار  لتبادل  واإمنا  املادية فح�سب  لتبادل اخلريات  حي�يا ل 

والرم�ز. وقد لحظ كل الرحالة الكبار الذين زاروا املنطقة كرب واأهمية اأ�س�اق 

تادل.  

3 -الزوايا املنت�رشة على ط�ل الدير. قد عرفت تادل بكرثة اأوليائها ال�ساحلني 

وبالإ�سافة  الزوايا  هذه  باملغرب،  الت�س�ف  مراكز  اأهم  من  تعترب  اأنها  حتى 

وعابري  للمع�زين  املاأوى  كتاأمني  الجتماعية  والرعاية  التعليم  ل�ظائف 

ال�سبيل كانت تق�م ب�ظيفة حتكيمية بني الفرقاء وترعى العه�د وامل�اثيق بني 

املك�نات القبيلة للمجال وت�سكل ف�ساء م�سرتكا للجميع.  

واملاء  الأر�ش  على  ال�رشاع  يف  وحمايدة  ن�سطة  مهمة  يه�دية  -ع�سرية   4

تق�م بدور ال��ساطة وخ�س��سا يف جمال التجارة بعديد العطارين الذين 

يج�ب�ن ال�سهل واجلبل وينقل�ن امل�سن�عات واملنت�جات بني خمتلف القبائل 

واملناطق. 

الت�ساكن  حلمة  ت�ؤمن  كانت  م�سرتكة  واأعراف  وعادات  وطق��ش  -�سعائر   5

�سجرة،  اأو  عني  تقدي�ش   : املجال  مك�نات  كل  بني  والروحي  الجتماعي 

الحتفال بالأعياد باأ�سكال متماثلة.  

مدن  تاأ�سي�ش  وعرفت  ومتازج  متا�ش  خط  �سكلت  التي  الدير  -منطقة   6

بداخلها  املدن �سهرت  مثال، هذه  دمنات  كمدينة  ال�سحيقة  الع�س�ر  منذ 

الإنتاج  اأمناط  وكذا  املختلفة  العي�ش  واأمناط  املتباينة  الب�رشية  املجم�عات 

املعروفة اآنذاك وكانت بحق ب�ثقة ل�سهر خربات وجتارب وروؤى �ساكنة تادل 

وت�سكيل �رشب من ال�حدة داخل التعدد.  

التعدد  لرعاية  امل�سرتكة  والف�ساءات  وامليكانيزمات  ال��سائط  هذه  -كل   7

وحت�سينه خلقت الغنى الثقايف الذي عا�سه املجال التاديل والذي جعله منه 
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وبحق اأحد املختربات الكربى ملا يعتمل يف املغرب من حركية تاريخية بل انه 

�ساهم يف تاأ�سي�ش العديد من الأ�سكال الفنية والتيارات الثقافية التي انت�رشت 

بعد ذلك يف كل رب�ع اململكة الأمر الذي جعل النرتب�ل�جيا ال�ستعمارية 

ت�يل عناية خا�سة للجهة وتتخذ منها جمال للبحث ولال�ستق�ساء والربهنة 

متثل  بقيت  عزلتها،  وبحكم  لأنها،   .). لوو�ست.  بيلري،  م�نتان،  )دوتى، 

املغرب العميق الذي مل تفاجئه بعد حت�لت التحديث الكربى، و�ساأ�ستعر�ش 

ويف عجالة بع�ش مالمح الغنى الثقايف باملجال التاديل.  

- امل�ساهمة يف تاأ�سي�ش جتربة الت�س�ف املغربية ب�سقيها ال�سعبي والعامل، ممار�سة 

وتاأليفا. فقـد عرفت تادل باأر�ش الأولياء وال�ساحلني، يق�ل العبدوين : »اإن 

اأكرث بالد اهلل اأولياء تادل يف الغالب. اإن الأولياء يفرون اإليها من اأوطانهم 

امل�ؤرخني  ال��سطى(. ولعل  العق�د  )يتيمة  املرعى«.   بلد  اإىل  الإبل  تفر  كما 

للتجربة ال�س�فية يف املغرب يعرف�ن الأهمية الكربى لكتاب الت�س�ف لرجال 

الت�س�ف لي��سف بن يحى التاديل اأوما ي�سمى بالت�س�ف ال�سغري الت�س�ف يف 

رجال ال�سادات اأهل الت�س�ف لعبد الرحمان ال�س�معي وكتاب املعزى لأحمد 

تاريخ  عرف  ملا  ل�لها  التي  الكتابات  من  وغريها  ال�س�معي.  القا�سم  بن 

احلركة ال�س�فية يف �سم�ليته.  

- اأعطى املجال التاريخي لالأدب املغرب اأكرب �سعرائه على الإطالق: اأب� العبا�ش 

اجلراوي �ساعر اخلالفة امل�حدية، وعبد العزيز  الف�ستايل �ساعر وم�ؤرخ وكاتب 

الدولة ال�سعدية كما اأعطى اأحد الأعالم الكبار يف فن امللح�ن الفقيه العمريي. 

ويكفي اأن اأذكر بالن�سبة لل�سعر ال�سف�ي ال�ساعرة الأمازيغية مريريدة نايت 

اأعتيق �ساعرة قرية مكداز التي اأ�سبحت لها �سهرة عاملية بعد ترجمة اأ�سعارها 

و�سدورها يف كتاب بالفرن�سية : " اأ�س�ات ت�ساوت " كتب مقدمته الرئي�ش 

ال�سينغايل الراحل �سنغ�ر.  

املجال  باأن  الغطاء"  ك�سف  امل�ؤ�س�ش"  كتابه   الإدري�سي يف  اإدري�ش  يعترب   -

بدويا ورع�يا ج�سد  فنا  باعتباره  العيطة  لفن  م�ؤ�س�سا  التاديل كان ف�ساء 

تاريخ البادية املغربية. وميكن مالحظة ثراء وتن�ع الأمناط الغنائية )اأحيدو�ش، 

اأح�ا�ش، الدقة الدمناتية، عبيدات الرمى( واأحيانا فرادتها مثل ب�غانيم يف 

اآيت ب�كماز.  .  .  
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- ثراء وتن�ع الطراز املعماري بني ق�سبات الدير وخمازن اجلبل اجلماعية، وه� 

معمار جمع بني عبقرية الطراز املعماري لتافياللت وكمال العمارة الرومانية 

والعمارات  اأوجكال  وخمازن  الزيدانية  وق�سبة  الإ�سماعيلية  الق�سبة  ولعل 

ال�ساهقة يف مكداز ت�سهد على عظمة ومتيز املعمار التاديل.  

ثراء وتن�ع الن�سيج باملجال التاديل، ذكر اأب� احل�سن ال�زان يف كتابه "و�سف 

باأن بران�ش مدينة ف�ستالة كانت تباع يف اإيطاليا وهذا دليل على  اإفريقيا " 
ج�دة ما كانت ينتجه املجال وعلى ال�سالت التجارية الدولية التي كانت له. 

ن�سيج املجال التاديل متن�ع ومتميز )الهدون املاليل، الزربية اجلبلية، زربية 

اأبي اجلعد.  .  .( ولعل اأكرب جناحات هذا الن�سيج اعتبار اجللباب البزي�ي 

زيا وطنيا.  

ال��سم  اأمناط  اأي�سا يف  وميكن مالحظة هذا الرثاء والتن�ع يف كل الأ�سكال. 

واحللي واأ�سكال الفرجة واخلزف واألعاب الأطفال و�سن�ف الأكل.  

الفالحي  غناها  ي�ساهي  التاديل  املجال  ثقافة  وتعدد  غنى  اإن  الق�ل  ميكننا 

وغنى م�اردها املائية، ومبا اأن اأحد التيارات الكربى لل�سياحة العاملية �سار يتمثل يف 

ال�سياحة الثقافية فاإن جلهة تادل/اأزيالل م�ستقبال واعدا يف جمال التنمية ال�سياحية 

من �ساأنه اأن ميكنها من ا�ستقطاب اآلف ال�سياح �سن�يا �رشيطة ما يلي :

1 -احلفاظ على الرتاث الثقايف وذلك عرب �سيانته وترميمه.  
2 -دمج هذا الرتاث يف روؤية جديدة وذلك باإعطائه وظائف جديدة تتما�سى 

مع حاجيات التنمية.  

3 -جرد الرتاث الثقايف باجلهة وت�ثيقه من خالل خلق مركز للت�ثيق ت�كل له 
مهام اإعداد درا�سات واأبحاث ح�ل مك�نات ثقافة اجلهة.  

4 -تي�سري ال�سبل اإىل ال��س�ل اإىل املناطق املنعزلة.  
5 -خلق بنية ا�ستقبال لئقة.  

6 -خلق متحف جه�ي ومتاحف �سغرية بكل مدن اجلهة.  
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الدميقراطية، اجلهة، والت�ازن املجتمعي

                                                  حممد وقيدي*

ت�ؤطر املفاهيم الثالثة التي و�سعناها عن�انا لهذا البحث الإ�سكالية التي �سنتناول 

م��س�عنا من خاللها. ون�سري منذ البداية اإىل اأن هذه املفاهيم متكاملة لأن ال�قائع 

التي �سن�ستند اإليها يف فهمها مرتابطة على عدة م�ست�يات. ومن جهة اأخرى، فاإن 

العالقة بني املفاهيم التي �سن�ستخدمها لي�ست ذات اجتاه واحد ، اأي عالقة حتديد اأو 

تبعية، بل ما بينها ه� عالقات متبادلة ت�سمح لنا بامل�سي يف التحليل من كل واجد 

منها اإىل املفه�مني الآخرين. وبعبارة اأخرى، لي�ش لدينا اأ�سبقية لأي واحد من تلك 

املفاهيم لأن بع�سها ي�جه الفكر نح� بع�سها الآخر.  

     1( يف التوازن املجتمعي 

حيث يتعلق الأمر لدينا باملجتمع، فاإننا لن ناأخذ باأب�سط دللت الت�ازن، اأي 

الق�ل باأنه يعني تعادل بني الق�ى الطبيعية. فما يهم يف ت�جه م��س�عنا لي�ش ه� 

وندرك  املجتمعي،  ال�اقع  يف  الدينامية  مظهر  نح�  بحثنا  �سن�جه  حيث  التعادل، 

الت�ازن ون�ستخدمه من منظ�ر هذا الت�ازن.  

*ا�ستاذ جامعي



50

�س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية

تبدو الدللة البي�ل�جية والنف�سية اأقرب اإىل ما نريد العمل يف �س�ئه من حيث 

اأجل غاية  الع�س�ية من  ال�ظائف  بكيفية متكاملة بني  التفاعل  فيها  الت�ازن  يعني 

هي احلياة، يف احلالة البي�ل�جية، والنم� يف احلالة النف�سية والعقلية. وما تفيدنا به 

الدللة البي�ل�جية والنف�سية للت�ازن ه� الن�سجام يف اأداء ال�ظيفة بدل من الكم اأو 

الق�ة اللذان يحالن على معنى التعادل. ن�ستفيد يف هذا امل�ست�ى اأي�سا اأن الت�ازن 

لي�ش حالة ثابتة ودائمة لأن هناك اختاللت تقع يف ال�ظائف، فيلزم عن ذلك فعالية 

ل�ستعادة الت�ازن واإعادة التنظيم الذاتي يف بع�ش الأحيان. وه� ما يعني يف حياة 

اجل�سم احلي، كما يف احلياة النف�سية، وج�د جدل م�ستمر بني الت�ازن والختاللت 

احلادثة، و�رشورة فعل م�ستمر لإعادة الت�ازن اأو لإ�سفاء الت�ازن من جديد. 

يبدو املجتمع يف احلالة التي نتحدث عنه فيها ب�سيغة الت�ازن اأقرب اإىل الكيانات 

البي�ل�جية والنف�سية منه اإىل كل واقع فيزيائي. ففيه ت�ازن واختالل، وه� يف حاجة 

م�ستمرة اإىل العمل من اأجل ا�ستعادة الت�ازن فيه، لأن احلياة تت�قف على هذا العمل 

امل�ستمر.  

املجتمع مك�ن من مك�نات ب�رشية خمتلفة لها فعاليتها يف املجتمع، والت�ازن 

املجتمعي ه� اأن تك�ن لهذه املك�نات املجتمعية، و�سمنها لالأفراد الذين ينتم�ن اإليها، 

ال�رشوط التي ت�سمح لهم باحلياة وباأداء ال�ظائف املجتمعية التي ترجع اإليهم. ويختل 

هذا الت�ازن عندما تغيب اأو ت�سعف تلك ال�رشوط. وهناك ميكانزمات متن�عة داخل 

املجتمع للحفاظ على الت�ازن اأو ل�ستعادته عند حدوث اختاللت.  

الت�ازن املجتمعي حالة مطل�بة بالن�سبة لكل جمتمع هي التي تتاح فيها لكل 

املك�نات الب�رشية وامل�ؤ�س�ساتية ال�رشوط التي ت�سمح لها بالفعل يف ال�سريورة العامة 

للمجتمع.  لكن، خارج اإطار كل خطاب امتداحي يحيط به املجتمع نف�سه بق�سد 

على  املجتمعات  حياة  اأن  يربز  التاريخ  فاإن  م�ستقر،  ت�ازن  حالة  يف  نف�سه  اإظهار 

التي جند لها تعبريات خمتلفة عنها لدى  اختالفها ل تخل� من مظاهر الختالل 

املك�نات املختلفة للمجتمع.  

عن  فيها  مطروحا  ال�س�ؤال  الختاللت جتد  عن  التعبريات  نبحث يف  عندما 

عالقتها هي ذاتها بتلك الختاللت. وقد اختلفت هذه املظاهر من حيث حجمها 

مدى  حيث  من  ثم  عنها،  الناجمة  والع�اقب  ق�تها  حيث  ومن  للمجتمع،  بالن�سبة 
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قدرتها على اخلروج باملجتمع من اختاللته وا�ستعادة الت�ازن فيه. فتاريخ املجتمعات 

يتحدث يف كثري من الأحيان عن ث�رات قامت من اأجل ا�ستعادة الت�ازن اإىل املجتمع، 

الث�رة  ثم  رو�سيا،  والث�رة يف  ع�رش،  الثامن  القرن  الفرن�سية يف  الث�رة  منها  ونذكر 

امل�رشية.  لكن هذا ال�سكل من الأحداث يك�ن ه� ذاته نتيجة لالختاللت القائمة 

يف املجتمع يف زمن حدوثها، كما اأن وق�عها ل يك�ن ممكنا دائما يف املجتمعات 

املختلفة. وهناك مظاهر احتجاج اأقل مما ذكرناه، لأنها قد تك�ن احتجاجات قطاعية، 

مثل الت�قف عن العمل يف قطاع معني لالإنتاج، اأو احتجاجات تهم جهة معينة يف 

اأي بلد نتيجة لبع�ش امل�سكالت اخلا�سة.  

لي�ش باإمكاننا يف حدود هذه الدرا�سة امل�سي يف اأ�سكال ال�عي بالختالل يف 

املجتمع، وعن التغيريات التي تنجم عنها يف اإطار الت�جه نح� ا�ستعادة الت�ازن اإليه، 

علما باأن ال�س�ؤال مطروح اأي�سا ح�ل الختاللت الناجتة عن تلك الظ�اهر نف�سها. 

فهذا الأمر يف حاجة اإىل درا�سات مدققة لأ�سكال الختاللت احلادثة يف املجتمعات، 

ومليكانيزمات ا�ستعادة الت�ازن فيها. غايتنا حم�س�رة يف اإبراز �رشورة ال�عي بقيمة 

ت�ازن املجتمع يف حياته ويف �سريورته الطبيعية.  وتقت�سي هذه الغاية البحث عن 

املظاهر الأ�سا�سية للت�ازن والختالل.  

اأول من وج�د تعاقدات جمتمعية عامة، واأخرى متفرعة عنها، ل�سمان  لبد 

ا�ستقرار املجتمع وت�ازنه. فاملجتمع الذي تنتفي اأو ت�سعف فيه التعاقدات املجتمعية 

اختالل،  حالة  يك�ن يف  ال�احد  املجتمع  يف  امل�سرتكة  احلياة  بف�سلها  تنتظم  التي 

ولي�ش يف حالة ت�ازن. وهذا ه� حال املجتمعات التي ت�سبح  فيها التعاقدات عر�سة 

لالخرتاق من طرف فئات اأو جهات من املجتمع. ويك�ن املجتمع يف مثل هذه احلالة 

يف حاجة اإىل ميكانزمات تنظيمية و�سل�كية ل�ستعادة الت�ازن

هناك م�ساألة اأخرى تدخل �سمن ما نتحدث عنه، وهي التعاقد املجتمعي ح�ل 

الت�افق داخل املجتمع على حد  اأنه ينبغي  م�ست�ى احلياة وكيفيتها. ونق�سد هنا 

التعاقد ه� ما  له. مثل هذا  املالئمة  الأج�ر  اأدنى من  ي�ازيه حد  اأدنى من احلياة 

يكفل للجميع �سمان احلد الأدنى من الإمكانيات املادية التي ي�ستطيع بها كل فرد 

من املجتمع تلبية حاجاته الأ�سا�سية التي ترتبط بها حياته. اأما عك�ش هذا ال��سع، 

فه� ال��سع الذي تتعاظم فيه الفروق بني الفئات املجتمعية. فحني ت�سبح الف�ارق 
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معطاة لكل مالحظة لل�اقع املجتمعي، وحني ي�سبح جزء من ال�سكان دون التمكن 

من احلاجات الأ�سا�سية للحياة، ي�سبح ال��سع املجتمعي فاقدا للت�ازن وال�سطرابات 

ي�سرية احل�س�ل. لذلك نرى اأن �سيا�سات املجتمع ينبغي اأن تتجه بال�رشورة اإىل العمل 

من اأجل �سمان احلد الأدنى للحياة بالن�سبة لكل م�اطن، كما اأنه يك�ن عليها العمل 

با�ستمرار من اأجل حت�سني و�سع الفئات الكبرية من النا�ش ل�سمان ا�ستقرار املجتمع 

وت�ازنه.  

اآثار �سلبية  لغياب الت�ازن املجتمعي على هذا امل�ست�ى الذي انتهينا من ذكره 

الأدنى من احلياة  املجتمع احلد  له  الذي ل ي�سمن  فامل�اطن  املجتمع.  على م�سار 

لن ي�سكل اأبدا ذاتا متقبلة ب�س�رة اإيجابية لكل الدع�ات التي ي�جهها اإليه خطاب 

يدع�ه اإىل الندماج يف بع�ش املثل التي تاأخذ �سبغة وطنية: الدميقراطية، وحق�ق 

الإن�سان، وحتديث املجتمع، والعدالة املجتمعية، وامل�ساهمة يف التنمية. يح�ش امل�اطن 

الذي ي�جد دون احلد الأدنى من احلياة اأنه غري معني بهذا اخلطاب، واأنه ي�جد 

خارج اإطار احلياة التي يقع احلديث عنها.  

يك�ن  الذي  وه�  لكل جمتمع،  بالن�سبة  مطل�ب  اآخر  ت�ازن  اإىل  اأي�سا  ن�سري 

ثم  والتك�ينية،  والرتب�ية  املجتمعية  وال�سيا�سات  املالية والقت�سادية،  ال�سيا�سات  بني 

بالن�سبة ملجتمعات زمننا ال�سيا�سة الريا�سية لأن الريا�سة اأ�سبحت مظهرا من مظاهر 

التنمية والتط�ر يف املجتمعات املعا�رشة، ثم التنمية الثقافية. هناك، حقا �سيا�سة تهم 

كل قطاع من قطاعات احلياة والإنتاج يف املجتمع، غري اأنه من املطل�ب كذلك وج�د 

تخطيط �سامل ي�ازن بني تلك ال�سيا�سات �سمن اأهداف م�سرتكة تتعلق بالرفع امل�ستمر 

من م�ست�يات احلياة والإنتاج يف كل مظاهرها.  

املجتمع، وهذا لأن  ال�سلبية على من�  اآثاره  ال�سيا�سات  ت�ازن  لكل اختالل يف 

ال�سيا�سات املختلفة تتعلق باأبعاد الإن�سان كلها. الختالل يف هذا امل�ست�ى يق�د اإىل 

مظاهر نق�ش يف احلياة الإن�سانية. ودون اأن ندخل يف تفا�سيل كل الختاللت التي 

قد مت�ش هذا اجلانب اأو ذاك، فاإننا ننطلق من م�قعنا يف املجال الثقايف والعلمي 

لن�سري اإىل احلالة التي ل ياأخذ �سمنها البعد الثقايف املكانة التي ي�ستحقها بني اأبعاد 

الإن�سان. فلهذه احلالة اأي�سا ع�اقبها التي ل ينبغي التغافل عنها. 

الثقايف)2007( حيث  البعد  كتابنا  عنها يف  عربنا  فكرة  تاأكيد  اإىل  هنا  نع�د 
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حتدثنا عن هذا البعد �سمن �سيغة الت�ازن املجتمعي التي ننتقل منها الآن. لقد ذهبنا 

منذ ذلك ال�قت اإىل تاأكيد اإمياننا باأنه ينبغي البحث قي ال�سبل وال��سائل التي ت�سمن 

الرقي املادي للمجتمع، كما ينبغي البحث عما ي�ؤدي اإىل التنمية القت�سادية، ولبد 

من �سيا�سة تق�ميية لرفع الختاللت املالية التي ت�ؤٍدي اإليها ع�امل كثريةـ ول غنى عن 

البحث يف �سبل تط�ير جتارتنا الداخلية واخلارجية، وتط�ير الإدارة من اأجل تدبري 

اأف�سل ل�س�ؤون املجتمع. لكن هذا كله، مع �رشورته، ل ينبغي اأن ين�سينا، يف اإطار 

مفه�م التنمية ال�ساملة ذاته، اأن الثقافة بعد يتبادل التاأثري مع كل الأبعاد الأخرى.  

الإن�سان كائن ثقايف، وتلك ميزته عن بقية الكائنات التي ت�سرتك معه يف العالقة 

باملحيط املادي. وهذا البعد الثقايف لالإن�سان ه� الذي تاأ�س�ش عليه التاريخ الثقايف 

واحل�ساري له. ونذهب اإىل الق�ل باأن لالإن�سان حاجة اإىل الثقافى مثل حاجاته املادية 

الأخرى. ولذلك نرى اأن ال�سيا�سة الثقافية جزء من ال�سيا�سات العامة لكل جمتمع، وان 

النق�ش يف الهتمام بالبعد الثقايف لالإن�سان مظهر من مظاهر الختالل يف املجتمع 

و�سيا�سات. واملجتمع الذي ي�جد به هذا الختالل يك�ن يف حاجة اإىل تق�ية �سيا�سته 

الثقافية ل�ستعادة الت�ازن يف هذا املجال.  

�سعف ح�س�ر البعد الثقايف يف ال�سيا�سة العامة التي ي�سعها جمتمع ما لنف�سه 

يعترب اختالل يف ت�ازنه، ويحتاج لذلك اإىل �سيا�سة تعيد للثقافة مكانتها الطبيعية 

�سمن كيانه. وا�ستعادة الثقافة ملكانتها �سمن �سريورة احلياة املجتمعية ا�ستعادة للت�ازن 

يف تدبري املجتمع، ومراعاة حلقيقة الإن�سان ب��سفه كائنا ثقافيا جعلت منه هذه ال�سفة 

كائنا مميزا له تاريخ ح�ساري وثقايف.  املجتمع بدون ثقافة، مع وج�د اإنتاج مادي يف 

اأ�سكال الإنتاج املختلفة، فاقد لبعد اأ�سا�سي مميز له كمجتمع اإن�ساين بالذات.  

2( اجلهة: جمال للتوازن والدميقراطية

اعتمادا على هذا املبداأ الذي و�سعنا على اأ�سا�سه خطة تفكرينا، نق�ل اإن اجلهة، 

كمفه�م وك�اقع يف ال�قت ذاته، لي�ست خا�سعة لتاأثري من اجتاه واحد ملفه�م الت�ازن اأو 

ملفه�م الدميقراطية. فهي تبعا ملنهجنا يف عالقة تاأثري متبادل معهما يف ال�قت ذاته.  
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تبدو اجلهة يف املعطى الأول لها جزءا من كل ه� البلد- املجتمع الذي تنتمي 

لأن  الأمر  ويعني هذا  الكل.  نف�ش  اإىل  تنتمي  اأخرى  واحدة من جهات  فهي  اإليه، 

اجلهات التي تنتمي اإىل نف�ش الكل لها عنا�رش م�سرتكة ت�جد جمتمعة يف ذلك الكل: 

عنا�رش التاريخ، واللغة، وال�حدة القت�سادية وال�سيا�سية واملجتمعية، والأنرثوب�ل�جية 

والدينية، وغري ذلك مما ميكن اأن يختلف من بلد اإىل اآخر. 

اجلهة من زاوية اأخرى من النظر اإليها كل يف حد ذاتها، اإذ هي مبثابة البنية التي 

لها خ�سائ�سها املميزة عن اجلهات الأخرى التي تنتمي معها اإىل نف�ش البلد. كما اأن 

اجلهة نظهرـ من منظ�ر اآخر، مبثابة البنية املندجمة داخل بنية اأكرب منها مرتبطة بها 

بعالقة جدلية.  بتعبري اآخر، كما اأن هناك من �سفات اجلهة ما يجعلنا نفهم انتماءها 

التعامل بها ومعها  البلد، فاإن هناك من اخل�سائ�ش ما يجعلنا نفهم �رشورة  اإىل 

ب��سفها م�ستقلة وذات وج�د متميز.  

ذلك،  اإىل  اإ�سافة  تت�سف،  لكنها  جغرايف،  معطى  الأول  مظهرها  يف  اجلهة 

بك�نها اإدارية، واقت�سادية، ولغ�ية، وثقافية، وواقعا قان�نيا و�سيا�سيا. ل جتتمع يف 

اإىل جهات  اأي بلد  ال�سعب تق�سيم  التي ذكرناها، ومن  ال�سفات  اجلهة دائما  كل 

تبعا لتلك ال�سفات جمتمعة. ولذلك ل ت�جد معايري ثابتة لتحديد اجلهات لأن هذا 

يختلف من بلد لآخر تبعا للمك�نات التي تدخل يف تك�ين �سكانه. ويعني هذا الأمر 

عدم وج�د من�ذج واحد للتق�سيم اجله�ي.  

ال�س�ؤال امل�سرتك بني جميع البلدان التي وقع تق�سيمها اإىل جهات ه�: ما الذي 

دفع كثريا من البلدان يف جهات خمتلفة من العامل اإىل ال�سري يف طريق التق�سيم 

ال�سلطة  ذات  احلك�مات  نظام  من  تخرج  البلدان  هذه  جعل  الذي  وما  اجله�ي؟ 

املتمركزة اإىل نظام اجلهة ذات ال�سلطة املحلية ؟ 

الدميقراطي  التنظيم  تعميق  باأن  ال�عي  ه�  اجله�ي  للتق�سيم  الأول   املبداأ 

على  تنظيمها  حيث  من  ن�سبي،  ا�ستقالل  لها  جهات  اإىل  تق�سيمها  يتطلب  للبالد 

اختالف  رغم  وحدتها  البالد يف  متثل  التي  املركزية  ال�سلطة  عن  الأ�سعدة،  جميع 

جهاتها ومك�ناتها. ففي تط�ر الدميقراطية يف املجتمع، ونتيجة لل�عي املتزايد باأنه ل 

ميكن تدبري �س�ؤون اجلهات املختلفة لأي بلد انطالقا من مركز يحدد وحده جميع 

والرتب�ية  والإدارية  الإنتاجية  القطاعات  جميع  يف  اإتباعها  ينبغي  التي  ال�سيا�سات 
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الذي  الأمر  اأن مناثل  الفهم،  لفائدة  انبثقت فكرة اجلهة.  منيل، طلبا  والتك�ينية، 

نتناوله هنا بنظرة الفيزياء الإ�سالحية ق�انينها. اإىل ق�انني الظ�اهر الكربى وال�سغرى 

اأو الدقيقة كما ت��سف بذلك. فق�انني الظ�اهر الكربى، كما تعلمنا الفيزياء املعا�رشة، 

ل تنطبق على الظ�اهر ال�سغرية وغري القابلة للمالحظة املعتادة، وهذا رغم اأن هذه 

الظ�اهر ال�سغرى تك�ن من مك�نات الظ�اهر الكربى. ون�ستفيد من هذا املثال ق�لنا: 

اإن مالحظة معطيات اجلهة قد تك�ن ممكنة بالن�سبة ملن يالحظها من املركز باعتبارها 

جزءا منه، ولكن هذه املالحظة، التي ل تخل� من فائدة عند ر�سم ال�سيا�سات للبالد 

يف جمملها، لن حتيط، مع ذلك، بحقيقة تلك املعطيات. وبخالف ذلك، فاإن النظر 

اإىل معطيات اجلهة انطالقا من مالحظة خا�سة باجلهة ت�ساعد على تبني الع�امل 

املك�نة لها ب�س�رة اقرب اإىل واقعها، وت�سمح لذلك بر�سم �سيا�سة مالئمة خا�سة بها. 

املحلي يف اجلهة يكزن  امل�سئ�ل  اأن  ال�سيا�سية والإدارية  الناحيتني  ومعنى هذا من 

اقرب من امل�سئ�ل على م�ست�ى ال�سلطة املركزية من متثل حاجات اجلهة ومن معرفة 

ال��سائل املمكنة واملت�فرة، اأو التي ميكن جلبها، للم�ساريع التنم�ية اخلا�سة باجلهة 

التي ه� فيها. وحتى اإذا ما و�سفنا معرفة الفاعل املحلي باأنها اأكرث م��س�عية، فاإننا 

نق�ل اإنه ينبغي اأن ندمج يف �سفة امل��س�عية تلك جانبا عمليا يتعلق بال�سيا�سات 

التي ت��سع مل�اجهة امل�سكالت املطروحة.  

ي�جهنا التحليل ال�سابق اإىل الق�ل اإن التدبري ال�سيا�سي يف حالة التق�سيم اجله�ي 

العامة  احلاجات  تر�سم  عامة  �سيا�سة  فهناك  ذاته.  ال�قت  م�ست�يني يف  على  يك�ن 

وامل�سرتكة للبالد بكل جهاتها. ال�سيا�سة العامة يف هذه احلالة، وهي التي ت�سدر عن 

روؤية البالد ب��سفها كال واحدا، تر�سد ال�سيا�سات اجله�ية باإعطائها الت�جهات العامة 

التي �ست�ستند اإليها. ولكن، حيث اأكدنا اأن العالقات التي نهتدي بها تت�سمن جدل 

التاأثري املتبادل، فاإن امل�سكالت التي تطرح يف اجلهات ت�سبح بدورها مر�سدا ملالمح 

ال�سيا�سة العامة للبالد وملخططات التنمية امل��س�عة على هذا امل�ست�ى.  

