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EMBASSY OF MOROCCO
IN VIETNAM

INSTITUTE FOR AFRICA AND 
MIDDLE EAST STUDIES 

«    The diversity which exists everywhere around us is hijacked by voices of ignorance, greed and hate, 
utilized to divide and disrupt within a raw drive for power masked as some higher purpose or vision. But 
this is not our case study today.  Indeed, the examples of both Morocco and Viet Nam speak rather to the 
energy, beauty and harmony that cultural diversity allows when harnessed as a tool for good, and utilized 
in the spirit of equality and equity » 

 Mr. Michael CROFT, Representative of UNESCO to Vietnam
……………………………………………………

«    Le dispositif institutionnel, constitutionnel et juridique adopté, aujourd’hui, par le Maroc apparaît 
s’être largement ouvert aux questions de langue et de culture. Le préambule de la constitution dispose que 
“l’unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazigh et saharo-hassani, s’est 
nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen” »

 Prof. Abdallah SAAF, Ancien Ministre de l’Education Nationale et
 Professeur à l’Université Mohammed V, Rabat, Maroc

……………………………………………………

«     The role of main group of people always dominates and influences on the others, Vietnamese people 
are one of these blindly following this rule. However, apart from main groups of people in the other nations, 
Vietnamese people are rather open-minded and easy to acquire different cultures flexibly and comfortably, 
not extremely and disadvantageously »

 Prof. Dr. LE Hong Ly, Editor-in-Chief of Folk Culture, 
 Vietnam Academy of Social Sciences, Institute of Culture Studies

……………………………………………………

«      Le patrimoine architectural du Maroc est à la fois très riche et diversifié. Les différentes dynasties qui 
se sont succédées depuis le IXème siècle, bien que l’histoire du Maroc date de bien plus longtemps que cette 
date, ont toutes connu de grands bâtisseurs qui ont laissé leur véritable empreinte »

 Prof. Jamal Eddine EL HANI, Doyen de la Faculté des Lettres et 
 des Sciences Humaines, Université Mohammed V de Rabat

……………………………………………………

«     Because of the history of distribution and migration of ethnic people in Vietnam, it’s formed different 
regions of ecological people like inhabitants in delta and coastal area (Viet-Muong); inhabitants in valleys 
(Tay-Thai), inhabitants in slopes of moutains and highlands (Mon-Khmer, Austronesien), inhabitants in the 
high mountains (Mong-Dao, Tibetan-Myamar) »

 Dr. HA Thi Lan Phi, Researcher of Institute for Northeast Asian Studies 
……………………………………………………

«      Morocco’s cultural connections with other peoples and religions have been illustrated by the role that 
the Kingdom has played as an advocate for peaceful conflict resolution and for the consolidation of 
cross-cultural dialogue. In his capacity as Chairman of Al Quds Committee, His Majesty the King of     
Morocco, has always had a decisive stance for the preservation of the religious diversity of the capital of 
the three revealed religions »

 Prof. Fatima-Zohra IFLAHEN, Cadi Ayyad University Marrakech, Morocco

INTERNATIONAL SEMINAR 

« CULTURAL DIVERSITY FOR NATIONAL UNITY
 AND TERRITORIAL INTEGRITY: 

SHARING EXPERIENCES BETWEEN MOROCCO AND VIETNAM »
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Foreword

Morocco has always been a country of abundant cultural plurality and diversity, due to 
its geostrategic and geographic position, at the crossroads of multiple trade routes, between three 
continents and looking over the vast civilizational area of the Mare Nostrum.

It goes without saying that cultural diversity is an ongoing construction process of national 
identity and unity which are not a fixed paradigm, rather than a mixture of evolutive culture and 
civilizations at a large scale.

In this respect, the preamble of the 2011 Constitution of Morocco is a milestone in the 
institutionalization of pluralism. While it recalls the importance of unity, this new Constitution 
highlights its diverse components, religious, linguistic and ethnic. In fact, committed to its national 
unity and territorial integrity, the Kingdom of Morocco intends to preserve, within its fullness and 
diversity, its national identity as indivisible and interdependent components. Its unity, made by the 
convergence of its Arabo - Islamic, Amazigh and Saharo - Hassani components, has been nourished and 
enriched by its African, Andalusan, Hebrew and Mediterranean tributaries. The prominence accorded 
to the Muslim religion in this national frame of reference goes hand in hand with the attachment of 
the Moroccan people to the values of openness, moderation, tolerance and dialogue for the mutual 
understanding between all the cultures and civilizations of the world. 

Regarding Vietnam, culture diversity’s role in development has been increasingly recognized by 
the Government. In the 2013 Constitution, it is clearly stated “All the ethnicities are equal, unified and 
respect and assist one another for mutual development; all acts of national discrimination and division 
are strictly forbidden. Every ethnic group has the right to use its own language and system of writing, 
to preserve its national identity, to promote its fine customs, habits, traditions and culture. The State 
implements a policy of comprehensive development, and provides conditions for the ethnic minorities 
to promote their physical and spiritual abilities and to develop together with the nation”

Therefore, Significant implications can be drawn form the Constitutions of Morocco and 
Vietnam, which, while reminding of the fundamental values that govern the Moroccan and Vietnamese 
societies, also define the formal and national context within which these different principles are 
formulated. 

