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هوية املا ـ بني أو يف البحث عن هوية للمهاجر
أحمد املديني
ـ املغرب ـ

القسم األول:
1ـ يولد الكائن مح ّمال منذ نعومة أظفاره باألعباء ،تثقل كاهله الصغري ،ثم وهو يكرب تزداد أعباؤه،
مل يت ّجشمها بالرضورة ،وال بإمكانه أن يتنكبها ،أو يتخفّف من وِزرها أنىّ وحيث يشاء .تحسب هذا
ِفعل القدر ،أو صور ًة منعكسة أخرى ألسطورة سيزيف اليونانية الشهرية.
يولد هذا الكائن ،أيّا كان انتامؤه الجغرايف والساليل ،شب َه كامل ،ناجزٍ ،كتمثال انتهى ن ّحاتُه منه ت ّوا،
وها هو معروض ،مثال ،يف متحف رودان ،خال ما يلحق به منوا جسديا طبيعيا ،وما يرشع يف اكتسابه
داخل محيطه العائيل واالجتامعي ،رغم أنه بدوره ناجز و ُمهيأ سلفا ،له ولسواه .يحمل من البداية
يف وجهه مالمح أبَ َويْه ،وفق الجينات الطبيعية وأثرها .يتلقى اسام اختاره له هذان األبوان وفق
ميولهام ،وغالبا رغب ًة يف تخليد أو دميومة إسم لج ٍّد أو جدة ،ليصبح وقد كَبرُ  ،وهو يفرتض أنه كائن
مستقل بذاته ،مجرد ذكرى وأيقونة لحفظ املايض (العريق) ينبغي للحارض(الوجه واإلسم الحارض،
الحي) أن ينسحق له ويذوب فيه .ليس أفضل من االستشهاد مبا كتبه جاك الكان يف هذا املعنى ":إن
اإلنسان ،وقبل والدته ،وأبعد من مامته ،مأخوذ يف سلسلة رمزية ،هي التي صنعت صلة النسب ،قبل
أن يتدخل التاريخ هنا".
2ـ يولد الكائن ،ل ُنس ِّمه اإلنسان(س) ،وترونني أتحفظ ،أعني أتردد يف نعته باملواطن ألن للمواطنة
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الحق بالرشوط الواجب توفرها لتصبح التسمية والصفة قابلتني للحمل ،متحصلتني عىل معناها
وجوبا؛ لهذه املواطنة إلزامات يصعب توفرها كام يجب ،ويفرتض تحققها يف ما لو أردت أن أتحدث
عن كائن يف بالد ،وطن كاملغرب؛ وإذن يولد هذا اإلنسان املغريب وهو يرتدي جالبيب عدة ،ما ه ّم
الفصل الذي ُولِد فيه:
2ـ1جلباب والديه ،ب َنسبِهام العائيل ،وأوشامهام وأوصابهام أيضا ،ال خيار له يف إرثهام ،ولو افرتضنا
ُ
جدال أنه أراد تحت تأثري (لعنة) ما أن ينكر هذا النسب ،أو ينسلخ منه ،فإن (لعنته) ستالحقه إىل
أي مديح س ُيكال له ،إن مل يكن جا ّم غضب يسقط عليه،
القرب ،ل ُيكتب فوق شا ِهدته ،فضال عن أن ّ
يعودان يف آخر املطاف إىل عائلته ،إىل ساللته ،تسبقه ،ومتتد فيه ،وتنتقل كالعدوى منه إىل خلَفه
الطبيعي إن ُوجِد .وإ ّن أكرب عقاب ،أسوأَه ،ميكن أن يناله هذا اإلنسان املتسلسل هو تعرضه ل(
ُسخط) الوالدين،ال يعادله مرتبة يف االنكار واالنسالخ عن كل يشء ،إال مرت ٌّد عن دينه ،أو من سخط
عليه ( املخزن) أي منظومة الحكم يف املغرب برموزها العليا.
2ـ2الجلباب الثاين ،هو انتامؤه الحتمي ،بحكم مسقط الرأس ،وتبعا ملن أنجبه ،إىل بلد بعينه ،هو
بلده ،الذي سيحمل جنسيته ،وينسحب عليه بالرضورة جميع ما يلتصق بهذه الجنسية ويرتتب عنها،
تظل لصيقة به أحب أم كره ،من املهد إىل اللحد .علينا أن ننظر إىل الحجم الفضفاض لهذا الجلباب مبا
يحتوي من جالبيب أخرى ،متوسطة أو صغرية ،حسب تقديرنا لها ،وباألهمية التي ميكن أن يوليها
إليها كل طرف ،اجتامعي أو ثقايف .يأيت ال ِّدين ،بال شك ،بالنسبة ملجتمعنا اإلسالمي عىل رأسها إىل
الحد الذي ال يجوز معه أي نقاش ،فأن تولد مغربيا أو جزائريا أو تونسيا ،مثال ،فأنت مسلم بالفطرة
وحتام ،كان هذا يف املايض ،وثابت يف الحارض إىل درجة أن املجلس العلمي األعىل يف املغرب ،وهو
هيئة رسمية ترشف عليها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يجيز عليك الحد إن ذهبت خالف ذلك،
ونحن يف األلفية الثالثة ،وموقعون ملواثيق دولية عن حقوق اإلنسان ،املتضمنة لحق االعتقاد (كذا).
وأنت بعد هذا وذاك ،وتبعا لهذا الخلل أو العسف ،س ِّمه ما تشاء ،تعيش ،ستعيش تحت نظام حكم
يتمثل ازدواجية السلطة الوضعية والدينية ،فيام يعطي لنفسه يف العامل الخارجي صورة الحداثة
والليربالية والحرية يف عديد وجوه ،بل ويتقيد بها دستوريا ،أليس كذلك؟ ! قلنا كان هذا يف املايض،
متجذر يف الحارض ،والظاهر لن يتزحزح غدا.
ِ
2ـ3ألحق بهام جالبيب اللغة والعادات والتقاليد وإجامال كل املوروث الثقايف ،ما كان ،وما ترتعرع يف
وترتب يف ف ْيئه أو هجريه ،وسترُ يب ذ ِّريتك مستقبال بغذائه تل ِقينا وسلوكا وتلقيحا روحيا ،عقيديا،
ظله ،ىّ
إن سارت عىل هديه فهي صالحة ،وإال خرجت عن الرصاط املستقيم ،تسام خسفا هي(والعياذ بالله)
طالحة (!) .وإنه ملن الطريف ،واملفارق يف آن ،أن تبدو املدرسة والجامعة واملؤسسات التعليمية
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والثقافية امللحقة بها ،أو املوازية ،ليس أكرث من واجهات ومحافل لتناول أطباق ووجبات هي املقررة
لالستهالك ،الصالحة لكل زمان ومكان ،رغم تبدل األزمنة ،تجد من يحملها إليك ويقررها قرسا حتى
بدلت األمكنة.