لكي نع�د اإىل اإطار الروؤية العامة التي انطلق منها حتليلنا، والقائلة بالرتابط 

التق�سيم  اإن  نق�ل  فاإننا  الدرا�سة،  هذه  يف  الأ�سا�سية  الثالثة  املفاهيم  بني  اجلديل 

ال�احد معطى يعزز  اجله�ي ي�سبح يف حالة وج�د اختالف بني مك�نات املجتمع 

التنظيم الدميقراطي للمجتمع، ومينح �سيا�سات البالد بعدا يجعلها اقرب اإىل امل�اطن 

يف كل جهة من اجلهات، كما اأن ذلك التق�سيم ي�ستجيب ملطلب الت�ازن بني جهات 
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البلد ال�احد  وملطلب الت�ازن بني املك�نات الب�رشية مبا حتمله من اختالفات ثقافبة 

باإعطائها حقها من �سيا�سة الدولة ومن �سريورة التنمية. 

املجتمع  التي نعتربها مظهر ت�ازن يف  فاإن اجلهة  النظر،  اأخرى من  من زاوية 

بني وحدته واختالفاته تك�ن هي اأي�سا يف حاجة اإىل اأن  يتحقق بداخلها ت�ازن يف 

اإىل  حاجة  لعنا�رش خمتلفة يف  مت�سمنة  بدورها  فاجلهة  بها.  اخلا�سة  ال�سيا�سات 

�سيا�سات متعددة: اإدارية ، ومالية اقت�سادية، وترب�ية تك�ينية، وتنمية يف قطاعات 

خمتلفة، وثقافية تهم الثقافة اخلا�سة دون اإغفال تفاعل هذه الثقافة مع املك�نات 

الثقافية للبالد يف جمم�عها. ونق�ل هذا لأن اجلهة، بتحديدها نف�سه، لي�ست جزءا 

اأخذ  اإليه عرب عالقات  الذي تنتمي  الكل  الكل، بل هي مندجمة مع  منف�سال عن 

وعطاء متبادلني.. 

للمجتمع  اجله�ي  التق�سيم  فكرة  ظه�ر  بها  حددنا  التي  للطريقة  تبعا  يبدو 

اأننا مل نف�سل تفكرينا يف اجلهة عد تفكرينا يف الدميقراطية والت�ازن ال�سيا�سيني 

املك�نات  بني  للت�ازن  حمل  و�سفناها  كما  فاجلهة  ذاته.  ال�قت  يف  واملجتمعيني 

املجتمعية من جهة، وللت�ازن بني ال�سيا�سات التنم�ية والثقافية من جهة اأخرى.  

3( الدميقراطية: اإطار �سامل للتوازن

ما الق�ل الآن يف الدميقراطية يف اإطار درا�ستنا احلالية؟ الدميقراطية هي الإطار 

ال�سامل للت�ازن املجتمعي، وهي كذلك الإطار الذي ياأخذ فيه التق�سيم اجله�ي للبالد 

معناه.  

كتابنا:البعد  الدرا�سات �سمها  من  الدميقراطية يف جمم�عة  قبل  من  تناولنا 

ال�قت  ذلك  منذ  الدميقراطية  اأدركنا  وقد  بريوت1997(  الطليعة،  )دار  الدميقراطي 

ب��سفها ال�رشط العام للت�ازن املجتمعي. فهي تك�ن كذلك، يف نظرنا، بالن�سبة لكل 

جمتمع تتعدد مك�ناته وتختلف من حيث اأ�س�لها وتط�راتها.  

الدميقراطية، اأول، ت�ازن بني الدولة واملجتمع، وذلك بتعرف كل طرف منهما 

يف الآخر وب�ا�سطته. فاملجتمع يتعرف يف الدولة القائمة فيه على اأ�سا�ش دميقراطي 

اأما  عامة.  ب�سفة  املجتمعية  احلياة  �سريورة  �سمن  وظيفة  لها  عنه  منبثقة  �سلطة 



57

�س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية

الدولة امل�ؤ�س�سة على اختيار دميقراطي، فاإنها تتعرف ذاتها يف املجتمع الذي ت�جد 

فيه باعتباره م�سدر �سلطتها وغاية وظيفتها يف نف�ش ال�قت.  

ال�ظيفة املجتمعية للدولة الدميقراطية هي تدبري �ساأن املجتمع يف م�ست�اه العام، 

اأن يك�ن ذلك التدبري مالئما حلاجات املجتمع وت�جهاته.  ور�سم اخلطط من اأجل 

وتك�ن هذه ال�ظيفة املجتمعية للدولة مراقبة يف النظام الدميقراطي من م�ؤ�س�سات 

يت�سمنها هذا النظام على ال�سعيد ال�طني وعلى ال�سعيد اجله�ي معا. لكن تط�ر 

املمار�سة الدميقراطية للتدبري اأبانت اأنه ل ميكن �سبط تدبري ال�ساأن العام وتدقيقه 

انطالقا من �سلطة متمركزة فح�سب، ومن هذا التط�ر نفذت اإىل كثري من املجتمعات 

الدميقراطية فكرة اجلهة باعتبارها تعميقا للممار�سة الدميقراطية على امل�ست�ى املحلي، 

اإن  اإ�رشاك كفاءات اجلهة يف التفكري يف تدبري ال�ساأن العام وممار�سته. وحيث  عرب 

املجتمعات خمتلفة بتاريخها ومك�ناتها، فقد ظهرت مناذج متباينة للتق�سيم اجله�ي 

تبعا للمعايري املتبعة يف كل بلد من اأجل اإر�ساء ذلك التق�سيم.  

اأن  الي�م  ونعلم  مك�ناته.  �سعيد  على  للمجتمع  ت�ازن  ثانيا،  الدميقراطية، 

التفاعالت والهجرات اأدت اإىل اأن تك�ن املجتمعات املعا�رشة كيانا تختلف مك�ناته 

من حيث اأ�س�لها، ومن حيث ثقافتها واأعرافها وعقائدها ولغاتها. ومل يعد من املمكن 

التي ذكرناها.  العام دون مراعاة مظاهر الختالف  تدبري �ساأن املجتمع يف م�ست�اه 

لذلك كانت الدميقراطية اأف�سل اختيار ميكن اأن ي�سمن تعاي�ش مك�نات خمتلفة يف 

نف�ش املجتمع، اإذ بدونها قد ت�سبح الختالفات مت�ح�سة وتك�ن م�سدرا ل�رشاعات 

مدمرة ل�حدة املجتمع والبلد، كما ن�ساهد ذلك الي�م يف جهات خمتلفة من العامل. 

يف  ال�سري  نح�  الختالفات  ودفع  ال�رشاعات  عقلنة  اإىل  ال�سبيل  هي  الدميقراطية 

الجتاه الذي يجعل املختلف مقب�ل �سمن وحدة ا�سمل. وهذا ال�عي ب�رشورة تدبري 

الختالف يف املجتمع لكي يتم احلفاظ على وحدته يزدوج يف نف�ش ال�قت بال�عي 

بحدود التدبري املركزي، وه�ماقاد كثريا من املجتمعات اإىل اتفكري يف تنظيم تدبري 

امل�ست�ى،  املركزي واجله�ي. فاجلهة، يف هذا  نظام يجمع بني  اأ�سا�ش  املجتمع عل 

جمال ملمار�سة التدبري الدميقراطي يف حدودها ويف ان�سجام مع التدبري على ال�سعيد 

املركزي.  

          



58

�س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية

اإذا كانت الدميقراطية، كما راأينا، ت�ازنا يف املجتمع على �سعيد مك�ناته، فاإن 

اجلهة قد تك�ن بالن�سبة اإليها جمال لهذا الت�ازن يف احلالت التي ل تك�ن فيها 

اجلهة جغرافية فح�سب، بل تك�ن اأي�سا م�قعا ملك�ن من مك�نات املجتمع الثقافية 

لغ�ية  �سيا�سات  فيه  متار�ش  م�ست�ى  اجلهة  ت�سبح  ال�سعيد  هذا  وعلى  واللغ�ية. 

وترب�ية وتك�ينية خا�سة، ت�ستجيب خل�سائ�ش �سكان اجلهة.  

مل نتناول بالدرا�سة معاير التق�سيم اجله�ي لأنه م��س�ع م�ستقل عن م��س�عنا 

الذي كان البحث فيه متعلقا باجلهة من حيث املربرات املبدئية ل�ج�دها يف اإطار 

املجتمع املبني على ا�سا�ش التنظيم الدميقراطي له.  

تتداخل بها مفاهيم الدميقراطية واجلهة والت�ازن املجتمعي، وراأينا الكيفية التي 

ي�ستدعي بها التفكري يف كل واحد من تلك املفاهيم تفكريا يف املفه�مني الآخرين، 

ال�قائع  الرتابط بني  اإىل  ال�قت ذاته  ا�ستخدمناها ت�سري يف  التي  املفاهيم  باأن  علما 

التي تعرب عنها.



اجلل�سة الثالثة

التن�ع الثقايف للجهات: 

طريق للتن�ع والدمقرطة

مب�ساركة

	ذ.�سعيد بني�ش،
	ذ. اخلمار العلمي،
	ذ. حممد اأحليان،

	
�سري اأ�سغال اجلل�سة

	ذ.مبارك ربيع.
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التعدد اللغ�ي والتن�ع الثقايف يف املغرب

رهانات اله�ية ال�طنية وحتدي اجله�ية امل��سعة

�شعيد بني�ش*

 1-مقدمة

ي�سكل اخلطاب امللكي امل�ؤرخ يف 03 يناير 2010 مرجعية لركائز اجله�ية امل��سعة 

املرتقبة. ومن الركائز الأ�سا�سية: 

وحدة الدولة وال�طن والرتاب	 

الت�سامن والتكامل بني اجلهات	 

الت�ساوي يف ت�زيع القدرات وال��سائل	 

الالمتركز من خالل حكامة ترابية ناجعة مرتكزة على جعل ال�سحراء من�ذجا	  

للجه�ية امل��سعة يف اإطار حكم ذاتي

م��سعة  جه�ية  من�ذج  واإن�ساء  اقرتاح  على  الذكر  ال�سالف  اخلطاب  اأكد  كما 

مغربي خال�ش ل يعتمد على تقليد التجارب الأجنبية.

* اأ�ستاذ جامعي
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والكندية  الإ�سبانية  النماذج  مقارنة  خالل  من  املرتكزات  هذه  مناق�سة  �ستتم 

وال�س�ي�رشية للجه�ية يف �سقيها الثقايف واللغ�ي مع ال�قائع املغربية. ومن املبادئ 

العامة التي �ستعتمدها هذه املقارنة اأن اخل�س��سي اأو اجله�ي ل يلغي ال�طني يف 

اجلن�بية  الأقاليم  بالأ�سا�ش  تهم  ال�ستقاللية  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجبت  ال�سياق  هذا 

ال�سحراوية اأما فيما يتعلق باأقاليم ال��سط وال�سمال، فاجله�ية ل ترقى اإىل حد مفه�م 

احلكم الذاتي.

من هذا املنظ�ر يبقى النم�ذج الإ�سباين القائم على اجلهات امل�ستقلة والنم�ذج 

املغربية،  �سيغته  اجله�ية يف  م�رشوع  عن  بعيدين  الفدراليات  على  املرتكز  الأملاين 

كما يبدو اأن هذا الأخري ميكن اأن يلتقي يف بع�ش الت�جهات العامة مع النم�ذجني 

ال�س�ي�رشي والكندي خا�سة والإيطايل والفرن�سي والبلجيكي عامة.

)كبيك(-فرن�سية  )اإ�سبانية-كندية  احلالت  جميع  يف  باأنه  الإقرار  يجب  كما 

)بروتان( اأو بلجيكية )فالمان(( اعتمدت اجله�ية كا�سرتاتيجية للحيل�لة دون حالت 

النف�سال »séparatisme« والن�سالخ اله�ياتي. لهذا، يبدو اأ�سا�سيا تعريف وحتديد 

ع�س�يا  ارتباطا  املفه�مني  هاذين  يرتبط  الثقايف.  والتن�ع  اللغ�ي  التعدد  مفاهيم 

ب�سريورة التفاعل. فالتعدد اللغ�ي مفه�م ت�ؤطره مقاربة كمية حتدد عدد املنظ�مات 

اللغ�ية امل�ستعملة يف بلد بعينه. ميكن و�سف التعدد اللغ�ي يف جانبني منف�سلني: 

خم�سة  من  يت�سكل  داخليا  تعددا  تعرف  العربية  اأن  اأي  ال�احدة  اللغة  يهم  الأول 

فتنبني  الأمازيغية  اأما  واحل�سانية.  العريبية  اجلبلية-  املدينية-   – العروبية  لهجات: 

 .)Boukous ،1995(  )تامازيغت وتا�سلحيت على تعدد ثالثي الأقطاب: تريفيت – 

يتعلق اجلانب الثاين من التعدد اللغ�ي بالن�سيج اللغ�ي الذي يحكمه تفاعل لغات 

الفرن�سية –  العربية –  )وطنية واأجنبية( خمتلفة داخل الرتاب املغربي: الأمازيغية – 

الإجنليزية ولغات اأجنبية اأخرى. الإ�سبانية – 

اأما التن�ع الثقايف فه� مفه�م يرتبط بعمق كيفي للظاهرة الثقافية ال�احدة حيث 

اأن نف�ش النم�ذج الثقايف يجد له حتققات خمتلفة عرب الرتاب املغربي )اختالف وتن�ع 

كيفية حت�سري الك�سك�ش اأو خياطة اجللباب اأو �رشب ال�ساي اأو بناء املعمار اأو طريقة 

الغناء...( فالتن�ع يت�سل بالتحقيق والكنه )essence( ل بالعدد. وانطالقا من هذا 

التحديد املفاهيمي تروم اأ�سئلة البحث الإجابة على ثالث ج�انب: اأ- تدبري التعدد 
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اللغ�ي، ب- ال�سيا�سة الثقافية وعالقتها بالتن�ع الثقايف، ج- البعد الإجرائي واله�ياتي 

مل�رشوع اجله�ية امل��سعة.

يف هذا ال�سدد ميكن طرح الأ�سئلة التالية: 

ماه� م�قع املك�ن الثقايف يف م�رشوع اجله�ية امل��سعة؟	  

هل ميكن لل�سيا�سة الثقافية واللغ�ية املعتمدة حاليا اأن حتت�ي رهانات اجله�ية	  

امل��سعة؟

هل �ستتمخ�ش اجله�ية امل��سعة عن جهات تتمتع ب�سخ�سية لغ�ية وثقافية؟ 	 

هل �سيك�ن للجه�ية امل��سعة تاأثري على املحيط الثقايف واللغ�ي يف املغرب؟ 	 

لالأفراد	   والثقافية  اللغ�ية  احلاجيات  املرتقب  اجله�ي  التق�سيم  �سيلبي  هل 

واملجم�عات؟ 

 )  	homogénéisation( هل �ستنقل اجله�ية امل��سعة املغرب من منطق الت�حد

اإىل منطق التمازج )hétérogénéisation( ؟

 ، هل �سيف�سي امل�رشوع املرتقب للجه�ية من خلق الت�ازن بني املحلي، اجله�ي	 

ال�طني والك�ين؟ 

هل هذا الت�ازن �سي�سكل منعطفا يف النتقال من من�ذج الدولة املركزية اإىل	  

من�ذج الدولة التي تتقا�سم املمتلكات الرمزية واملادية مع اجلهات؟ 

ماه� م�سري امل�سامني الثقافية واللغ�ية )التدري�ش، الإعالم...( يف اأفق اجله�ية	  

امل��سعة؟ 

هل �ستمكن اجله�ية امل��سعة اجلزء )الهام�ش اجلهة، املغرب الغري النافع...( من	  

اخلروج من اله�سا�سة وحماكات املركز يف الزدهار والتط�ر؟ 

لالإجابة على هذه الأ�سئلة، ميكن اعتماد فر�سية يف �سقني اأ �سق ميداين يرتكز 

على مق�لة التمازج )métissage(  والتفاعل يف اإطار نف�ش املنظ�مة الثقافية 

)اأي املنظ�مة الثقافية املغربية(. 

ب- �سق اإجرائي يرتكز على اقرتاح من�ذج مزيج للجه�ية املرتقبة اأ�سا�سه تبني 

النم�ذج الإ�سباين للجهة امل�ستقلة فيما يخ�ش الأقاليم اجلن�بية والنم�ذج ال�س�ي�رشي 

والكندي فيما يتعلق بباقي اجلهات )ال��سط وال�سمال(.
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2- اجلهوية املو�سعة والتنوع الثقايف: 

اأي  اأن جناح  اإىل  الإ�سارة  الثقايف، جتدر  بالتن�ع  امل��سعة  اجله�ية  عالقة  يف 

ن�س�ق  اأن  ومبكن  للمجال.  الثقافية  اخل�س��سيات  بطبيعة  يرتبط  تنم�ي  م�رشوع 

اأمثلة من م�ساريع املبادرة ال�طنية للتنمية التي ف�سلت لعدم الهتمام باخل�س��سيات 

الثقافية ومنها م�رشوع بع�ش التعاونيات الن�سائية بجهة زاك�رة التي رف�ست املنخرطات 

العمل فيها لأن امل�رشوع ترتاأ�سه امراأة ذات �سحنة داكنة وم�رشوع دار الطالبة مبنطقة 

احل�سيمة لطبيعة انغالق املحيط الأ�رشي الذي ل ي�سمح للفتيات باملبيت بعيدا عن 

الذي  مر�س��ش  �سبت  بجماعة  زعري  مبنطقة  امل�ست��سف  وم�رشوع  العائلي  ال�سكن 

حت�ل اإىل مطرح للنفايات وذلك لأن ال�ساكنة تتعاطى لطب م�ازي يعتمد على طب 

تقليدي يرتكز على الأع�ساب وو�سفات اأخرى..

لهذا ل ميكن ت�رشيف م�رشوع التنمية املرافق للجه�ية امل��سعة املرتقبة اإل يف 

�سياق تناغم مع اخل�س��سيات الثقافية كمجم�ع القيم الرمزية والتعابري املادية والغري 

املادية لالأفراد واجلماعات )Geertz، 1983(. وذلك لأن جمم�ع هذه امل�سامني الثقافية 

املرتبطة بجدلية التمازج والن�سخ والتكامل والختالف واللتقاء يحددها ن�عني من 

املنطق الثقايف: منطق غري منظم يتعاي�ش مع الأفراد يف حياتهم الي�مية ومنطق 

منظم )اأنظر بني�ش 2009( ي�ؤطره فاعل�ن من�س�ون حتت هيئات جمتمعية مدنية 

لها ت�س�رها اخلا�ش للم�رشوع املجتمعي يف �سقه الثقايف )هيئات حق�ق الإن�سان، 

احلركة الأمازيغية، اجلمعيات الثقافية، الأحزاب ال�سيا�سية،...(

 )Ben Bachir et Moulay 1981لذا فاإن ال�سياق العام لل�سيا�سة الثقافية باملغرب

 ،)et Touzani 2003 ي�اجه م�ساألة حتدي التن�ع الثقايف يف عالقته مع ف�سيف�ساء 
القائم ه�: هل  ال�س�ؤال  املجتمعية)Courbage et Todd، 2007( . ويظل  الت�سكيلة 

بني  املركزية ؟ من  للدولة  الأحادية  التمثالت  مع  اجله�ي  الثقايف  التن�ع  يتعار�ش 

املرجعيات الهامة يف هذا الباب يجب الإ�سارة اإىل "الإعالن العاملي ح�ل التن�ع الثقايف" 

» culturelle Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité« املعلن 
من طرف الي�ن�سك� �سنة 2001 الذي يعترب الأداة الفعلية واملعيارية لالعرتاف بالتن�ع 

الإن�سانية.  الكرامة  احرتام  اإطار  عليه يف  احلفاظ  وجب  اإن�ساين  كم�روث  الثقايف 

وت�ساف اإىل هذا الإعالن اتفاقية احلفاظ على امل�روث الثقايف )الغري املادي، الرمزي( 
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» immatériel patrimoine du sauvegarde la pour convention« املعتمدة بتاريخ 

ت�ؤكد على  التفاقية  املغرب( وهذه  بينها  78 دولة )من  2007 من طرف  ي�ني�   20
ارتباط املحيط بالتاريخ واله�ية لحرتام التن�ع الثقايف. وهناك اأي�سا اإعالن م�نرتيال 

مق�لة  الي�ن�سك�  تبني  يف  التفاقيات  هذه  كل  تندرج  الأوربي.  والحتاد   2007
.»multiculturelle mondiale Civilisation « "احل�سارة العاملية متعددة الثقافات"

فيما يتعلق باملغرب ميكن ح�رش �سريورة التن�ع الثقايف يف عالقتها بالتداخل 

�سريورة  على  والثاين  التعريب  �سريورة  على  يرتكز  الأول  مت�ازيني:  م�سارين  يف 

التمزيغ. هذه الثنائية ي�سبطها ويحكمها منطق التمازج واللتقاء. اإن التن�ع الثقايف 

باملغرب ه� نتاج لهذه ال�سريورة املزدوجة حيث اأن املك�ن الثقايف ه� يف العمق عن�رش 

الثنائية ويعرب عنه لغ�يا مبنظ�متني خمتلفتني  متجان�ش وواحد تتحكم فيه هذه 

هما الأمازيغية والعربية )انظر بني�ش 2006 لالطالع على الأمثلة واملنت(. وكح�سيلة 

لهذا التفاعل والتن�ع الثقايف اأ�سحت الت�سكيلة الب�رشية املغربية ثنائية التك�ين اأي اأن 

املغاربة يتك�ن�ن من ممزغني ومعربني لت�سبح الت�سنيفات من قبيل اأمازيغ / عرب/ 

يه�د.. خارج ال�سريورة الثقافية املغربية.

كيف ميكن اإذن تدبري امل�ساألة الثقافية من خالل �سيا�سة ثقافية ت�ستح�رش بعد 

اخل�س��سية  والتمازجي  الثقايف  البعد  ميثل  اجلهات؟  ثقافة  يف  والتمازج  التفاعل 

الرمزية الأ�سا�سية للجهة باملغرب، لهذا ل ميكن لأي م�رشوع للجه�ية يف �سقه الثقايف 

اأن يحت�ي برامج التنمية الجتماعية اإل بالرتكيز على مقاربة م��س�عية من خارج 

الرمزية  الثقافية  اخل�س��سية  حركية  على  ت�ؤكد  واقرتاحات  تدابري  اأ�سا�سها  املنظ�مة 

وتطرح جانبا مق�لت التع�سب )ethnocentrisme( وم�ست�يات الثقافة: ثقافة راقية 

)culture prestigieuse(  وثقافة غري راقية )culture non prestigieuse( ودون الثقافة 
)sous - culture(  فرمزية احلناء اأو ال��سام مثال لي�ست رمزية فطرية جامدة بل هي 
متحركة تغريت وحت�لت تباعا للتح�لت الجتماعية واأ�سبحت قادرة على احت�اء 

احلداثة والك�نية. هل هذه احلركية ت�سكل تهديدا وت�ستيتا واإحباطا ملفع�ل الثقافة 

املركزية » désamorçage de la culture centralisante« باملغرب؟ 

لالإجابة عن هذا الت�ساوؤل اجل�هري �ساأ�س�ق مثال النم�ذج الإ�سباين يف تدبري 

ب�ادر  بداأت  املركزية.  الثقافة  مبرتكزات  عالقتها  اجله�ية يف  الثقافية  اخل�س��سيات 
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هذا التدبري منذ بداية القرن الع�رشين مع ت�يل الكاتب الكطالين برات دي لريبا 

)de la Riba Prat( رئا�سة الإدارة الإقليمية )Diputacio de Barcelona( �سنة 1908 

و1914 و1924 والتي ت�سم اأربع اأقاليم، بعد هذا التاريخ متت معرية اللغة الكطالنية 

داخل معهد الدرا�سات الكطالين »Institut d،Estudis Catalans« ويف نف�ش املرحلة 

تدخلت ال�سلطة الإقليمية لكالي�سا )pays Basque et Navarre( لإعادة العتبار للغة 

 )Galega Academia( والثقافة املحليتني فتاأ�س�ست �سنة 1905 الأكادميية الكالي�سية

ويف 1918 اأن�ساأت اأكادميية اللغة البا�سكية )Euskaltzaindia(. و�سي�رشع يف خلق 

العديد من املعاهد وامل�ؤ�س�سات لتعميق البحث وتهيء اللغة والثقافة اجله�يتني. هذا 

الأ�سا�سيتني  الركيزتني  والثقافة هما  التعليم  اأن  فكرة  نابعا من  كان  ال�عي اجله�ي 

للتط�ر الجتماعي والقت�سادي. )اأنظر

 Prieto de Pedro 1993، Rapport du Real Instituto Elcano de
 Estudios Internacionales y Estratégicos   Cultural Policy in Spain، 2004?
  et http://wwwn.mec.es/mecd/jsp/marcos.jsp?id = 1132 &area =   gabipren
)&contenido= /mecd/gabipren/documentos/cul_balcultural2000-2004.pdf

 )Charte des régions ومع د�ست�ر 1978 وميثاق ال�ستقاللية اجله�ية 

 )autonomes مت اعتماد ن�رش الثقافة الإ�سبانية مع العرتاف ال�سامل بالتن�ع الثقايف 

اجله�ي .يدخل منطق هذا العرتاف يف اإطار �سيا�سة ثقافية مركزية حمايدة تقر 

بالتن�ع الثقايف للجهات.  

هل ميكن يف احلالة املغربية اأن تتبنى الدولة املركزية �سيا�سة ثقافية حمايدة 

تن�ش على التن�ع الثقايف للجهات؟ اأو ب�سيغة اأخرى هل ميكن مل�رشوع اجله�ية 

امل��سعة اأن يت�سمن فكرة احلياد الثقايف للدولة املغربية؟ يظهر جليا اأن منطق 

احلياد الثقايف للدولة املركزية يف احلالة الإ�سبانية يرمي اإىل احلفاظ والرفع من 

اخل�س��سيات الثقافية كما جتب الإ�سارة اإىل اأن هذا املنطق يتعار�ش مع ت��سيات 

الربملان الأوربي الهادفة اإىل دعم اله�يات ال�طنية واإغفال اخل�س��سيات اجله�ية. 

ويف املقابل يجب الإقرار باأن ال�سيا�سة الثقافية لإ�سبانيا جتد جتلياتها يف اجلهات 

امل�ستقلة حيث ت�سبح اله�ية اجله�ية هي اأ�سا�ش ال�سيا�سة الثقافية .لهذا تتح�ل 
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 الدولة الإ�سبانية اإىل ت�سكيلة منظمة ترابيا ح�سب التن�ع والنت�سار الثقايف يف البالد

 )Dissémination culturelle(

وتخ�سع هذه ال�سيا�سة الثقافية اإىل اآليتني خمتلفتني ومنف�سلتني: 

وتتلخ�ش يف احلفاظ على اخل�س��سيات	   الداخلي  الثقايف  النت�سار  اآلية 

الثقافية واللغ�ية املحلية من خالل نظام اجلهات امل�ستقلة 

اآلية النت�سار الثقايف اخلارجي والتي ت�سطلع فيها ال�سلطة املركزية باحلفاظ	  

وبن�رش واإ�سعاع الثقافة واللغة الإ�سبانية خارج احلدود.

ثقافية  �سيا�سة  اإىل  باملغرب  امل��سعة  اجله�ية  م�رشوع  يف�سي  اأن  ميكن  هل 

ون�رش  احلفاظ  املركزية يف  الدولة  ف�ستتخ�س�ش  بالإيجاب  اجل�اب  كان  اإذا  مماثلة؟ 

الثقافة ال�طنية املغربية ودعم وانت�سار اللغتني ال�طنيتني الأمازيغية املعيارية والعربية 

اأما اجلهات املعتمدة فيتحدد دورها يف احلفاظ وتهيئ وتاأهيل الثقافة  الف�سحى. 

واللغة املحليتني اأي اأن بع�ش اجلهات �ستعمل على ت�سجيع التعامل حمليا يف اإطار 

تاريفيت  الريف )لغة  اأمثلة جهة  �ساأ�س�ق  املحليتني. يف هذا اخل�سم  الثقافة واللغة 

وثقافة تاريفيت(، جهة ال�سحراء )اللغة والثقافة احل�سانية(، جهة �س��ش )اللغة والثقافة 

"ال�سلحة"(، جهة زيان )لغة وثقافة متازيغت(، جهة جبالة )اللغة والثقافة اجلبلية(، 
اجلهة  العريبية(،  والثقافة  )اللغة  املغربي  اجلزائرية  واحلدود  فكيك  العريبية:  اجلهة 

ال�سياظمة...  ال�ساوية،  تادلة،  الغرب، احل�ز، دكالة، عبدة،  العروبية :  اأو  الأطل�سية 

)اللغة والثقافة العروبية(. وهذه لي�ست اإل مناذج لتطبيق مبداأ احلياد الثقايف للمركز 

يف تفاعله مع اخل�س��سيات الثقافية للجهات. هذا ال�سيناري� املقرتح يعتمد اأ�سا�سا 

على مبداأ "ا�ست�طان اأو ترابية اله�ية" )Territorialisation de l،identité( مبعنى اأن 

اأي جهة من اجلهات تتحدد ه�يتها الثقافية بحدود ترابية حملية. 

كما يجب الإ�سارة على اأن دعم وتا�سيل الثقافة اجله�ية واملحلية يتطلب عدة 

اإجراءات عملية منها ال�سماح للجهات اأن ت�ؤ�س�ش و�سائل اإعالمها العم�مي. لذا فاإن 

الت�رشيع الإ�سباين ل�سنة 1980 داأب على الرتخي�ش للجهات امل�ستقلة باكت�ساب و�سائل 

اإعالمها، وكمثال على ذلك: 
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 ) • 	Euskal Telebista )1982
• 	)TV3، Catalunya Radio )1983

 • 	Compania de Radio – télévision de Galicia )1984(

• 	)Radion Televisio Valenciana/ Canal Nou )1987
• 	)Radion Television de Andalucia/ Canal sur )1989
• 	)Telemadrid )1989
• 	.Castile la Mancha 2002

ومب�ازاة مع و�سائل الإعالم اجله�ية وهذا ه� الأ�سا�سي يف التجربة الإ�سبانية 

ت�سطلع املحطة الثانية لرادي� وتلفزي�ن اإ�سبانيا بن�رش براجمها بجميع لغات اجلهات 

ال�طنية.  للثقافة  وتن�يع  اختزال  هي  اجله�ية  الثقافة  اأن  على  م�ؤ�رش  وهذا  ال�ست 

اإ�سافة ل��سائل الإعالم العم�مية املذك�رة اأعاله تعتمد اجله�ية الثقافية باإ�سبانيا على 

املحطات الإذاعية والتلفزية التي هي يف ملك اجلهة وتنتهج يف بث براجمها على 

ازدواجية لغ�ية/ اللغة الر�سمية واللغة املحلية منذ �سنة 1991 حيث تتعاي�ش املحطات 

ال�طنية مع املحطات اجله�ية. 

