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الحركة األمازيغية في المغرب :دفاع عن هوية
ثقافية ،مطالبة بحق األقليات أم بديل سياسي؟

مرغريت روالند

شهذد انغُىاد انؼشش األخُشح ػهً انغبحخ انغُبعُخ ،ثضوؽ
حشكخ جذَذح ثبنًغشة ،انحشكخ انجشثشَخ ثم األيبصَغُخ كًب َحهى
نهب أٌ رغ ًٍِّ َفغهب .عُك نهب أٌ ظهشد فٍ انغُخ  9191ثئَشبء
انجًؼُخ انًغشثُخ نهجحث و انزجبدل انثمبفٍ فٍ انشثبغ .رؼهك األيش
فٍ رهك انفزشح ثبنذفبع ػٍ انثمبفخ و انفُىٌ انشؼجُخ .كبَذ انًغؤنخ
انجشثشَخ حُُئز ربثى.
َجذو اثش انىالغ انذونٍ أعبعُب فٍ رفغُش صؼىد انًطبنت انثمبفُخ
و االَزًبئُخ ظًٍ انحشكبد االجزًبػُخ نهغُىاد انثالثٍُ األخُشح
يىعىيخً ثخُجخ األيم أيبو األَذَهىجُبد انزٍ حشكذ جُم غذاح
االعزمالل ،و انزٌ َُزًٍ إنُه أغهت يُشطٍ انحشكخ انجشثشَخ
انحبنُخ .هكزا رشكم هضًَخ انؼشاق ،كًب انزمهجبد فٍ أوسوثب
انششلُخ ،يُؼشجب حمُمُب فٍ اكزغبة انىػٍ ثبالَزًبء األيبصَغٍ .ال
ًَكٍ انحذَث ػٍ حشكخ ثشثشَخ يىحذح فٍ انًغشة .إَهب رزًُض
ثكثشح أهذافهب ،ثبعزشارُجُبرهب ،ثـًًثهُهب .اَِطهمذ يٍ انىعػ
و نزطىس اعزشارُجُبد
انجبيؼٍ نززؤكذ يٍ خالل فُبَُهب
جًؼىَخ رزجبوص ،ثبنُغجخ إنً ثؼعهب ،اإلغبس انىغــُــــٍ و رُشػ،
فٍ ثؼط األحُبٌ ،أحضاثب ً عُبعُخ.
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نزؼىد انًغؤنخ األيبصَغُخ إنً انىاجهخَ ،جت اَزظبس ثذاَخ
االَفزبح انُغجٍ نهحمم انغُبعٍ يغ إَشبء انًُظًخ انًغشثُخ نحمىق
اإلَغبٌ فٍ  ،9188و يغ انذفغ انزٌ حبصرـه انجًؼُخ انًغشثُخ نحمىق
اإلَغبٌ ،و أكثش يٍ رنك ،يب كبٌ نهصذيخ انزٍ أحذثزهب حشة
انخهُج يٍ آثبسَ .شكم يُثبق أكبدَش ( )9119أول ثُبٌ " وغٍُ "
نهحشكخ انثمبفُخ ألكبدَش ،ثبنًطبنجخ ثغُبعخ نغىَخ دًَمشاغُخ
أعبعهب االػزشاف و احزشاو انحمـىق انهغىَخ و انثمبفُخ انًششوػخ
نًخزهف يكىَبد انشؼت انًغشثٍ إليكبَُخ ثُبء ثمبفخ وغُُخ
دًَمشاغُخ"  .كبٌ يؤرًش فُُُب انذونٍ نحمىق اإلَغبٌ (جىاٌ 9111
) يُبعجخ نزذوَم انًغؤنخ األيبصَغُخ ،ثزمذَى يزكشح حىل انحمىق
انثمبفُخ و انهغىَخ األيبصَغُخَ .شجغ األيبصَغُىٌ فٍ انًغشة ،ػهً
غشاس َن ْمج َبَمْ فٍ انجضائش ،إنً انًجزًغ انجشثشٌ األصهٍ يُىاال
دًَمشاغُب و َُزجىٌ خطبثب " أصُال " غُش يغزىسد يٍ انغشة.
َزى هكزا رفبدٌ انشجىع إنً انظهُش انجشثشٌ
و يىاجهخ االرفبق حىل " أيخ ػشثُخ " ثِـ " أيخ " أخشي.
انهذف األعبعٍ هى رشلُخ انهغخ و انثمبفخ األيبصَغُزٍُ فٍ
انًجبل االجزًبػٍ انًغشثٍ ،و نكٍ ،يٍ خالل هزاَ ،زؼهك األيش
ثزغُُش يكبَخ انجشاثشح فٍ يجبل انذونخ ًَب فٍ رنك اإلداسح و انزؼهُى
و كزا ركغُش انخطبة انؼشثٍ انزٌ َؤلهم انجشاثشَخَ .ظهش،
حُُئز ،يٍ خالل انخطبة حىل انزؼذدَخ و انذًَمشاغُخ ،يطهت
ثًىاغَُخ جذَذحَ .كًٍ وساء حك االػزشاف ثبنشؼت األيبصَغٍ
انحك فٍ انذًَمشاغُخ.
نى رزذخم انذونخ انًغشثُخ يب ثمُذ انًطبنت يحصىسح فٍ انهغخ و
انثمبفخ ويحذودح فٍ انىعػ انجبيؼٍ .فٍ غشذ  9111أنمً انًهك
خطبثب أظفً انششػُخ ػهً انًطهت األيبصَغٍ و الزشح إدخبل
انههجبد األيبصَغُخ فٍ انزؼهُى االثزذائٍ ػهً األلم.كبٌ هذفه أوال
*

**

* ال َجذ أثشا نهًضدوجزٍُ ( " ) لجم هزا .
** ألهمَ ،ؤلهم ثًؼًُ صُشهب ألهُخ.
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رهذئخ انهؼت ،ثى رًكٍُ ثشوص رُبس َُبفظ انحشكخ اإلعاليُخ .يغ
رنك ،فئٌ خطبة انًهك االَفزبحٍ نى ًَُغ اػزمبل انًُبظهٍُ و ال
انحظش انزٌ ظشة انزجًؼبد انثمبفُخ ،و نى َكٍ نىػىد انًهك
ثئدخبل انهغخ انجشثشَخ فٍ انزؼهُى أٌ أثش.
ػهً انشغى يٍ ظآنخ انحشكخ األيبصَغُخ انًغشثُخ يمبسَخ ثهب فٍ
انجضائش ،إال أَـهب رشغم حُِّضا هبيب فٍ انحمم انثمبفٍ و انجًؼىٌ و
انغُبعٍ .و نكُهب رجمً يىعىيخ ثطبثغ االنزجبط  .أيبو فعبء
عُبعٍ يغهك و ارفبلٍ ،هم َُطهك يٍ انثمبفٍ نخهك فعبء
احزجبجٍ ًَكُه أٌ َزحىل ،الحمب ،إنً حشكخ عُبعُخ يٍ أجم
انًطبنجخ – ثذػىي انزُىع و انزؼذدَخ  -ثزغُُش شبيم نهًجزًغ أو
ػهً انؼكظ يٍ رنكَُ ،غهك فٍ انجًبػخ و َفشض يُىاال إلصبئُب
و وحذوَب لذ َؤول إنً فشم انُمبػ انزؼذدٌ.

نقله إلى العربية  :حميدة حمومي
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