ولو َ
ونسا َجها ،مهام تباين وتل ّون واح ٌد ،أو توأ ٌم أو ُمتشابه ،وإن
3ـ خُذ هذه
الجالبيب كلها ،نسي َجها ّ
َ
وجدتَ خيوطا مغايرة أو تفصيال ُمباعدا للطراز ،فهام يف النهاية للتحلية والتزيني ال للخرق والتجديد
الخالق ،ألنه ال يصح إال الصحيح ،أي األصل ،األصيل ،النموذج؛ هذه هي ال ُهوية .بعبارة أخرى،أنت
أمام قوى ومكونات ومحددات وحدود ،وتعبريات ومتثيالت ،وتصورات ،بل وحتى تهيؤات من قبيل
األحالم والتمنيات ،ورمبا الهلوسات(،أرضية وغيبية) هي من ،ما يعينّ من أنت ،وما ستصبح تقريبا،
أفلحت أم خبت ،ما ه ّم .وأنت ،ثانيا ،أمام ما يتعداك
أي نحو ينبغي أن تفكر وتنهج يف حياتك،
َ
وعىل ّ
فيام ي ّدعي التطابق معك ،وذاتك مأواه وكيانك مستق ُّر معناه ومجال فعله طردا وعكسا ،فأنت،
والحالة هذه ،وباملصطلح الفلسفي ،مغرتب عن نفسك ،مستلب ملا هو سابق عليك ،إىل حد استالب
يتجاوز الوعي يف تعاليه .وثالثا ،فاألمر وهو مادي ،يشء ،قابل ألن يتشخص ،يف اآلن كتلة أو مفهوما،
ثقافة مجردة أنتجتها جامعة ،هي لحمتها وسداها؛ األمر يتعلق بهوية جامعية وليس إطالقا بهوية
فردية باملعنى الذي يسمح بتعريف األنا ،ويؤهل ذاتا بعينها ،الذات الفردية ،ولها بعد ذلك أن تتعدد
وتتشبّع وتتفتح وتتن ّوع لتغدو ذاتا إنسانية قد اشتُقت من غنى معارف العامل وثقافات البرشية يف
خوضها للحياة ،لكنها قبل هذا وذاك كفيلة بقدراتها الذاتية كهوية فردية ،وأنىّ لنا !
 4ـ الهوية يف األصل تخص ذاتا بعينها ،وهو ما يستوجب التعريف ،قبل أي تأويل ،أو إسقاط قبيل.
وهو ما يثبته ،مثال ،معجم الالند ( املعتمد للمفردات التقنية للنقد والفلسفة )،وقواميس غريه ،ينص
يف مادة"،"Identitéخصوصا عىل ":ما مييز شخصا ما ،فردا ً "( )Individuوأنه هو نفسه يف كل أوقات
عمره ،ويتعني هذان املعنيان تحت تسمية" الهوية العددية،أو الرقمية"()Identité numérique
مقابل الهوية النوعية أو الخصوصية ( )Qualitative ou spécifiqueالتي تتمثل يف طابع ماديت تفكري،
متاميزتني يف الزمان واملكان ،وإن تضمنتا خصائص متامثلة .وبرصف النظر عن تعميق املصطلح
كمفهوم فلسفي(عند ليبنز ،خاصة) فإن ما يحتاج إىل تأكيد هو إثبات التعرف عىل ذات Identité
 ))du moiوعىل هويته القانونية ( .)Identité juridiqueأما التعريفات األخرى فهي ملحقة ،وهي
إما تكميلية ،أو باألحرى تخصيصية ،أي تختص بحقل بذاته ،املجتمع ،السياسة ،القومية ،ومن ثم تنتج
جملة معان أو مضامني ،إذ تنرصف إىل تعريف الهوية الفردية،أو خلق األنا،نظري ما نجد عند جان
كلود كوفامن ،يف كتابه " l’invention de soi- une théorie de l’identité" :مقابل الهوية الجامعية،
ومتتد هذه يف اآلفاق االجتامعية والوطنية والقومية والتاريخية ،وميكن رسد عرشات املصنفات عن
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هذه اآلفاق يف تآليفها املعنية ،وهي من أسف تهتم بالدرجة األوىل بالقضايا واألبعاد اإليديولوجية
والقومية ،أكرث من أي شأن ،بل وعىل حساب الجوانب الثقافية ،وحيث تُحرص الثقافة يف الرتاث
مبفهوم جامد ،أو يف األدب بصفة عامة ،وليس كإبداع خالق ومفيد لإلنسان ،تعبريا عن حريته وخياله
وتفتحه يف مجتمع حر.
5ـ نحن هنا بني حدين من التعريفات ،يشرتكان يف جذر الكلمة ويف املعنى األصيل ،ويتفرقان يف
مراميهام :األول مخصوص باألنا ( ،)L’égoذو منشأ وميل ذايت ،ومبنزع فلسفي ،والثاين محكوم
بالتوجه نحو فكرة الجامعة ومصلحتها وسياستها ،وإن شئنا التصنيف قلنا إننا بني تقاطب وجودي
وإيديولوجي ،رغم أن الفصل بينهام ليس إال شكليا نظرا لرغبة تحقيق الذات يف كال الوضعني (فردية)
و(جامعية) وألن تحقق األوىل ،الذي علمتنا إياه فلسفة األنوار ،وتاريخ الثقافة الحديثة ،هو ما قاد
وتبلور يف صيغ وإيديولوجيات التحرر الجامعي .ال حاجة للتذكري بأن من حوافز وتجليات الثورة
الفرنسية ،تجسيد حرية الفرد والدفاع عنها يف مواجهة ما مثلته الكنيسة واإلقطاع واالستبداد الحاكم
صح ،من الجزء ،أو
من تسلط وكبح لها .هو ،إذن ،تسلسل تاريخي أفىض إىل نقل قضية الهوية ،إن ّ
األصل األم ،أي الكل ،بشبكة أغصانه وفروعه ،املمتدة نحو مختلف مناحي الحياة ،مبا يحقق مصلحة
البرش ويعرب عن طموحهم ،وبالدرجة األوىل تعطشهم الدائم واملرشوع للحرية التي هي األداة األوىل
لصنع شخصيتهم ،بعدد من املقومات املوضوعية ،وانتزاع حقوقهم أو الحفاظ عليها يف عامل محكوم
عرب التاريخ بالرصاع والهيمنة ،وتعترب الشخصية الوطنية أو القومية (ومثله) عامده األول ،بضامن
تعزيز الهوية أو الدفاع عنها ،أو الكفاح لتحققها.