على  ي�ؤكد  د�ست�ري  مبداأ  على  ترتكز  واملزيجة  املزدوجة  ال�سرتاتيجية  هذه 

ه�  احلق  هذا  اأن  وعلى  والك�نية(  ال�طنية   – )اجله�ية  الثقافة  يف  امل�اطن  حق 

ركيزة ال�سيا�سة الجتماعية والقت�سادية وكخال�سة عامة للتدبري الثقايف يف من�ذج 

اجله�ية املعتمدة يف اإ�سبانيا ميكن جرد ما يلي: 

 ، فدرالية	  واإدارة  جه�ية  اإدارة  من  خليط  ه�  الذي  امل�ستقلة  اجلهة  مبداأ 

ال�ستقاللية  مبداأ  على  املرتكزة  ال�طنية  الإدارة  دولة  اإ�سبانيا  اأ�سبحت  لذا 

ترابات  ت�سكل  منطقة   17 من  تق�سيم  اإىل  اأف�سى  الذي   » Autonomie «
ثقافية  جهات   6 ت�ازيها  م�ستقلة  حك�مة  �سفة  الد�ست�ر  مينحها  �سيا�سية 

ولغ�ية.  

   اجلهة امل�ستقلة تتمثل يف اأقاليم متجاورة ت�سرتك يف نف�ش التاريخ والثقافة	  

واملميزات القت�سادية )الف�سل 143 من الد�ست�ر الإ�سباين(

كما	   امل�ستقلة  للحك�مات  الأول  الخت�سا�ش  الأ�سا�ش،  احلجر  الثقافة  متثل 

ين�ش على ذلك الف�سل 149.2 والف�سل 137. اإذ من ال�اجبات والخت�سا�سات 

اجل�هرية للحك�مات امل�ستقلة دعم الإ�سعاع الثقايف للجهة وت�سهيل الت�ا�سل 

الثقايف مع باقي اجلهات.



69

�س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية

لذا نقرتح من خالل ا�ستقراء ال�سيا�سة الثقافية للنم�ذج الإ�سباين اعتماد �سيغة 

اجلهة امل�ستقلة يف �سقها الثقايف فيما يخ�ش الأقاليم ال�سحراوية املغربية لت�سجيع 

ودعم ه�ية ثقافية ولغ�ية جه�ية �سحراوية مغربية.

3- اجلهوية املو�سعة والتعدد اللغوي:

الي�مي  ال�سخ�سي  التدبري  اإىل �سنفني: �سنف  اللغ�ي  التعدد  ميكن ت�سنيف 

بني  من  اختيار  اإىل  والأفراد  الأ�سخا�ش  يعمد  حيث  للغات   )Gestion in vivo(

اللغات الأم اأو اللغات املكت�سبة لغات بعينها وا�ستعمالها يف �سياقات جمتمعية معينة 

ومنا�سبة و�سنف التدبري امل�ؤ�س�سات)Gestion in vitro( )Calvet ، 1997( الذي يدخل 

يف اإطار ال�سيا�سة والتهيئة اللغ�ية التي من خاللها يعهد لبع�ش امل�ؤ�س�سات احلك�مية 

تدبري التعدد اللغ�ي بح�سب املرتكزات والت�جهات ال�طنية )الدور الذي ي�سطلع به 

معهد الدرا�سات والأبحاث ح�ل التعريب واملعهد امللكي للثقافة الأمازيغية(.

فيما يتعلق بثنائية اجله�ية امل��سعة والتعدد اللغ�ي �سين�سب الت�سخي�ش على 

اقرتاح وتقدمي ال�سيناري�هات املحتملة لتدبري التعدد اللغ�ي يف اإطار م�رشوع اجله�ية 

امل��سعة املرتقبة. ميكن ت�س�ر عدة �سيناري�هات منها: 

1 - الإبقاء على العربية كلغة ر�سمية للبالد وعلى الأمازيغية املغربية والعربية 
)Gestion par défaut( املغربية كلغات تداول ي�مي و�سبه ر�سمي

بالأمازيغية والعربية  للبالد والعرتاف  العربية كلغة ر�سمية  اللغة  2 -اعتماد 
�ستفرزها اجله�ية  التي  وم�ؤ�س�ساتية داخل اجلهات  ر�سمية  كلغات  املغربية 

امل��سعة

3 -د�سرتة اللغات ال�طنية: الأمازيغية املغربية والعربية املغربية واإحالة اللغة 
الر�سمية  اللغ�ية  الزدواجية  حالة  اإىل  املغرب  وانتقال  التقاعد  على  العربية 

)Bilinguisme officiel( على �ساكلة كندا وبلجيكا.

كل هذه ال�سناري�هات تخ�سع لزدواجية ترابطية وجدلية تتفاعل فيها م�ساريع 

التعدد  اأن تدبري  اإىل  الإ�سارة  وامل�ؤ�س�سة. ومب�ازاة مع هذه اجلدلية يجب  الد�سرتة 

داخل  التدبري  تخ�ش  الأوىل  اآليتني خمتلفتني:  ا�ستح�سار  ي�ستلزم  باملغرب  اللغ�ي 

اللغة ال�احدة والثانية تهتم بتدبري التعاي�ش بني اللغات املختلفة.
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تتحدد وظيفة الأوىل يف ت�رشيف التعدد داخل نف�ش املنظ�مة اللغ�ية ال�احدة، 

فالعربية املغربية تت�سمن خم�سة اأ�سكال لغ�ية هي العروبية، اجلبلية، احل�سانية، املدينية 

والعريبية. اأما الأمازيغية املغربية فتت�سكل من ثالث اأ�سكال اأو جمالت لغ�ية هي : 

تاريفيت تامازيغت وتا�سلحيت. ولأجراأة هذا التعدد الداخلي ميكن اقرتاح التق�سيم 

اللغ�ي اجله�ي التايل على حم�رين: 

 : حم�ر العربية املغربية وي�سم خم�ش جهات لغ�يةأ- 

l اجلهة العروبية املنت�رشة على اله�ساب الأطل�سية والداخلية )تادل، عبدة، 

دكالة، ال�سياظمة، ال�ساوية، زعري، الرحامنة، الغرب(.

l اجلهة اجلبلية وت�افق منطقة ال�سمال )وزان- طنجة-العرائ�ش-تط�ان-الق�رش 

الكبري...(

مكنا�ش( الرباط- �سال –  l اجلهة املدينية وت�سم مناطق نف�ذ مدن فا�ش – 

l اجلهة العريبية: وتنطبق على مناطق فكيك ووجدة وعلى املجال الرتابي 

املمتد على احلدود املغربية اجلزائرية.

اإىل  ال�سمارة  اإىل  كلميم  من  اجلن�بية  الأقاليم  وت�سمل  احل�سانية:  اجلهة   l

العي�ن اإىل الداخلة اإىل العرك�ب اإىل لك�يرة...(

ب- حم�ر الأمازيغية املغربية وينق�سم اإىل ثالث جهات لغ�ية: 

l اجلهة الريفية: )الناظ�ر- احل�سيمة- بركان- تازة...(

اأزيالل...( اخلمي�سات –  l جهة تامازيغت )خنيفرة – 

اإفني...( تزنيت –  ال�س�يرة- �س��ش –  l جهة تا�سلحيت )اأكادير – 

ملناق�سة هذا القرتاح ميكن مقارنته بالنم�ذج الإ�سباين الذي يعتمد تق�سيما 

البا�سك، كالي�سيا، بليار، بلن�سيا ونفار. يف هذا  من �ست جهات لغ�ية: كطال�نيا، 

النم�ذج يطلق ا�سم اجلهة على املجال التي تتداول فيها لغة بعينها اأي اأن مقيا�ش 

وم�ؤ�رش التق�سيم اجله�ي ه� املنظ�مة اللغ�ية امل�ستعملة يف حدود ترابية، فت�سمية 

البا�سك )Euskal Herria( مت النتقال اإىل  اجلهات تخ�سع لهذا املقيا�ش فمن بالد 

.)Herria Eukararen( بالد لغة البا�سك

هل ميكن اعتماد هذا املقيا�ش يف م�رشوع اجله�ية امل��سعة املرتقب وب�سيغة 

واجلهة  والثقافية  التاريخية  واجلهة  الإدارية  اجلهة  تت�ساوى  املغرب  يف  هل  اأخرى 

الت�ساوي  اأن هذا  اأن نعترب  ال�احدة؟ ميكن  اللغة  انت�سار وا�ستعمال  الرتابية بحدود 
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يتجلى يف بع�ش احلالت وينتفي يف اأخرى، فمثل حالت اجلهات اللغ�ية الأمازيغية 

مثالية  حالت  والعروبية،  واحل�سانية  اجلبلية  العريبية،  العربية  ونظرياتها  املقرتحة 

لتطبيق تق�سيم ترابي اأ�سا�سه اللغة. اأما حالة املديني فت�سكل ا�ستحالة اعتماد تق�سيم 

جه�ي يرتكز على اللغة ل�سيما اأن املناطق املحددة تعرف تقطعا ترابيا يجعل من 

وحدة الرتاب واللغة ثنائية غري واردة.

واقع  يلغي  ل  واللغ�ية  الرتابية  احلدود  بني  الت�ساوي  اأن  اإىل  التنبيه  يجذر 

التفاعل والتداخل والتمازج )التعريب والتمزيغ( الذي يجعل من اجله�ية يف املغرب 

يف �سقها اللغ�ي م�رشوعا �سعب التطبيق. لذا يبقي التدبري الداخلي للغات ال�طنية 

اأعاله  املقرتحة  ال�سيناري�هات  بتبني  رهينا  املغربية(  والعربية  املغربية  )الأمازيغية 

اللغ�ي  التق�سيم  هذا  عن  �سينتج   .)2( والثاين   )1( الأول  ال�سيناري�  منها  خا�سة 

جهات ترابية حتت�سن ب�سكل ر�سمي اللغة الر�سمية للبالد )اللغة العربية الف�سحى(، 

اللغتان ال�طنيتان )الأمازيغية املغربية والعربية املغربية( واللغات املحلية )التا�سلحيت 

اأحادي  ر�سمي  لغ�ي  بعد  من  الرتابية  اجلهة  .لتتح�ل  احل�سانية...(   – العروبية   –
)unilinguisme( اإىل بعد لغ�ي ر�سمي ثالثي الأبعاد  )multilinguisme(: الر�سمي، 

 B)Baggioni، 1997،  Bavoux، 1997 et Dawn 2005( .-ال�طني واجله�ي

وهذا ما ميثل اختالفا كبريا مع النم�ذج الإ�سباين الذي يعرتف بال�طني 

واجله�ي ويدمج الر�سمي يف ال�طني .وذلك لأن التعدد اللغ�ي باإ�سبانيا تعدد 

  )Bilinguisme constitutionnel(يرتكز على مق�لة الزدواجية اللغ�ية الد�ست�رية

حيث اأن الد�ست�ر الإ�سباين( الف�سل  )3.2 يعرتف باللغات الإ�سبانية الأخرى وهي 

البليار  كالي�سيا –  البا�سك –  �ستة لغات ت�ازي �ستة جمم�عات ب�رشية: كطال�نيا – 

بلن�سيا ونفار- كل هذه اللغات املحلية اإىل جانب الكطالنية ت�ستعمل كلغات ر�سمية 

يف جهاتها. كما اأن هذا العرتاف بالتعدد اجله�ي ه� اأ�سا�ش دعم التن�ع الثقايف: 

التعدد اللغ�ي ميثل الركيزة الأ�سا�سية للتن�ع الثقايف.

ميكن  املختلفة  اللغات  بني  اللغ�ي  التعدد  لتدبري  الثانية  بالآلية  يتعلق  فيما 

اقرتاح ال�سيناري� رقم 3 الذي ينتقل فيه املغرب اإىل دولة يف حالة ازدواجية لغ�ية 

ر�سمية حيث اأن املغرب �سي�سبح دولة "لغاتها الر�سمية : العربية والمازيغية". يطرح 

هذا ال�سيناري� م��س�ع د�سرتة اللغات ال�طنية واعتمادها كلغات ر�سمية للبالد.
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   )Corbeilلتحليل هذا املقرتح ميكن مقارنته بالتجربة الكندية والتجربة ال�س�ي�رشية

مبداأ  يعتمد  الكندي  النم�ذج  اأي  الأوىل  احلالة   ) et Mackey، 1997  1980. يف 

ال�سخ�سانية )Personnalité( اأي اأن ال�سيا�سة اللغ�ية للبالد ت�سطر من اأهدافها الأ�سمى 

فعلى  للفرد،  اللغ�ية  للمطالب  تر�سخ  فالدولة  للفرد،  اللغ�ية  للحاجيات  ال�ستجابة 

املرفق العم�مي اأن يتعامل مع الفرد بلغته ال�سخ�سية )فرن�سية اأو اإجنليزية( وهذا يعني 

اأنه اإذا كان امل�اطن املغربي يتكلم بالأمازيغية يت�جب على امل�سالح الإدارية التعامل 

معه بلغته اأي الأمازيغية ونف�ش ال�سيء يطبق اإذا كان امل�اطن من الناطقني بالعربية.

يف احلالة الثانية اأي النم�ذج ال�س�ي�رشي يرتكز تدبري التعدد اللغ�ي بني اللغات 

املختلفة على مبداأ "الرتابية" )Territorialité( اإذ على امل�اطن اأن ي�ستعمل يف معامالته 

الي�مية العم�مية لغة الرتاب الذي ي�جد به فيت�ساوي التق�سيم الرتابي مع التق�سيم 

اإيطالية، ويف  واأخرى  اأملانية  واأخرى  فرنكف�نية  ترابات  هناك  �س�ي�رشا  ففي  اللغ�ي. 

بلجيكا هناك جهتني لغ�يتني حمددتني ترابيا اجلهة الفرنكف�نية واجلهة الفالمانية، 

ال�سياقات الجتماعية والقت�سادية  اأن مبداأ الرتابية يتحكم يف  اإىل  يجب الإ�سارة 

حيث ي�سبح النتماء للرتاب اللغ�ي اأ�سا�ش الندماج القت�سادي والثقايف لالأفراد.

ميكن اأن ن�س�ق كمثال حمتمل لهذا التدبري اللغ�ي يف املغرب اأن تعترب جهة 

يندمج يف حميط  اأن  يريد  يت�جب على كل م�اطن  الأمازيغية  للغة  ترابا  �س��ش 

هذه اجلهة اأن يتكلم ويتقن اللغة الأمازيغية، وكذلك بالن�سبة جلهة ال�سمال اإذا ما 

اعتربت جهة اللغة العربية فعلى امل�اطن اأن يتقن اللغة العربية ليتمكن من الن�سهار 

يف منطق اجلهة.

النقا�ش يف م�ساألة  تف�سل  اأن  الرتابية ميكن  التعددية من خالل مبداأ  اأن  كما 

الأ�سماء الأمازيغية على اأ�سا�ش اأن هذه الأخرية ت�سكل عن�رشا من عنا�رش الندماج 

اله�ياتي، فيمكن جلهة ما اأن تقبل بالرتخي�ش لالأ�سماء الأمازيغية كما ميكن لأخرى 

اأن ترف�ش الرتخي�ش لهذه الأ�سماء ال�سخ�سية ف�ق ترابها.

وبعالقة مع مبداأ الرتابية واملنظ�مة التعليمية ميكن لكل جهة اأن تختار اإ�سافة 

والقت�سادية،  الثقافية  بح�سب عالقاتها  وظيفية  اأجنبية  لغة  الأمازيغية  اأو  للعربية 

فمثال ميكن للجهة احل�سانية اأن تختار اللغة الإ�سبانية بحكم الت�غل التاريخي لهذه 
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اأجنبية  كلغة  اله�لندية  اللغة  تر�سح  اأن  كذلك  املنتظر  ومن  اجلهة،  هذه  يف  اللغة 

ريفية  مغربية  لت�اجد جالية  وذلك  بالريف  الأمازيغية  بجهة  التعليمية  املنظ�مة  يف 

ال�ظيفية وال�سرتاتيجية  باأعداد كثرية به�لندا والأمثلة كثرية على هذه اخليارات 

يف املنظ�مة التعليمية اجله�ية، ونف�ش التدابري ميكن اتباعها فيما يخ�ش مرتكزات 

الإعالم العم�مي باجلهات.

الت�س�ر  اإطار  يف  تدخل  ومناق�ستها  ا�ستعرا�سها  مت  التي  التدابري  هذه  كل 

بني  ومن  والك�نية.  والدمي�قراطية  باحلداثة  عالقتها  يف  املغربية  لله�ية  الإجمايل 

اللغ�ي للجه�ية امل��سعة يف �سياق  التدبري  التي �ستنتج عن  التبعات اجلي��سيا�سية 

املقرتحات وال�سناري�هات ال�سالفة الذكر ما يلي: 

- �سينتقل املغرب من دولة لها لغة ر�سمية واحدة اإىل بلد يعتمد لغتني ر�سميتني 

اللغة  اإىل جانب  باللغات اجله�ية  بلد يعرتف د�ست�ره  اإىل  اأو  وبلجيكا  مثل كندا 

ال�طنية، هذا التح�ل يرافقه حت�ل يف �سخ�سية وه�ية البلد حيث اأن املغرب �سينتقل 

من ه�ية عربية اإىل ه�ية اإفريقية )�سمال اإفريقيا(. ذلك لأن لغة البلد �سف لن ترتبط 

على  �ستحيل  ولكنها  )العرب(  معينة  اإن�سانية  مبجم�عة  اأو  )العربية(  بعينها  بلغة 

احلدود الرتابية والت�سكيلة الإن�سانية لل�ساكنة )اأمازيغ وعرب(.

وامل�ؤ�س�ساتية  الدينية  منها  ع�امل  بعدة  ترتبط  املغربية  اللغ�ية  ال�س�ق  ولأن 

اجله�ي  النظام  داخل  اللغ�ي  التعدد  فتدبري  وال�سيا�سية  والإيدي�ل�جية  وال�ظيفية 

املرتقب ي�ستدعي بع�ش الت�ساوؤلت:

1- ما هي املخططات اأو الإ�سرتاتيجيات التي �ستقرها ال�سيا�سات العم�مية ملالئمة 
العالقة بني اجلهات اللغ�ية واجلهات الإدارية واجلهات الرتابية؟

2- هل �سينتج عن م�رشوع اجله�ية املتقدمة 16 جهة لغ�ية وثقافية اأم �ستحت�سن 
اجلهة اللغ�ية اأكرث من جهة اإدارية؟

والبلدان  اجل�ار  بلدان  اللغ�ي على  التق�سيم  النمط من  تاأثري هذا  ما ه�   -3
الإفريقية ل�سيما تلك التي تت�اجد بها نف�ش املجم�عات الب�رشية وتعدد لغ�ي مماثل 

ت�ساد- م�ريتانيا- م�رش؟ مثل اجلزائر ت�ن�ش- ليبيا – 
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4- خال�سات وا�ستنتاجات: 

من بني اخلال�سات وال�ستنتاجات العامة التي تتمخ�ش عن جه�ية تقر بالتعدد 

اللغ�ي والتن�ع الثقايف يف اإطار �سريورة تفاعلية ه� اأن �رشط اجله�ي واملحلي ميثل 

وال�طني  اجله�ي  بني  التمف�سالت  لأن  ذلك  اأ�سا�ش مق�مات احلداثة والدميقراطية. 

متكن من تعميق النتماء اإىل ال�طن وحماية التن�ع والختالف وت�سجيع قيم احل�ار 

اعتبار  لهذا ميكن  وكنتيجة  ال�سيا�سي.  والتثقيف  امل�اطنة  قيم  وتاأ�سيل  والت�سامح 

املرتكزات  من  والك�ين  وال�طني  اجله�ي  بني  والتناغم  للدميقراطية  الثقايف  العمق 

الأ�سا�سية للم�رشوع الثقايف للجه�ية امل��سعة. وهذا ما يرخ�ش لنا ا�ست�رشاف مرحلة 

ترابية  فجه�ية  اقت�سادية  فجه�ية  اإدارية  جه�ية  هي:  حمطات  عدة  من  انتقالية 

فجه�ية ثقافية تق�م على اخل�س��سيات اللغ�ية والرمزية والتاريخية.

ي�سكل التمثل الثقايف واله�ياتي ب�ؤرة النتقال اجله�ي �سيما حني ت�ستح�رش 

اأهمية النتماء للكل: ال�طن املغربي، لهذا ال�سبب ميكن اعتبار طرح م�ساألة اجله�ية 

امل��سعة نقلة ن�عية يف تدبري امل�ساألة اله�ياتية يف املغرب املعا�رش. من هذا املنطلق 

متثل خ�س��سية اجلهة ال��سيط بني الدولة املركزية واملجم�عات املحلية. ولكي حتدد 

ترابها وت�ؤكد ه�يتها  يجب عليها اأن تتم�قع ب�سكل م�ازي مع هاذين القطبني: 

ال�طني واملحلي )Pongy et Zaez 1994(. اإذن فاجله�ية املع�ل عليها هي جه�ية تروم 

الت�حيد والندماج ل فك الرتباط اأو النف�سال. فاجله�ية املتقدمة جه�ية تهدف 

اإىل الرتكيز على تنمية ثقافية ولغ�ية مندجمة تق�م على مبداأ اأن الندماج املحلي ه� 

اأ�سا�ش الندماج ال�طني.

التي ميكن ت�ظيفها هي نهج م�رشوع مدر�سة ت�ساوي بني  ومن بني الآليات 

الثقافة اجله�ية والثقافة ال�طنية مما ميكن من تدارك اخل�س��سية املغربية يف م�رشوع 

اجله�ية )اعتماد ن�س��ش ومناذج مغربية لكتاب ومثقفني وفنانني مغاربة( والرفع من 

م�ست�ى الإعالم اجله�ي لإبراز اخل�س��سيات والرم�ز اجله�ية على امل�ست�ى الثقايف 

واللغ�ي واإ�رشاك بع�ش املك�نات املجتمعية ل�سيما املراأة يف ال�سق الثقايف واللغ�ي 

بالأمن  ال�سع�ر  الفرد  للجه�ية مينح  بناء مفه�م جديد  اإمكانية  يتيح  للجهة. مما 

الثقايف واللغ�ي.

فما هي العنا�رش املمكنة واملنا�سبة لتحديد اجله�ية الثقافية يف �سيغتها املغربية؟ 
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بلجيكا –  �س�ي�رشا –  كندا –  ميكن اجلزم من خالل جتارب دول عدة )اإ�سبانيا – 

فرن�سا...( اأن للثقايف مقيا�ش اأ�سا�سي ه� اللغة )بالد لغة البا�سك، بالد لغة الفالمان...( 

والتاريخ.  الثقافة  اللغة كفاعل حم�ري يف  ت�ؤطرها  الثقافية اجله�ية  فاخل�س��سية 

يف احلالة املغربية يجب اعتماد مبداأ "الإ�سافة" يف حتديد عنا�رش اجله�ية الثقافية 

الر�سمية  اللغة  زائد  املحلية  اللغة  على  الثقايف  بعدها  يف  �سرتكز  اجلهة  اأن  مبعنى 

)الأمازيغية املغربية اأو العربية املغربية زائد العربية الر�سمية(.

لهذا ميكن ان ينقلنا التمثل الثقايف للجه�ية امل��سعة من عدد 16 جهة احلايل 

�سخ�سية  ذات  ثماين جهات  اإىل  اأي  الن�سف  اإىل  ي�سل  للجهات  مقل�ش  اإىل عدد 

ثقافية ولغ�ية وه� ما اأوردنا اأعاله )اجلهة الريفية – اجلهة اجلبلية- اجلهة العريبية – 

جهة تامازيغت وجهة تا�سلحيت( اجلهة املدينية اجلهة احليانية –  اجلهة العروبية – 

 Territorialisation( وهذا التق�سيم اجله�ي الثقايف يخ�سع ملبداأ ترابية اله�ية الثقافية

identitaire( مبعنى اأن الرتاب ه� ال�سامن لله�ية الثقافية واللغ�ية. يف هذا ال�سياق 
ليرمي مبداأ ترابية اله�ية اإىل ح�رشها يف حدود مغلقة بل متكينها من تراب ي�ساهم 

يف العرتاف بها وتط�رها واندماجها يف املنظ�مة ال�طنية.

ميكن لكل هذه اخلال�سات وال�ستنتاجات اأن جتد طريقها للتفعيل يف �سياق 

م�رشوع جمتمعي يرتكز على بع�ش امل�سلمات منها: 

- اخل�س��سية الثقافية )م�قف املغرب ل�سالح كندا وفرن�سا(

  )française Exception احلماية الثقافية اأو احلمائية الثقافية من�ذج فرن�سا -

- الدفاع عن احلق�ق الثقافية واللغ�ية

- حماربة الني�ليربالية الثقافية وال�سناعات الثقافية )النم�ذج الأمريكي(

- ت�سجيع م�سل�سل اجله�ية الثقافية واللغ�ية 

ال�ساأن  التعامل مع  ال��سية يف  الهيئات  -اعتماد مزيد من احلرفية من طرف 

الثقايف اجله�ي باملغرب .

- ن�رش تقرير �سن�ي ح�ل احلالة اللغ�ية باملغرب ل�سبط امل�سار واحلفاظ على 

اله�ية املغربية يف تعددها اللغ�ي.
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خامتة:

والتن�ع  اللغ�ي  بالتعدد  امل��سعة يف عالقته  اجله�ية  ل ميكن متثل م�رشوع 

الثقايف اإل من خالل منظ�مة التفاعل والتداخل والتمازج اللغ�ي والثقايف والإن�ساين. 

لي�ست هناك جهة م�حدة خال�سة )homogène( كل اجلهات تعرتف بتداخل العنا�رش 

املك�نة لله�ية املغربية. اإل اأنه من خالل نهج مبداأ الرتابية ميكن اأن ت�سكل بع�ش 

اجلهات من�ذجا جلهات ذات حدود ه�ياتية لغ�ية وثقافية، اأي اأن للجهة �سخ�سيتها 

التي متيزها عن باقي اجلهات الأخرى يف اإطار من�ذج جه�ي يجعل من اخل�س��سية 

الثقافية واللغ�ية رافعة لالندماج ال�طني.

اإىل  تنتمي  دولة  املغرب من  انتقال  اجله�ي  التمثل  لهذا  املبا�رشة  التبعات  من 

حظرية دول جتمع بينها لغة معينة )اللغة العربية( اأي الدول العربية اإىل حظرية دول 

ي�ؤلف بينها النتماء اإىل تراب معني األ وه� اإفريقيا عامة و�سمال اإفريقيا خا�سة. ل 

يتحدد هذا النتماء الأخري باللغة امل�ستعملة ولكن بالرتاب الذي يحت�سن اللغة اأو 

اللغات املتداولة بني طياته.

الت�جه  بني  ي�ازي  اأن  املرتقب  اجله�ية  م�رشوع  على  يجب  الزاوية  هذه  من 

ال�سرتاتيجي والعمق الرتابي للثقافة اجله�ية، لهذا يبقى اقرتاح من�ذج مزيج للجه�ية 

املغربية من�ذجا ميكن التعاطي معه يف اإطار ا�ستلهام التجربة الإ�سبانية يف �سقها 

الثقايف واللغ�ي فيما يخ�ش الأقاليم اجلن�بية )ما اأ�سميته اجلهة احل�سانية( عرب مفه�م 

ال�سخ�سانية  مبداأ  عرب  وال�س�ي�رشي  الكندي  النم�ذجني  وحماكاة  امل�ستقلة  اجلهة 

والرتابية فيما يتعلق باأقاليم ال��سط وال�سمال )باقي اجلهات الثقافية واللغ�ية املقرتحة 

العروبية...( الريفية –  اجلبلية – 

ويف الأخري ميكن اقرتاح ثالث قن�ات لت�رشيف هذا النم�ذج املزيج: 

)العربية  للمركز  ولغ�يا  ثقافيا  وتابعة  اقت�ساديا  م�ستقلة  جهات  اأولهما:    -

الف�سحى زائد الثقافة ال�طنية(.

- ثانيها: جهات متفرقة جغرافيا وم�حدة ثقافيا ولغ�يا عرب ازدواجية ر�سمية 
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اأ�سا�سها اللغة العربية الف�سحى والأمازيغية املعريية ومتاحف ومدار�ش ومعاهد واإعالم 

وجامعات بنف�ش الت�جهات الثقافية.              

- ثالثها: جهات مرتكزة على ثقافة ومدر�سة ولغة واإعالم حملي يتعاي�ش مع 

املعتمدة  والثقافية  اللغ�ية  اجلهات  فيها  ت�ازي  وطنية  ومدر�سة  واإعالم  ولغة  ثقافة 

التق�سيم الرتابي.
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اله�ية ال�طنية: 

التن�ع الثقايف وامل�ساواة االجتماعية واالقت�سادية

الدكتور اخلمار العلمي*    

 «La diversité culturelle élargit les possibilités de choix offertes à chacun ; 
elle est l،une des sources du développement, entendu non seulement en termes 
de croissance économique, mais aussi comme moyen d،accéder à une existence 
intellectuelles, affective, morale et spirituelle satisfaisante. »

   Déclaration universelle de l،UNESCO sur la Diversité Culturelle. (02 
novembre 2001).

 «Les tenants de la diversité ne cherchent pas à établir une société dans 
laquelle il n،y aurait plus de pauvres, mais dans laquelle il n،aurait rien de mal 
à être pauvre ; une société où les pauvres (…) seraient respectés.

(…) Il n’ya rien de radical, sur le plan politique, à mettre en avant la 
diversité ou à la glorifier ; au contraire, l،exaltation de la diversité n،est rien 
d،autre aujourd،hui que notre manière d،accepter l،inégalité. » (p.p.106 ; 144).

Walter Benn MICHAELS (2009) La diversité contre l،égalité.

*رئي�ش �سعبة عل�م الرتبية ، املدر�سة العليا لالأ�ساتذة- فا�ش
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اإن الع�دة الكثيفة للحديث عن اله�ية الي�م، �س�اء يف جمال اخلطاب ال�سيا�سي 

اأو يف جمال العل�م الإن�سانية والجتماعية واملعرفية، اأ�سبح اأحد املظاهر الدالة على 

التغريات التي تعرفها املجتمعات املعا�رشة بفعل تاأثري الع�ملة وانعكا�ساتها على روؤى 

مي�ش  وحت�ل  تغري  لكل  امل�ساحبة  الرباديجماتية  والتح�لت  ال�سيا�سيني،  الفاعلني 

احلياة وال�ج�د واملجتمع وم�سري الإن�سانية. من هنا ياأتي اهتمامنا باله�ية ال�طنية 

اإزاء  اخلا�سة  مناعتها  ق�ة  وملعرفة  جهة،  من  الع�ملة  باأعرا�ش  تاأثرها  درجة  ملعرفة 

الأعرا�ش اجلانبية لهذه الع�ملة. وذلك من خالل احلديث عن التن�ع الثقايف وامل�ساواة 

يعا�سد  الثقايف؟ وهل  التن�ع  وما  ال�طنية؟  اله�ية  فما  والقت�سادية.  الجتماعية  

التن�ع الثقايف هذه اله�ية من خالل حتقيق امل�ساواة وخا�سة على م�ست�ى اجلهات؟ 

اأم ي�سعفها من خالل اإفراز الالم�ساواة بني الأفراد واجلماعات واجلهات؟

اأول: يف الهوية الوطنية

)2007( يف  وال�سلطة"  اله�ية  "يف  اله�ية يف كتابي  اأثرت م�ساألة  اأن  �سبق يل 

بعديها اللغ�ي والفل�سفي باخل�س��ش، باعتبارها تطابقا اأو متاثال، انطالقا من احلديث 

عن "عر�ش" ملكة �سباأ يف ق�سة �سيدنا �سليمان حني �ساألها عن عر�سها بعد اأن جئ 

اأو ل حيث  اأهكذا عر�سك"؟ ومل يقل لها هل هذا عر�سك كي جتيب بنعم  به:"  
املطابقة اأو عدمها. فاأجابته مبكر اأي�سا: "كاأنه ه�". وقد �سكل هذا العمق اللغ�ي 

دللة البدء يف احلديث عن اإ�سكال فل�سفي مرتبط مب�ساألة اله�ية. وحديثي الي�م عن 

اله�ية ال�طنية ا�ستمرار لهذا الن�سغال من زاوية اأخرى.   