In line with this comparison and on the occasion of the 57th anniversary celebration of the 
establishment of diplomatic relations between Vietnam and Morocco, the organization, by the 
Embassy of Morocco in Vietnam and the Institute for Africa and Middle East Studies (IAMES), of this 
international seminar on “cultural diversity for the national unity and territorial integrity”, the first of 
its kind between two countries belonging to Africa and Asia, was held within the framework of the 
historical relations between Morocco and Vietnam. The objective is to contribute to the international 
debate on cultural diversity for national unity, and strengthen academic research, as well as to 
promote the exchange of experiences between Morocco and Vietnam in cultural diversity, for a 
permanent inter - cultural dialogue and mutual enrichment. 

During the seminar proceedings, the panelists exchanged about the national approaches of 
Morocco and Vietnam in managing the interdependence between the realms of culture and national 
integrity and analyzed the multicultural identities and diversity, as the defining elements of the 
Moroccan and Vietnamese Statehood and national unity. The seminarists highlighted that Morocco 
and Vietnam share the principles of the assertion of cultural identity as a cultural mosaic, where 
each component has its own unique history, culture, language, identity, religion, social customs, 
practices, and which can only be envisioned on the basis of mutual respect, co - existence, tolerance, 
and the acceptance of diversity within the unity of the country. 

Azzeddine FARHANE

Ambassador of His Majesty the King of Morocco to Vietnam
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EMBASSY OF MOROCCO IN VIETNAMINSTITUTE FOR AFRICA AND MIDDLE EAST STUDIES 

Concept Paper
INTERNATIONAL SEMINAR 

“CULTURAL DIVERSITY FOR NATIONAL UNITY AND TERRITORIAL INTEGRITY:  
SHARING EXPERIENCES BETWEEN MOROCCO AND VIETNAM”

Context of the Seminar

The Embassy of the Kingdom of Morocco in Vietnam, in cooperation with the Institute for 
Africa and Middle East Studies (IAMES), held a seminar about “CULTURAL DIVERSITY FOR 
NATIONAL UNITY AND TERRITORIAL INTEGRITY: SHARING EXPERIENCES BETWEEN 
MOROCCO AND VIETNAM”, in Hanoi, on 27th March, 2018.

The seminar was held in the framework of historical relations between Morocco and Vietnam, and 
within the Memorandum of Understanding (MoU) between the Institute for Africa and Middle East 
Studies (IAMES) and the Center for Studies in Social Sciences Research (CERSS), signed, on 28th 

March, 2017.

This seminar also aimed to contribute to strengthening academic research, and more specifically to 
exchange the experiences of Morocco and Vietnam in cultural diversity, for permanent inter - cultural 
dialogue and mutual enrichment.

The seminar took the form of a debate about the relations between culture diversity, coexistence 
and national unity.

Purpose

 To consider the experiences of Morocco and Vietnam in cultural diversity policy;

 To strengthen cooperation in research academic programs about cultural diversity, smoothly 
integration and national unity;

 To put out the policy model of Morocco and Vietnam for strengthening national unity, social 
cohesion and territorial integrity.

Participants

The seminar saw the attendance of senior officials, professors, Ambassadors and students. The 
event also knew the participation of many Moroccan and Vietnamese experts and professors to discuss 
lessons learned from Cultural diversity experiences and implementation of legal frameworks on this 
issue.

Organization

The Seminar was held on 27th March 2018 in the Academy of Social Sciences of Vietnam.  
No. 1 - Lieu Giai - Ba Dinh - Ha Noi

Working meetings were held in three working languages: Vietnamese, French and English. 
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EMBASSY OF MOROCCO IN VIETNAMINSTITUTE FOR AFRICA AND MIDDLE EAST STUDIES 

Annotated Agenda
INTERNATIONAL CONFERENCE 

“CULTURAL DIVERSITY FOR NATIONAL UNITY AND TERRITORIAL INTEGRITY:  
SHARING EXPERIENCES BETWEEN MOROCCO AND VIETNAM”

Venue: Vietnam Academy of Social Sciences 
No. 1 - Lieu Giai - Ba Đinh - Ha Noi

08: 30 - 08: 50 Opening Remarks

	  Prof. Dr. Lê Phước Minh, Director General of Institute for Africa and Middle East 
Studies (IAMES)

	  H.E. Mr. Azzeddine Farhane, Ambassador of His Majesty the King of Morocco to 
Vietnam

08: 50 - 10: 10 SESSION I 
 CULTURAL DIVERSITY: GENERAL SCOPE AND MEANINGS

 What do we understand by the concept of cultural diversity (origins of the concept)? 
What are the constitutive elements of cultural diversity? What are the problems of 
cultural diversity in the daily life? What are the different dimensions of cultural 
diversity in institutional context? How to promote cultural diversity? What is the 
importance of multiculturalism in the consolidation of national unity? How the 
constituzionnalization of cultural diversity could contribute for the political stability?