6ـ ال تكتمل هذه املالحظات األولية عندي إال باإلشارة إىل أن الحديث يف هذا القطب الثاين ،وهو
يتخذ مظهر املنزع اإليديولوجي ،أو إنه أضحى متبلورا عليه يف املرحلة الراهنة بصفة خاصة ،مرتبط
حتام باملسألة الثقافية ،أي حيث متثل الثقافة مكونه الرئيس ،وتحرض رأسامله األقوى ،فنتحدث عن
الهوية الثقافية لشعب من الشعوب ،ونحن ال نعني الثقافة ،أي املعرفة ،وخربة النخبة والعلامء،
وحدهم ،وال اإلبداع والفنون فقط ،وإمنا مجموع الخربات التي راكمها شعب أو مجموعة برشية يف
تاريخها ،وشكلت حزامها املعريف عن نفسها وبيئتها وسلوكها وصوال إىل معتقداتها وهواجسها ،موقع
الدين واألساطري والحكايات ،الخ .وهنا ميكن أن نجد أنفسنا أمام رضبني من تعريف الثقافة ،الفرنيس
املستوحى من فلسفة األنوار ،يحددها يف ما مييزنا عن الطبيعة ،ويحيلنا إىل برشيةhumanité
مشرتكة تنحو صوب تقدم مضطرد ،بينام يحيل التعريف األملاين إىل طرق العيش بأمناطها املختلفة،
ويأيت التعريف اإلنجليزي مس ّوغا للثقافة الرفيعة األوروبية باألساس ،أي األعامل الكربى .وال شك أن
التعريف العريب وهو ذو طبيعة نخبوية ،حيث ينظر إىل الثقافة كمنتوج ومجال اختصاص للخاصة

204

ال العامة ،ينزع رغم هذا نحو الشمول ،فال يضيّع ِ
ٍ
ومهارات شتى ،كام ميكن
الح َر َف وأمنا َط العيش
استقاء ذلك من مقدمة ابن خلدون يف فصول محددة .ولعل أفضل تعريف جامع ومتنوع هو ذلك
الذي وضعته منظمة اليونسكو ،تنظر فيه إىل الثقافة بوصفها تتعدى نطاق الفنون واآلداب ،لرتاها
مبثابة مجموع العالمات املميزة ،الروحية واملادية التي تطبع مجموعة اجتامعية بعينها.
7ـ يأيت هذا التعريف يف ديباجة الترصيح العاملي لليونسكو حول موضوع التعددية الثقافية (،)2001
وإلحاقا باعرتاف وحرص املنظمة الدولية يف ميثاقها التأسييس عىل أن "تضمن الدول األعضاء خصوبة
التنوع يف ثقافاتها ،وتيسري التنقل الحر لألفكار ،واحرتامهام ،واالعرتاف بالكرامة املتساوية لجميع
الثقافات والحفاظ عىل تراثها "...وخصوصا الدفاع عن التنوع الثقايف ،متمثال يف "تعايش منسجم
وإرادة العيش املشرتك السلمي بني أفراد وجامعات من آفاق مختلفة يف البلد الواحد"؛ وب" الدفاع
عن تنوع خالق ،تتعدد فيه أشكال تعبري الثقافات عن نفسها" وهو ما يتطلب ،حسب الترصيح
املذكور إقرارا ل"التعدد الثقايف" ينص عىل حقوق األفراد والحريات الجوهرية (حقوق األقليات)
وإىل وضع مسألة التنوع يف مرتبة " تراث مشرتك للبرشية" والدفاع عنه قضية إيتيقية كجزء من
كرامة اإلنسان .من الواضح أننا هنا إزاء نقلة نوعية يف مفهوم الهوية ،مل تعد خالصة لوجه الثقافة
وحدها ،وتكتيس بُعدا إيديولوجيا غاية يف األهمية ،فتقسمها عندئذ إىل شقني :قضية الهوية  ،وقضية
املسألة الهويّاتية ،هذه األخرية شأ ٌن حديث العهد ومقرت ٌن بتطورات سياسية تاريخية متالحقة عرفتها
نهاية القرن املايض وتتواصل يف العقدين الجديدين لهذا القرن بح ّدة ومركزية أكرث ،يف اتجاه إعادة
التشكالت االجتامعية والوطنية وبتعديل كثري من املفاهيم الثقافية ،مبا يستوجب التوضيح يف كل
مرة ،لنعرف عن أي يشء نتحدث بالضبط.
8ـ البد من اإلشارة يف هذا السياق إىل أن طرح مسألة الهوية بشقيها ،والشق الثاين بصفة خاصة ،كان
ويظل رهنا برشوط تاريخية ـ سياسية ظهرت أوال يف املجابهة مع العامل األجنبي الغريب ،الذي فرض
نفسه ومنوذجه عىل اآلخرين املستضعفني بالقوة العسكرية والتفوق العلمي والصناعي ،فأخضعهم
وأذلّهم ونب َذ ثقافتهم ولغاتهم ،وهكذا جاء طرح الهوية ،بناء عىل اضطهادها ضمن نزع السيادة
ككل ،وبواسطة األداة الكربى الفتاكة التي هي الهيمنة .وقد مثلت املرحلة االستعامرية أجىل مظاهر
هذه الهيمنة يف أصعدة شتى معلومة ،تبعتها املرحلة ما بعد االستعامرية التي ك ّرستها مع تلطيف
ُرسخ عىل املدى
حدتها وتبديل لبوسها ،مع اإلبقاء عىل أهدافها اإلقتصادية واسرتاتيجيتها الثقافية ،ت ِّ
البعيد مصالحها .ثانيها ،أن طرح هذه املسألة مثَّل يف حد ذاته وضعية الدونية شكت منها الشعوب
املستضعفة وتشكو ،وقد ظهر االستعامر متسلطا ،وثقافته يفرضها األعىل واألسمى ،ويف قلب هذه
ٍ
وطرف
املرتبة يثوي مضمون الثقافة بني طرف محتل ومهيمن(الغريب) ميلك املدنية ومفاتيح التقدم،
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ُمهي َمن عليه (الجنوب ،بإطالق) ،ثقافتُه موسومة بالتخلف ،وإنسانيتُه باالزدراء ،سيادتُه منزوعة،
وكرامتُه ُمداسة ،ويتخبط يف الجهل والظالمية بأشكال .بعبارة أوجز ،أدق ،فقد ُطرح سؤال "من أنا؟
" مقابل واستجابة لتحدي الصورة الباهرة ،املتفوقة ،آلخر قُبالتي .هكذا يتضمن طرح القضية من
البداية ازدواجيتها ،مبعنى سكونيتها يف حالة االستقرار واألمان ،وانتفاضها لدى خطر يحيق بها ،بذا
فهي سالبة من جهة ،وموجبة من جهة ثانية .ثم أعيد طرحه عىل صعيد التساؤل عن سبل وكيفية
تحقيق النهضة للخروج من نفق التخلف ،وتقاطعت اإلجابة /اإلجابات دامئا مع اآلخر األجنبي،
هو نفسه الذي سيغذي حضوره من هذه الناحية ،حني تنقل قضية الهوية إىل املسألة الهوياتية(La
،)question identitaireأي إىل صعيد الحقوق الفردية والكرامة اإلنسانية ،والحق يف التعبري وحقوق
األقليات ،والتعددية الثقافية ،الخ..