رواد  واأحد  الفرن�سي  الجتماع  عامل  ديبار،  كل�د  يطرح  اله�يات"  "اأزمة  يف 

ال�س��سي�ل�جيا املعرفية املعا�رشة يف فرن�سا، اله�ية ال�طنية عند احلديث عن ال�طنية 

باعتبارها ه�ية رمزية، حيث يرى اأن النتماء اإىل اأ�رشة واإىل مهنة ي�سكل الهتمامات 

النا�ش  اأغلب  مادام  طبيعيا  الأمر  ويبدو  الي�م.  النا�ش  بال  ت�سغل  التي  املعا�رشة 

يبحث�ن عن ال�ستقرار الأ�رشي واملهني كما ل� اأن �سعادة النا�ش ووج�دهم يكمن يف 

حتقيق هاتني الأمنيتني. ويت�ساءل كل�د ديبار هل تكفي هذه النتماءات كي حتدد 

ه�ية الأفراد؟ واجل�اب وا�سح بكل يقني ،بالن�سبة له، اإذ اإذا كانت اله�ية يف معناها 

القان�ين هي اأن يك�ن لكل �سخ�ش حق النتماء لعائلة بحيث متنحه ا�سما عائليا 
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تت�ارثه وا�سما �سخ�سيا كي تتحدد قرابته و�ساللته ون�سبه، واأن يك�ن له احلق يف 

النتماء اإىل مهنة، فاإن هذين احلقني ل�حدهما ل يكفيان كي ي�ؤ�س�سا اأو ي�سمنا ه�ية 

اأي فرد. لذلك ل تكتمل اله�ية، يف نظر كل�د ديبار، اإل بالنتماء اإىل ال�طن. وهذا 

القان�نية  اله�ية  ال�طنية يف قلب  الذي مينحه وطنيته، بحيث ت�جد  النتماء ه� 

اآخر وحت�ل  لله�ية بعدا  الفردية. وهذا ما يعطي  لله�ية  بالن�سبة  مثلما ه� ال�سم 

براديغماتيا جديدا: اله�ية م�اَطنة ُم�اِطنة. 

حق�ق  هي  مبا  امل�اطنة  تعني  املعا�رشة  املجتمعات  مفه�م  يف  ال�طنية  اإن 

عن  احلر  والتعبري  الإرادي  الختيار  حرية  يعني  الذي  الت�س�يت  حق  وواجبات: 

اأف�سليات اجتماعية اأو �سيا�سية �س�اء تعلق الأمر باختيار اأفراد اأو اأحزاب اأو برامج؛ 

غرياأن  الرمزية.  احل�افز  عن  املعربة  الختيارات  �س�ى  لي�ست  التي  التعددية  واحرتام 

ال�طنية لي�ست فقط حق الت�س�يت بل هي واجب اأي�سا )واجبات اجتماعية اأ�سا�سا(، 

اأي واجب التعبري الدميقراطي عن اختيارات حتددها قيم ال�سخ�ش ومعتقداته. وهذه 

القيم واملعتقدات هي ما ي�سكل ثقافته بفعل التك�ين والرتبية والتهذيب، وهي التي 

حتدد، بدورها، اله�يات الرمزية التي تلتئم منها حلمة اله�ية.

اإن هذا التح�ل الرباديغماتي لله�ية ال�طنية اإىل ه�يات رمزية ي�سمح لنا بتجاوز 

الثنائية اله�ياتية التقليدية التي هيمنت ط�يال على خطاب اله�ية: اله�ية اجل�هرانية 

واله�ية ال�ج�دية/ال�سمية. حيث ينظر الجتاه الأول اإىل اله�ية باعتبارها ج�هرا اأو 

الإن�سانية.  واملعارف  املجتمعات  تعرفها  التي  التح�لت  تتغري مهما كانت  ماهية ل 

ويذهب الجتاه الثاين اإىل اعتبار اله�ية متغرية وغري ثابتة وخا�سعة للتح�ل. وهكذا 

اأي  اله�ية نتاج مماثلة ممكنة وحمتملة.  الثنائية ويعترب  يتجنب كل�د ديبار هذه 

اأنها نتاج عملية لغ�ية مزدوجة جتمع بني الختالف والنتماء اجلماعي ذي الروابط 

ال�طن.  هي  اأكرب  ملجم�عة  املك�نة  الأخرى  اجلماعات  روابط  عن  املختلفة  امل�سرتكة 

من هنا الرتكيز على التن�ع الثقايف باعتباره خم�سبا لله�ية ومك�نا لله�يات الرمزية 

امل�سكلة لله�ية ال�طنية باعتبارها الغاية املثلى لالنتماء لل�طن.
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ثانيا: التنوع الثقايف وامل�ساواة الجتماعية والقت�سادية

اأعتمد يف هذا العر�ش التن�ع الثقايف يف بعديه الإن�ساين والجتماعي .اأعتمده 

يف بعده الإن�ساين من خالل التداول القان�ين للمفه�م كما ه� جممع عليه يف اإعالن 

الي�ن�سك� العاملي ب�ساأن التن�ع الثقايف )2 ن�نرب 2001( باعتباره اإرثا م�سرتكا لالإن�سانية؛ 

و�رشوريا للجن�ش الب�رشي �رشورة التن�ع البي�ل�جي بالن�سبة للكائنات احلية؛ يتجلى 

يف اأ�سالة وتعدد اله�يات املميزة للمجم�عات واجلماعات التي تتاألف منها الإن�سانية 

)املادة الأوىل من الإعالن(. واأعتمده يف بعده الجتماعي باعتباره اأول تعبريا رمزيا 

عن اأمناط العي�ش املادية والطق��ش الرمزية امل�سرتكة واحلياة الجتماعية التي تتميز 

بها جماعة عن جماعات اأخرى يتك�ن منها املجتمع .وباعتباره ثانيا اأحد م�سادر 

 التنمية يف خمتلف اأبعادها القت�سادية والفكرية والروحية والعاطفية والأخالقية

)املادة الثالثة من الإعالن(.

يف�سي هذا الطرح اإىل اعتبار التن�ع الثقايف ،يف بعديه الإن�ساين والجتماعي، 

اللحمة التي تت�سكل منها اله�ية ال�طنية باعتبارها انتماءا م�سرتكا لكل املك�نات 

الثقافية التي ت�سكل خمتلف اخل�س��سيات؛ وم�سدرا من م�سادر التنمية يف 

خمتلف اأبعادها.

غري اأن امل�سادرة على هذه الأطروحة التي جتعل من التن�ع الثقايف معادلة 

لإغناء اله�ية ال�طنية وحتقيق التنمية يخفي مفارقة بدون فك �سفرتها ل تتحقق 

املعادلة ال�سابقة بل قد ت�ؤدي اإىل نتائج م�سادة .ذلك اأن التن�ع الثقايف باعتباره حال 

�سيا�سيا للتعدد الثقايف له م�ساعفات قد ت�ؤدي اإىل عك�ش املطل�ب من ن�ايا اإعالن 

الي�ن�سك� العاملي .وق�سدي يف هذا العر�ش اأن اأبني مظاهر هذه املفارقة كي نتجنب 

م�ساعفاتها ون�جه التن�ع الثقايف يف اجتاه تع�سيد اله�ية ال�طنية وامل�ساهمة يف 

التنمية اجله�ية يف الآن نف�سه.

تكمن املفارقة يف ك�ن التن�ع الثقايف الذي يفرت�ش فيه اأن ي�سمن امل�ساواة 

يعار�سها اأو يحجبها ويربرها .من يجروؤ الي�م اأن يعلن هذه املفارقة يف ال�قت الذي 

اأ�سبح فيه التن�ع الثقايف الرباديجم املهيمن على اخلطابات ال�سيا�سية والإن�سانية 

والعلمية؛ وال��سفة ال�سحرية حلل م�سكالت التعدد الثقايف وما ي�ساحبها من 

مطالب ي�سحرها مبداأ الدفاع عن احلق يف الختالف؟
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لقد تنبه اإىل ذلك فجروؤ عليه باحث اأمريكي من جامعة اإلين�ا ب�سيكاغ�-

باحث جمه�ل يف فرن�سا كما يف املغرب بالتبعية والدرجة -اإنه والرت بيني ميكائيلز، 

وذلك يف كتابه »التن�ع �سد امل�ساواة«. يذهب هذا الباحث اللغ�ي اإىل اعتبار 

التن�ع الثقايف حبة �سحرية لعالج ما ي�ساحب الني�ليربالية من لم�ساواة اجتماعية 

واقت�سادية .اإذ كلما ات�سعت فج�ة هذه الالم�ساواة ارتبطت الدول بالتن�ع الثقايف 

كي ي�ؤمن اجلميع بعامل ل يعترب الفقر فيه مذلة اأومتايزا اأو لعدل .وينتج عن هذا 

التح�ل ثالث خال�سات اأ�سا�سية تختزل م�سادات التن�ع:

ومتجيد  الإيجابي  للتمايز  الأول�ية  واإعطاء  الثقافية  اله�ية  على  الرتكيز   )1
الناجتة عن هيمنة  الالم�ساواة الجتماعية والقت�سادية  الختالف مل�اجهة 

النم�ذج الني�ليربايل وع�ملته. فات�ساع اله�ة بني الفقراء والأغنياء ل يحل 

بتقلي�ش هذه اله�ة  والتفكري يف اإيجاد �سبل الق�ساء على الفقر واله�سا�سة 

باعتباره اأحد مرتكزات الألفية للتنمية بل بالرتكيز على احرتام اله�ية الثقافية 

له�ؤلء الفقراء ومتجيد اختالفهم، كما ل� اأن هذه الختالفات املادية لي�ست 

�س�ى اختالفات ثقافية. وكلما دافعنا عن انتماء الأفراد اإىل ثقافات خمتلفة 

وجعلنا حق اختالفها ج�هر هذا الدفاع واأ�سا�ش وج�د اجلماعات التي تنتمي 

به وطنيا ودوليا،  املعم�ل  الت�سنيف  ت�سملهم وفق  التي  الطبقات  اأو  اإليها 

الدع�ة  يف  الإ�سكال  وح�رش  بينها.  فيم  مت�ساوية  الثقافات  هذه  اعتربنا 

اجلماعات  بني  امل�ج�دة  الختالفات  يجعل  الثقافية  امل�ساواة  عن  والدفاع 

والطبقات الجتماعية جمرد اختالفات فردية وثقافية.

2( اإن التن�ع الثقايف لي�ش و�سيلة لت�سييد �رشح امل�ساواة بني النا�ش واجلماعات 
وجعلها  الالم�ساواة  لتدبري  ني�ليربالية  حمكمة  منهجية  بل  الب�رشية، 

يف  احلق  احرتام  باب  من  احرتامها  فقط  يلزم  وطبيعية  فردية  لم�ساواة 

الختالف ومتجيد التن�ع الثقايف. اإن هذا املنطق الذي يجعل من خمتلف 

جمرد  واجلماعات  لالأفراد  الأ�سا�سية  والقت�سادية  الجتماعية  الق�سايا 

م�سائل مرتبطة باإمكانية احرتام الختالفات اله�ياتية لتفادي ال�جه احلقيقي 

املدافعني  اإن  با�ستمرار.  املتزايدة  القت�سادية  الف�ارق  تقلي�ش  للق�سية وه� 

عن التن�ع الثقايف مبختلف اأطيافهم ل ي�سع�ن اإىل وج�د �سبل لتقلي�ش 

الف�ارق الجتماعية والقت�سادية اعتمادا على اإدخال بعد الثقافة باعتباره 
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اأق�سى  احرتامه، وه�  يلزم  ثقايف  اختالف  باعتباره جمرد  بل  تنم�يا  بعدا 

املادية  الرثوة  حقل  من  الالم�ساواة  م�سار  بذلك  اإليه، حم�لني  يدع�ن  ما 

والقت�سادية اإىل حقل الرثوة الرمزية والثقافية. ورغم اأهمية هذه الأخرية يف 

اأبعاد ق�سية ت�زيع الرثوة املادية والرمزية، فاإنها حتجب الالم�ساواة  اإدراك 

وتقدمها يف لفافة ثقافية حتتاج ملن يحرتمها ويدافع عن حقها يف الختالف 

الثقايف مثل حبة مهدئة  التن�ع  فقط. من هنا اعترب والرت بيني ميكائيلز 

مل�ساعفات الت�جه الني�ليربايل املع�مل.

اأو  راديكاليا  ك�نيا  ي�سكل حت�ل  ل  �سيا�سيا  الثقايف  التن�ع  متجيد  اإن   )3
الجتماعي  الرفاه  الب�رشية وحتقيق  تط�ر  بغاية  براديجماتيا جديدا  حت�ل 

والت�زيع العادل للخريات ال�طنية بني اجلماعات واجلهات  بل ي�سكل يف 

تداوله احلايل و�سفة مهذبة ذات حم�لة ثقافية لتجنب احلديث عن ات�ساع 

بينها  الت�سامن  اآليات  وتغييب  اأخرى،  وغنى جهات  فقر جهات  بني  اله�ة 

لقب�ل  الختالف  ومتجيد  منف�سلة،  جزر  اإىل  ثقافية حت�لها  حدود  بر�سم 

الالم�ساواة القت�سادية بني اجلهات كما بني اجلماعات والأفراد، واعتباره 

اأمرا حمم�دا. 

اإن ك�سف الأ�رشار اخلفية للتن�ع الثقايف ي�ساهم يف ت��سيح الروؤية ملن ي�سعى 

اإىل جعل املك�ن الثقايف عن�رشا من عنا�رش التنمية اجله�ية باعتباره و�سيلة وغاية: 

و�سيلة فعالة للتنمية اجله�ية يف اأبعادها اخل�س��سية وغاية هذه التنمية ،اأي اأن ت�سع 

فل�سفة اجله�ية امل��سعة �سمن اأول�ياتها تنمية الثقافة يف بعدها املحلي وت�ساكنها 

وتاآلفها مع غريها من ثقافات اجلهات الأخرى مبا ي�سمن لها اخل�س��سية املميزة 

واآفاق ت�سافرها ووحدتها ال�طنية املحتملة .اإن ت�سليح النخبة املتن�رة وامل�ؤمنة بالعدالة 

الجتماعية والإن�ساف وامل�ساواة والدميقراطية بهذه الأ�رشار واخلفايا الثاوية يف ثنايا 

التن�ع الثقايف يح�سنها ويعطيها املناعة كي ل ينحرف مفه�مها للتن�ع الثقايف عن 

م�ساره ومقا�سده النبيلة املدرجة يف اإعالن الي�ن�سك� العاملي وكما يف الفكر الإن�ساين 

املعا�رش اأي�سا.

اإن الغاية من ك�سف هذه املفارقة هي جتنب التعامل مع تداول التن�ع الثقايف 

يف مقا�سده الني�ليربالية املمجدة للف�ارق الجتماعية والقت�سادية باعتبارها 
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م�ساعفات جانبية .من هنا نرتقي بالتن�ع الثقايف اإىل مقامه احلقيقي بك�نه مك�نا 

اأ�سا�سيا من مك�نات اله�يات الرمزية امل�سكلة لله�ية ال�طنية، ورافعة تنم�ية ت�ؤ�س�ش 

ملفاعيل جديدة للتنمية ال�طنية حيث ي�سكل القت�ساد الت�سامني اأحد ركائزها 

ب�سعيه اإىل اإيجاد حل�ل عملية للروابط القائمة بني املمار�سات واخلربات والتجارب 

املحلية واإمكانية قيام دميقراطية م��سعة لالقت�ساد تنطلق من املمار�سات الفردية 

واجلماعية حلل امل�سكالت احلقيقية لكل جهة وفق مبداأ الت�سامن القت�سادي 

والتاآزر الجتماعي  والتكامل الرتابي والت�ساكن الثقايف وال�حدة ال�طنية يف خمتلف 

اأبعادها املك�نة لها واملت�افق ح�لها من طرف خمتلف مك�نات الدولة واملجتمع.

اإن هذا التاأمل يف العالقة بني املجتمع والقت�ساد والثقافة من زاوية التن�ع 

الثقايف يف�سي اإىل رفع احلجاب عن امل�ساعفات اجلانبية للتداول ال�سيا�سي للتن�ع 

الثقايف ق�سد ا�ستثماره يف تر�سيخ وتق�ية اله�ية ال�طنية وحتقيق التنمية املحلية 

واجله�ية وال�طنية بالعمل على اإدماج معامل الثقافة والقت�ساد الثقايف يف معادلة 

التنمية واعتماد مقاربة القت�ساد الت�سامني واملتعدد املك�نات بحيث يغدو التن�ع 

الثقايف م�سدرا للرفاه وامل�ساواة ل اأداة حلجب الالم�ساواة واإخفائها، وم�سدرا لإبراز 

اخل�س��سية اجله�ية وحتقيق ال�حدة ال�طنية.
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اإ�سكالية التعدد الثقايف واللغ�ي باملغرب

 حممد اأحليان*

مقدمة: 

درا�سات  تنطلق من  تاريخية  انرثوب�ل�جية  مقاربة  امل�ساهمة على  تعتمد هذه 

واأبحاث تهم ال��سع الثقايف واللغ�ي يف بالدنا انطالقا من اعتبارات اأ�سا�سية منها: 

الي�م كما  لي�ش وليد  واللغ�ي  الثقايف  التعدد  اأن  ال�طني، وتبيان  العام  الراأي  تن�ير 

بالثقافة  املت�سبعني  املثقفني  نزوات بع�ش  عن  لي�ش تعبرياً  اأنه  الكثريون، كما  يعتقد 

الأمازيغية، ونتاج ظرفية �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية اأملتها املرحلة التي يجتازها 

وطننا اأو وليد املخاظ الناجت عن الع�ملة وما فر�سته من �سم�لية، خا�سة بعد �سق�ط 

جدار برلني، وما تلى ذلك من حروب بني "الق�ميات"، كما يف البلقان.

اإن م��س�ع التعدد اللغ�ي والثقايف م��س�ع �سائك جداً وذو اأبعاد خمتلفة   

تقت�سي احليطة واحلذر الب�ستم�ل�جيني ال�رشوريني حيث يلتقيا فيه ما ه� علمي مبا 

ه� �سيا�سي- ايدي�ل�جي، ومبا ه� حق�ق خا�سة يف �سقيه اللغ�ي والثقايف اللذين 

يعتربان من املك�نات الأ�سا�سية حلق�ق الإن�سان.

*املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية
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اجلذور التاريخية للتعدد الثقايف واللغوي يف املغرب:

للتعدد الثقايف واللغ�ي يف املغرب جذور تاريخية واجتماعية و�سيا�سية وثقافية 

هريودوت،  كتابات  مثل  الي�نانية  الكتابات  من  فكثري  املغربي.  املجتمع  قدم  قدمية 

والرومانية مثل كتابات اأب�لي��ش )احلمار الذهبي(، والقدي�ش اأگو�ستن��ش )العرتافات( 

وكتابات اأخرى كثرية من الع�رش القدمي، ت�سري اإىل هذا التعدد يف افريقيا ال�سمالية 

على العم�م ويف املغرب الأق�سى على اخل�س��ش.

التعدد  ظاهرة  اإىل  الإ�سارة  من  كذلك  ه�  يخل�  فال  الإ�سالمي،  الع�رش  اأما 

والختالف اللغ�يني والثقافيني اإذ جعلت منه كثري من الكتب م��س�عا لها. و�ساأكتفي 

الرببر"  تاريخ  العرب يف  وكتاب  ملجه�ل  الرببر  "مفاخر  كـ:  فقط  بع�سها  بذكر  هنا 

لبن خلدون، و"و�سف افرقيا" حل�سن ال�زان، و"املحا�رشات" للح�سن الي��سي، وكتاب 

"امل�سالك واملمالك" للق�ستايل اإىل غري ذلك من امل�ؤلفات الأخرى وهي عديدة.

من املالحظ اأن جل املهتمني بالثقافة املغربية يختزل�نها يف ثقافة العامة وثقافة 

به  يرون  الذي  املنظ�ر  �ساأن  �ساأنهم يف ذلك  قروية،  ثقافة ح�رشية وثقافة  اخلا�سة، 

البنيات الجتماعية باملغرب متجاهلني اأن ثقافة اخلا�سة نف�سها متعددة، اإذ �ستان ما 

بني عامل �س��سي وعامل فا�سي اأو دكايل...

اأو  البلدي�ن  امل�سم�ن  والآخرون  الفا�سي�ن  الطلبة  فمنهم  القرويني  طلبة  اأما 

واأعيان  �سال،  الرباط  اأو  فا�ش  اأهل  اأعيان  بني  �سا�سع  فرق  اأي�سا  هناك  الآفاقي�ن. 

احل�رشي�ن  فهناك  النا�ش  عامة  اأما  ال�رشقي...  املغرب  اأعيان  اأو  املت��سط  الأطل�ش 

والقروي�ن وما يجمع بينهم ه� ما ن�سميه الي�م الثقافة ال�سعبية وهي الثقافة الأكرث 

انت�ساراً بجميع تفرعاتها احل�رشية والقروية بغ�ش النظر عن لغة الت�ا�سل: الأمازيغية 

اأو الدارجة، اإذ ت�حد الثقافة ال�سعبية، يف اإطار تعددي دينامي وتط�ري، جمم�عة من 

العادات والتقاليد والطق��ش والتعابري الفنية والأدبية املتقاربة واملت�سابهة مثل العيطة 

الفالحية  ال�سنة  براأ�ش  والحتفال  بتاغ�جنا،  وال�ست�سقاء  الرمى  وعبيدة  وتاماوايت 

"ح�زة" امل�سماة الي�م براأ�ش ال�سنة الأمازيغية الخ...ويتمثل الختالف يف اللغة وبع�ش 
منت�جات الثقافة املادية كاملعمار واللبا�ش واملج�هرات اإلخ...
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لبد  والتن�ع،  بال�حدة  املتميز  املغربي،  واللغ�ي  الثقايف  التعدد  ظاهرة  لفهم 

من التذكري باأن املجتمع املغربي مر من عدة عمليات تثاقف بني الأمازيغ وال�سع�ب 

التي احتكت بهم، �س�اء من جهة البحر الأبي�ش املت��سط، ال�سيء الذي اأعطى البعد 

املت��سطي ل�سمال اإفريقيا عم�ما اأو جن�ب ال�سحراء الذي اأعطاه بعده الإفريقي.

ميكن اعتبار اأن اأكرب تاأثري عا�سته �ساكنة �سمال اإفريقيا نتج عن الفتح الإ�سالمي 

الذي كان وقعه على الأمازيغ اأكرب من غريه، واإن كانت ظاهرة التثاقف، كما ي�ؤكد 

الإ�سالمي م�ش  املد  فاإن  والعطاء. ومع هذا،  الأخذ  تتمثل يف عملية   ، املخت�س�ن 

املنطقة يف اأعماقها، �س�اء تعلق الأمر بالإن�سان اأو باملجال. وقد وقع هذا التاأثري عرب 

مراحل ميكن اختزالها يف اأربع:

- من الفتح الإ�سالمي اإىل نزوح القبائل الهاللية ل�سمال اإفريقيا؛

- من النزوح اإىل هزمية اي�سلي؛

- من الهزمية اإىل ال�ستقالل املغرب؛

- من ال�ستقالل اإىل تاأ�سي�ش املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية الذي فتح مرحلة 

جديدة لن اأتطرق اإليها بحكم راهينتها، وبحكم اأنها مل ت�ستنفذ بعد كل 

اآفاق واعدة  طاقاتها وكل ما حتمله، بجانب اإ�سالحات كربى اأخرى، من 

لإدخال املغرب يف الدميقراطية واحلداثة.

اإن التق�سيم اإىل مراحل اأربع لي�ش اعتباطيا، بل تق�سيم م�ستمد من مرجعيات 

�سبق واأن ذكرنا بع�سها، واأعتقد اأنه من املفيد جداً اأن ن�سيف اإليها ما ن�سميه يف 

ناجتة عن  فتاوى  عبارة عن مدونات �رشعية جتمع  الذي ه�  الن�ازل  باأدب  املغرب 

علماء من خمتلف الأحقاب التاريخية التي مر منها جمتمعنا. ولالإ�سارة، فاإن هذه 

الدواوين ت�سكل مرجعية ي�ستحيل ال�ستغناء عنها من طرف كل مهتم بكتابة التاريخ 

مقاومة  عرفت  التي  الفتح  مرحلة  وبا�ستثناء  اأنه،  حيث  اإفريقيا،  ل�سمال  الجتماعي 

�رش�سة، عك�ش ما يعتقد، والتي متيزت بظه�ر مذاهب خ�ارجية واإمارة الربغ�اتيني، 

فاإن املراحل الأخرى �ساهدة على املخا�ش الثقايف واللغ�ي امل�ستمر اإىل الي�م.
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املرحلة الأوىل:

اإىل نزوح بني هالل، عرفت نقا�سا  الفتح  اأي مرحلة  املرحلة الأوىل،  اإذا كانت 

دعاة  وبني  تارة،  واخل�ارج  ال�سيعة  بني  لالإ�سالم  العامة  النظريات  ح�ل  ايدول�جيا 

النقا�سات  هذه  بالعجمية،  امل�سماة  ال�سع�ب  باقي  على  ال�سلطة  للعرب يف  الأول�ية 

التي اأدت اإىل ث�رات عديدة مل تنته اإل يف عهد امل�حدين، فاإن املراحل الأخرى قد 

عرفت ت�ترات اأقل حدة حيث غلب عليها طابع البحث جديا عن الندماج ال�سيا�سي 

والجتماعي والثقايف الذي حتقق يف جممله خالل املراحل التي تلت حقبة الفتح.

�سكل النزوح الهاليل �سدمة بالن�سبة لالأمازيغ املزارعني امل�ستقرين الذين وجدوا 

اأمام  اأنف�سهم اأمام منط عي�ش يعتمد الرتحال وتربية امل�ا�سي، ما فتح الباب وا�سعا 

ن�ع خا�ش من الت�رشيع �سمي منذ ذلك التاريخ بن�ازل املزارعة، اإذ مل يجد املزارع�ن 

للدفاع عن  ال�رشيعة  الفقهاء ورجال  ال�ستناد على  الرعاة غري  اآفة  اأمام  من خمرج 

ممتلكاتهم. ومل يبخل ه�ؤلء عن القيام ب�اجبهم يف ذلك.

بعد ا�ستقرار الهالليني بلج�ء بع�سهم اإىل ال�سحاري وانخراط الآخر يف قبائل 

ملذهب  وخ�س�عه  املجتمع  تنميط  اإىل  يهدف  الن�ازل  من  اآخر  ن�ع  ظهر  الگي�ش، 

ديني م�حد، املذهب املالكي، الذي يعترب اأحد اأ�سد املذاهب الإ�سالمية. وهنا بداأت 

ال�سع�بات، حيث وجد الإ�سالم يف �سمال اإفريقيا بنيات اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية 

وثقافية متجذرة وغري قابلة لالأحكام الدغمائية. ومقابل ذلك، دعا ال�سمال اإفريقي�ن، 

مبا يف ذلك فقهاوؤهم واأئمتهم اإىل التحلي بال�اقعية وفتح باب الجتهاد قبل اإ�سدار 

الأحكام ال�رشعية، يف خمتلف املجالت، وخا�سة فيما يتعلق بالأح�ال ال�سخ�سية 

وجل ق�سايا امللكية العقارية. ول غل� يف اعتبار اأن جل الأحكام ال�سادرة يف خمتلف 

احلقب الزمنية، والتي ح�سمت يف اأغلبها ل�سالح ال�اقع الجتماعي والثقايف واللغ�ي 

املتعدد، يحاول بع�ش املت�سددون الي�م اإعادة النظر فيها ومراجعتها. بل ومنهم من 

يدع� اإىل �رشورة اإعادة اأ�سلمة املغاربة.

املرحلة الثانية:

هناك اأمثلة عديدة لالنفتاح الديني عند املغاربة، فهذا فقيه نا�رشي ا�ستفتى 

�سداق،  بدون  يتزوج�ن  �س��ش  اأهل  اأن  مفادها  نازلة  الي��سي يف  احل�سن  العالمة 
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واحلال اأن ال�سداق وحده يحل الزواج يف الإ�سالم. ما حكم ال�رشيعة يف ال�س��سيني، 

هل هم م�سلم�ن اأم ل؟ فما كان على الي��سي اإل اأن �ستغرب من عبثية ال�س�ؤال حيث 

اعترب اأن الأ�سا�ش يف الإ�سالم ه� النية ثم الميان. وهذه النازلة نف�سها �سبيهة باأخرى 

حيث طرح ال�س�ؤال ح�ل ج�از �سالة م�سلم ل يتقن العربية وبالتايل ل ي�ستطيع قراءة 

الفاحتة اأو اإقامة ال�سالة بق�اعدها الالزمة...

ملا تر�سخ الإ�سالم مبذهبه املالكي الذي ا�ستطاع، وبعد جهد جهيد، اأن يتالءم مع 

ال��سع القت�سادي والجتماعي والثقايف املغربي، اأخذت الفتاوى مناأى اآخر، خا�سة 

مع بداية القرن التا�سع ع�رش، الذي عرف امتداد ال�ستعمار الأوروبي، املهيمن اآنذاك، 

على التجارة البحرية.

املرحلة الثالثة:

وكان لهزمية اإ�سلي وقع كبري على نف�سية املغاربة وعلى نخبهم العاملة حيث اأثارت 

نقا�سا وجدل كبريين متح�را بالأ�سا�ش ح�ل كيفية التعامل التجاري مع اأوربا. فمن مناد 

اإىل حترمي بيع اخلي�ل واحلب�ب واملا�سية اإىل العدو حتى ل تتم امل�ساهمة يف تق�يته 

الع�سكرية اإىل منذر باندثار احل�سارة الإ�سالمية بالغرب الإ�سالمي بانتحال عادات وتقاليد 

الن�سارى املتمثلة يف ا�ستهالك م�اد م�ست�ردة من �ساي و�سكر وتبغ اإىل غري ذلك من 

املنت�جات اجلديدة التي تلهي امل�سلمني عن اأداء �سل�اتهم و�سعائرهم الدينية. ومن امللفت 

للنظر اأن ال�ساي الذي حرم من طرف البع�ش يف مرحلة معينة من اأواخر القرن التا�سع ع�رش، 

اأ�سبح الي�م امل�رشوب ال�طني املغربي الأول وذا  �سمعة عاملية.