10: 30 - 11: 45 SESSION II 
CULTURAL DIVERSITY: A CEMENT FOR NATIONAL UNITY 

   AND TERRITORIAL INTEGRITY 

 What do we understand by national unity and cohesion policy? What kind of relation 
between cultural diversity, national unity and territorial integrity? What are difficulties 
and challenges while implementing cultural diversity policy? How inter - cultural 
dialogue could strengthen the Cultural diversity and national unity? How diversity 
of backgrounds, cultures and beliefs promotes cohesion and unity? What are the 
initiatives taken in Morocco and Vietnam to further consolidate national unity? Does 
the Constitutionalization of cultural diversity could be a factor to cement national 
unity and social cohesion?

11: 45 - 12: 00 Concluding Remarks

  H.E. Mr. Azzeddine Farhane, Ambassador of His Majesty the King of Morocco to 
Vietnam
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EMBASSY OF MOROCCO IN VIETNAMINSTITUTE FOR AFRICA AND MIDDLE EAST STUDIES 

Program
INTERNATIONAL SEMINAR 

 “CULTURAL DIVERSITY FOR NATIONAL UNITY AND TERRITORIAL INTEGRITY:  
SHARING EXPERIENCES BETWEEN MOROCCO AND VIETNAM”

Venue: Conference Room 3D, 3rd Floor, Vietnam Academy of Social Sciences 
No. 1 - Lieu Giai - Ba Dinh - Ha Noi

08: 00 - 08: 30 Registration

08: 30 - 08: 50 Opening remarks

	  Prof. Dr. Le Phuoc Minh, Director General of Institute for Africa and Middle 
East Studies (IAMES)

	  H.E. Mr. Azzeddine Farhane, Ambassador of His Majesty the King of Morocco 
to Vietnam

SESSION I 
CULTURAL DIVERSITY: GENERAL SCOPE AND MEANINGS

8: 50 - 9: 10  UNESCO’s global framework and policies on culture diversity and its technical 
cooperation to promote culture diversity in Vietnam

 Mr. Michael Croft, Representative of UNESCO to Vietnam

9: 10 - 9: 30  Cultural diversity in Morocco: meaning, genesis and constitutionnalization

 Prof. Abdellah Saaf, Former Minister of National Education and Professor at the 
Mohammed V University, Rabat, Morocco

9: 30 - 9: 50  Cultural diversity and national unity: some experiences from Vietnam

 Prof. Dr. Le Hong Ly, Editor in Chief, Cultural Studies Review, Institute for Cultural 
Studies (ICS, Vietnam Academy of Social Sciences (VASS)

 

9: 50 - 10: 10 Discussion

10: 10 - 10: 30 Coffee Break
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SESSION II 
CULTURAL DIVERSITY: A CEMENT FOR NATIONAL UNITY  

AND TERRITORIAL INTEGRITY

10: 30 - 10: 50   Cultural diversity for National unity: Moroccan experience

 Prof. Dr. Jamal Eddine El Hani, Dean of Faculty of Letters and Human Sciences, 
Mohammed V University - Rabat, Morocco

10: 50 - 11: 10   The role of cultural diversity in the consolidation of national unity in Vietnam

 Prof. Dr. Le Phuoc Minh, Director General of IAMES and Dr. Ha Thi Lan Phi, 
Researcher of Institute for Northeast Asian Studies, Vietnam Academy of Social 
Sciences (VASS)

11: 10 - 11: 30   Moroccan cultural diversity as a Marker of Moroccan National Identity: Local 
voices, A Universal Tongue

 Prof. Dr. Fatima - Zohra Iflahen, Professor at the Faculty of Letters and Human 
Sciences, Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco

11: 15 - 11: 45 Discussion

11: 45 - 12: 00 Concluding Remarks

	  H.E Mr. Azzeddine Farhane, Ambassador of the Kingdom of Morocco to Vietnam 

Opening Remarks

Assoc. Prof. Dr. Le Phuoc Minh 

Director General 

Institute for Africa and Middle East Studies (IAMES)

Dear H.E. Mr. Azzeddine Farhane, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the 
Kingdom of Morocco to Vietnam,

Dear All Ambassadors and representatives from the Embassies in Hanoi,

Dear Mr. Michael Croft, Head of UNESCO office in Hanoi,

Dear Senior Officials from Ministry of Foreign Affairs, Vietnamese Friendship Association   
and Hanoi Union of Friendship Organization,

Dear Leaders of research institutes of Vietnam Academy of Social Sciences, 

Dear Distinguished guests and researchers, 

I have great honor to be in accompany with the Ambassador of Morocco - my best friend H.E.Mr. 
Azzeddine Farhane to host and make opening remarks of this significant international seminar. 

Firstly, I would like to raise the questions why the Embassy of the Kingdom of Morocco in 
Vietnam and Institute for Africa and Middle East Studies together chose the theme “Cultural Diversity 
for National Unity and Territorial Integrity: sharing experiences between Vietnam and Morocco”? 
Why not the theme “trade, economic, investment and business development”? Why we are sitting 
around tables to discuss on cultural and national issues, cultural diversity and national unity… on the 
occasion of the 57th anniversary of establishment of bilateral diplomatic relations between Vietnam 
and Morocco? 