9ـ وأخريا ،وليس آخرا ،نعلم أن مسألة الهوية ،ودامئا بشقيها ،قد عادت إىل الواجهة بإشعاع ِ
وح َّدة
غري مسبوقتني ،مع اليافطة الكربى التي تظاهرت بها القوى الغربية ،االستعامرية واإلمربيالية أمس،
واألقوى اقتصاديا وصناعيا وثقافيا دامئا ،رفعتها يف وجه العامل البلدا ُن األنغلو سكسونية،الواليات
املتحدة أوال ،باسم  ،Globalisationواالفرنكفونية باسم  ،La mondialisationونقلناها ،نحن
العامل الدوين ،املراد عوملته ،نقلنا كل يشء تقريبا ،باسم العوملة ،قد تجد لها أصال بريئا يف التعددية
الثقافية ،متتد جذورها إىل دراسات مالنوسيك وليفي سرتاوس وغريهام ممن ع ّرفوها ك ":مجموع
الخصوصيات املكونة للهويات ،مرتبطة بالدين ،واإليتيقا ،والجغرافيا ،واللغة" .وهي عند البعض شكل
جديد من أشكال الهيمنة ،وعند آخرين تعيد املسألة إىل صدارة االهتامم مبا تشكله من تهديد لهوية
الشعوب ،من ناحية التذويب واالكتساح وإلغاء التنوع باسم التنوع نفسه ،كام ينظر إليها البعض بأنها
تهديد للهويات الوطنية ،إذا افرتضنا أن هذه الهويات متامسكة حقا ،وحرية التعبري مضمونة فيها،
وقادرة عىل تدبري أزمة األقليات ،معضلة الجنوب الجديدة.

القسم الثاين
10ـ سأقول إين بعد أن عرضت هذه العنارص واملعلومات الخاصة بقضية الهوية ،وأنا أحاول استيعابها،
يل أو عىل غريي بكيفية نسبية ،وأزيد قائال ،وقد وعيت بطريقة ما أين عىل غري وئام
ميكن أن تنطبق ع ّ
مع املحيط الذي أعيش فيه ،أو ملجرد الرغبة يف تغيري املكان ،انسجاما مع املثل املغريب القائل ":تبدال
املنازل راحة" واقتناعا مني بأن" :أرض الله واسعة" كام يحلو لزعيم مغريب أن يستشهد بسورة النساء
يف غري سياقها ،يخاطب بها كل من يخالفه الرأي حول رقعته السياسية ليتفرد بها من دون العاملني ،ال
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مناص لهم من الهجرة ،سيهاجرون ،قد هاجروا ،تعددت األسباب ،أغلب من يهاجر من أبناء الجنوب
يفعل بسبب ضيق ذات اليد ،لينقذ نفسه وعشريته األقربني من الفاقة ،ومجموع ٌة بحثا عن عيش
أفضل ،يف أمكنة صالحة للعيش حقا ،وفئة قرسا ،هاربة من االستبداد ،تطلب الحرية والكرامة ،ولو يف
بلدان الناس ،لذلك ال توجد هجرة واحدة ،وال مهاجرون متجانسون ،ميكن وضعهم يف خانة واحدة،
وال التعامل مع وضعهم بطريقة منطية ،وحتى فولكلورية ،كام تفعل هيئاتنا الرسمية يف املغرب،
ولهذه من هذه الناحية حكاية بل حكايات مثرية حقا ،قد تشيب لرسدها الولدان.
11ـ تريد هذه الهيئات أن تلصق بهم هوية واحدة ،جامعة مانعة ،كونهم مهاجرين ،وقد ظلت
تتخبط زمنا يف التسميات ،فتارة هم" املغاربة املقيمون يف الخارج" وتارة "الجالية املغربية" وأخريا
أظن أن التسمية املتبناة لهذه "البضاعة" هي "املغاربة القاطنون بالخارج" كيفام كانت التسمية،
فهناك الجلباب الفضفاض الذي ينبغي أن يلبسوه ،أو يظلوا يرتدونه إىل أن تطويهم اللحود ،مهام
تغريت األمكنة واألزمنة .لكن لهؤالء القوم وجهة نظر أخرى ،وعالقتهم بقضية الهوية من طينة
مختلفة ،تنبع من ظروفهم هم ،ومن وحي مجمل الرشوط املوضوعية التي تنتظم فيها حياتهم
الجديدة وتنظمها ،نعترب ذا املوضوع الخصويص الذي أحب أن أركز عليه مبشاركتي يف هذه الندوة
الهامة ،وأسجل بشأنه بعض املالحظات والتأمالت ،هي مزيج ومثرة خربة وتجربة شخصية .هام يف
الحقيقة يتكامالن ،وتوفرهام معا رضوري لرجاحة الرأي وجدارته ،فال أعتقد أن بإمكان أحد ،مهام
بلغ من الحصافة والنزاهة العلمية أن يطرق مسألتي الهوية والهجرة إن مل يتحدث من داخلهام،
من قلب مكوناتهام وإشكاليتهام ،وهام مسألتان ال ميكن تفويضهام إىل حفنة موظفني ،أو خربا َء أو
وصا ٍة ،ألن يف األمر حياة إنسانية وحقوقا وكرامة ومصريا شخصيا .كلامت خفيفة عىل اللسان ،ثقيلة
يف ميزان الهوية التي إما هرب منها املهاجر أو انتقل إىل فضاء جديد ليبدلها بأخرى ،أو رمبا يختربها،
اللهم أن يتجذر فيها ع ْودا عىل بدء .ليس مثة رأي جازم يف هذه القضية ،وال إمكان لوضع تصنيفات
وإصدار أحكام يف مجال متململ تتحرك وتتنقل فيه األجيال والثقافات وتتبدل الرؤى ،أي أنه نقيض
للجمود والسكونية التي ينطلق منها ويتشبث بها رهط من الوصاة ممن يطاردون الناس بهوياتهم،
وأضحت هذه حرفتهم.