مل يدم هذا النقا�ش ط�يال مقارنة مع النقا�سات ال�سابقة حيث حدت منه احلماية 

الفرن�سية �سنة 1912، ال�سيء الذي مهد املغرب للدخ�ل يف مرحلة جديدة ل غل� يف 
ت�سميتها مبرحلة الع�رشنة.

اإن احلماية غريت راأ�سا على عقب البنيات الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية 

املغربية حيث حدا للقبيلة كبنية اإىل حد ما م�ستقلة على ال�سعيد ال�سيا�سي والع�سكري 

الجتماعية  البنيات  باقي  على  عليا  �سلطة  ذو  مركزيا،  عنها حكما  بديال  وجعلت 

الأخرى وعلى كل امل�ست�يات، �ساأنها يف ذلك �ساأن الدولة الفرن�سية اليعق�بية املمركزة 

التي ل تعري للتعدد الثقايف واللغ�ي اأدنى اهتمام.
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ل غرابة اإذا يف جل�ء احلركة ال�طنية يف كفاحها من اأجل ال�ستقالل اإىل نف�ش 

املنظ�ر املركزي اليعق�بي مطبقة يف ذلك نظرية مقاومة العدو ب�سالحه، هذه النظرية 

التي ترجمت فيما بعد مبق�لة: "ا�ستعمال التكن�ل�جيا الغربية ومناه�سة ثقافته".

وقد عانى ال�سعب املغربي من ال�سيا�ستني، ال�ستعمارية وال�طنية، الأمرين. لقد 

مار�ست �سلطات احلماية �سيا�سة ل�سالح النخبة احل�رشية، لتق�يتها ثقافيا واقت�ساديا 

وكر�ست نهج تنمية جزء �سغري من املغرب �سمي بالنافع على ح�ساب جمال وا�سع 

لالأن�ية  الفر�سة  "بالرببرية"  امل�سماة  �سيا�ستها  اأتاحت  كما  النافع.  غري  باملغرب  نعت 

الأوىل للحركة ال�طنية للدعاية لالإيدي�ل�جية العربية الإ�سالمية، التي تعترب قفزة على 

ال�ستمرارية الثقافية والجتماعية وال�سيا�سية املتعددة لل�سعب املغربي.

مل ي�ست�عب مغرب ال�ستقالل، وخا�سة اأحزابه امل�سماة "بال�طنية" الظرفية التي 

يف  وامل�سي  الفرن�سي  املركزي  اليعق�بي  لالإرث  ال�فاء  اختياره  عند  البالد  جتتازها 

الدعاية لاليدي�ل�جية العربية الإ�سالمية، مع البحث عن القطيعة مع الثقافة ال�سعبية 

يف تعددها. وه� ما يتنافى مع التجربة الفرن�سية التي جنحت يف ذلك بفر�ش ثقافة 

وجعلها  النه�سة،  مع ع�رش  ابتداأ  دام ط�يال، حيث  بعد جهد  وذلك  الب�رج�ازية، 

)ع�رش  الأوىل  الفرن�سية  الث�رة  يف  املتمثل  النجاح  منذ  الفرن�سيني  جلميع  مبتغى 

الأن�ار(.

نرى من خالل هذه الأ�سطر اأن م��س�ع التعددية اللغ�ية والثقافية لي�ش جديدا 

ويف  وديانات خمتلفة.  وثقافات  لغات  القدم  منذ  فيه  تعاي�ست  حيث  املغرب،  يف 

الت�سدي  عاتقها  على  اأخذت  اأمازيغية  املا�سي، ظهرت حركة  القرن  من  ال�سبعينات 

ال�حدة  اإطار  يف  الأمازيغيتني  والثقافة  باللغة  والنه��ش  الأحادية،  لالإيدول�جيات 

ال�طنية مع احرتام التن�ع.



95

�س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية

راهنية التعدد:

نح�  النتقالية  املرحلة  يف  والدخ�ل  النفتاح  �سيا�سة  املغرب  �سن  اأن  ومنذ 

تعددية  عمليا  يعي�ش  اأ�سبح  املا�سي،  القرن  من  الت�سعينات  بداية  الدميقراطية يف 

ظاهرة للعيان يف خمتلف جتلياتها: مهرجانات متعددة للرق�ش وال�سعر الأمازيغيني 

وظه�ر الدواوين الأوىل لل�سعر الأمازيغي ومهرجان گناوة وامل��سيقى ال�س�فية، و"الهيب 

ه�ب"، وتعابري اأخرى عديدة ومتن�عة.

اإل اأن هذه التظاهرات، وهذا التعدد ل ي�اكبه و�س�ح على ال�سعيدين ال�سيا�سي 

الختيارات  مع  للقطيعة  الفعلية  الإرادة  ح�ل  نت�ساءل  يجعلنا  ما  وامل�ؤ�س�ساتي، 

الأحادية. يتجلى ما ي�ؤكد هذا الغم��ش يف:

للتعليم، خالل تقدميه لتجربة الإ�سالح يف �سهر  - اعرتاف املجل�ش الأعلى 

ي�لي�ز 2008، بغياب �سيا�سة وطنية لغ�ية لتدبري التعدد اللغ�ي؛
- غياب ميثاق وطني اأو م�رشوع لتدبري ال�ساأن الثقايف املتعدد.

امل�س�ؤولة  لي�ست  اأنها  اإل  الدولة.  اإىل  اخلللني  هذين  �سبب  البع�ش  يرجع  قد 

ال�حيدة، فهي فاعل �سمن الفاعلني الذين يتقا�سم�ن معها امل�س�ؤولية يف هذا امل��س�ع 

مثل الربملان والأحزاب ال�سيا�سية والنقابات واملجتمع املدين مبا فيه احلركة الأمازيغية 

واملثقفني ب�سفة عامة.

عالوة على هذا، ل بد من الإ�سارة اإل اأننا ل نت�فر على من�ذج مقنع ن�ستلهم 

منه ا�سرتاتيجية اأو على الأقل خطة وا�سحة لتدبري التعدد اللغ�ي والثقايف، واإيجاد 

حل لالإ�سكالت العالقة به.  فال النم�ذج الفرن�سي املركزي الإدماجي، ول النم�ذج 

احلرب  ب�سبب  تكتمل  مل  التي  الأملانية  التجربة  ول  اجلماعاتي،  النگل��ساك�س�ين 

العاملية الثانية، ول حتى ال�سبانية اخلا�سة املعتمدة على ال�ستقاللت الذاتية اجله�ية 

قابلة للتطبيق يف جمال التدبري اللغ�ي والثقايف املتعدد باملغرب.

بالتذكري  �ساأكتفي  لذلك  ما،  حد  اإىل  معروفة  اأعاله  التجارب  اأ�سبحت  لقد 

يف  ه�  عما  متاما  خمتلف  املغرب  يف  ال��سع  باأن  الإ�سبانية  للتجربة  للمتحيزين 

اإ�سبانيا، فاإذا كانت بر�سل�نة عا�سمة كاتل�نيا، على �سبيل املثال، م�ج�دة يف قلب 

الدار  اإنها  بل  البع�ش،  يعتقد  كما  اأگادير  لي�ست  �س��ش  عا�سمة  فاإن  اجلهة،  هذه 

اجتماعية  عالقات  تربطها  اأخرى  مغربية  مدن  على  ي�رشي  ال�سيء  ونف�ش  البي�ساء. 
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التي تقطن بها مثل مكنا�ش،  الأمازيغية  واقت�سادية و�سيا�سية وثقافية باجلماعات 

و�سال، وفا�ش، وتط�ان، وطنجة، ومراك�ش اإلخ. وهذا ما يجعل الأمازيغية لغة وثقافة 

م�ج�دة يف كل بقاع املغرب.

اأكيد اأن لهذا ال��سع جذورا �ساربة يف القدم. اإل اأن التاريخ احلديث، وخا�سة 

الذي انطلق بت�قيع معاهدة احلماية �سنة 1912، اأثر اأكرث من غريه على اللغة والثقافة 

الأمازيغيتني، حيث اأتى بنم�ذج مركزي مغاير وجديد لل�سلطة، وا�سعا حدا للبنيات 

املتال�سية للقبيلة التي كانت خزانا لالأعراف والتقاليد وللغة والثقافة، والتي عانت ط�ال 

القرن التا�سع ع�رش من الهيمنة وطغيان القياد الكبار الذين انهك�ا كاهلها.

م�ساريع  تبنت  التي  ال�طنية  احلركة  �سيا�سة  مع  اأكرث حظا  التعددية  تكن  مل 

املغربي.  والثقايف  وال�سيا�سي  ال�اقع الجتماعي  نابعة من  واإيدي�ل�جية غري  �سيا�سية 

بناء  اأفق  ال�طني يف  ال�اقع  من  م�ستمدة  برامج  عن  احلركة  تدافع هذه  اأن  فبدل 

دولة وطنية دميقراطية وحداثية، تبنت ايدي�ل�جية اإ�سالمية تارة، وعربية تارة اأخرى، 

اأمام  نف�سه  املغرب  البالد وجد  ا�ستقالل  الأحيان. وعند  اأغلب  اإ�سالمية يف  وعربية 

ما تطلب  والفقر، وه�  ينخره اجلهل  الذي  ال�سعب  �سيا�سية يف قطيعة مع  نخبة 

جه�دا جبارة للخروج من اجلدالت العقيمة التي تركت اأثارا عميقة لي�ش يف التك�ين 

ال�سيا�سي فقط، بل يف الثقافة ب�سكل عام. فبعد ال�عي ب�ج�د املغاربة ك�سعب قائم 

الذات وذي مميزات خا�سة، اآن الأوان للبحث عن حل مر�ش لالإ�سكالت العالقة التي 

ميكن اإجمالها يف الأ�سئلة التالية؛

- كيف ندبر التعدد الثقايف ونحن مل نتمكن بعد من جتاوز النقا�ش، عدمي 

اجلدوى، املتمثل يف تبني ثنائية: التقليد واحلداثة، واإدخاله �سمن الختيار 

الدميقراطي املرتكز على تدبري التعدد واحرتام التدابري التي ي�ستلزمها؟

- ما ه� ال�سبيل ل�سمان اتفاق وطني ح�ل التعدد الثقايف بناًء على املعايري 

الأ�سا�ش  احلق�ق  ب��سفها  اللغ�ية  للحق�ق  ال�سامنة  الدولية  وامل�اثيق 

لالإن�سان؟

يعني  ل  الثقايف  التعدد  اأن  اخل�س��ش  على  ونعي  تعاي�سنا  ندبر  كيف   -

بالثقافة  اأو  الفردية  بالثقافة  الأمر  تعلق  �س�اء  تداخلها  بل  الثقافات  جتاور 

اجلماعية؟
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اأقلية،  و�سعية  يف  والثقافة  باللغة  امل�ؤ�س�ساتي  العرتاف  اإىل  ن�سل  كيف   -

واإىل التمييز اليجابي ل�ساحلهما حتى ت�سال اإىل م�ست�ى اللغة )اأو اللغات( 

والثقافة )اأو الثقافات( ال�سائدة؟

- هل نحن، على الأقل، يف م�ست�ى طرح هذه الإ�سكالت وال�عي ب�رشورة 

اإيجاد حل لها لن�سمن لبالدنا حداثة نحن يف اأم�ش احلاجة اإليها؟

اإن نظرة خاطفة على خمتلف الطروحات املتداولة يف ال�ساحة الثقافية وال�سيا�سية 

اإىل و�سع  بالإ�سارة  و�ساأكتفي، هنا،  متباعدة.  ما  اإىل حد  زالت  ما  الآراء  اأن  تبني 

احلركة الأمازيغية املرتدي دون اخل��ش يف م�اقف الأحزاب ال�سيا�سية املعروفة اإىل 

حد ما عك�ش م�اقف احلركة الأمازيغية التي يعترب جلها م�سمرا اإن مل اأقل تغلب 

عليها نظرة الثقافة ال�ستيهامية.

ي�جد حاليا يف ال�ساحة ال�طنية فاعالن اأ�سا�سيان يتدخالن يف ال�ساأن اللغ�ي 

والثقايف الأمازيغي هما:

1 - املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية، وه� م�ؤ�س�سة وطنية واآلية من اآليات الدولة 
اللغ�ية والثقافية  للممار�سة احلق�ق  املالئمة  الظروف  اإىل خلق  التي تهدف 

ممار�سة كاملة. ويبذل املعهد جمه�دات جبارة من خالل عمله مع ال�زارات 

املعنية وامل�ؤ�س�سات ال�طنية والقطاعات الجتماعية واملجتمع املدين لإدماج 

الأمازيغية يف جميع املرافق ال�طنية. ومن الناحية ال�سيا�سية، يعترب املعهد 

م�ؤ�س�سة ا�ست�سارية لدى جاللة امللك، وق�ة اقرتاحية وو�سيطة يف كل ما له 

عالقة باحلق�ق اللغ�ية والثقافية الأمازيغية. اأما ن الناحية العلمية فتعمل 

والدويل  ال�طني  ال�سعيدين  على  مرجعيا  قطبا  لت�سبح  جاهدة  امل�ؤ�س�سة 

يف جمال الدرا�سات الأمازيغية ب�سفة عامة. م��س�عيا، ل ميكن لأحد اأن 

يجادل الي�م يف اأهمية منجزات املعهد يف ميادين التعليم والبحث العلمي 

�سع�ر  الأمازيغية. ورغم ذلك، هناك  والثقافية  اللغ�ية  والإعالم واحلق�ق 

ينتاب الراأي العام باأن املعهد ل يلقى من طرف احلركة الأمازيغية دعما يليق 

مب�ست�ى الأعمال والإجنازات الهائلة التي حققها يف ظرف وجيز.

2 - احلركة الأمازيغية، وهي طيف من اجلمعيات املتعددة وغري املتجان�سة، 
وه� ما يجعل احلكم على م�اقفها �سعبا، ول �سيما اأن اأغلبها ل يت�فر على 
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اأدبيات �سيا�سية حتدد مطالبها. وما مييز هذه احلركة ب�سفة عامة ه� غياب 

ا�سرتاتيجية وا�سحة املعامل لختياراتها �س�اء على املدى القريب اأو املت��سط 

اأو البعيد. فكل ما ميكن للباحث يف هذا ال�ساأن اأن ي�سل اإليه ه� اأطروحات 

غري متما�سكة، بل ومتناق�سة يف كثري من الأحيان.

اإن تدارك هذا ال��سع املزري الذي جتتازه احلركة الأمازيغية يقت�سي الي�م اأكرث 

من اأي وقت م�سى اتخاذ م�اقف جريئة، ومن بني هذه امل�اقف، ميكن اأن نذكر على 

�سبيل املثال ل احل�رش ما يلي:

- احلد من املزايدات وامل�اقف التعجيزية والأحكام املجانية التي مت�ش الق�سية 

الأمازيغية وبع�ش فاعليها الأكرث وعيا وحكامة؛

- اعتبار املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية مك�سبا، �ساأنه يف ذلك �ساأن امل�ؤ�س�سات 

والبناء  الإيجابي  النقد  امليدان مع  الفعلية يف  الأخرى وم�ساندته  ال�طنية 

لختياراته ولإجنازاته؛

اللغ�ي والثقايف تنتج عنه خطة عمل  للتدبري  ا�سرتاتيجية وطنية  - بل�رة  

وا�سحة ومعق�لة ت�سهم يف تعبئة الراأي العام ح�ل هذا امل��س�ع؛

املدونة  اإ�سالح  ويف  النتقالية  العدالة  ملف  يف  املغربية  التجربة  ا�ستلهام   -

ب��سفها جتربتني رائدتني يف ال�سن�ات الأخرية من تاريخنا ال�سيا�سي؛

- اعتبار جتربة تدبري التعدد اللغ�ي والثقايف يف املغرب جتربة خا�سة ومتميزة، 

والعمل على اإجناحها كما ه� ال�ساأن يف جتربتي العدالة النتقالية ومدونة 

الأ�رشة؛

- العمل على بناء �سبكة وا�سعة ت�سمل جمعيات احلركة الأمازيغية واجلمعيات 

فاعلني  اإدماج  انتظار  يف  الإن�سان  حق�ق  عن  الدفاع  ميدان  الفاعلة يف 

اآخرين من الهيئات ال�سيا�سية والنقابية بهدف ال�سري قدما مبلف تعبري التعدد 

الثقايف واللغ�ي يف بالدنا.
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خال�سة: 

اعترب  انرثوب�ل�جية.  اأكرث ما هي  �سيا�سية  امل�ساهمة  اأن هذه  للبع�ش  قد يبدو 

�سخ�سيا اأن العك�ش ه� ال�سحيح، فهي م�ساهمة تدخل يف باب ما ي�سمى باملقاربة 

تهتم  التي  ال�سيا�سية  بالأنرثوب�ل�جية  الأخري  �سقها  ويف  التاريخية  النرثوب�ل�جية 

وتاأثريها  الداخلية  عالقاتها  وحتليل خمتلف  والثقافية  الجتماعية  البنيات  بدرا�سة 

على و�سطها.

قد ي�ؤاخذ عليها اأي�سا ك�نها تنتقد اجلميع غري اأنه ل بد من التاأكيد على اأن 

اأي حتليل يعري الهتمام حل�سابات من هذا الن�ع يظل حتليال بعيدا كل البعد عن 

الن�سغالت الب�ستم�ل�جية التي يجب اأن ت�ؤخذ بعني العتبار، رغم اأن العلم نف�سه 

لي�ش حمايدا كلية. اإن ما ه� اأ�سا�سي يف ق�سية من هذا احلجم ه� اأن اأي حتليل لن 

ي�ستطيع القيام مبقاربة علمية، وبالتايل التقرب من امل��س�عية ما مل ي�ستطع القيام 

بنظرة نقدية اجتاه نف�سه اأول واأخريا.

مل نتع�د مبا فيه الكفاية على هذا الن�ع من التحاليل يف املغرب، اإذ اكتفينا 

العالقات  هذه  يتخلل  وما  باملجتمع  الدولة  بعالقات  بالهتمام  عديدة  ل�سن�ات 

الجتماعية  املمار�سات  يف  تفكري  اأدنى  دون  وم�اجهات  امل�سالح  يف  ت�سارب  من 

والجتاهات املجتمعية الكربى.

خدمة  وم��س�عي  هادف  نقا�ش  لفتح  فر�سة  امل�ساهمة  هذه  تك�ن  اأن  اأمتنى 

للتعدد الثقايف واللغ�ي يف بالدنا يف ظل مغرب دميقراطي وحداثي.
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االأ�س�ش الثقافية للجه�ية امل��سعة

اأحمد ع�شيد*

واملدنية  ال�سيا�سية  النخب  على  كبريا  امل��سعة حتديا  اجله�ية  يطرح م��س�ع 

املغربية، حيث يدع�هم جميعا اإىل التفكري ب�سكل خمتلف يف مغرب ممكن خارج 

اإذا علمنا  ال�سع�بة مبكان  اأمر من  املركزية، وه�  ال�طنية  التقليدي للدولة  النم�ذج 

باأن معظم هذه النخب قد تربت على مدى ن�سف قرن على ث�ابت الدولة املركزية 

وبديهياتها ال�سيا�سية والإيدي�ل�جية، اأي اأّن معظم الفاعلني الرئي�سيني هم ب�سكل اأو 

باآخر اأبناء "اجلاك�بينيزم"، وخا�سة منهم املثقف�ن.

واملتقدمة،  امل��سعة  اجله�ية  مب��س�ع  نخبنا  اإملام  �سعف  اأّن  املفارقات  ومن 

وحمدودية الطروحات التي بل�رتها حتى الآن بهذا ال�سدد، والتي عك�ستها الأحزاب 

ال�سيا�سية التي تقدمت مبقرتحاتها اإىل اللجنة ال�ست�سارية املكلفة بامل��س�ع، ل يتالءم 

التمركز  اإىل  القطاعات  �ستى  العميقة يف  اأ�سبابه  ترجع  الذي  العام  الرتدي  واقع  مع 

املفرط للدولة، وهذا معناه اأن الطبقة ال�سيا�سية املغربية والنخب املدنية ظلت حتاول 

*باحث
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ال�سيا�سي  الن�سق  داخل  من  املتالحقة  والأزمات  املطروحة  للم�ساكل  احلل�ل  اإيجاد 

نف�سه الذي كان م�س�ؤول عنها. 

ولعّل امل�سكل ل ينح�رش هاهنا يف مدى قدرة النخب املغربية على ا�ستيعاب 

اأمر على قدر كبري من  اأي�سا ـ وهذا  التحديات اجلديدة والتفكري فيها، بل يخ�ّش 

اجلديد  امل�رشوع  باأهمية  وحت�سي�سها  ال�ساكنة  تاأطري  على  قدرتها  مدى  ـ  الأهمية 

لإقرار  ال�سلطة  لدى  فعلية  اإرادة  ت�فر  افرت�سنا  اإذا  هذا  فيه،  لالنخراط  واإعدادها 

جه�ية م��سعة حقيقية، واإن مل يكن الأمر يتعلق فقط بتدبري �سيا�سي ظريف مللف 

ال�سحراء الذي اعترب منطلقا لهذا النقا�ش بعد مبادرة امللك باقرتاح احلكم الذاتي 

كحل �سيا�سي لهذه الق�سية.

تبداأ  باملغرب  م��سعة  �سيا�سة جه�ية  اعتقادي لإجناح  املنطلقات يف  اأوىل  اإن 

والهام  الكبري  ال�ر�ش  هذا  امل�اطنني يف  من  قدر  اأكرب  باإ�رشاك  ذاتها،  اجلهات  من 

بالن�سبة مل�ستقبل املغرب، فمع�سلتنا الي�م يف هذه املرحلة من تاريخنا تكاد تتلخ�ش 

يف اأننا "نخبة يف حالة �رشود"، حيث م�سينا قدما يف معاجلة تفا�سيل اإ�سكاليات 
التحديث والدمقرطة تاركني املجتمع وراء ظه�رنا ت�ؤطره ق�ى التقليد يف اإطار نزعة 

نك��سية مناق�سة لقيم الدميقراطية. وهذا ما يجعل اأوىل الأول�يات العمل يف عمق 

املجتمع من اأجل تغيري العقليات، وجعل الن�سبة العظمى من امل�اطنني على بينة من 

نح�  النتقال  املطل�بة لإجناح  اجلديدة  الدينامية  ومنخرطة يف  احلالية،  الرهانات 

الدميقراطية.

ثاين املنطلقات اأن تك�ن ثمة قناعة مبدئية باإمكان النتقال مع اجله�ية امل��سعة 

اإىل من�ذج للدولة مغاير لنم�ذج الدولة ال�طنية املتمركز، ذلك اأن عدم وج�د ا�ستعداد 

مبدئي لهذا النتقال، وا�ستمرار الت�سبث بـ"ث�ابت" النم�ذج ال�سابق �سي�ؤدي حتما اإىل 

اللتفاف على �سيا�سة اجله�ية وحتجيمها ثم خنقها دون اأن تعطي الثمار املرج�ة. 

الثقايف يف م�رشوع اجله�ية  العن�رش  اعتماد  املنطلقات ه� ملحاحية  ثالث  و 

امل��سعة كعن�رش ج�هري بجانب العنا�رش التي حتظى بالأول�ية، حيث يالحظ يف 

النقا�ش الدائر ح�ل اجله�ية منذ �سه�ر اأّن املتناظرين مييل�ن اإىل الرتكيز يف نقا�سهم 

على اأ�سباب التنمية املادية يف اجل�انب القت�سادية املالية والإدارية والتقطيع اجلغرايف 

لعدد كبري من  القت�سادي اخلطري  التهمي�ش  النا�ش من  الخ.. وه� ما يظهر تربم 
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اجلهات التي ظلت مدة غري ي�سرية خارج امل�رشوع ال�طني للتنمية، كما يظهر اأي�سا 

مقدار تهمي�ش الثقايف وهام�سيته يف م�ساريع الدولة.

ونرى بهذا ال�سدد اأّن من املع�سالت الكربى للدولة املغربية حاليا عدم القدرة 

على البث عرب نقا�ش متعدد امل�ست�يات يف "ه�يتها"، وه� ما ميكن اأن ي�سائل الثقافة 

الر�سمية عن مدى ت�فريها لالأ�س�ش العميقة للدميقراطية يف النف��ش والأذهان والقيم، 

ذلك اأن الثقافة ل تطرح اإل عندما تت�فر الإرادة ال�ا�سحة خلدمة الإن�سان باعتباره 

قيمة القيم، ولك�نه غاية يف ذاته اأي كائنا ذا "كرامة".

الثقافية  اأركز يف م��س�ع اجله�ية على الأ�س�ش  اأن  يف هذا ال�سدد �ساأحاول 

التي عادة ما يتّم اإغفالها، والتي يف حالة عدم ت�فرها �سيظل م�رشوع اجله�ية جمرد 

اإجرائية بدون "روح"، مما قد يفرغ اجله�ية من معناها العميق، ذلك لأن  تقنيات 

اجلهة لي�ست جمرد امتداد مادي بل هي اأي�سا �سخ�سية ثقافية وعبقرية تاأ�س�ست 

يف التاريخ. 

1( اخل�سو�سية املنفتحة كاأ�سا�س للتق�سيم اجلهوي:

واللغ�ية  الثقافية  ثقافيا من خالل جمم�عة من اخل�س��سيات  اجلهة  تتحّدد 

الغالبة يف الن�سيج الجتماعي للجهة، ونق�ل الغالبة لأنه ل ت�جد جهة يف املغرب 

ميكن الق�ل عنها اإنها ذات ثقافة "خال�سة"، غري اأن التخ�ف الذي يعرب عنه ال�سيا�سي�ن 

 Ghetto �ه� يف اأن تتح�ل اجلهة عرب تكري�ش اخل�س��سيات ال�س��سي�ثقافية اإىل كيت

مغلق يق�م على بعث النعرات القبلية امل�سادة لل�حدة ال�طنية اجلامعة. واحلقيقة اأن 

اخل�س��سية ن�عان اثنان: خ�س��سية منفتحة وخ�س��سية مغلقة، والفارق بينهما 

الأخرى عرب  املك�نات  وباقي  تعي�ش جدل عميقا بني مك�ناتها  تفاعلية  الأوىل  اأن 

دينامية الأخذ والعطاء الذي ي�سكل م�سدر اغتناء واإغناء، بينما تنزع الثانية نح� 

التق�قع والعزلة ونبذ الآخر واخل�ف من "الخرتاق"، مما ي�ؤّدي اإىل اإ�سعافها ب�سبب 

وق�عها يف اجلم�د والعزلة.

التي  املنفتحة  اله�ية  هذه  عرب  يتحقق  والك�ين  وال�طني  اجله�ي  جدل  اإّن 

تتداخل فيها عنا�رش اإن�سانية بني هذه امل�ست�يات الثالثة، حيث ي�سعر امل�اطن برتاتبية 
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النتماء اإىل اجلهة واإىل ال�طن واإىل الإن�سانية عرب قيم تتبادل الأخذ والعطاء ب�سكل 

تل�ينات خمتلفة  تتخذ  التي  الإن�سانية  العنا�رش  نف�ش  على  ت�فرها  ب�سبب  عميق، 

لكنها ل تفقد طابعها الإن�ساين.

يت�سح مما �سبق اأّن اخل�س��سية الثقافية مبعناها املنفتح والتفاعلي عامل نه�سة 

حقيقي بالن�سبة للجهة، لأنها متكن من تق�ية اللحام الجتماعي والن�سجام املطل�ب 

بني ال�سكان يف اإطار اجلهة، وهي الروابط التي ت�سكل دينام� الإنتاجية الجتماعية 

املحققة للتنمية.

يجعل هذا من اخل�س��سية الثقافية اأحد املنطلقات العقالنية للتق�سيم اجله�ي 

الأمثل، خا�سة اإذا كان الهدف من اجله�ية امل��سعة ه� اإجناح م�ساريع التنمية ب�سكل 

على  املبني  جهة(   16( احلايل  اجله�ي  التق�سيم  بتجاوز  �سي�سمح  ما  وه�  اأف�سل، 

ه�اج�ش اأمنية �سيقة، واإف�ساح املجال للجهات التاريخية التي قد ل يتعدى عددها 

�ست جهات كربى.

2( التاريخ الجتماعي املحلي: 

من البديهي اأّن اإقرار جه�ية م��سعة، والذي من �ساأنه اأن يتجاوز ع�ائق وحدود 

الدولة املركزية، �سيتطلب قراءة جديدة لتاريخ املغرب خارج الرواية الر�سمية للتاريخ، 

هذه الأخرية التي كانت متر من العا�سمة نح� اجلهات عرب القن�ات التي حتتكرها 

ال�سلطة )التعليم، الإعالم، اخلطب الر�سمية، الإدارة(، والتي كانت تهدف اإىل تق�ية 

�رشعية ال�سلطة عرب الرتكيز على معطيات ورم�ز واإخفاء اأخرى وتغييبها. اإّن احلاجة 

اإىل رواية معينة للتاريخ اإمنا تك�ن ُملحة يف غياب الآليات الدميقراطية اأو يف حالة 

ه�سا�ستها، بينما يقت�سي الإنتقال اإىل اجله�ية امل��سعة، التي هي اأحد اأ�سكال التدبري 

اأو  تاريخية  عنا�رش  انتقاء  على  القائمة  ال�رشعية  عن  التخلي  املعقلن،  الدميقراطي 

�سناعة رم�ز اله�ية ح�سب حاجات الدولة املركزية، واعتماد التاريخ الجتماعي املحلي 

الذي من �ساأنه اأن ُيعّرف باجلهات ب�سكل اأكرث عمقا وو�س�حا، وي�سمح باإعادة كتابة 

تاريخ املغرب انطالقا من اجلهات، فاإذا كانت ل�سيا�سة املركزية التاأحيدية حاجاتها، فاإن 

للدميقراطية التعددية حاجاتها اأي�سا، واأولها املعرفة. 
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ومعل�م اأن من �ساأن التاريخ الجتماعي املحلي اأن يعيد العتبار لرم�ز اجلهات 

واأبطالها و�سخ�سياتها التاريخية واأعالمها وت�ب�نيمياها الأ�سلية، وه� عمل من �ساأنه 

اأن يعمق املعرفة باجلهة والعتزاز بالنتماء اإليها، وعربها بالنتماء اإىل املغرب، كما 

اأّن من �ساأن هذه الدينامية اأن تخلق مناخا ثقافيا حي�يا عماده البحث والكت�ساف 

والتجديد. 