Excellences,

Ladies and gentlemen,

Culture and cultural diversity is the complicated definitions consisting of knowledge, belief, art, 
virtue, law, behavior, contact, tradition, national expression… According to the theories and practices, 
it’s shown that culture, cultural diversity, belief, religion, virtue have the connection with peace, 
cooperation and national unity which is the main concerned topic of the international seminar together 
discussed and shared experiences by international and domestic expertises and academic researchers. 

As you know, the history of Vietnam’s establishment and development is in association with 
the milestones and long historical pages of fights against foreign aggressions, protection of national 
territory. The historical pages marked the contribution of all 54 ethnic minorities, 6 cultural areas 
with their cultural diversity and acculturation to set up and develop more and more strongly one 
accomplished nation of Vietnam without being separated. Every Vietnamese bear in mind the eternal 
words of the King named Ly Thuong Kiet “the Southern Emperor rules the Southern land” and 
Vietnamese all always remember the teachings of President Ho Chi Minh “Nothing is more precious 
than independence and freedom”.

Dear Distinguished Guests, that is just the truth, tradition, belief, proud and behavior of each 
Vietnamese. We have 54 ethnic minorities with different cultures, languages, writings… but we are 
always together to try our best efforts of fighting for unity, territorial integrity and development of 
Vietnam in comparison with other nations in the world. 

As you know, I have twice visits to Morocco during last 4 months. In spite of not having much 
experiences, I by myself have the opportunity to discover a lot of similarities in variety and diversity 
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of Moroccan country, people and culture. 

Before my first visit to Morocco, I researched around for information of Morocco and I was 
so impressed on the website of “Visana” with the remarkable headline “Seven reasons why you 
love Morocco”. Morocco seems far away but in fact it is closer than you expect. It’s the dreamful 
wonderland with stories “One thousand and one nights” or of “Desert and maze”, the specific houses 
“Riad”, the ancient markets “Medina” as wonderful as dream with the zigzag roads which Google 
maps and GPS failed to find, the crowded commercial cities like Casablanca, the capital of Rabat, 
ancient city of Marrakech and the beautiful land new developed city of Dakhla with long white sand 
beach and immense sky with full of stars. I’ve unforgotten the Moroccan fragrant mint tea with the 
friendly smile of tea maker, nine delicious foods of Moroccan cuisine in which there are famous of 
Couscous, Ghoriaba, Tapernout… those traditional and delicious food may serve in the buffet lunch 
today seminar. 

Excellences, 

Ladies and gentlemen, 

Now I sure that you have the answers why the Embassy of the Kingdom of Morocco in Vietnam 
and Institute for Africa and Middle East Studies selected this theme on the occasion of ceremony for 
the 57th anniversary of establishment of bilateral diplomatic relations between Vietnam and Morocco. 

I would like to express my warmest appreciation on the Embassy of Morocco and particularly 
the H.E. Ambassador, Mr. Azzeddine FARHANE, with their support and cooperate with us in  
co-organizing this seminar. 

I wish the bilateral relationship between two nations of Morocco and Vietnam will be sustainable 
and developed forever. 

I wish the seminar successful. 

Thank you for your attendance.

Opening Remarks 

H.E. Mr. Azzeddine FARHANE

Ambassador of His Majesty the King of Morocco to Vietnam

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

Let me first start by thanking Prof. Le Phuoc Minh, General Director of the Institute for Africa and 
Middle East Studies, and all the staff at institute for hosting this important seminar, as well as for their 
valuable cooperation and support to successfully organize it.

This important seminar, the first of its kind between two countries belonging to Africa and Asia, 
organized under the theme “Cultural Diversity for National Unity and Territorial Integrity: Sharing 
Experiences between Morocco and Vietnam”, comes as part of the celebration of the 57th anniversary 
of establishment of diplomatic relations between Morocco and Vietnam and within the framework of 
the Memorandum of Understanding (MoU) between the Institute for Africa and Middle East Studies 
(IAMES) and the Center for Studies in Social Sciences Research (CERSS), signed on 28th March, 
2017, by their two directors, present with us here today.

It brings together renowned professors, experts, and scholars, who will present in - depth views 
and crossed perspectives on the Moroccan and Vietnamese experiences, in terms of preserving national 
unity, by enriching cultural diversity and establishing intercultural understanding and dialogue for the 
territorial integrity of nations. 

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

Throughout history, Morocco has always been a Nation that symbolized rich and diverse culture, 
rooted in the national unity of the Kingdom. Moroccan culture is the melting pot and the repository of 
a multiplicity of castes, religions, customs and languages. This unique attribute has greatly contributed, 
as an influential factor, to strengthen the Kingdom’s unity and territorial integrity.

Thus, within the reforms undertaken under the Impetus of the king Mohammed VI, the Moroccan 
Constitution of 2011 has clearly enshrined The Kingdom’s cultural diversity, and I quote: “A Sovereign 
Muslim State, attached to its national unity and to its territorial integrity, the Kingdom of Morocco 
intends to preserve, in its plentitude and its diversity, its one and indivisible national identity. Its unity, 
is forged by the convergence of its Arab - Islamist, Amazighe and Saharan - Hassanic components, 
nourished and enriched by its African, Andalusian, Hebraic and Mediterranean influences” end of 
quote.