12ـ كيف ذلك؟ ملحاولة اإلجابة عىل هذا السؤال ،وما ينضوي بداخله ،سأفرتض أن املهاجر(س)
وقد انتقل إىل بيئته الجديدة (ن) بدأ يتعرف عىل حياة مغايرة ،معيشا ،وعمال ،وثقافة ووضعا
سياسيا،الخ .ثم تدريجيا ،وهو يف هذه اإلقامة األجنبية تتفتح عيناه ووعيه وإحساسه عىل أمور مام
مل يسبق أن عاينه يف موطنه ،أو تغاىض عنه ،أو كان بعيد املنال .ثم إنه يصبح ،وهذا خطري جدا،
عرضة لتمزقات سيكولوجية ،وأحوال درامية ،سبقتها حالة إحساس مبهانة اضطرار مغادرة البالد،
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إحساس مضمر يف الغالب ،رغم الحبور الظاهري،وامتدادا منه إىل ذريته التي سترتاكم فيها أزمات
ِ
شتى ذات خصوصيات .بوسعنا َس ْوقُ
عديد أمثلة ،منها ما يخص الحقوق الفردية :كحرية التعبري
والرأي؛ حرية املعتقد؛ حرية املرأة؛ الحق يف التعليم ،يف الصحة ،يف العمل ،يف التنقل ،وأخريا حتى يف
الزواج املثيل .سيكتشف بالتدريج أنه يعيش يف دولة محكومة بالحق والقانون ،مبنية عىل املساواة
يف الحقوق وتكافؤ الفرص ،وأن املواطن فيها ُمقيّ ٌد كذلك بواجبات مقابل التزامات من ِقبل حكام
منتخبني بطريقة دميوقراطية ال تشوب انتخاباتهم مظاه ُر التزوير ورشاء الضامئر ،وباختصار أن
اإلنسان يُع ّرف كمواطن ،وللمواطنة تاريخ وقوانني ومسؤوليات وحقوق .وعليه بعد ذلك أن يتحمل
وضعه ك"مهاجر" ويحسن تدبري هذا املأزق.
عص ٌف ينفخ ريحا قوية داخل
13ـ ها قالع سفينته التي يخوض بها معيشه اليومي الجديد تهتز ،وها ْ
وخارج الجلباب الفضفاض الذي يرتدي ،وسواء قرر أن يحتفظ به ،أو يرتديه للمناسبات ،أو يخلعه
عنه كليا ،فهي الريح ،وال يعود منذئذ يعرف كيف مييش كام كان وال يتذوق طعم األشياء كالسابق،
مهام اصطنع وا ّدعى وكابر .إنه ليس مواطنا بعد ،وما هو إال مهاجر ،من عجب هي تسمي ٌة مزدوجة
املعنى والصفة واملحتوى ،بني الضفتني ،الجنوب والشامل :فمن حيث أىت ،هو شخص محظوظ يف نظر
أهله وصحبه ومحيطه عامة ،وال أحد يُعنى مبن هو ،مبشاعره ،بتأثري مغادرته لبلده عليه ،أي بغربته،
هو محظوظ وكفى ألسباب مادية ال داعي لإلفاضة فيها ،وبالنسبة لدولته هو أيضا بقر ٌة حلوب،
مصدر أساس ملا يسمى جلب العملة الصعبة ،هو الذي هاجر إلنه كان عاجزا عن ربح السهلة .وإىل
حيث رحل ،فهو ليس مواطنا ،وليس إنسانا كامال ،إنه مجرد مهاجر ،ومذ وصوله إىل مطار بلد الهجرة
يقع (س) تحت طائلة نظرات مريبة من رشطي وجمرك الحدود ،ومن سائق التاكيس ،والجار يف املرتو
والطابور يف املخبزة واملعمل ،واالنتظار الطويل يف قاعات ودهاليز غاصة ،محبوسة الهواء ،محدودة
الكرايس ،ليس ِّوي بطاقة اإلقامة(الكلمة املفتاح Les papiers :أو ستميش لصق الحائط حتى تلقط)،
أو ال قدر الله ليجدد جوازه يف إحدى قنصليات بلده ،وحيثام حل تشزره تلك العني بتوجس وازدراء.
مل يصل بجسده وحده ،وال عاريا ،بل مرتديا جالبيبه ،أي حامال هويته ،املنضوية كال وأجزا ًء يف ثناياها
تتقصده كذات ،قل إن ذاته ال تعنيها أو ال تبرصها قط ،بل هويته التي
وجيوبها ،والعني الشزراء مل ّ
ترى فيها سلفا ،وبحكم تراكم تاريخ من العالقات والصدامات ،نقيضا لهوية الجسد الذي تنتسب إليه،
والجهاز العصبي والفكري الذي مييل عليها النظر من منظور محدد .ويف اآلن ،نجده ،وحسب نوعية
ومحتوى الهوية التي يستبطن يرسل إىل العني نظرة بذاتها ،مبارشة أو مح ّرفَة ،ويرشع تدريجيا يف
إعداد سيناريوهاته ،لو استطاع.
14ـ ترى املهاجر يصل إىل" دار الحرب والكفار" كأمنا مرتبص ويحدس بطبيعة االستقبال ،يعلم
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ليحسن وضعه املادي ،وليتميز يف ما بعد
سلفا أنه قوة عمل لالستغالل ،وانتقاله ـ يف نيته األوىل ـ ِّ
عن بني جلدته ،لذا انتقالُه األول مكا ٌّين فقط ،بينام ينقل معه كل ما ميلك:جسده،عقله ،وروحه،
وتاريخه الشخيص ،والعائيل ،والوطني ،والثقايف ،باختصار مجمل مكونات هويته ،لذلك يحرص ،مثال،
وأنا أتحدث عن املغريب أساسا،عىل حمل جلباب وبلغة (نعل) وسجادة للصالة ،ومصحف ،وب ّراد
األتاي (الشاي) مع الصينية والكؤوس ،وكاسيتات مسجلة للعيطة املرساوية والجبلية ،وطاجينا وحتى
منفاخا(رابوز)،فضال عن أفاويه (عطرية) للطعام وحلويات من لبالد (البالد) ،ال ننىس آنية إلعداد
الكسكس الخ ..وسيكون أول ما يبحث عنه تعيني محل القتناء النعناع ،جزر للحم الحالل ،وتباعا
املحالت التي سيؤثث منها بيته عىل الطراز املغريب األصيل ،ليثبت لنفسه ،وجريانه ،وكل من قد
يزوره من "لبالد" ؛ "متازيرت" أنه عىل املحجة البيضاء للهوية ،ال يزيغ عنها إال هالك (!)دعك من
الفروض واألعياد الدينية وما إىل ذلك.