لقد ظهر ت هذه الروؤية يف وقت مبكر لدى بع�ش اأع�ساء النخبة املغربية منذ 

فرتة احلماية وفجر ال�ستقالل، وكان من�ساأها الغرية ونعرة النتماء اإىل جهة اأو مدينة، 

يف تاريخ �س��ش، وكتب حممد داوود عن تاريخ  فاأّلف املختار ال�س��سي "املع�س�ل " 

تط�ان، وعبد الرحمان بن زيدان عن تاريخ مكنا�ش وال�سديقي عن ال�س�يرة الخ..، 

غري اأن الدولة املركزية التي تاأ�س�ست على النمط اليعق�بي الفرن�سي جعل هذا الهتمام 

اجلهات  واأ�سبحت  املركزية،  الدولة  رم�ز  تق�ية  هم�م  وراء  يت�ارى  املحلي  بالتاريخ 

ه�ام�ش ملركز حمظ�ظ، واأ�سحى الهتمام بها م�سيعة لل�قت وعمال ل طائل من 

ورائه يف �س�ق املمتلكات الرمزية الذي و�سع الأ�سياء يف تراتبية تخ�سع لأول�ياته 

اخلا�سة. 

و يف اإطار الت�جهات اجلديدة نح� جه�ية م��سعة �سيك�ن بعث هذه الروح 

الإيجابية التي حت�سن الربط بني ما ه� حملي وجه�ي وما ه� وطني جامع، اأمرا 

�رشوريا.  

اأن نعيد للجهات �سخ�سيتها الثقافية التي تر�سخت على مدى  اآن الأوان  لقد 

فريدة  بتجارب  "عبقريتها"، والتي متيزت  ما  ب�سيغة  واأ�سبحت متثل  قرون ط�يلة، 

يف الدميقراطية املحلية يف ال�سياق التقليدي، واأن مننحها اإمكانية الإ�سهام التنم�ي 

يف �سياق جديد ه� ال�سياق الع�رشي الدميقراطي الذي يتجاوز القبيلة اإىل املفه�م 

احلديث للجهة، كما يتجاوز الروابط التقليدية اإىل الرهانات التنم�ية احلالية.  

ومن هنا نلح على اأهمية اإعادة تق�سيم اجلهات على اأ�سا�ش التكامل القت�سادي 

على  املنفتحة  اخل�س��سيات  بني  ال�رشيفة  املناف�سة  اإطار  والثقايف، يف  والجتماعي 

اإطارات مغلقة، وميكنها  اإىل  ال�طني، وه� ما يح�ل دون حت�يل اجلهات  الإطار 

بالتايل من التبادل الت�سامني والتفاعل املطل�ب فيما بينها . 
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3( جهوية النظام الرتبوي:

 كانت الدولة املركزية قد اأقامت منظ�متها التعليمية منذ ال�ستقالل على قيم 

وطنية مركزية، وعلى رم�ز م�حدة كان الهدف منها خلق ال�سع�ر بال�لء امل�سرتك 

للدولة، مما اأ�سعف ح�س�ر اجلهات يف املدر�سة وغيب اخل�س��سيات املحلية واأغلق 

املدر�سة على حميطها، وخلق الكثري من اجلهل باملغرب وتاريخه، وكانت من اأكرب 

تبعات هذا الختيار �سي�ع الهدر املدر�سي وغربة امل�سامني الدرا�سيةـ  التي تعتمد على 

الأجنبي بن�سبة كبرية ـ عن ال��سط الجتماعي والأ�رشي للمتمدر�ش، واإر�ساء ثقافة 

التبعية والتقليد لالآخر على ح�ساب الإبداع الأ�سيل.

اأن حتتل ثقافة اجلهة مكانها  امل��سعة  اإطار اجله�ية  ال�رشوري يف  ولهذا من 

الطبيعي �سمن امل�اد الدرا�سية بجانب امل�سامني ال�طنية، وه� ما ي�ساهم يف اإدماج 

الفرد يف حميطه وميكنه بالتايل من الإ�سهام يف التنمية ال�طنية عرب تنمية اجلهة 

التي ينتمي اإليها، والتي لن ي�سعى اإىل مغادرتها بحثا عن مكان له يف دولة العا�سمة، 

فقد جعلت املركزية عامل الهجرة بالن�سبة للم�اطنني رهانا وحيدا لإثبات الذات يف 

كل القطاعات، عرب النتقال من املركز اإىل الهام�ش، وكان التعليم اأبرز امل�ؤ�س�سات التي 

برز فيها هذا اخليار منذ البداية.

حالة  على  للدللة  الجتماعية"  "الطماأنينة  مفه�م  ال�س��سي�ل�جي�ن  اأبدع  لقد 

الفرد املندمج يف حميطه ب�سكل طبيعي، والقابل لالإنتاج مع الآخرين ومّل جه�ده 

معهم، ولكنهم اأكدوا على اأّن هذه "الطماأنينة" تن�ساأ قبل كل �سيء يف املدر�سة، التي 

عليها اأن حتر�ش يف م�سامينها الدرا�سية على ربط التلميذ مبحيطه القريب واإ�سعاره 

مطابقة  يف  كبرية  بن�سبة  يتحقق  هذا  ولعّل  والعاطفي،  والروحي  الثقايف  بالأمن 

امل�سامني الدرا�سية مع متطلبات اجلهة وحاجاتها.

  

4( جهوية الإعالم والإت�سال: 

هاج�ش  على  قائمة  اإعالمية  �سيا�سة  ال�ستقالل  منذ  املركزية  ال�سلطة  انتهجت 

خلق التجان�ش املطلق l’homogénéisation بني كافة امل�اطنني واجلهات، وه� خيار 

ت�جهاته  ووفق  املركزي  الإعالم  مقا�ش  على  جه�يا  اإعالما  تخلق  ال�سلطات  جعل 
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واأول�ياته، فكانت القن�ات الإذاعية اجله�ية منابر لت�س�يق ب�ساعة املركز يف اله�ام�ش، 

ومل يكن ي�سمح للخ�س��سي اجله�ي بالظه�ر اإل مبقدار �سئيل جدا ويف حدود 

نظرة املركز اإىل الهام�ش، والتي �ساءت اأن جتعل من املحلي جمرد "ف�لكل�ر" لإمتاع 

نخبة املركز وال�سياح الأجانب، ويف�رش هذا الأ�سباب التي جعلت الإذاعة الأمازيغية 

مثال، وهي اإذاعة وطنية تت�اجد يف املركز نف�سه، ل تتعدى يف نطاق بثها تغطية 

ن�سبة 13 يف املائة من جمم�ع الرتاب ال�طني خالفا لالإذاعة املركزية الناطقة بالعربية 
والفرن�سية، والتي متت تق�ية اأجهزة الدفع لديها لتخاطب اجلميع. طبعا يتعلق الأمر 

العربية/الفرن�سية كنهج  اللغ�ية  اأقّرت الزدواجية  التي  الدولة  لث�ابت  هنا باخل�س�ع 

مركزي، ما جعلها تنظر اإىل الأمازيغية كعائق اأو عن�رش تهديد لق�ة املركز ولالن�سجام 

الجتماعي الداعم خليارات العا�سمة.

ورغم اأّن ال�سلطة �سمحت يف الآونة الأخرية بظه�ر قن�ات اإذاعية خا�سة اإل 

اأن ذلك مّت يف اإطار �س�ابط جعلت معظم تلك القن�ات رغم تعدديتها تنتج خطابا 

متماهيا مع خطاب الإعالم املركزي، مع بع�ش التن�يع على م�ست�ى اأ�ساليب العمل 

)با�ستثناء  الإذاعات  هذه  جعلت  التي  الأ�سباب  هذا  يف�رش  املتاحة.  احلرية  ون�سبة 

الباهر  النجاح  اأ�سباب  عك�سيا  يف�رش  كما  بالأمازيغية.  برامج  اأية  تذيع  ل  اثنتني( 

لإذاعة "رادي� بل��ش" التي ت�سدرت ترتيب القن�ات الإذاعية اخلا�سة بعد اأن قررت 
بث ن�سبة 70 يف املائة من براجمها بالأمازيغية.

تلفزية  قن�ات  باإن�ساء  الرتخي�ش  ترف�ش  ال�سلطة  زالت  ما  ال�ساعة  حدود  واإىل 

جه�ية، معربة بذلك عن خ�فها من ان�سحاب من تبقى من م�ساهدي اإعالمها املرئي 

املركزي. 

�سيك�ن اأمرا حي�يا و�رشوريا ت��سيع مفه�م اجله�ية اإىل املجال الإعالمي خا�سة 

ال�سمعي الب�رشي، مما يفر�ش متكني اجلهات من قن�ات تلفزية واإذاعية تعاي�ش ق�سايا 

اجلهة وواقع �سكانها وتخاطبهم بلغتهم، وتعك�ش واقع اجلهة على �ستى امل�ست�يات، 

وخا�سة منها م�ست�ى الإبداع الثقايف والأدبي ال�سف�ي واملكت�ب، وباللغات املختلفة، 

وه� ما �سيجعل املبدع عرب الإعالم املحلي اأقرب اإىل �ساكنة منطقته، كما �سيمكنه 

ذلك من الإطاللة على جمه�ر وطني من خالل نافذة التبادل بني اجلهات.
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5( رعاية الرتاث الثقايف جهويا: 

مل ت�ستطع الدولة املركزية اإنقاذ الكثري من عنا�رش الرتاث املادي والرمزي املت�اجد 

يف اجلهات املختلفة من املغرب، والتي �ساع الكثري منها اأو ت�رّشر ب�سبب الإهمال، 

ويكفي اأن ن�سري كمثال حي على لمبالة املركز بالرثوات الثقافية للهام�ش ما حدث 

م�ؤخرا من تدمري كلي ملائة من املقابر القدمية بجن�ب املغرب والتي تع�د اإىل ما قبل 

ميالد امل�سيح بقرون، وكذا اإىل �رشقة العديد من النق��ش ال�سخرية التي تع�د اإىل اآلف 

ال�سنني ب�سبب ت�اجدها يف العراء بدون اأية حماية، يف ال�قت الذي متت فيه العناية 

خالفا لذلك ببع�ش عنا�رش الثقافة يف �سكلها الر�سمي، وه� ما ي�ست�جب يف اإطار 

�سيا�سة جه�ية م��سعة جتاوزه بت�فري الإمكانيات ال�رشورية لإنقاذ الرتاث املعماري 

والثقايف املادي والالمادي للجهات.

اإّن الغنى الثقايف واحل�ساري للمغرب يربز اأو�سح ما يك�ن يف جهات املغرب 

املختلفة، وه� غنى مّت ت�ظيفه ب�سكل جزئي واختزايل ل يخل� من ت�س�يه لأغرا�ش 

�سياحية، يف ال�قت الذي ظّل فيه معظم املغاربة يجهل�ن القيمة احلقيقية ملمتلكاتهم 

الرمزية واملادية املت�ارثة، حيث اأّدى املنظ�ر الفلكل�ري لي�ش فقط اإىل حتنيط عنا�رش 

ثقافية حية بل واإىل ف�سلها عن بع�سها البع�ش وتقدميها كقطع غيار �سدئة لآلة 

قدمية. نخ�ّش بالذكر هنا ما مّت فعله بالفن�ن الأمازيغية التقليدية التي مّت "اإخرا�سها" 

بف�سلها عن اللغة وعن الكلمة ال�سعرية، وعن ال�سياق ال�س��سي�ثقايف ومنظ�مة القيم، 

وحت�يلها اإىل اإيقاعات وحركات غالبا ما يتّم التدخل يف ت�جيهها ا�ستجابة حلاجات 

ل عالقة لها بروح هذه الفن�ن.

ت�سمح هذه املرتكزات واملهام التي حددناها كمنطلقات لنجاح اجله�ية امل��سعة، 

باإعادة تاأ�سي�ش مفه�م "ال�طنية املغربية" على اأ�س�ش �سلبة و�ساملة ممتدة يف مناطق 

�سنة  ظهر  الذي  لل�طنية  الختزايل  الأرث�ذوك�سي  املفه�م  وجتاوز  وجهاته،  املغرب 

1930، والذي مّت نحته حتت �سغط �رشوط تاريخية مل تعد قائمة منذ عق�د ط�يلة، 
والإعالم  التعليم  الر�سمية يف  ال�سيا�سة  وتكري�سه يف  ال�ستقالل  بعد  تبنيه  مّت  كما 

واخلطاب الر�سمي، غري اأنه مل يعد يفي بالق�سد بعد التح�لت الكبرية التي عرفها 

املجتمع املغربي خالل ن�سف قرن الأخري، حيث مل ت�ؤّد عملية التاأحيد اإىل اإقبار التن�ع 

الثقايف واللغ�ي بقدر ما عمقت اأ�سئلته وجعلتها اأكرث ملحاحية.
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لقد كان مفه�م ال�طنية القدمي، الذي يختزل املغرب يف "العروبة والإ�سالم" ملقيا 

اإىل هام�ش الن�سيان بثقافة وه�ية اأغلبية ال�سعب املغربي، مفه�ما ميتد من اأعلى اإىل 

اأ�سفل، من املركز نح� اله�ام�ش، واآن الأوان يف اإطار �سيا�سة اجله�ية امل��سعة اأن يعاد 

بناء املفه�م من اأ�سفل يف اجتاه الأعلى، وه� اخليار ال�سحيح. 

ويف هذا الإطار ل بّد من التمييز يف العديد من الق�سايا بني ما يتّم تدبريه 

اجلهات  اإطار  تدبريه يف  يتّم  وما  اجلهات،  ت�رشيفه يف  قبل  مركزيا  فيه  واحل�سم 

اأن  ينبغي  ل  كافة،  للمغاربة  واإرث  وطنية  لغة  هي  التي  الأمازيغية  فاللغة  نف�سها، 

تعترب لهجات متفرقة ترتك للجهات، بل ل بد مب�ازاة ذلك من ا�ستكمال بناء اللغة 

الأمازيغية امل�حدة، والتي ينبغي اأن تك�ن لها اأ�س�ة باللغة العربية مكانتها يف النظام 

الرتب�ي ال�طني، قبل اأن يتّم ت�رشيفها عرب الدينامية الجتماعية للجهات من خالل 

العربية  بني  يتّم  ما  نف�ش  وه�  باملغرب.  اجلهات  لثقافة  املالزمة  و"لهجاتها"  فروعها 

املعيار ولهجاتها.

غري اأنه يجذر بنا يف اخلتام اأن نلتفت اإىل اأهمية اجلانب القان�ين من امل��س�ع، 

الآن  حتى  املعتمدة  الد�ست�رية  ال�ثيقة  لها  تت�سع  اأعاله ل  عنها  املعرب  فالطم�حات 

يف بالدنا، بل ميكن الق�ل اإن الإطار القان�ين قد بداأ ي�سيق جدا عن الطم�حات 

اإىل  بنجاح  النتقال  املمكن  باملغرب، حيث من غري  احلية  الق�ى  املعلنة من طرف 

تطبيق جه�ية م��سعة على اأ�سا�ش ال�ثيقة الد�ست�رية احلالية، مما يحتم تعديلها حتى 

تتما�سى مع ال�سعارات والأهداف املعلنة �س�اء من طرف ال�سلطات العليا اأو املجتمع 

ال�سيا�سي واملدين.

ت��سيح  الثقايف على  الفاعل  يعمل  اأن  نرى �رشورة  القناعة  انطالقا من هذه 

اأبعاد  روؤيته فيما يتعلق بالتعديل الد�ست�ري، واأن ي��سح اقرتاحه للتن�سي�ش على 

اله�ية ال�طنية يف ديباجة ال�ثيقة الد�ست�رية، وعلى اإعطاء اللغة الأمازيغية و�سعية 

والإدارية  املالية  ال�سالحيات  اجلهات  اإعطاء  وعلى  العربية،  بجانب  الر�سمية  اللغة 

املطل�بة لت�سيري �س�ؤونها بنف�سها يف اإطار ال�حدة ال�طنية املتما�سكة، مع الرتكيز على 

الأخذ بعني العتبار اخل�س��سيات الثقافية اجله�ية كما ذكرنا.
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التنمية الثقافية مدخل اأ�سا�ش للجه�ية امل��سعة 

حممد بودويك*

ت�سكل اجلهة الإطار امل�ؤ�س�ساتي واملجايل الذي ي�سمن الإعمال الناجح والفاعل 

للتدخالت العم�مية واخلا�سة على امل�ست�ى املحلي.

و"تهدف اجله�ية اإىل عقلنة Rationalisation  العملية التخطيطية، وهي العملية 
التدبريية الإجرائية التي تبتغي اإ�رشاك كل الفعاليات املعنية اأو امل�س�ؤولة اعتمادا على 

اأهدافها، واإمكانيتها، وخ�س��سياتها.

ومن اأهداف اجله�ية اأي�سا دمقرطة �سنع اأو اتخاذ القرار، ذلك اأن هذا القرار 

لكي يك�ن دميقراطيا، يجب اأن ت�سارك فيه كافة الأطراف امل�ستهدفة، ل اأن يحتكر 

اآلية تدبريية للرت�سيد، واأداة من  من قبل جهة واحدة. وبهذا املعنى، فاجله�ية هي 

وذاتية  اإرادية  عملية  هي  التنمية  اأن  اعتبار  على  التنم�ي،  بالعمل  الت�رشيع  اأدوات 

بالأ�سا�ش، اأي قائمة على ما ي�سمى يف اخلطاب التنم�ي املعا�رش مببداأ الإعتماد على 

على مق�ماتها و�رشوطها  �رشورة –  الذات، اأي اأن تنمية اجلهة يجب اأن ت�ستند – 

)م�سطفى حم�سن(. اخلا�سة " 

*اأ�ستاذ جامعي
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والتنمية لغ�يا، وكما جاء يف ل�سان العرب: )منى، ينمي منيا ومناء: زاد وكرث، 

ومنيت ال�سيء على ال�سيء رفعته عليه، وكل �سيء رفعته فقد منيته(.

وتعرف هيئة الأمم املتحدة التنمية باأنها: )النم� مع التغيري، والتغيري اجتماعي 

وثقايف واقت�سادي، وه� تغيري كمي وكيفي...(.

اإىل اجلهة، يف عن�رشين  املغرب  التي قادت  اإجمال اختزال العتبارات  وميكن 

اأ�سا�سني:

1 -عمق الختاللت والف�ارق اجله�ية التي طبعت تنظيم البالد لفرتة ط�يلة 

الأن�سطة  وت�زيع  ال�سكان،  ت�زيع  امل�ست�ى  على  تظهر  والتي  التاريخ،  من 

القت�سادية، وال�ستثمارات العم�مية واخلا�سة، واأي�سا على م�ست�ى ت�زيع 

التجهيزات الأ�سا�سية.

بالرغم من خمتلف  املركزية على م�اجهة هذه الختاللت   الدولة  2 -عجز 

املحاولت الهادفة اإىل تقلي�ش الف�ارق.

وكان هذا العجز، يف وقت �سابق، يعزى اإىل غياب تخطيط وطني لإعداد الرتاب 

ال�ستثمارات،  من  والإفادة  التجهيزات،  لت�زيع  حي�ي  وجمال  رئي�سية،  كمرجعية 

ي�سمن التن�سيق الفعال بني خمتلف املتدخلني، وينيط باجلهة الدور امل�ك�ل لها يف 

اإطار من الت�سامن والتكامل من زاوية منظ�ر �سم�يل، ي�سع ال�سرتاتيجيات، وير�سم 

الختيارات الكربى لتنظيم املجال املغربي.

وميكن ا�ستح�سار الدواعي الرئي�سية للجه�ية كما تنزلت يف اخلطاب ال�سيا�سي 

املغربي ر�سميا وحزبيا واإعالميا، والتي دارت على ثالثة حماور:

وتدعيم  اجله�ية،  امل�ؤ�س�سات  دمقرطة  اإىل  تهدف  �سيا�سية  دواع   :1 حم�ر 

الالمركزية والالتركيز.

حم�ر 2: دوافع اقت�سادية اأملتها متطلبات التنمية، وع�امل خارجية ناجتة عن 

التط�ر العاملي )الع�ملة(.

امل��س�م  العام  الجتماعي  بال��سع  �سلة  لها  اجتماعية  دواع   :3 حم�ر 

بالتخلف.
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اإىل املطالبة ببل�رة ت�س�ر عملي  اأف�ست  الدواعي هذه، واأخرى غريها،  فجملة 

جله�ية حقيقية، جه�ية م��سعة، جه�ية متقدمة، متنح اجلهات عرب الرتاب ال�طني، 

بال�سلطات  املحلي  ال�ساأن  رهن  وعدم  املحلية،  الق�سايا  تدبري  يف  اأو�سع  �سالحيات 

املركزية.

وكان يف �سلب هذا النقا�ش، نقا�ش يهم اخل�س��سيات اللغ�ية، واخل�س��سيات 

امل��سعة،  الت�جه نح� اجله�ية  القبلية. وه� ما يجعل من  الثقافية، واخل�س��سيات 

ت�جها يف حمله، ويف م�عده. ت�جها ي�سب يف �سميم مفاهيم الدولة احلديثة، من 

دميقراطية، وحداثة، وحتديث، وتدبري ت�ساركي اإلخ.

اإذ ل خالف يف اأن تط�ير امل�ؤ�س�سة اجله�ية، يعد اأحد اأهم امليكانيزمات التي 

يتم من خالل  تنظيم اجلهة،  اأن  اعتبار  الدميقراطية، على  تعزيز وتر�سيخ  باإمكانها 

متكني خمتلف الفاعلني القت�ساديني والجتماعيني، وال�سيا�سيني والنخب املثقفة من 

ا�ستثمار اجلهة من حيث هي ف�ساء للتفكري واحل�ار والعمل، والتنمية.

وهكذا، فاإن: )كل ت�س�ر للجه�ية امل��سعة بدون دميقراطية حقيقية ه� جمازفة 

خطرية، وبدون حكامة جيدة، ل ميكن حتقيق جه�ية على اأر�ش ال�اقع بناء على 

وتكامل،  متايز  على  وبناء  وب�رشية،  وجغرافية،  و�س��سيي�ثقافية،  اقت�سادية،  معايري 

لكن وفق ث�ابت وطنية عليا، كما حتقق ذلك لدى العديد من الدول الرائدة يف هذا 

املجال(.

عرب  تط�ر  ببالدنا  اجله�ية  اأو  اجلهة  نظام  اأن  على  لتاأكيد  النافل  من  ولعله 

مراحل: من جه�ية ذات طابع اإداري، اإىل جه�ية ذات طابع اقت�سادي، اإىل جه�ية 

ترابية لها �سخ�سيتها املعن�ية، وا�ستقاللها املايل؛ واأن هذا التط�ر مرتبط اإىل حد ما 

بالتط�ر ال�سيا�سي العام للبالد.

ح�ل  ا�ست�سارية  جلنة  بت�سكيل  القا�سي  الأخري  امللكي  فالقرار  عليه،  وترتيبا 

لق�سية  الأخرية  التط�رات  اإليه، ومع  امل�ماأ  التط�ر  روح  متفاعال مع  اجله�ية، جاء 

�سحرائنا، ومع �سريورة النقا�ش اجلاري داخل الأو�ساط ال�سيا�سية ح�ل حاجة البالد 

اإىل مناخ جديد يف م�سار التح�ل الدميقراطي، و�رشورة تد�سني اأ�ساليب حديثة يف 
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املمار�سة ال�سيا�سية. وه� ما يعني النتقال بال��سع القان�ين والد�ست�ري للجهة اإىل 

باختالف  يعرتف  الذي  الدميقراطي  للتاأهيل  الفعلية  الإرادة  عن  تعرب  اأفاق جديدة 

والقت�سادية  والجتماعية  والثقافية  الل�سانية  واملك�نات  املق�مات  وغنى  وتن�ع، 

للجهات، ويتيح لها اإمكان ت�سيري �س�ؤونها بنف�سها، وتدبري م�اردها ب�ا�سطة هيئات 

منتخبة بطريقة دميقراطية، وي�ساهم يف تك�سري القب�سة البريوقراطية واملركزية التي 

الد�ست�ري  الإقرار  فاإن  ثم،  ومن  وحمليا.  وطنيا  التنمية  مع�قات  اأكرب  من  تعترب 

اأن يعترب �سمانة لإعطاء اجلهة املكانة املعتربة يف النظام  باجله�ية امل��سعة، ميكن 

حملية،  كجماعة  وكين�نتها  ب�ج�دها  العرتاف  يفيد  مبا  العام،  املغربي  ال�سيا�سي 

ب�سكل  والتن�سي�ش،  املادية،  وو�سائلها  انتخابها،  وطريقة  اخت�سا�ساتها،  وحتديد 

هيئاتهم  طريق  عن  ميار�س�ن  د�ست�ريا،  املحددة  اجلهات  �سكان  اأن  على  وا�سح، 

امليزانية،  وتدبري  املحلي،  احلكم  اإدارة  على  الكلية  ال�سلطة  والت�رشيعية،  التنفيذية 

والرعاية الجتماعية، والتعليم والثقافة.

ولي�ش من �سك يف اأن هذا الإقرار الد�ست�ري للجهات، ه� مبثابة اعرتاف قان�ين 

بدورها ال�سارب يف التنمية.

فالأمر، اإذا، يتعلق بتحد �سخم �ستدخله بالدنا يف املدى املنظ�ر، )ويخطيء من 

يظن اأن ع�رش املناف�سة العاملية هي حتديات اقت�سادية بحتة تت�سل بزيادة ال�سادرات، 

اأو رفع معدل الإنتاج، اأو الرتقاء مب�ست�ى اجل�دة، ذلك اأن اأخطر م�ساألة يف هذا 

املجال بالذات، ه� التحدي الثقايف(.

وانطالقا من هذا الأر�سية العامة، تروم هذه املداخلة التاأكد على الثقافة كاأ�ش 

وبعد تنم�ي ل حميد للجه�ية عنه اإذا ما اأريد لها التاأهيل املت�خى واملن�س�د. اإن 

مبفاهيم تاأهيل  يف تقديرنا –  مفه�م اجلهة وتنميتها ثقافيا، يرتبط ارتباطا وثيقا – 

ومبفاهيم  وح��سه،  وعمقه  وجماله،  اله�ياتي  لتجدره  العتبار  واإعادة  الإن�سان، 

احلداثة والدميقراطية والع�ملة، وحق�ق امل�اطنة، وا�ستيعاب اخل�س��سيات املتن�عة يف 

اإطار من الت�سامن والتاآزر بني اجلهات.

ل�ل�ج عامل  امل�رشعة  والب�ابة  يقال،  للتنمية كما  امللكي  الطريق  الثقافة هي  اإن 

املعرفة الذي �سي�ساهم يف خدمة التنمية. ومن ثمة، فنحن جمربون على ول�ج هذا 
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العامل اإن اأردنا اأن نك�ن جديرين بالنتماء اإىل الع�رش الع�ملي، ويف م�ست�ى حتديات 

اأ�سئلته وق�ساياه، لأنها �سبيل التنمية احل�سارية، والتنمية  العملية، والتنمية الرتب�ية 

والثقافية، و�سبيل اإىل تعزيز البحث العلمي والرتب�ي. فتحقيق هذه الأهداف والغايات 

الإ�سرتاتيجية، تبداأ باحل�ساب واملراجعة، واإعادة النظر اجلذري يف املنظ�مة الرتب�ية، 

والتعليمية من حيث ال�سكل واملحت�ى، ون�عية الأ�سئلة.

الع�رش  �س�ؤال  انخراطها يف  ت�ؤهل اجلهة، وتعمل على  التي  الثقافية،  والتنمية 

للعقل،  املعل�ميات، والإعالم، والإبداع، والنت�سار  –ل حمالة- عرب  واحلداثة، متر 

والت�سبع بقيم الختالف والت�سامح والنفتاح، واحلرية. فقد ن�ش التقرير 15 لربنامج 

125، على احلرية  الرتبة  املغرب  فيه  احتل  الذي   ،2004 ل�سنة  الإمنائي  املتحدة  الأمم 

الثقافية التي اعتربها مدخال اأ�سا�سيا لالنخراط والإندراج يف التنمية املندجمة احلقة، 

الدميقراطي  والتناول  متعددة،  بلغات  والتعليم  الثقافية،  احلرية  اأن   " اعترب  حيث 

التعددي مل�ساألة اله�ية، ومناه�سة كافة درجات التمييز...اإلخ، هي ال�رشوط ال�سيا�سية 

امل��سع،  اجله�ي  فالت�س�ر  ال�ساملة.  التنمية  وحتقيق  اندماجية،  جمتمعات  لقيام 

انطالقا من معطيات وحاجيات ال�اقع الإجتماعي والثقايف واللغ�ي، يفرت�ش تعددية 

الثقافية، لي�ش فيما يخ�ش الإنتاج والتعبري فح�سب،  فعلية على م�ست�ى احلريات 

بل ويف كافة مناحي احلياة، مبا يف ذلك جمالت التفكري والإدارة والرتبية والإعالم 

واخلدمات التي تق�م عليها احلياة الي�مية للم�اطن ووج�ده الجتماعي(. )نقال عن 

ر�سيد بلماحي- الأمازيغية وال�سلطة(.

اأن�اعها  ويف  واختالفها،  تعددها  يف  الغنية  املحلية  الرتاثات  اإحياء  اأن  كما 

كامل�رشح  جه�يا  الدرامية  الفن�ن  اإىل  العتبار  واإعادة  والغنائية،  اللغ�ية  ون�عياتها 

وال�سينما من حيث تاأهيل الف�ساءات امل�ج�دة، ونفخ الروح يف القاعات ال�سينمائية 

اأخرى  اأف�سية  واإحداث  اجلهات،  كل  وخرائب يف  اأطالل  اإىل  والتي حت�لت  املغلقة 

مهرجانات  ل  والإبداع،  اجلماعية،  الذاكرة  حترتم  حقيقية  ومهرجانات  و�ساحات 

ف�لكل�رية م�ق�تة يف الزمان واملكان بح�سبان الرتويج ال�سياحي، والت�س�يق الغ�غائي 

- فمن �ساأن ذلك كله اأن يبعث حي�ية ثقافية وفكرية، وحراكا اإبداعيا ما اأح�ج اجلهة 

ذلك مدمك واحد من مدامك التنمية الثقافية اجله�ية. اإليه – 
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اإىل  حاجة  ول   – باأول  اأول  العلمي  البحث  اإىل  عنايتنا  ن�جه  اأن  علينا  ثم 

التذكري ب�سعف ال�ستثمار يف هذا املجال اإذ ل يتعدى 0.64 يف املائة من الن�سيج 

الداخلي اخلام. مما يق�دنا اإىل �رشورة الإعالء من �ساأن املعل�ماتية كرافعة للتنمية 

الثقافية ب��سفها و�سيطا ح�ساريا ل مندوحة عنه يف ح�ارنا الثقايف والعلمي واملعريف 

والتكن�ل�جي الي�مي، اإذ اأن اجله�ية ب�ابة م�رشعة على الك�نية، وما مي�ر فيها.