In Vietnam, culture diversity’s role in development has been increasingly recognized by the 
Government. In 2013 Constitution, it is clearly stated, and I quote: “All the ethnicities are equal, 
unified and respect and assist one another for mutual development; all acts of national discrimination 
and division are strictly forbidden. Every ethnic group has the right to use its own language and system 
of writing, to preserve its national identity, to promote its fine customs, habits, traditions and culture. 
The State implements a policy of comprehensive development, and provides conditions for the ethnic 
minorities to promote their physical and spiritual abilities and to develop together with the nation » 
end of quote.

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

The predominant challenge for States and Nations, nowadays, is to preserve peace, dialogue and 
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prosperity within the respect of national unity and territorial integrity, considering the full range of the 
Nation’s culture components. States are consistently mainstreaming cultural diversity as a defining 
and sustainable component to infuse a uniform sense of national identity in citizens, to fight against 
separatism, division and cession. 

On a global scale, cultural diversity has become an important element of a durable order of peace 
among nations and people. Yet, under the conditions of today’s globalization, and with the constant 
interaction among distant and distinct traditions, social identities and cultural value systems, the 
promotion of intercultural understanding has become more than just an ingredient, but an imperative 
for peaceful coexistence among nations. 

In line with this perspective, this seminar is held today within the framework of historical 
relations between Morocco and Vietnam, in order to contribute to the international debate on cultural 
diversity for national unity, as well as strengthening academic research, and promote the exchange the 
experiences of Morocco and Vietnam in cultural diversity, for a permanent inter - cultural dialogue and 
mutual enrichment. The panelists will vigorously exchange about the national approaches of Morocco 
and Vietnam on managing the interdependence between the realms of culture and national integrity 
and analyze the multicultural identities and diversity, as the defining elements of the Moroccan and 
Vietnamese Statehood and national unity. 

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

Morocco and Vietnam share the principles of the assertion of cultural identity as a cultural mosaic, 
where each component has its own unique history, culture, languages, identity, religion, social customs, 
practices, and which can only be envisioned on the basis of mutual respect, co - existence, tolerance, 
and the acceptance of diversity within the unity of the country.  

I am sure that through the diverse and rich presentations and discussions during this important 
seminar, we will have a better understanding of the quest for the right balance between the respect for 
cultural diversity and the construction of a shared national identity, that does not replace the sense of 
national belonging, and does not encourage separatisms, but rather adds a new layer to the multiple 
identities of our respective citizens, through an effective intercultural dialogue.

I wish all the success to the work and activities of the seminar. 

Thank you.

SESSION I
CULTURAL DIVERSITY: GENERAL SCOPE AND MEANINGS

1. UNESCO’s global framework and policies on culture diversity and its technical cooperation 
to promote culture diversity in Vietnam

 Mr. Michael Croft, Representative of UNESCO to Vietnam

2. Cultural diversity in Morocco: meaning, genesis and constitutionnalization
 Prof. Abdellah Saaf, Former Minister of National Education and professor at the University 

Mohamed V, Rabat, Morocco

3. Cultural diversity and national unity: some experiences from Vietnam
 Prof. Dr. Le Hong Ly, Editor in Chief, Cultural Studies Review, Institute for Cultural Studies 

(ICS), Vietnam Academy of Social Sciences (VASS)
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UNESCO’s global framework and policies on 
culture diversity and its technical cooperation to 
promote culture diversity in Vietnam
Mr. Michael Croft 

Representative of UNESCO to Vietnam

Your Excellency the Ambassador of the Kingdom of Morocco,

Your Excellency’s, representative of the diplomatic corps,

Distinguished guest, ladies and gentlemen,

On behalf of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, I would like to congratulate both the Embassy of Morocco 
and the Vietnamese Institute of Social Studies for this excellent initiative, 
which brings distant partners together to discuss issues of common 
importance and interest. Indeed, the fact that this discussion today will 
examine in depth the role of diversity from both Moroccan and Vietnamese 
viewpoints speak to the power and universality of the concept itself, and its 
relevance for all those who engage in the study of society.

What I particularly relish, speaking as someone who has spent most 
of his career in countries affected by conflict and civil strife, is to hear 
more about the contribution of cultural diversity to both societies. Too often 
the diversity which exists everywhere around us is hijacked by voices of 
ignorance, greed and hate, utilized to divide and disrupt within a raw drive 
for power masked as some higher purpose or vision. But this is not our case 
study today. Indeed, the examples of both Morocco and Vietnam speak 
rather to the energy, beauty and harmony that cultural diversity allows 
when harnessed as a tool for good, and utilized in the spirit of equality and 
equity. 

This, Excellency’s, Ladies and Gentlemen, is an exercise fundamental 
to the construction and maintenance of a culture of peace, which along with 
environmental responsibility, is at the core of Agenda 2030. Our discourse 
today may be academic, but the relevance of the subject is hardly something 
to be left within the hallowed halls of learning. How to live together in 
harmony with each other and the planet? This is the question at the heart of 
sustainable development - and when we discuss cultural diversity today, we 
will be delving into the heart of that query - a query of supreme importance 
and urgency upon which our very survival rests. 

Before going further, however, it may be useful to first take a step back, 
and to situate ourselves. What exactly is meant but cultural diversity and 
how has the concept been operationalized internationally?