15ـ يفعل هذا وذاك ،مبدئيا ،ليقنع نفسه ،هو وأهله ،أنه منسجم مع نفسه ،وأنه أقوى وسيبقى
كذلك يف مواجهة العامل الذي انتقل إليه ،متسلحا بالدرع املتني لهويته ،يحسبه صخرا وفوالذا .يسعى
لتعزيز هذه املناعة كلام سافر يف العطلة إىل بلده األصيل ،فيقبل عىل األطعمة املشتهاة،والتنقل يف
أماكن الذكريات ،وصلة الرحم مع األقارب واألصحاب ،وتوزيع الهدايا والهبات ما أمكن ،النساء
خاصة يتربجن زاهيات ،متباهيات ،يكدن الغيظ متعمدات ،وما هن إال يعوضن عن" حقرة" مزدوجة،
من قبل الداخل ،مضمرة ،والخارج حيث هم وليسوا ،جهرية ،حد التشهري والعنرصية .ويف كل رحلة،
ومع توايل األعوام يشعرن هن واألزواج ،أنه بالرغم من التمسك بالعروة الوثقى للهوية ،فإنهن،
إن اآلرصة تتحلل ،وأنهن رصن ،صاروا ينظرون من علٍ إىل من تركوهم هناك تحت ،هم أصبحوا
بأوهامهم فوق ،أن عيونهم تتبدل ،هي وأذواقهم وأفكارهم ،وألسنتهم ،والخرق شيئا فشيئا يتسع،
وما كان قلعة حصينة يتعرض للرشخ من كل جانب ،وها هو يقني الهوية الثابتة قد اهتز ،مثل
أي إميان حقيقي ،رغم أن هذا املهاجر يواصل التمسك بشعائر الدين( صيام رمضان ،واالمتناع
عن أكل لحم الخنزير ،فقط) أظن أحيانا من باب الصمود والتحدي السرتجاع اليقني وليس اإلميان
بالرضورة ،وسيبدأ يف اإلحساس بالتنافر بني معيشه الجديد وموطنه األصيل ،وستتخذ تعبريات هذا
التنافر أشكاال شتى ال مجال للحديث عنها ،يكفي القول بأنها تجعلنا نستخلص بأنهم ،ونحن برفقة
وضعهم الصعب ،سيدركون بان حياتهم (هويتهم) تتغري ،من غري أن يكونوا قد امتلكوا أي هوية
بديل ،سينتابهم اإلحساس ،ويتفطنون ،مرة كتوبيخ ضمري ،بأنهم تخلوا يف الحقيقة عن هويتهم منذ
اللحظة التي وضعوا رجلهم خارج الحدود ،وينتابهم ذعر داخيل لن يفارقهم ،وسيظل مصدر إزعاج
ممض لهم وألبنائهم من بعدهم ،كونهم التحقوا أو انضووا بوضع(  )Statutغريب ،هجني إسمه
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()Résident étranger؛( مقيم أجنبي) كام هو مثبت يف بطاقة اإلقامة ،إثر الحصول عليها بعد
جهد جهيد .وتدريجيا ،سيفقد اآلباء ،واألمهات ،أيضا ،بطبيعة الحال ،كثريا من السلط واملعنويات
املتوارثة ،املميزة لهم يف بلدهم األصيل ،كامنة يف عمق الهوية املعنية ،ليس بسبب وجودهم يف
بيئة أجنبية حسب ،بل ألن كل قيمة لهم هنا مكتسبة من وظيفتهم كأُجراء ،أي خارج كل رمزية
ثقافية ُعرفية واجتامعية بدالالتها املتوارثة ،وهم بعد أن يفقدوا سلطة السيطرة عىل نسائهم ،تهتز
بقوة مركزية سلطتهم األبوية ،كام يف البلد حيث األب رسمدي ال ينازع يف حياته عىل األقل ،بل
ويبقى أيقونة حتى بعد مامته ،ويستيقظون ذات صباح ليجدوا أن البنني والبنات الاليئ جربوا أن
يفرضوا عليهم مرجعيات الساللة ،بوصفها وحدها الرشعية وضامن القرابة ،باتوا يسبحون يف فلك
غري فلكهم ،وهم خارج السيطرة .يُنظر يف هذا الصدد إىل البحث الهامF. Benslama et G.Grand( :
Guillaume. Transformation de la figure du père paternel_ in Le Père , Métaphore
paternelle et fonctions du père :l’interdit ,la filiation et la transmission. Donoel.
.) .1989, L’espace analytique
ال يعني هذا أن هؤالء األبناء ،قد حصلوا عىل القدرات واملمكنات الكفيلة بتوفري هوية مستقلة،
منفصلة ،ومنبثقة من بيئتهم املحلية التي ُولِدوا فيها ،كام ال يعني إمكان اعتامدها هوية بديال مقابل
القدمية ،السابقة آلبائهم ،وإمنا نحن أمام جيل من أبناء املهاجرين يتشكل يف ضوء تكوينني ومحيطني
وثقافتني إن مل تكن أكرث ،بل يجب الرتيث طويال قبل أن ننعت هؤالء بأي صفة ونلصق بهم أي
مالمح ،فالهوية وهي تبدو حالة متحصلة ،كام لو بالفطرة أو شأنا ب َدهيا ،يختلف مرياثها وتلقيها يف
حال االنتقال إىل محيط أجنبي ،حيث تتعرض مدلوالتها ،من ناحية لتحدياته ،وتمُ تحن بالتساؤالت
واملرجعيات النقيض ،ومن ناحية أخرى ،للذات الفردية التي يفرتض أن تستوطنها ،وهم هؤالء
األبناء ،سواء ولدوا يف بيئتهم األصلية وترعرعوا يف العامل األجنبي ،أو مسقط رأسهم يف هذا األخري
وبلغته يتكلمون ،ويف أجوائه ينمون ويتعلمون ويحلمون ،وهم يف الوقت عىل غري ما يرام.