ن�سيج  يف  م�سب�ق  غري  بتمدد  لها  ي�سمح  ف�ساء  الثقافة  يف  راأت  )فالتقنية 

املجتمعات احلديثة، والثقافة راأت يف التقنية اأداة جديدة ذات اإمكانات غري م�سب�قة 

يف التنمية والنت�سار والت�ا�سل بني فئات املجتمع(.

قد نخت�رش الكالم، ونق�ل مع القائل، اإن املق�س�د بالتنمية الثقافية ه�: )كل 

ما من �ساأنه اأن ي�سهم قي كل جمال من جمالت الن�ساط الإن�ساين، يف ن�رش قيم 

جمتمع املعرفة، وحتديث النظم وال��سائل والأدوات الكفيلة با�ستنفار العقل، وت�ظيف 

ق�اه، من ناحية، والإرتقاء بال�جدان، من ناحية اأخرى(.

اإن ور�سة الثقافة، باملعنى ال�ا�سع للكلمة، فيما يق�ل عبد اللطيف اللعبي، يف 

حاجة اإىل عملية ت�سييد ا�ستثنائية تت�قف على الإرادة ال�سيا�سية للحاكمني، وتعبئة 

الروح املدنية لدى امل�اطنني، لكن ال�س�ؤال الذي يث�ر ه�:

تغيب  لكاأنها  وال�س�احي، حتى  القرى  �ساكنة  اأكرث  تطال  والأمية  العمل،  وما 

وتق�سي من امل�سهد العام ن�سف �ساكنة ال�طن، وا�ستتباعا بالتجزيء �رشائح اجتماعية 

معتربة جه�يا من حيث تعدادها.

فكيف ي�ستطاب احلديث عن التنمية الثقافية جه�يا، و�رشائح جمتمعية كثرية 

ويف مقدمتها املراأة خارجها؟

البال هذا املطب واملثبط،  التنمية، ويف  وهل ن�س�غ لأنف�سنا حق الكالم عن 

فائدتها  تعم  تنم�ية  خطاطة  و�سع  عن  واليد  الفكر  ي�سل  الذي  الع�سال  واملر�ش 

اجلميع؟

املعرفة،  لعامل  مفتاح  مبثابة  الع�س�ر  اأقدم  منذ  والكتابة  القراءة  كانت  لقد   "
املجتمعات  تط�ير  يف  فعالة  وو�سيلة  واحل�ساري،  الثقايف  للت�ا�سل  اأ�سا�سية  واأداة 

وتنميتها".
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وعليه، فال جمال لالنتظار، اإن الدولة التي و�سعت على عاتقها ا�ستئ�سال �ساأفة 

هذه الفة يف اأفق 2015، عليها اأن تعبيء راأ�سمالها املادي والب�رشي لتك�ن يف امل�عد 

اإذا �سيء للجه�ية اأن تك�ن حمت�ى وبناء وحقيقة، لأن التنمية تق�م على ال�س�اعد 

امل�ؤهلة واملاهرة، والعق�ل املفكرة واملدبرة والربجماتية، وهذا يق�د اإىل الق�ل ب�ج�ب 

تعميم الرتبية والتعليم وجت�يدهما، ون�رش التعليم ماقبل املدر�سي، ودعمه، واملراهنة 

عليه، وت�رشيك القطاع اخلا�ش للنه��ش الفعلي بذلك اإىل جانب الدولة، والهيئات 

املنتخبة حمليا من اأجل ت�سميل اجله�ية بالتنمية على كافة ال�سعد : ثقافيا وترب�يا 

واقت�ساديا واجتماعيا.

"اإننا يف حاجة اإىل" �سيا�سيات خا�سة لتعزيز ثقافة الإبداع والبتكار يف كل 
جمال من جمالت احلياة الإن�سانية والقت�سادية "، ما يعني اأننا يف حاجة ل��سع 

الإن�سان يف ال�اجهة، وخللق �رشوط، واإمكانات البتكار والإبداع، وتهيئ ال�رشوط 

اأ�سبحت تتطلبه من بنيات حتتية كافية، ومن و�سائل  ال�رشورية للمعرفة، بكل ما 

لت�سهيل انخراط الإن�سان يف م�رشوعات، وبرامج الهتمام بالبيئة، وبالقيم التي تكفل 

لكل فرد حق التعلم، وول�ج عامل املعرفة"  )�سالح ب��رشيف(.

اأيتها ال�سيدات- اأيها ال�سادة:

ل جمال لتنمية من دون اأمرىء متعلم، ومنخرط يف جمتمع املعرفة، ومثقف، 

وواع ب�ج�ده وكين�نته.
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* �سحايف

اجله�ية والثقافة، مثال ال�سمال

حممد العربي امل�شاري*

التحدث عن ف�ساء جغرايف حمدد  ملاذا اخرتت  اأبرر  باأن  باأنني مطالب  اأ�سعر 

ه� ال�سمال، يف لقاء مكر�ش للتداول يف امل�ساألة الثقافية كما هي مطروحة يف �سياق 

م�رشوع اجله�ية امل��سعة. و�ساأتعر�ش لذلك يف اأربع نقاط :

1 -  ماذا اأق�سد بال�سمال؟. اأنا اأبدا التفكري يف هذا امل��س�ع انطالقا مما يلي. 
اإننا ي�م ن�ستقر يف ظل اجله�ية، لن يك�ن هناك تقطيع ترابي على اأ�سا�ش  16 جهة. 

بل اإن  العدد قد يك�ن ه� 5 اأو 6 اأو 7 جهات. و�ستن�سم جهة طنجة/تط�ان اإىل جهة 

اأخرى واأقاليم جماورة لن تك�ن هي ال�اقعة جن�ب عرباوة. وعلى الأرجح �ستت�سع 

اأي �سيقع  اأن ت�سمل جهة تازة احل�سيمة تاونات.  هذه اجلهة نح� ال�رشق. ويت�قع 

التحرك يف نطاق " املنطقة اخلليفية " القدمية مع تعديالت. اأق�سد اأن جهة ال�سمال 

اإنتاج مت�سابه، وحيث  ي�س�د منط  الريف، حيث  �سل�سلة جبال  �ستمتد عرب  الغربي 

ت�جد ذهنيات متقاربة تعاي�ست يف فرتات ط�يلة من الزمن. وتر�سخ ذلك يف عهد 

احلماية حيث كانت هناك م�ؤ�س�ستان مركزيتان للرتبية والتعليم هما املعهد الر�سمي 

للدرا�سة الثان�ية واملعهد الديني حيث تك�نت ن�اة النخبة " ال�سمالية " وفيهما ان�سهر  
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�سبان من كل اأنحاء املنطقة اخلليفية، فتك�ن وجدان م�حد حتى اأنه ليمكن الق�ل 

باأنهم هم  القدمية  املنطقة اخلليفية  اأبناء  ي�سعر  ال�سمال"  اإنه حينما ينطق بكلمة " 

املعني�ن بها. اإننا يف منطقة ي�حدها التني والزيت�ن والبحر. وتلغط بلكنات �سنعها 

الريفي�ن وجبالة والأندل�سي�ن. وحينما األف العربي الل�ه كتابه "املنهال يف كفاح اأبطال 

ال�سمال " قال اإنه  يق�سد بال�سمال ذلك الف�ساء ال�اقع ما بني كبدانة �رشقا اإىل طنجة 

اإدارية ملدة تزيد  التعاي�ش ك�حدة  اأي ذلك الف�ساء الذي مترن على  والعرائ�ش غربا. 

على 300 �سنة. وقد خل�ش التهامي ال�زاين ال��سع بق�له اإن م�لي ا�سماعيل اتخذ 

من اأهل الريف يده الباط�سة ومن الأندل�سيني عينه املفت�حة. ففي غيبة �سبتة وطنجة 

واعتمد  الريا�سة  منا�سب  وا�ستعملهم يف  الأندل�سيني  امل�ؤ�س�ش  ال�سلطان  ذلك  قرب 

اأهل الريف وقلدهم زعامة املنطقة واأ�سبح�ا اأظافر الدولة واأنيابها. وكان القايد اأحمد 

احلمامي، وه� باين عدد من معامل تط�ان منها م�سجد البا�سا ون�اة الق�رش امللكي 

احلايل امل�رشف على الفدان.  

ومن ال�اقعية اأن ن�سلم باأن اإقليم الناظ�ر قد ازداد الت�ساقا مع املغرب ال�رشقي. 

كما لبد اأن نذكر اأن ارتباط تازة باحل�سيمة وتاونات لي�ش وليد التقطيع الرتابي احلايل 

بال�سدفة، فحينما ن�ساأ جي�ش التحرير  يف خريف 1955 جند اأفراده من املنطقة التي 

ت�سملها اجلهة التي ت�سم ذلك املثلث. وعلى اأي حال فاإن التقطيع النهائي �سيخ�سع 

لعتبارات م��س�عية و�سي�سم يف النهاية الريف الأو�سط وغمارة وجبالة. 

2 - النقطة الثانية التي �ساأتعر�ش لها هي اأن �ساكنة املنطقة التي اأنا ب�سددها، 

تلك  واأفرزت   .1912 منذ  والتجزئة،  الحتالل  ق�ية يف ظل  تاريخية  عا�ست جتربة 

التجربة �سع�را وا�سحا ب�سيئني اثنني. الأول ه� اأن املنطقة متميزة نعم، واأنها جزء 

له خ�س��سية يجب اأن ت��سع يف العتبار. والثاين ه� اأن هذا اجلزء ينتمي اإىل كل 

ه� اململكة املغربية. ثم اإن هذه املنطقة قبل الحتالل والتجزئة عا�ست اأحداثا كانت 

م�سريية بالن�سبة للمغرب اأجمع، منذ وادي املخازن، مرورا باإي�سلي وتط�ان  ونزول 

اأن احلراك ال�سيا�سي الذي عرفته  اللي�طي ب�جدة. وقد ظهر من خالل هذا وذاك 

املنطقة يف ظل الحتالل ات�سم على الدوام بثابتة تعترب اأر�سخ الث�ابت وهي التم�سك 

احلال  ولهذا  ال�سمال.  ربا  ن�ساأ يف  املطلب  هذا  كاأن  حتى  ال�طني،  الرتاب  ب�حدة 

تف�سريه. فقد كان هناك على الدوام احتكاك مع الأجنبي. وكان هذا الحتكاك ي�لد 

ال�سع�ر باخلطر. وهذا حدث يف منطقتني يف املغرب هما ال�سمال وال�ساحل اجلن�بي 
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الغربي. ويف احلالتني ظهر ومنا �سع�ر ق�ي ب�رشورة التم�سك ب�حدة الرتاب ال�طني. 

ومن جهة اأخرى حر�ش املخزن املركزي على اإبداء التم�سك باأطراف اململكة. 

ال�سمال  ال�طنية يف  احلركة  اأن  والتجزئة  الحتالل  وقد جتلى طيلة عهد   –3
املطالبة  بال�حدة. ففي عري�سة  اإل مقرتنا  اأن ال�ستقالل ل ميكن  اأكدت بال ه�ادة 

وحينما  وا�سحا،  املطلب  هذا  كان   1943 فرباير  وتاريخها  ال�سمال  بال�ستقالل يف 

علم ال�طني�ن يف ال�سمال بعري�سة املطالبة بال�ستقالل يف اجلن�ب اأيدوها وذكروا 

يف بيانهم باأن ال�ستقالل ل يك�ن اإل يف ظل ال�حدة. بل اإنهم عمل�ا على �سيانة 

مطلب ال�حدة يف وقت كاد يحدث فيه ما يهدد ذلك املطلب. ففي ماي� 1931 حينما 

فكرت اجلمه�رية الإ�سبانية يف التخلي عن منطقة حمايتها يف ال�سمال وت�سليمها اإىل 

ع�سبة الأمم نبه الطري�ش اإىل �رشورة احليل�لة دون ذلك ور�سم ا�سرتاتيجيا للت�رشف 

مع اإ�سبانيا تق�م على اأ�سا�ش الطالبة باحلكم الذاتي والت��سع يف احلريات وعدم جتاوز 

ذلك يف اأي حالة وتاليف املطالبة با�ستقالل املنطقة لكي ل يقع ما ل ميكن جربه فيما 

بعد. وهكذا فاإن ال�سمال ه� الذي فر�ش نف�سه على اجلن�ب، مثلما فعل ال�سحراوي�ن 

الذين جاءوا اإىل الرباط مبجرد ع�دة حممد اخلام�ش من املنفى لي�ستظهروا بالظهائر 

التي تركها اأجدادهم وهي تثبت تبعة ال�سحراء ملل�ك املغرب. 

اإن ال�سمال اأبان دائما عن عاطفة عميقة نح� امل�رشق العربي والإ�سالمي،   –  4
العربية  الهيئة  1939 مبنا�سبة ج�لة وفد  الفل�سطينية. ففي  الق�سية  وخا�سة ب�سدد 

العليا لفل�سطني يف املنطقة اخلليفية كان ريع التربعات التي جمعت لفل�سطني يف 

الريف اأق�ى ما متيزت به ح�سيلة تلك اجل�لة. وهناك وثائق ت�سجل ذلك مدين بها 

ال�ايل ح�سن و�سن. ثم حينما نزل الأمري حممد بن عبد الكرمي اخلطابي مب�رش �سنة 

اأ�سبح  امل�رشية  بالعا�سمة  الأمري  بامل�رشق، لأن مقام  بارتباط  ال�سع�ر  1947 تعمق 
م�سدر اإلهام لع�اطف جيا�سة. وتر�سخ ال�سع�ر بذلك الرتباط بتعلق الأمري مببادئ 

ث�رة ي�لي� يف م�رش �سنة 1952، وحتفل ر�سائله اإىل البكاي وال�زاين ون�س��ش كثرية 

اأ�سباب  من  بالذات  وهذا  وا�سح.  ب�سكل  وبالنا�رشية  بالعروبة  ت�سبعه  على  اأخرى 

وال�سمال  الريف  يف  العربية  املي�ل  و�س�ح  يبني  ومما   .1956 بعد  ظهرت  خالفات 

عم�ما اأن التلفزي�ن الإ�سباين كان منت�رشا بق�ة، حتى اأنه كان يقدر ح�سب ا�ستطالع 

للراأي كان قد اأجراه جمل�ش ال�سباب وامل�ستقبل يف 1995 ب12 يف املائة )والتلفزي�نات 

الفرن�سية مل تكن لتزيد على 3 يف املائة رغم اأن م�ساهدتها كانت مدع�مة بدافعات 
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من�س�بة بالرباط ( ثم حينما ظهر الباراب�ل حت�ل امل�ساهدون اإىل التلفزي�نات العربية، 

وان�رشف�ا عن القن�ات الإ�سبانية. وهذا ما يزال م�ستمرا حتى الآن اإذ يظهر جليا اأن 

القن�ات العربية تلقى اإقبال �سديدا يف ب�ؤرتني هما ال�سمال واجلن�ب ال�سحراوي.

هذه املعطيات تتعلق مبنطقة هي التي ي�سملها ن�ساط كل من وكالتي اإنعا�ش 

اأقاليم ال�سمال التي اأن�سئت �سنة 1996 وكالة املغرب ال�رشقي التي اأن�سئت يف 2006 وهي 

يف نهاية الأمر منطقة ت�سكل ال�اجهة املت��سطية للمغرب . حيث اأن الأقاليم امل�ساطئة 

للبحر الأبي�ش املت��سط ت�سم �س�احل ط�لها 500 كلم. وتاأوي 6.3 ملي�ن ن�سمة ولها 

حدود مع اجلزائر تبلغ 550 كلم، و�ساحل اأطل�سي يبلغ 100 كلم. وهي منطقة حي�ية 

للمغاربة  بالن�سبة  ق�سية وطنية  يعترب  وتط�رها  اأوربا.  باعتبارها ج�رشا مع جن�ب 

الي�م وغدا. 

بالطبيعة  ثقافة وحدوية عميقة، وهي منفتحة  الأمر مبنطقة ذات  يتعلق  اإذن 

القريبة  التاريخية  وبتجربتها  الذاتية،  بخ�سائ�سها  اأي  وذاك،  وبهذا  على حميطها، 

والبعيدة، فهي م�ؤهلة ل�ستيعاب ال�سيغة اجلديدة املطروحة على البالد. 
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الثقافة والتدبري املحلي 

ما بني ال�طني والك�ين

ر�شيدة بنم�شعود*

ُيعرف املجتمع�ن يف امل�ؤمتر العام لالأمم املتحدة املنعقد مبك�سيك� �سنة 1982، 

ح�ل ال�سيا�سة الثقافية باأنها "جمم�ع ال�سمات الروحية واملادية والفكرية والعاطفية 

التي متيز جمتمعا معينا اأو فئة اجتماعية بعينها، وهي ت�سمل الآداب والفن�ن وطرائق 

احلياة، كما ت�سمل احلق�ق الأ�سا�سية لالإن�سان ونظم القيم واملعتقدات".

اإن اأهمية هذا التعريف ملفه�م الثقافة، تتمثل يف ك�نه ي�ؤكد على الأبعاد الروحية 

باحلق�ق  يرتبط  بعدا ج�هريا،  اإليها  وي�سيف  للثقافة،  والعاطفية  والفكرية  واملادية 

الثقافية القائمة على احلق يف الختالف واحرتام التن�ع، وتبعا لذلك اأ�سبحت الثقافة 

تتداخل وترتابط مع احلق�ق العامة، حيث، �سارت احلق�ق الثقافية مهيمنة داخل 

املجتمع ال�احد نتيجة التح�لت الكربى التي عرفها العامل مع نهاية القطبية الثنائية 

وهب�ب رياح الع�ملة الكا�سحة املب�رشة مبجتمع املعرفة والث�رة التكن�ل�جية التي اأدت 

اإىل انفتاح البلدان ال�طنية على ماه� ك�ين، والت�ا�سل ال�رشيع الذي �سار قائما بني 

�سع�ب ودول العامل ب�سبب الأقمار ال�سطناعية والأنرتنيت.

* اأ�ستاذة جامعية، ع�س� احتاد كتاب املغرب
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لكن، هذا الت�ا�سل املع�مل لكي ل يتح�ل اإىل اأداة للهيمنة والتنميط، خا�سة، 

يف املجال الثقايف الذي ي�سعى النظام الدويل اإىل فر�سه على ال�سع�ب امل�ست�سعفة، 

متقدمة  ا�ست�سعرت يف حلظة  عندما  مثال،  كفرن�سا  املتقدمة  الدول  بع�ش  بادرت 

ال�ستثناء  "�سعار  رفع  اإىل  الأخرى،  الثقافات  باقي  على  الأمريكية  الهيمنة  خط�رة 

الثقايف" من اأجل الدفاع عن �سخ�سيتها ال�طنية ومتيزها الثقايف.

اإن من خ�سائ�ش ال�سيا�سات الثقافية املتبعة حا�رشا، الرهان على الذكاء الب�رشي 

املحلي باعتباره دعامة لتحقيق م�ساريع التنمية الب�رشية امل�ستدامة، من خالل تبني 

ومتثل جمم�عة من املبادئ والقيم التي يزخر بها القام��ش الثقايف اجلديد ويحددها 

يف: احلكامة- التخليق- الت�سارك- �سيا�سة القرب- تكاف�ؤ الفر�ش- امل�ساحلة- مقاربة 

الن�ع الجتماعي- امل�اطنة.. الخ..

اإن معاجلة م��س�ع الدميقراطية املحلية يف تعالقه ب�س�ؤال الثقافة، يندرج يف 

�سياق امل�ساورات التي جتريها اللجنة ال�ست�سارية للجه�ية، حت�سريا مل�رشوع اجله�ية 

اململكة دعما  بني جهات  امل�ساحلة  اأفق  تفتح  اأن  منها  ناأمل  التي  ببالدنا،  امل��سعة 

للت�ا�سل الجتماعي والقت�ساد الت�سامني وتعزيزا للتم�سك ب�حدة البالد الرتابية.

ملكا امل��سعة  اجله�ية  دعائم  اإر�ساء  اإىل  فيه  نتطلع  الذي  الإطار  هذا   يف 

واأحزابا وجمتمعا مدنيا، يجدر بنا تبني مقاربة تاأخذ بعني العتبار البعد الثقايف يف 

م�ست�ياته الأفقية والعم�دي، اأي، منذ مرحلة تاأ�سي�ش وبناء الإطار اجله�ي امل��سع، 

اإىل مرحلة التدبري ورعاية �س�ؤون اجلهات العامة وتاأهيلها، فاجله�ية لي�ست ذات بعد 

اإداري، ترابي واقت�سادي فح�سب، بل، اإنها ذات بعد ب�رشي، اإن�ساين وثقايف، وهذا 

ول  الب�رشي  العن�رش  تراعي  دينامية  ك�سريورة  اجله�ية  مع  نتعاطى  اأن  يجعلنا  ما 

املح�ر  واأن جنعل منها  اأهميتها،  والرتابية رغم  الإدارية  الدعائم  تقت�رش فقط على 

للتعامل  الأوان  اآن  والدولية،  والإقليمية  ال�طنية  التح�لت  الأ�سا�ش، لأنه يف ظل 

مع البعد الثقايف باعتباره عن�رشا حا�سما يف التخطيط لبنية اجله�ية امل��سعة، ويف 

اجلديد  اجليل  �سل�سلة  يف  مركزيا  ومك�نا  عامة،  ب�سفة  املجتمعي  النماء  م�رشوع 

التنمية  التكامل بني  الرهان فيها على حتقيق  التي يجب  املنتظرة  من الإ�سالحات 

الجتماعية والإ�سالح ال�سيا�سي والنه��ش الثقايف.
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اإن جناح م�ساريع التنمية امل�ستدامة والتنمية الب�رشية اللتني انخرطا فيهما املغرب، 

يبقى جناحهما رهينا مبدى القدرة على رفع التحدي الثقايف الذي ي�ؤهلنا اإىل ال�ل�ج 

ال�سعيفة  الغالب احللقة  الثقايف يظل يف  البعد  اإىل جمتمع اقت�ساد املعرفة، وهذا 

يف جتربة النتقال اإىل الدميقراطية، رغم اأهمية ما حتقق يف جمال امل�ساحلات مع 

ما�سي النتهاكات اجل�سيمة والأمازيغية والن�ساء الخ.. علما اأن تهمي�ش عن�رش الثقافة 

ينعك�ش  والدميقراطي  الإ�سالحي  امل�رشوع  اأ�سا�سي يف  التعامل معه كمك�ن  وعدم 

�سليبا على النتائج املت�اخاة.

من هذا املنطلق، ينبغي احلر�ش على ال�سرت�ساد بالبعد الثقايف ونحن نح�رش 

مل�رشوع اجله�ية امل��سعة اأفقيا وعم�ديا،- كما �سبقت الإ�سارة- اأي يف مرحلة التفكري 

يف خريطة التقطيع الرتابي الناجع، التي يجب اأن يراعى فيها مبداأ التكاف�ؤ والإن�ساف  

اإفراز  على  تعمل  التي  التحتية  البنيات  وت�فري  والهام�سية،  املحظ�ظة  اجلهات  بني 

النخب املحلية القادرة على تدبري ورعاية �س�ؤون اجلهة، وذلك بالرتكيز على قاعدة 

التعليم على امل�ست�ى البتدائي والثان�ي والعايل ومالءمته مع �س�ق الت�سغيل اجله�ي 

من اأجل اإخراج بع�ش اجلهات من دائرة الأمية والتهمي�ش.

يف  هذا ال�سياق، ل ميكن اأن نراهن على تطبيق م�رشوع ثقايف اأحادي الأبعاد 

للثقافات  واندماج  ان�سهار  ب�سبب  كليا  متجان�سة  جهة  ت�جد  ل  اإذ  اجلهة،  على 

املحلية التي حت�لت اإىل عالقة غنى تخدم الذاتية الثقافية على امل�ست�ى ال�طني.

اجله�ية  بناء  يف  والرحب  املنفتح  املعنى  بهذا  الثقايف  البعد  ا�ستح�سار  اإن 

امل��سعة، ل يعني العتماد على الثقافة العاملة وحدها، بل، ي�سمل كذلك، كل اأ�سكال 

التعبري الإبداعية املرتبطة بخ�س��سية اجلهات مثل: العمران، الآثار، الت�ثيق اجله�ي 

النه��ش  اأجل  تاأهيلها من  اإىل  التي نحتاج  ال�سفاهية اخلا�سة بكل جهة،  للتعابري 

بالفن�ن اجله�ية عن طريق اإن�ساء فرق لإحياء الرتاث املحلي على اأ�س�ش علمية تت�جه 

نح� امل�ستقبل.

للقيم  ننحاز  اأن  علينا  احل�ساري،  والإقالع  الب�رشية  التنمية  زمام  نربح  ولكي 

اأو  الك�نية  الإن�سانية  القيم  تتعار�ش مع  التي ل  امل�ست�ى اجله�ي   الثقافية  على 

اإن الروؤية الثقافية للجه�ية ل تعني  اآخر،  تتنكر ملالمح اخل�س��سية املحلية، بتعبري 
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للجهات  متنح  الع�ملة،  مع  القادمة  الت�سال  ث�رة  لأن  ذاتها،  على  اجلهة  انغالق 

الت�سارك  ملبداأ  اإعمال  البع�ش  بع�سها  والقرتاب من  بينها،  فيما  الت�ا�سل  اإمكانية 

والتعاون والت�سامن من اأجل خلق قطب جه�ي تناف�سي يك�ن م�ؤهال خللق ال�رشاكة 

الندية، وتق�ية الكفاءة الذاتية مع جهات تنتمي اإىل دول تتبنى مثلنا نظام اجله�ية 

امل��سعة.

املمار�سة اجله�ية  تق�م  الثقافية يف ج�هرها مقاربة نقدية، ولكي  املقاربة  تعد 

باأدوارها ال�ظيفية على ال�سكل املطل�ب ل بد من القيام مبراجعة نقدية للن�س��ش  

احلالية امل�ؤطرة لتدبري ال�ساأن املحلي على م�ست�ى اجلهة واملجال�ش املحلية ، فبالن�سبة 

للميثاق اجلماعي مثال، خا�سة  يف الف�سل الثالث املتعلق باإحداث الأجهزة امل�ساعدة 

�سالحية  اجلماعي  للمجل�ش  اأن  على  التن�سي�ش  يقع   ،"14 املادة  "اأنظر  للمجل�ش 

اإحداث جلان عمل لدرا�سة الق�سايا وتهيئ ما يجب اأن يعر�ش فيها على الجتماع 

جلان،  وخم�ش  اأربع  بني  ما  يرتاوح  اللجان  عدد  اأن  كما،  عليها،  للت�س�يت  العام 

ح�سب عدد اأع�ساء املجل�ش اجلماعي، والغاية من الإ�سارة  اإىل هذه املادة، تكمن 

يف ك�ن ال�ساأن الثقايف يدرج �سمن مهام اللجنة املكلفة بالتنمية الب�رشية وال�س�ؤون 

اللجنة  الثقافية �سمن مهام هذه  الق�سايا  الجتماعية والثقافية والريا�سية.اإن م�قع 

املادي  الدعم  تقدمي  امل�س�ؤولية تنح�رش يف  املتعددة الخت�سا�سات غالبا ما جتعل 

جلمعيات املجتمع املدين املهتمة بامل��س�ع، با�ستثناء بع�ش التجارب املحدودة جدا 

التي حاولت الرتقاء باأدوار املجال�ش البلدية الثقافية اإىل م�ست�ى امل�ساهمة يف بل�رة 

جتربة  )من�ذج  مثل:  املدين  املجتمع  تنظيمات  جانب  اإىل  الثقايف  للعمل  ت�س�ر 

املجل�ش البلدي ملدينة فا�ش من 1983-1992(.

اإننا ل نقلل من �ساأن الدعم املادي، لكن الأمر – يف نظري – يتطلب اأن ل يقع 

اختزال الهتمام بال�ساأن الثقايف، خا�سة على م�ست�ى اجلهة يف م�ساألة الدعم املادي 

وحده، بل، ينبغي اأن يتجاوزه لي�سمل امل�ساهمة يف التخطيط وو�سع ال�سرتاتيجية 

الثقافية القابلة للتحقق عن طريق اإيجاد هيئة / جلنة خا�سة مكلفة بال�ساأن الثقايف 

على م�ست�ى جمل�ش اجلهة. ويبقى ال�س�ؤال مطروحا يف هذا الإطار، ح�ل من �سيق�م 

بتدبري ال�ساأن الثقايف: املنتخب�ن، اأم، النخب الثقافية املنت�سبة اإىل اجلهة ؟. اإن تلم�ش 
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بع�ش عنا�رش اجل�اب عن هذا ال�س�ؤال تتطلب ا�ستح�سار جتربة اإحداث جلنة "امل�ساواة 

وتكاف�ؤ الفر�ش" بالن�سبة للمجال�ش اجلماعية، والبحث عن اإمكانية ال�ستفادة من هذا 

الجتهاد يف جمال تدبري الق�سايا الثقافية على م�ست�ى جهات اململكة.

ل  امل��سعة  اجله�ية  م�رشوع  جتربة  اإجناح  اأن  يبدو  تقدم،  ما  على  تاأ�سي�سا 

يت�قف الأمر فيه على �سياغة وبل�رة ت�س�ر متكامل يف اأبعاده الجتماعية والثقافية 

املحلية  واحلكامة  التخليق  مببادئ  الت�سلح  على  كذلك  يت�قف  بل،  والقت�سادية، 

ونهج �سيا�سة القرب وال�رشاكة على م�ست�ى اخلطاب والتاأطري مع التفكري يف اإيجاد 

معايري لإعمال هذه املفاهيم عن طريق تفعيل مبداأ املحا�سبة لكي يتحقق التجاوب 

اليجابي ما بني ال�طني والك�ين.
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مذكرة تركيبية الأ�سغال ندوة:

"�سـ�ؤال الثقـافة ورهـانات الدميقـراطية املحـلية"

على اإثر اأ�سغال ندوة  »�سـ�ؤال الثقـافة ورهـانات الدميقـراطية املحـلية« وجه مركز 

درا�سات حق�ق الإن�سان والدميقراطية واحتاد كتاب املغرب بتاريخ 26 ي�لي�ز 2010، 

مذكرة تركيبية لأهم خال�ساتها اإىل ال�سيد عمر عزميان، رئي�ش اللجنة ال�ست�سارية 

بالدنا ح�ل  اجلاري يف  العم�مي  النقا�ش  املكلفة مب�رشوع اجله�ية، كم�ساهمة يف 

م�رشوع اجله�ية امل��سعة. ويف ما يلي ن�ش هذه املذكرة الرتكيبية: 

 »نظم مركز درا�سات حق�ق الإن�سان والدميقراطية واحتاد كتاب املغرب ي�مي 

ال�سبت والأحد 29 و30 ماي 2010 بفندق ك�لدن ت�ليب )فرح �سابقا ( بالرباط ندوة 

ح�ل م��س�ع  »�س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية ".