The term of culture has long been used in a variety of ways. UNESCO 
adopts the widely accepted the anthropological definition which was 
initiated by Sir Edward Tylor: Culture is that complex whole which 
includes knowledge, beliefs, arts, morals, laws, customs, and any other 
capabilities and habits acquired by [a human] as a member of society1. 
Culture, in this meaning implicates that it can be learned and acquired, 
as opposed to being a biological trait. This was considered revolutionary 

1  Tylor, E. in Seymour - Smith, C. (1986) Macmillan Dictionary of Anthropology.  
The Macmillan Press LTD.) 

The diversity which 
exists everywhere 
around us is 
hijacked by voices 
of ignorance, greed 
and hate, utilized to 
divide and disrupt 
within a raw drive 
for power masked as 
some higher purpose 
or vision.

Indeed, the examples 
of both Morocco 
and Vietnam speak 
rather to the energy, 
beauty and harmony 
that cultural 
diversity allows 
when harnessed as 
a tool for good, and 
utilized in the spirit of 
equality and equity.
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against the backdrop of colonialism, racism, and social evolutionism - - 
the dominant ideologies of the 19th century. In linkage to this definition, 
the term sub - culture is used to refer to minority cultures within a larger 
dominant culture. Cross - border population flows, such as migration, lead 
to increased diversity within societies. This diversity often refers to the co 
- existence of a difference in behaviour, traditions and customs - in short, a 
diversity of cultures. 

The fast changing world by late twentieth century began to sensitize 
international communities regardless their positions in the late bipolar 
world to the pressure of development: Development could no longer be 
seen as a single, uniform, linear path for this would inevitably threaten 
culture diversity. Failures and frustrated expectations of development had 
given rise to cultural tensions in many societies2 . Within this context of the 
World Decade for Cultural development (1988 - 1997), significant progress 
has been achieved in the international debate and redefining the concept of 
culture diversity. Notably, diversity has been argued that it is not just tied 
to individual or group differences but can be a source of creativity. The 
challenge to humanity is therefore, to adopt new ways of thinking, new 
ways of acting, new ways of organizing itself in society or in new ways of 
living; but also to explore the unlimited source of inspiration and creativity 
for its multidimensional and sustainable development.

Following this global milestone of the World Decade for Cultural 
Development 1988 - 1997 in the context of rapid globalization, the Stockholm 
Action Plan in 1998 calls upon governments to promote diversity and the 
idea that cultural goods and services should be fully recognized and not be 
treated as other forms of merchandise. Continuing this global movement, 
Member States at the UNESCO General Conference in 2001 adopted the 
Universal Declaration of Culture Diversity which called for the defense of 
culture diversity as an ethical imperative, inseparable from respect for human 
dignity, and as a capacity for expression, creation and innovation. 

The adoption of this Declaration just two months after the tragic 
September 11 event reaffirmed that intercultural dialogue is the best 
guarantee of peace. The Declaration made clear that each individual must 
acknowledge not only the otherness in all its forms but also its plurality of 
one’s own identity within societies are themselves plural. The Declaration 
aims both to preserve culture diversity as a living, and to prevent segregation 
and fundamentalism which, in the name of cultural differences, would 
sanctify those differences and so counter the human rights. 

Four core principles of the 2001 Declaration which later guided the 
development of instruments and actions are: 

• Firstly, the Declaration promotes the principle that “culture takes 
diverse forms across time and space. This diversity is embodied in the 
uniqueness and plurality of the identities of the groups and societies making 
up humankind. As a source of exchange, innovation and creativity, cultural 
diversity is as necessary for humankind as biodiversity is for nature. In this 
sense, it is the common heritage of humanity and should be recognized and 
affirmed for the benefit of present and future generations.”(Article 1)

• Secondly, the Declaration emphasizes the understanding of moving 
from cultural diversity to cultural pluralism. “In our increasingly diverse 
societies, it is essential to ensure harmonious interaction among people and 
2 De Cualla, J. (1995) in Our Creative Diversity Report of the World Commission on Cul-
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groups with plural, varied and dynamic cultural identities as well as their 
willingness to live together. Policies for the inclusion and participation of 
all citizens are guarantees of social cohesion, the vitality of civil society 
and peace. Thus defined, cultural pluralism gives policy expression to the 
reality of cultural diversity. Indissociable from a democratic framework, 
cultural pluralism is conducive to cultural exchange and to the flourishing 
of creative capacities that sustain public life.” (Article 2)

• Thirdly, the Declaration delineates cultural diversity as a factor 
in development. “Cultural diversity widens the range of options open to 
everyone; it is one of the roots of development, understood not simply 
in terms of economic growth, but also as a means to achieve a more 
satisfactory intellectual, emotional, moral and spiritual existence.”