16ـ ليست الهوية جلبابا جاهزا وقابال ألن يرتدى يف أي وقت ،وحسب كل مقاسDu prêt- à porter
كام تصور آباء أرادوا أن يلبسوها ألبناء مل يبقوا نوعا ما أبناءهم ،وال هم يفهمون املسألة ويتعاملون
معها باملفاتيح املعتادة غالبا عند خرباء سوسيولوجيا املؤسسات الرسمية ،والجامعية أيضا ،تبدو
وهي تتباىل ،بعد ميض ردح من الزمن عىل استعاملها ،استهالكها ،من قبيل اإلجتثات ،أي اإلنفصال
عن الجذور  ، Le déracinementومسعى اإلندماج ،L’intégrationأضف إليهام االختالط بأنواعه،
والثقايف خاصة  Le métissageكانت فرتة حكم متريان مجال اختبارها األول ،بهياكل وخطاطات
اتجهت إىل االستيعاب والتأطري الشمويل والنمطي أكرث من فهم القضية كإشكالية ميسورة الحل ملجرد
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اقرتاح حلول ظرفية أو مادية عابرة ،فيام زادت األوضاع االقتصادية الصعبة يف املجتمعات الغربية،
وهي تستفحل اليوم ،من تعقيدها .جيل الحق ضاقت به الجالبيب ،وافتقد نفسه ال يجدها يف أي
مكان ،فهو ال يعيش ال يف مدينة وال يف قرية وال وسط مجموعة متجانسة وإمنا يف تجمع سكني ،ولذلك
ينعتون ب "Les zonnards ":ـ طبعا ،نحن نتحدث عن األغلبية الساحقة ،القابلة للنمذجة ـ وهي ال
يف املركز وال الهامش،هي يف لاـ مكان ،ومل تستحق من الحاكمني غري أداة التشحيم والتنظيف الخاصة
بتنظيف هياكل السيارات Le karcherحني اتجه الرئيس السابق ساركوزي إىل منطقة(الكورنوف)
اآلهلة بالساكنة من اصل مغاريب وهدد شبابها املنعوتني باملنحرفني ،بعد أن استقبلوه بالتشنيع،
بأنه س"ينظفهم" ( )Nettoyer au karcherوردوا عليه ":إننا لسنا حيوانات ،لسنا قاذورات ،نحن
آدميون!"  .فرنسيون ،أو نصف فرنسيني ،أو أجانب ،إمنا رأس النظام وأتباعه وثقافتهم ال يريدونهم،
فينفونهم إىل الالمكان ،الال هوية ،هويتهم الوحيدة املتاحة ،بعد أن ضاقت عليهم جالبيب األهل ،ومل ّا
يستوعبهم بعد اللباس الغريب الجديد ،حسبوه معدا يف كل وقت ولجميع املقاسات.
"الزوناريون" مضطرون لصنع هويتهم بأنفسهم ،ولصوغ الثقافة املمكنة ،ثقافة العرب والسود
والصفر والخالسيني ،لغوية ومعرفية وذوقية وصورية ومسلكية ،تُه ِّجن وتخلط وتعيد الرتكيب:
يف القاموس ،والحديث ،والخطاب ،واللباس ،والذوق ،وامليش ،واإلبداع شعرا ونرثا وغناء(الراب،
السالم) ،هم مادة التنوع الثقايف بالنسبة للمجتمع ال الباحثني عنه وبهم ،بإبداعهم ،وطريقة عيشهم،
ّْ
كمجموعات ،وكفئات ال منطية ،يراد تنميطها ،وإدماجها زعام يف مجتمعات محكمة اإلغالق ،ترغمهم
عىل البقاء يف الخارج ،يف منطقة املنفى ،الالمكان ،لتنتج الثقافة /الهوية الخاصة بها ،وهو مسلسل
ممتد ،متململ ،منفتح دامئا ،صريوري ،ومبا أنه ،عدا قوانني املواطنة الرضورية ،فإنها ال تحفل بيشء،
وهذه نفسها يتحداها هؤالء املحالون إىل الالهوية ،فتجدهم ،بعضهم ،قد تحولوا إىل منطقة اإلرهاب
يف بحث مستحيل عن اعرتاف لهم يف األرض ،وقد انسلخوا نهائيا عن تراث األجداد ،أو اعتنقوه
بتأويل متطرف ،فيام مل ينفذ إىل وعيهم مثقال ذرة من عقالنية محيطهم الجديد.
هؤالء وآباؤهم ،فضال عن العوائق املحيقة بهم حيث يعيشون ،أجانب أو مندمجني أو مهمشني،
يخص املطاردين
أو منفيني بشكل من األشكال ،يرص آخرون عىل مطاردتهم إرصارا عجيبا ،ومبنطق ّ
وثقافتهم ،واملرجعيات التي عنها يصدرون ،أو ما يرسمون .إنهم َس َدنة الجالبيب ،املكلفون بتعميمها
عىل الخلق املغريب األصل يف مختلف األصقاع واألزمنة ،إىل أن يرث الله األرض والجالبيب ومن
يل َب ُسها .وليك أبتعد عن أي تجريد ،فإن حديثي يدور دامئا وميتح من املجال السوسيو ثقايف املغريب/
املغاريب ،وقريبا منه اإلفريقي .فعندنا يف املغرب ثالث جهات تعترب نفسها مسؤولة ومخولة للتفكري
والتدخل وتدبري الشأن الهجروي ،برشا وأحواال :مؤسسة الحسن الثاين للهجرة؛ الوزارة املكلفة
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بالهجرة ،ومجلس الجالية املغربية ،ولهذه الجهات امتدادات ذهابا وإيابا مع وزارات وهيئات أخرى،
تحرش رأسها حرشا يف هذا الشأن كلام أتيحت الفرصة وبدونها .تنطلق جميعها ،مبدئيا ،من شعار
خدمة املغاربة يف الخارج ،ورعاية مصالحهم ،كأنهم أيتام ومحجورون ،يف فصل الصيف نسمع عن
حملة لتوفري حسن االستقبال يف املوانئ واملطارات ،وتوفري بعض الخدمات يف الطرقات املسلوكة
داخل الرتاب الوطني ،حني تكون سالكة ال هالكة أو ب"حساب"(!) ،ويف فصول السنة تتنافس عىل
هؤالء املهاجرين رشكات العقار ،لتبيعهم الرخيص والغايل وحتى األوهام ،فهم ال بد لهم من بيت
يف الوطن ،فذا من رشوط الحفاظ عىل الهوية املقدسة ،ودليل نجاح مرشوع الهجرة واملهاجر ،وإال
أي خرسان مبني .مثة أيضا ِفرق فنية وما يف طينتها تتكبد مشاق السفرـ وال تقل تسرتزق الله ـ
ّ
لزيارتهم لتمتيعهم بالغناء املغريب األصيل ،حتى ال تفسد ذائقتهم باأللحان وال َّرطانات الغربية ،فهذا
من رشط الحفاظ عىل الهوية ،فالواحد منهم ال بد عائد ،حتى ولو "عىل آلة حدبا َء محمول" .ال بأس
فهي حاجات ومصالح يحتاج الناس إىل تدبريها ،واملغاربة يف وضعية الهجرة أو اإلقامة يف الخارج
ال تنقطع صلتهم ببلدهم ،وليس ِم ّن ًة أن تقدم لهم خدمات رضورية لدى انتقالهم يف فرتات العطل،
وهم يشكلون رأس مال خطري لوطنهم.