املغاربة   املثقفني  من  عدد  مب�ساركة  متيزت  التي  الندوة  هذه  تنظيم   يندرج 

)مرفق 1: لئحة امل�ساركني( يف اإطار ت��سيع دائرة النقا�ش ح�ل الأورا�ش التي فتحها 

املغرب لرت�سيخ م�رشوع جمتمعي ي�سمن احلرية والكرامة، والنه��ش بحق�ق الإن�سان 

وتق�ية ركائز دولة احلق  والقان�ن، ب�سكل عام، ويف ارتباط مب��س�ع اجله�ية امل��سعة 

كمرحلة جديدة يف بناء الدولة احلديثة التي ظلت قائمة على ن�سق املركزية الق�ية. 
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ومتح�رت هذه الندوة التي انتظمت اأ�سغالها يف 4 جل�سات ح�ل امل��س�عات 

التالية: 

l"الثقافة والدميقراطية" : مب�ساركة ذة.خديجة الك�ر، ذ.اأحمد ب�ك��ش، ذ.عثمان 

اأ�سقرا، ذ.اإدري�ش الكراوي، وقام بتي�سري اجلل�سة ذ.احلبيب بلك��ش.

l"اله�ية ال�طنية واخل�س��سيات اجله�ية" : التكامل يف التعدد وال�حدة يف 

التن�ع": مب�ساهمة ذ.م�سطفى امل�سناوي، ذ.عبد الكرمي اجل�يطي، ذ. حممد 

وقيدي، و�سري اأ�سغال اجلل�سة ذ.ن�رالدين اأفاية.

l" التـن�ع الثقايف للجهات: طريق للتن�ع والدمقرطة " : مب�ساركة ذ.�سـعيد 

بني�ش، ذ. اخلمار العلمي، ذ. حممد اأحليان، و�سري اجلل�سة ذ.مبارك ربيع.

l "اجله�ي-ال�طني-الك�ين: جدلية التفاعل والت�ا�سل والإبداع" : مب�ساركة 

ذة.ر�سيدة  امل�ساري،  العربي  ذ.حممد  ب�دويك،  ذ.حممد  ع�سيد،  ذ.اأحمد 

بنم�سع�د، وي�رش اجلل�سة ذ.عبد الرحيم العالم.

اإن اختيار �س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية وطرحه للنقا�ش مع ثلة 

من املثقفني والأكادمييني ي�سعى اإىل فتح نافذة جديدة تت�خى ت�سليط ال�س�ء على 

م�رشوع اجله�ية امل��سعة حتى ل تبقى معاجلته فقط من زاوية تقنية اأو قان�نية اأو 

اأهميتها، مع ما يتطلبه  هذا الختيار من انخراط واع وق�ي للنخب  اأمنية على 

ي�سكل  اأن  الف�ساء  هذا  من  يرجى  كما  ومرافقة،  وتقييما  اإنتاجا  املعركة  هذه  يف 

اإحدى املحطات يف هذه امل�سرية حتى يتب�اأ الفكر واملثقف مكانته الفعلية يف معركة 

النت�سار للدميقراطية واحلداثة واحلرية. وقد �سكلت ال�رقة التقدميية مدخال يحدد 

اإطار هذه املبادرة والأهداف املت�خاة منها )مرفق 2 : ال�رقة التقدميية(.

ومكنت املداخالت التي ثم تقدميها من بل�رة جملة من ال�ستنتاجات والقرتاحات 

ميكن اإجمالها فيما يلي :

اأول : اإن طرح م�ساألة اجله�ية امل��سعة يف املغرب الراهن ي�سكل نقلة ن�عية يف 

م�سار تط�ر الفكر املغربي احلديث واملعا�رش.

ثانيا : اإن جناح اأي م�رشوع للجه�ية مير بال�رشورة عرب التعبئة ال�طنية لفهم 

عمق امل�رشوع   وتغيري العقليات يف ذات الآن.
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ثالثا : اجلهة باعتبارها مظهر ت�ازن يف املجتمع بني وحدته واختالفاته هي يف 

حاجة اأن يتحقق يف داخلها ت�ازن يف ال�سيا�سات اخلا�سة بها. وت�سكل اجلهة جمال 

جغرافية  اجلهة  فيها  تك�ن  ل  التي  احلالت  املجتمعي يف  الت�ازن  ل�سمان  منا�سبا 

فح�سب بل تك�ن اأي�سا م�قعا ملك�ن من مك�نات املجتمع الثقافية واللغ�ية. وعلى 

وتك�ينية  وترب�ية  لغ�ية  �سيا�سة  فيها  متار�ش  م�ست�ى  اجلهة  ت�سبح  ال�سعيد  هذا 

خا�سة ت�ستجيب خل�سائ�ش �سكان اجلهة. 

رابعا : ت�سكل اجله�ية ف�ساء مالئما للتدبري الدميقراطي لل�ساأن الثقايف ال�طني 

واملحلي يف تن�عه ووحدته.اإن ا�ستح�سار البعد الثقايف يف م�رشوع اجله�ية ل يعني 

اأن ه�ية اجلهة تتحدد على اأ�سا�ش عرقي لغ�ي اأو اإثني ثقايف، بقدر ما يطرح العن�رش 

الثقايف كرافعة للتنمية املحلية وال�طنية؛ اإن النخب اجله�ية واملحلية املت�سبثة بثقافة 

الدميقراطية واحلداثة هي امل�ؤهلة لتجديد النخب عرب اإعادة هيكلة احلقل ال�سيا�سي 

واحلقل الثقايف جه�يا ووطنيا.

خام�سا : اإن م�رشوع بناء اجله�ية امل��سعة يجب اأن ياأخذ يف العتبار احلاجات 

امللحة للم�اطن املغربي، ومن اأبرزها احلاجيات الثقافية واللغ�ية امللحة، ولعل تعديل 

وتن�عها  اللغ�ي  تعددها  املتميزة يف  املغربية  اله�ية  ت�ؤكد  وجعلها  الد�ست�ر  وثيقة 

ي�سكل اأحد املداخل الرئي�سة لتاأطري هذا النتقال اإىل اجله�ية امل��سعة واإعادة بناء 

التن�ع الثقايف والتعدد اللغ�ي يف اإطار م�رشوع ثقافة وطنية غنية ومتينة مبك�ناتها، 

من ركائزها اجل�هرية قيم احلداثة مبا هي قيم ترف�ش التع�سب والنغالق وتي�رش رفع 

احليف الثقايف واللغ�ي على ما مت التعامل معه كه�ام�ش لفرتة ط�يلة.

وطنية  ثقافية  �سيا�سة  و�سع  يتطلب  امل��سعة  اجله�ية  م�رشوع  اإن   : �ساد�سا 

�ساملة ومندجمة تق�م على خيارات ت�سمح ملختلف املك�نات الثقافية املغربية اجله�ية 

واملحلية مبمار�سة حقها يف التعبري عن الذات والتط�ر  والرتقاء واأن تك�ن مك�نا 

اأ�سا�سيا من مك�نات التنمية اجله�ية. اإن من بني املبادئ التي يجب اأن تق�م عليها 

هذه اخليارات هي مبداأ التكاف�ؤ والإن�ساف والت�ازن بني خمتلف املك�نات الثقافية 

املغربية وبني خمتلف اللغات  وبني خمتلف اجلهات، مع الدع�ة اإىل انخراط اجلميع 

من هيئات ثقافية واأحزاب �سيا�سية وجمعيات املجتمع املدين يف بل�رة هذه ال�سيا�سة 
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الثقافية حتى تتمكن كل مك�نات املجتمع من متلك اأطروحاتها الرئي�سية  وامل�ساهمة 

يف جعل الثقافة ال�طنية املن�سجمة يف تن�عها، وامل�حدة يف تعدد مك�ناتها، رافعة 

حقيقية للتنمية اجله�ية وال�طنية على ال�س�اء.

�سابعا : اإن م�ساألة التعدد اللغ�ي والثقايف لي�ست حديثة العهد بل لديها جدور 

تاريخية �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية وثقافية، كما اأن هذا التعدد اللغ�ي مازال 

قائما اإىل الي�م. اإل انه ل ميكن ح�رش ت�اجد اللغات التي نت�فر عليها يف مناطق 

جغرافية. واإن اإيجاد حل مل�ساألة التعدد ل ميكنه اأن ينبع اإل من دواتنا.

ثامنا : اإن التق�سيم اجله�ي يجب اأن ياأخذ يف العتبار اخل�س��سية الثقافية 

للجهة بعيدا عن الغيت�هات املغلقة واملنعزلة، مما يتطلب اإعادة قراءة تاريخ املغرب يف 

�س�ء التاريخ الجتماعي واملحلي.

تا�سعا : ي�سكل البعد الثقايف ركنا اأ�سا�سيا يف اإجناح اجله�ية امل��سعة باعتبار 

اأن الإ�سالح ال�سيا�سي والتنمية امل�ستدامة يف حاجة اإىل تنمية ثقافية.اإن الثقافة هي 

الطريق امل�ؤدي للتنمية، واأن التنمية الثقافية التي ت�ؤهل اجلهة متر عرب البحث العلمي 

واملعل�ميات والإعالم والإبداع والنت�سار للعقل والت�سبع بقيم الختالف والت�سامح 

والنفتاح واحلرية؛ كما اأن اإحياء الرتاث املحلي الغني بتعدده واختالفه ويف اأن�اعه 

اأن يبعث حي�ية  �ساأنه  وال�سينما وغريها، من  امل�رشح  اإىل  واإعادة العتبار  وتن�عه، 

ثقافية وفكرية، وحراكا ي�سكل اأحد ركائز التنمية الثقافية اجله�ية. كما ثم الإحلاح 

على اأهمية وحي�ية خلق تقليد حمم�د يتمثل يف اإجناز تقرير عن حالة املغرب الثقافية 

ببالدنا  الرتب�ية  املنظ�مة  لتط�ير  اجله�د  من  مزيد  وبدل  للثقافة  ال�سامل  باملعنى 

كاختيار  امل��سعة  اجله�ية  بناء  فيها  بالدنا مبا  لتنمية  الكربى  لالأهداف  لت�ستجيب 

ا�سرتاتيجي، وذلك من خالل الرفع من وترية الإ�سالح �س�اء على امل�ست�ى الرتب�ي 

اأوالتدبريي.

عا�رشا : اإن تاأ�سيل الثقايف الذي يعرتف بالتعدد اللغ�ي والتن�ع الثقايف للبالد، 

عرب اأ�ساليب جديدة يف املمار�سة ال�سيا�سية واإعادة تاأهيل الإن�سان وتر�سيخ مفه�م 

امل�اطنة واإعادة النظر يف املنظ�مة الرتب�ية ه� اأكرب حتدي مل�رشوع اجله�ية امل��سعة.
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ق�امها  هادئة  بث�رة  بالقيام  الي�م  مطالب  املغربي  املثقف  اإن   : ع�رش  اإحدى 

لتق�ية  للمجتمع  العامة  واليقظة  ال�طني  والنب�غ  الجتماعي  الذكاء  يف  امل�ساهمة 

وطني  ا�سرتاتيجي  فكر  بل�رة  امل�ساهمة يف  خالل  من  واخلارجية  الداخلية  مناعته 

ي�ساعد على الإجابة على الأ�سئلة والق�سايا الكربى املرتبطة بالتنمية حمليا وجه�يا 

ووطنيا.انه لبد من العمل على اإعادة اإحياء دور النخب يف بناء امل�رشوع املجتمعي 

وا�ستعادة العالقة اخلالقة بني الثقايف وال�سيا�سي وتنمية العالقة بني الثقايف واجلمع�ي 

واحلق�قي. 

ال�سبت 29 ماي 2010 و�سبيحة ي�م الأحد  العرو�ش، على مدى ي�م  واأعقبت 

30 ماي 2010، تعقيبات وم�ساءلت واإ�سافات نظرية ونقدية ان�سبت، يف معظمها، 

اإىل  الراهن،  الثقايف  باملجال  ارتباطها  يف  املغربية  الثقافة  مك�نات  ت�سخي�ش  على 

جانب ا�ستعادة الذاكرة الثقافية والتاريخ الثقايف الط�يل الذي تزخر به هذه الثقافة 

من خالل مظاهرها وت�سكالتها  ومتظهراتها ومتثالتها التي التحمت ب�ج�د الإن�سان 

املغربي يف املغرب القدمي وال��سيط واحلديث   واملعا�رش، وكان من اأبرز املفاهيم التي 

فر�ست نف�سها يف الت��سيف والتحليل واملقاربة والتاأويل مفاهيم "التعدد" و"التن�ع" 

واملركز" و"املحيط" والت�ازن"، اإىل جانب مفاهيم "الدميقراطية" و"التنمية" و"الإ�سالح 
"الك�نية  مفاهيم  ثم  الثقايف"  و"التدبري  و"اله�ية"  امل��سعة"  واجله�ية  الدميقراطي" 

و"الت�ا�سل" و"الإبداع". 

وهكذا تقاطعت يف اأغلب العرو�ش واملقاربات والتعقيبات والإ�سافات املفاهيم 

الأنرثب�ل�جية والل�سانية والتاريخية وال�س��سي�ل�جية والفل�سفية مع املفاهيم الإجرائية 

الطرح  ومن  واجله�ية  اجلهة-اجلهات  ت�س�ر  يف  ال�سيا�سي  املجال  من  تقربها  التي 

اجله�ية على  الدميقراطية  للدخ�ل يف جتربة  والتخطيط  والجتماعي  القت�سادي 

الأفراد  وخمتلف  والأحزاب  املدين  واملجتمع  والهيئات  وامل�ؤ�س�سات  الدولة  م�ست�ى 

واجلماعات اأو الن�سيج الجتماعي باملعنى ال�ظيفي، يف ت�س�ر ال�ساأن الثقايف ومدى 

اأهميته يف اإبراز قيمة هذه الدميقراطية اجله�ية التي يراهن عليها املغرب يف �س�ء 

التح�لت املحلية اخلا�سة والتح�لت الك�نية العامة على اأ�سا�ش من �رشورة ا�ستثمار 

اأر�سية  ل�سياغة  والإ�سافات  والتعقيبات  العرو�ش  قدمتها  التي  الت�س�رات  خمتلف 
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فكرية ثقافية-اقت�سادية و�سيا�سية جديدة جلعل الدميقراطية اجله�ية مبثابة "رافعة" 

وال�ساأن الثقايف مبثابة "عم�د فقري".

اإن الثقافة والدميقراطية، يف املغرب الراهن، ح�سب امل�ساركني يف الندوة، �رشطان 

متالزمان لت�س�ر اأفق املجتمع املغربي وت�س�ر املغرب الدميقراطي احلداثي وبناء الدولة 

التي  وال�ظائف  والأدوار  التنم�ية  امل�ساريع  التفكري يف  احلديثة من خالل  ال�طنية 

اله�ية  اإبراز  يف  وتعبرياتها،  وزخمها  وتن�عها  بتعددها  املغربية،  الثقافة  بها  تق�م 

املغربية باإ�سهام الدولة والفاعلني اجله�يني والنخب واملثقفني ومك�نات املجتمع املدين 

بحثا عن من�ذج ثقايف-اقت�سادي-اجتماعي و�سيا�سي يراعي املك�نات الكربى وكذلك 

اخل�س��سيات اجله�ية.

ومن ثم يك�ن "ال�ساأن الثقايف" حجر زاوية يف امل�رشوع الدميقراطي املاأم�ل، مقرتنا 

والت�سامح  احل�ار  قيم  واإر�ساء  والختالف  وال�حدة  وال�اجبات  باحلق�ق  بالعرتاف 

واإن�ساج م�سل�سل الهتمام باملراأة والأ�رشة والطفل والإعالم واعتبار "امل�اطنة" اإبدال 

ج�هريا يف هذا امل�رشوع.

يقت�سي الأمر، يف هذا الجتاه، بل�رة �سيا�سات عم�مية تدرك معادلت "املحّلي" 

اللغ�ية  �رشوطها  اله�ية يف  مق�مات  اأي�سا  تدرك  ما  وال�طني"، بقدر  و"اجله�ي" 
والثقافية والجتماعية والإن�سانية ل�سمان الت�ازن بني اجلهات، والتكامل بني الدولة 

وبني هذه اجلهات من منظ�ر وظيفي وا�سرتاتيجي لرت�سيد احلكامة اجليدة، وجعل 

�سيا�سة القرب معربا واأداة للتدبري والتخطيط. وهكذا ت�سري اجله�ية، اأو الدميقراطية 

على  احلفاظ  �ساأنه  من  م�سرتكا  ف�ساء  ذلك،  طرح  اإىل  الندوة  �سعت  كما  املحلية 

كما  القائم،  للنم�ذج  البديل  الدميقراطي  الت�س�ر  واأجراأة  والرمزية  املادية  املمتلكات 

ينخرط يف م�رشوع  الآن وه�  املغرب  يراهن عليها  التي  الن�عية  النقلة  تلك  حتقق 

اجله�ية، كما يراهن عليها الباحث�ن والفاعل�ن واملهتم�ن بال�ساأن الثقايف-الدميقراطي 

وال�ساأن ال�سيا�سي مت�سافرين مع ما يت�سمن ذلك من ا�ستقراء وا�ستق�ساء وا�ستب�سار 

والتنظريات  الت�س�رات  املغربية من مك�نات وتعرّب عنه  الثقافة  به  تزخر  ملختلف ما 

واملقاربات النظرية ب�سدد هذه الثقافة وتراكماتها قدميا وحديثا وراهنا.
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من ينتج الثقافة الي�م ؟

ما عالقة الثقافة بالتنمية ؟ 

كيف يتعامل املثقف يف املغرب مع ما يحدث يف املغرب ؟

اأّي دور للمثقف ؟

اإنها اأ�سئلة من �سمن اأ�سئلة ملحة اأخرى طرحتها ندوة » �س�ؤال الثقافة ورهانات 

الدميقراطية املحلية «، وذلك لتجاوز امل�سلمات واملراهنة على ال�س�ؤال املعريف النقدي 

وجعل املثقف املغربي-املثقف يف املغرب معنيا بال�س�ؤال الثقايف وت�سخي�ش قيم النتماء 

احلداثي  اجله�ي  الدميقراطي  امل�رشوع  يف  والنخراط  املغربية  الثقافية  اله�ية  اإىل 

وجتاوز اخللل القائم يف امل�ؤ�س�سات والهياكل ونقد العقليات والذهنيات ال�سائدة يف 

مغرب الي�م.

اإن امل�رشوع الدميقراطي احلداثي رهان، غري اأنه لن يجد طريقه اإىل حيز الإجناز 

واملك�نات  والإن�سان  املكان  ت�س�ر  جديد يف  م�سم�ن  ذات  اجله�ية  كانت  اإذا  اإل 

واملمتلكات املادية والرمزية وتدبريها وجعلها قاطرة يف التخطيط والتنمية وحتمل 

امل�س�ؤوليات على م�ست�ى املركز وعلى م�ست�ى اجلهات باملعنى الثقايف والجتماعي 

والقت�سادي وال�سيا�سي تفاديا لل�سق�ط يف ذلك الف�سل القاتل بني املركز واملحيط، 

اأو بني املركز والأطراف اأو الهام�ش، وجتنبا لقناعات وج�د جهات على ح�ساب جهات 

الع�سبية  خطابات  يزكي  مما  وغريها،  الثقايف-القت�سادي  "الغنى"  بدع�ى  اأخرى 

والتع�سب والتطرف ويعر�ش اجلميع للتلف والن�سيان والإق�ساء كما ت�ؤكد ذلك عدة 

معطيات عرب التاريخ الثقايف الجتماعي املغربي قدميا وحديثا؛ مما ي�ستدعي ربط 

والباحث�ن  املفكرون  فيها  ي�ساهم  جديدة  معرفية  نقدية  بروؤية  الدميقراطي  امل�رشوع 

واملنظرون والفاعل�ن لقرتاح �سيغ جعل اجله�ية مطلبا و�رشطا واإمكانا يف نف�ش 

الآن، ومن الأ�س�ش العامة :

l التدبري اللغ�ي-الثقايف-احل�ساري والجتماعي للجهة.

l التخطيط القت�سادي ملك�نات و�رشوط اجلهة-اجلهات من منظ�ر التنمية.     

l الت�رشيع ال�سيا�سي لنظام ت�سيري اجلهة-اجلهات من منظ�ر حملي.

الثاين  ال�رشط  ويرتبط  ال�طنية،  اللغة-اللغات  مباأ�س�سة  الأول  ال�رشط  يرتبط 
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القت�سادي يف  للنه��ش  ا�ستجابتها  القت�سادية ومدى  للمعطيات  بتحليل دقيق 

كل املجالت القت�سادية والعمل على تدارك ما تعانيه من قلة امل�ارد، اأما ال�رشط 

الأفراد  تهم  التي  ال�س�ؤون  اإدارة  املركز واجلهة يف  الت�ازن بني  فيعني �سمان  الثالث 

واجلماعات باإ�سهام من اجلمعيات والأحزاب واملنتخبني واملجال�ش املنتخبة بتاأطري من 

الدولة واحلك�مة وامل�ؤ�س�سات املعنية بالتدبري والتخطيط  والت�رشيع.

يقت�سي الأمر، بناء على كل هذه العنا�رش واملحددات، ن�عا من التعبئة ال�طنية 

الت�ازن  ومراعاة  ال�سيا�سية  الإرادة  �رشط  يقت�سي  كما  واأجراأته،  امل�رشوع  هذا  لفهم 

يف اقرتاح الربامج واملخططات التنم�ية والثقافية والقت�سادية يف التق�سيم الرتابي 

ويقرتحه  ال�اقع  وي�فره  التاريخ  يختزله  مما  بال�ستفادة  للجهة-اجلهات  والإداري 

امل�ستقبل، انطالقا من مناذج �سابقة ولحقة يف املغرب وخارج املغرب«.
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لئحة امل�ساركني يف الندوة

 

 

 

  

الهيئةال�سم

احلبيب بلك��ش
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اجلمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايفاإبراهيم اخياط

اأ�ستاذ جامعياأحمد بدري

حممد عياد
باحث �س��سي�ل�جي وناقد

اأ�ستاذ التعليم العايلاأحمد ادري��ش

مركز الذاكرة امل�سرتكة    ب�طيب عبد ال�سالم

م�ؤ�س�سة الرحامنة للتنميةطارق العالم
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جمعية رباط الفتححممد لطفي

حممد بل�ط
مركز درا�سات حق�ق الإن�سان والدميقراطية

مقرر الندوة

مركز ال�رشوق للدميقراطيةعبد احلفيظ ب��سيف

مركز درا�سات حق�ق الإن�سان والدميقراطيةنادية ال�سبتي
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جامعة ابن طفيلعبد اهلل احل�زي

جامعة حممد اخلام�ش اأكدال الرباطال�رشكي اأفقري حممد

املعهد امللكي للدرا�سات الإ�سرتاتيجيةبالوي فاطمة

وزارة اخلارجية والتعاوناأحمد بنقدور

باحثعماد املنياري

احتاد كتاب املغرب فرع مراك�شعبد اجلليل الأزدي
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الربنامج العام

ال�سبت 29 ماي 2010 

ال�سبت 2�ش9 : 30 : حفل �ساي

- كلمة اجلهتني املنظمتني  

l اجلل�سة االأوىل : الثقافة والدميقراطية 

- رئي�ش اجلل�سة : احلبيب بلك��ش

- املتدخل�ن : 

u �ش 00:10-20:10 : خديجة الك�ر : الثقافة والدميقراطية اإ�سكاليات عامة

u �ش :20:10-35:10 : اأحمد ب�ك��ش : الثقافة والتنمية والدميقراطية مقاربة جمالية

u �ش 35:10-50:10 :  عثمان اأ�سقرا : اجله�ية امل��سعة وم�ساألة الثقافة والإ�سالح 

الدميقراطي يف املغرب احلديث واملعا�رش

u �ش 10 :50د- �ش:10:11 : اإدري�ش الكراوي : املثقف و�س�ؤال التنمية باملغرب 

�ش 00:13 - مناق�سة  :   10:11د – 

- وجبة غذاء : 

l اجلل�سة الثانية: اله�ية ال�طنية واخل�س��سيات اجله�ية، التكامل يف التعدد 

وال�حدة يف التن�ع

- رئي�ش اجلل�سة : ن�ر الدين اأفاية

- املتدخل�ن :

u �ش-30:14 �ش50:14 : م�سطفى امل�سناوي : الثقافة املغربية: جدلية املركز والهام�ش

u �س 50:14د – �س 10:15 :: حممد وقيدي: الدميقراطية واجلهة والت�ازن املجتمعي

 u �س -10:15 �س 30:15 : : عبد الكرمي اجل�يطي: الغنى الثقايف بجهة تادل/اأزيالل ورهانات 

التنمية

- ا�سرتاحة �ساي : 50:15- �ش 10:16
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l اجلل�سة الثالثة: التن�ع الثقايف للجهات، طريق للتحديث والدمقرطة

- رئي�سة اجلل�سة: مبارك ربيع

- املتدخل�ن :

u �ش10:16د – �ش30:16د : �سعيد بني�ش : التعدد اللغ�ي والتن�ع الثقايف باملغرب: 

الرهانات اله�ياتية وحتدي اجله�ية

u �ش30:16 - �ش 50:16  : اخلمار العلمي: اله�ية ال�طنية: التن�ع الثقايف وامل�ساواة  

الجتماعية والقت�سادية

u �ش-10:17 �ش30:17 :  حممد اآحليان : التعدد الثقايف واللغ�ي باملغرب: اإ�سكالية 

التدبري 

- مناق�سة 

- وجبة ع�ساء 

20 الأحد 30 ماي 2010

والت�ا�سل  التفاعل  جدلية  اجله�ي/ال�طني/الك�ين:  الرابعة:  اجلل�سة   l

واالإبداع 

رئي�ش اجلل�سة: عبد الرحيم العالم 

u �ش 00:10 – �ش20:10 : اأحمد ع�سيد : الأ�س�ش الثقافية للجه�ية امل��سعة

u �ش20:10  - �ش 40:10  : حممد ب�دويك: الثقافة اأ�سا�ش للتنمية اجله�ية 

الغربي  ال�سمال  ف�ساء  يف  الثقافة  امل�ساري:  العربي  حممد   :  00:11 �ش   -  40:10 �ش   u

للمملكة

u �ش -11 �ش 20:11 : ر�سيدة بنم�سع�د : التدبري املحلي واأبعاد الت�ا�سل الثقايف

- مناق�سة : �ش 20:11 - �ش 30:12

- اختتام اأ�سغال الندوة

- وجبة غذاء 

مقررا الندوة: قمري الب�سري، حممد بل�ط.
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الئـحة اإ�سـدارات املركـز

وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  جتربة  �س�ء  باملغرب يف  النتقالية  العدالة  اأ�سئلة   l

)تقرير تركيبي(، �سنة 2007.
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)اأ�سغال الندوة(، �سنة 2008.
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ملخ�ش(، �سنة 2008.

l املغرب والآليات الدولية اجلديدة حلماية حق�ق الإن�سان )تقرير تركيبي عن ي�م 

درا�سي(، �سنة 2008.

l الت�رشيع املغربي يف جمال احلكامة الأمنية، �سنة 2010.

l احلكامة الأمنية اأو اإ�سالح قطاع الأمن على �س�ء ت��سيات هيئة الإن�ساف 

وامل�ساحلة  )اأ�سغال ندوة(، �سنة 2010.

�سنة  م�ستديرة(،  مائدة  )اأ�سغال  الأمنية  احلكامة  املغربي يف جمال  الت�رشيع   l

.2010

l �س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية )اأ�سغال ندوة(، �سنة 2010.
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l Transitional justice issues in Morocco in the light of the Experience of the 
Equity and Reconciliation Commission -Seminar report-, 2008.

l Réformes du secteur de la sécurité à la lumière des recommandations de 
l’Instance Equité et Réconciliation «  Rapport de synthèse », 2008.

l Le Maroc et les nouveaux mécanismes internationaux de protection des 
droits de l’homme «  Rapport sur la journée d’étude », 2008.

La législation Marocaine relative à la gouvernance du secteur de sécurité, 
2010.

 



147

�س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية

 äGQÉ«àdGh  á«eƒµ◊G  äÉ£∏°ùdG  øY  á∏≤à°ùeh  á°ü°üîàe  á«eƒµM  ÒZ  áª¶æe

 É¡«∏Y ±QÉ©àe »g Éªc ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh á«WGô≤ÁódG ÉjÉ°†≤H ≈æ©J ,á«°SÉ«°ùdG

 .É«ŸÉY

 : ±GógC’G
 : ∫ÓN øe á«WGô≤ÁódGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áaÉ≤ãH ¢Vƒ¡ædG

 É¡∏«°UCÉJ  πÑ°Sh  á«WGô≤ÁódGh  á«bƒ≤◊G  ÉjÉ°†≤dG  ‘  ôXÉæà∏d  AÉ°†a  ≥∏N  ◆

 .ÉgQƒ£J äÉ≤«©eh

 . ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘ á«eƒª©dG äÉ°SÉ«°ùdG º««≤J ◆

 á«JÉ°ù°SDƒŸGh  á«fƒfÉ≤dGh  á«°SÉ«°ùdGh  á«aÉ≤ãdG  äÉfƒµŸG  ‘  ÒµØàdG  õ«Ø–  ◆

 .¿ƒfÉ≤dG ádhOh »WGô≤ÁódG  AÉæÑdÉH á£ÑJôŸG

 ∂dP  ‘  ÉÃ  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫É›  ‘  ÒjÉ©ŸGh  äÉ«dB’G  äGóéà°ùe  áÑcGƒe  ◆

...áª«∏°ùdG ¥ô£dÉH äÉYGõædG πM äÉ«æ≤Jh á«dÉ≤àfE’G ádGó©dG ÉjÉ°†b

 . »WGô≤ÁódGh »bƒ≤◊G ôµØdG ‘ åëÑdGh ≥«KƒàdG ◆

 : πFÉ°SƒdG
 : ≥jôW øY ¬aGógCG ≥«≤– ≈∏Y õcôŸG πª©j

,á«ÑjQóJ äGQhOh äGhóf º«¶æJ ◆

,çÉëHCGh äÉ°SGQO RÉ‚EG ◆

  ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áaÉ≤ãH ¢Vƒ¡æ∏d áÑ°SÉæŸG πFÉ°SƒdG øe ÉgÒZh äÉYƒÑ£ŸG QGó°UEG ◆

,á«WGô≤ÁódGh

,á«dhOh á«æWh äÉ°ù°SDƒe ™e ácGô°ûdGh ¿hÉ©àdG èeGôH IQƒ∏Hh äGÈÿG ∫OÉÑJ ◆

,á«dhódGh á«æWƒdG äÉjóàæŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ◆

 .≥«KƒàdGh ΩÓYE’Gh ô°ûædG ‘ á°ü°üîàe äGóMh AÉ°ûfEG ◆

Üô¨ŸG  - •ÉHôdG ,1 ºbQ á≤°T ,º◊ â«H á≤fR ,7
(212)  05  37   70  95  71 : ¢ùcÉØdG/∞JÉ¡dG

cedhd@hotmail.fr
www.cedhd.org. 