• Finally, cultural diversity presupposes the respect for human rights. 
“The defense of cultural diversity is an ethical imperative, inseparable 
from respect for human dignity. It implies a commitment to human rights 
and fundamental freedoms, in particular the rights of persons belonging to 
minorities and those of indigenous peoples. No one may invoke cultural 
diversity to infringe upon human rights guaranteed by international law, 
nor to limit their scope.” (Article 4)

Among a proliferation of instruments that have been developed within 
the UNESCO global framework, a significant milestone was the 2005 
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions. By the Convention 2005, the international community widely 
accepted the definition of culture diversity which highlight not only the 
inherited, existing cultural heritage but also the rights and freedom of 
creating and recreating new cultural expressions: “Cultural diversity 
refers to the manifold ways in which the culture of groups and societies 
find expression; and Cultural diversity is made manifest not only through 
the varied ways in which the cultural heritage of humanity is expresses, 
augmented and transmitted through the variety of cultural expressions, but 
also through diverse modes of artistic creation, production, dissemination, 
distribution and enjoyment, whatever the means and technologies used.”

While there are six Culture Conventions at UNESCO to safeguard and 
promote culture diversity, it is the C2005 to focus on culture diversity from 
the perspective of “creativity” while all other previous Conventions focus 
more on the cultural heritage. The 2005 Conventions sets four major goals: 

1. Support sustainable system of governance for culture

2. Achieve a balanced flow of Cultural Goods and Services and 
increase the mobility of artists and cultural professionals

3. Integrate culture in sustainable development framework

4. Promote human rights and fundamental freedoms

Most recently, the UNESCO Global Report 2018 indicates that the 
cultural and creative industries have become essential for inclusive 
economic growth, reducing inequalities and achieving the goals set out in 
the 2030 Sustainable Development Agenda. Although the Convention was 
born ten years before the newly adopted 2030 agenda and 17 Sustainable 
Development Goals, implementing this Convention directly contributes to 
achieving several Sustainable Development Goal targets (SDG4.4, 5c, 5.5, 
8a, 10a, 10.7, 16.7, 16.10, 17.2, 17.9 and 17.18. 
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The Convention also identifies investing in creativity as a priority for 
sustainable development. At the global level, it also calls for countries 
to provide financial assistance for creativity through their Official 
Development Assistance (ODA) contributions, their support to the 
Convention’s International Fund for Cultural Diversity and offer technical 
assistance to strengthen human and institutional capacities in developing 
countries.

Under this Convention, two global programmes and mechanisms 
promoting Culture Diversity have been implemented over the last decade 
which include the International Fund for Cultural Diversity (IFCD) and 
the UNESCO Creative Cities Network besides various initiatives and 
programmes at regional and national level. 

The International Fund for Cultural Diversity (IFCD) is a multi - donor 
fund established under Article 18 of the 2005 Convention on the Protection 
and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Its purpose is to 
promote sustainable development and poverty reduction in developing 
countries that are Parties to the 2005 Convention. Between 2010 - 2017, 
IFCD has provided more than US$ 7 million in funding for nearly 100 
projects in over 50 developing countries, covering a wide range of areas, 
from the development and implementation of cultural policies, to capacity 
- building of cultural entrepreneurs, mapping of cultural industries and the 
creation of new cultural industry business models. 

The UNESCO Creative Cities Network (UCCN) was created in 2004 to 
promote cooperation with and among cities that have identified creativity as 
a strategic factor for sustainable urban development. The 116 cities which 
currently make up this network work together towards a common objective: 
placing creativity and cultural industries at the heart of their development 
plans at the local level and cooperating actively at the international level. 
The Network covers seven creative fields of Crafts and Folk Arts, Media 
Arts, Film, Design, Gastronomy, Literature and Music.

In Vietnam, the Convention has been an important international 
legal instrument which inspire the country in developing and reshaping 
its cultural policy. It also lay a fundamental framework for a series of 
flagship cooperation programmes between Vietnam and UNESCO which 
deserve mentioned in the Asia - Pacific region where there is still a low 
percentage of ratification. A notable country’s strategic commitment was in 
the adoption and endorsement of the National Strategy of the Development 
of Cultural Industries in Vietnam toward 2020, vision 2030 which enables 
an environment for the growth and sustainability of cultural industries in 
Vietnam. 

This set framework promoting Culture diversity has opened the 
opportunity for a close cooperation between Vietnam and UNESCO which 
has been evidenced in a series of programmes, projects and activities at 
both levels of policy development and policy implementation and exemplar 
direct support to the proliferation of cultural initiatives and activities on the 
ground. Among the examples of policy support, there have been a number 
of policy researches and policy dialogues, major review of National 
Statistical Framework on Culture (2017), study in the transition of cultural 
institutions to financial autonomy (2017 - 2018), review of good practices 
in creative industries (2017 - 2018) and many pioneering experiments of 
diverse individual and groups of artists, communities, creative practitioners 
in promoting the diversity of cultural expressions in both classical forms 
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and environment as well as the emerging digital platforms.

The success story and experience of Vietnam has brought a valuable 
illustration of how the culture diversity can be mainstreamed into the 
development policies in order to protect the diversity of cultures, and also 
to promote as an important source for sustainable development. Vietnam 
states to get inspired from the 2005 Convention and the Global framework 
concerning the culture diversity to incorporate and embed in country’s 
development agenda the policies, taking culture an important resource and 
foundation for economic restructure towards a knowledge economy3.

In concluding, I would like to reiterate our thanks again to the Embassy 
of Morocco and the Academy of Social Sciences for inviting us, and we 
look forward to good discussion today.