17ـ تكمن املعضلة يف أن تنتزع هذه الهيئات حقوقا ليست لها ،وتفرض ذاتها وصية عىل من هم يف
تعداد شعب ،وباسم ماذا؟ وبأي حق؟ ألنهم مغاربة مهاجرون ،أو من أصل مغريب ،هكذا بإطالق.
تكمن يف أنها تالحقهم لتُث ِّبتهم يف الجالبيب التي رحلوا بها ،طوعا أو اتفاقا ،ومنهم من واصل"
سكناها" ومنهم من تخىل عنها ،أو استبدلها بحكم عامل املحيط الجديد ،املتجدد .ويف الحالتني ،فهم
مسؤولون عن وضعهم ،ومحيطهم يز ّودهم ،إىل حد بعيد ،مبا مينحهم حق اإلختيار ،خاصة الجيل
الالحق فيهم ،إبن الرتاب األجنبي ،ما تنفك الخيوط تنحل بينه وبني مسقط رأس آبائه .ترص الهيئات
املذكورة وأمثالها وفروعها ،الظاهر منها ،واملسخر بتسرت،عىل تصدير الهوية ،هوية مفرتضة ،وحدها
تعرفها وتعيها وتحدد محتواها ومقاييسها ومجاالت امتدادها وحدودها يف األخري ،يف الدنيا واآلخرة،
معا .تتدخل يف الشؤون الدينية ،والربامج واملقررات املدرسية ،يف املعتقدات واملذاهب ،بضاعتها
الثقافية جاهزة للتصدير ،مقننة ،مثل كل البضائع املوجهة إىل األسواق الخارجية ،مع فارق أن هذه
األخرية قادرة عىل رد ورفض البضاعة يف حال تلفها أو رداءة تلفيفها فقط ،بينا ال حق ألقوامنا يف
الخارج أن ينبسوا ببنت شفة ،كيف ،وما ُص ِّدر لهم مدموغ بختم الهوية املقدس " ،فبأي آالء ربكام
تكذبان"! ترى الوفود من كل مذهب ومرشب تشد إليهم الرحال ،إما لتفقههم يف الدين ،أو لتلقنهم
كيف أن حب الوطن من اإلميان ،هم وأبناؤهم طبعا ،وبينها من يتخذ له مكاتب للخربة يغدق عليها
املاليني ،يك تضع املخططات االسرتاتيجية لفهم هؤالء األقوام ،وجعل وجودهم يصب أوال وأخريا
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يف مجرى إفادة الوطن ،وتنكبهم عن كل رش مستطري .ببساطة ،جميعهم مهمومون إما مبا يسمونه
الحفاظ عىل هوية الجالية الغالية ،وإما ليك ال تنفك عراها بالوطن األب ،والهوية األم .هل ساءلهم
أحد من أنتم؟ ماذا تريدون؟ كيف تتصورون غدكم؟هل ما أنتم وما تعتقدون وتفكرون به يقنعكم،
أم تقرتحون عنه بديال؟ ال داعي ملثل هذه األسئلة ،فإن هذه الهيئات ونظرياتها متعودة عىل التفكري
والتقرير بالنيابة ،سواء بالتفويض أو الغصب ،وهل هناك غصب أكرث من ادعاء متثيل املهاجرين يف
برملان البالد من غري أن ميتلكوا حق اختيار من ميثلهم ،ما هم بالحق أم بالباطل،؟ !
أما أنا ،وليكن مسموحا يل التعبري بالصوت الشخيص مبارشة عن أنا عاشت يف الهجرة ردحا من الزمن
وتواصل ،فصارت هي الحياة الطبيعية التي حياتها ،ومن ثم انتفت عنها كل الصفات املسقطة عليها
من خارجها ،وال تسمح ألحد أن يتدخل يف هويتها ،ووحدها متلك الحق يف تقرير مصريها إزاء بلدها
األصيل واملحيط الذي تعيش فيه ،وكل العامل الذي يجاورها أو يُناددها ويتحداها ،وال تطالب سوى
بأن يكف الدخالء ،الوصاة ،عن حرش أنوفهم يف ما تحتاج أن يكون وجدانها ،ومعتقدها ،وكيف
عليها أن تعتنق تراثها ،وتتسلسل يف تاريخها ،وتوجد يف كيان الهوية املركب .يف الخامتة ال أجد أفضل
مام قاله ،كتبه فرانكتيني (أنظرBernard Hadjadj . Les Parias de la mondialisation.Paris. :
 ":)PII –P vIII.1998 .Présense africaineإنهم ال يعرفون من أنا .هم جميعا ،يلقبونني بازدراء،
الساذج والبدايئ،واملتشكك،والالعقالين .أما أنا املنبوذ ،فأرفض رؤيتهم الثنائية واإلختزالية  ،هم الذين
هيكلوا العامل وفق منط إرهايب وعنرصي ،متضاد :خري /رش /ملموس /مجرد؛ أنثى /مذكر؛ حقيقي/
زائف ..إنني اتغذى من الحساسيات املتعددة لكل الكائنات املتململة بداخيل .املايض والحارض ال
يوجدان بالنسبة للتعساء ،وال غدا عند من هم تجارب مخربية لدى النظام العاملي الجديد  .أنا
املنبوذ ،أحمل يف جلدي املسلوخ كل آالم البرشية ،ويف قلبي وأحشايئ ،كل نبض املستقبل" .أما املثل
األعىل فهو ما رسمه إميي سيزير يف أمنيته الغالية ":مبعمور غني بكل الخصوصيات ،بعمق وتعايش
كل األطراف الخاصة".
باريس يف 10ـ06ـ 2013
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