Thank you for your attention.

3  Vietnam’s Quadrienium Periodic Report to UNESCO in 2016
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Diversité culturelle: Action publique, 
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Professeur à l’Université Mohammed V, Rabat

Les études sur la vie politique marocaine montrent la grande densité 
des interactions entre le politique et les facteurs économiques, sociaux, 
religieux, démographiques, culturels, linguistiques. La réflexion sur ces 
dynamiques, lorsqu’elles intègrent les dimensions de la diversité peut 
nourrir le contenu du concept générique de « transition », de consolidation, 
d’institutionnalisation de la vie politique. Les questions de singularité, de 
pluralisme, de spécificité, d’intégration, de convergence se posent en des 
termes politiques sous différents angles.

Plusieurs approches des multiculturalismes tels qu’ils se déploient 
réellement à travers le monde d’aujourd’hui (1) appellent l’attention: celle se 
fondant sur la primauté de la composition ethnique et culturelle de la société, 
ses interactions dans l’espace public et rendant compte de l’état des faits 
et la problématique liée aux relations interculturelles entre diverses parties 
concernées ; une démarche davantage attachée à l’action publique, et se 
basant sur les moyens de gestion par l’Etat du multiculturalisme: institutions, 
lois, réglementation, démarches politiques, mesures; les approches réactives 
aux politiques gouvernementales du multiculturalisme ... 

Le dispositif institutionnel, constitutionnel et juridique adopté, 
aujourd’hui, par le Maroc apparaît s’être largement ouvert aux questions de 
langue et de culture. A cet effet, le préambule de la Constitution Dispose que 
«l’unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo - islamique, 
amazigh et saharo - hassani, s’est nourrie et enrichie de ses affluents 
africain, andalou, hébraïque et méditerranéen» (2). L’article 5 consacre 
l’arabe comme « langue officielle de l’Etat», officialise l’amazigh, œuvre 
à la protection du hassani, et pose le principe de la création d’un « Conseil 
national des langues et de la culture marocaine », chargé notamment de 
la protection et du développement des langues arabe et amazigh et des 
diverses expressions culturelles marocaines (3). Non loin de cette question, 
la loi sur les partis politiques dispose que ceux - ci ne peuvent être créés sur 
une base ethnique, régionale, religieuse (4).

Il est clair cependant que cette problématique désigne principalement 
la place et le rôle de l’amazighité. Le fait amazigh a incontestablement 
vécu au Maroc des processus de maturation qui n’ont pas toujours été 
perçus comme des évolutions naturelles. Pour certains, ils sont le résultat 
de décisions publiques nécessaires, inévitables pour la stabilisation de la 
société. Pour d’autres, ils seraient parfois comme surfaits, trop volontaristes, 
produits des stratégies d’acteurs trop pressés d’adopter un positionnement. 
Toujours est - il qu’aujourd’hui, une grande partie de la tension qui a sous 
- tendu son développement par le passé semble relativement apaisée. Les 
traits de “conflictualité”, “de confrontation des identités, d’une relation 
équitable des rapports entre langues et cultures (ou sous - cultures” se sont 
bien atténués dans le contexte marocain, sans pour autant empêcher que 
de nouvelles demandes puissent apparaître, par rapport à des séquences 
épisodiques de fièvre culturelle. 

Les problématiques corollaires (lien national, identité, spécificité, 
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obsessions de l’origine, modes de résistance à la langue dominante, l’idée 
de la langue idéale, la saisie et l’interprétation des modes d’identification et 
différentes stratégies identitaires...) sont souvent reformulées ou en voie de 
l’être (5). On s’accorde pour décrypter les réalités marocaines sur le plan 
culturel et linguistique à dégager deux grandes tendances à l’œuvre: 

 - celle d’une homogénéisation représentée par l’adoption d’une langue 
unique pendant longtemps conçue comme idéal linguistique et culturel, 
avec des éléments culturels de diverses origines comme complément ; 

 - celle de l’hétérogénéisation qui fait pencher pour un certain 
plurilinguisme et pour un idéal culturel pluriel plus ou moins étendu (6). 

Il est clair que la revendication culturelle et linguistique dans le 
contexte marocain n’est aujourd’hui pas regardée comme la revendication 
d’une minorité qui se considère comme dépouillée par un ordre établi, une 
culture dominante, ou comme mouvement subversif, scissionniste, faisant 
peser de sérieux risques et menaces sur l’unité nationale. 

La cause n’est plus définie comme une cause parcellaire, fractionnaire, 
séparatiste, « complotiste », mais de plus en plus comme une garantie 
déterminante d’un processus d’intégration nationale, le renforçant, le 
consolidant, introduisant des interrogations inédites. Il ne s’agit pas non 
plus d’une préoccupation exotique, folkloriste, particulariste, mais d’une 
dynamique nationale, créatrice et reconnue comme telle. Dans le même 
temps, de nouveaux rapports inter linguistiques se tissent entre l’arabe, 
l’amazigh, l’arabe dialectal, les dialectes de la région, les autres langues 
pratiquées dans le pays tels le français, l’espagnol, l’anglais, le néerlandais, 
l’italien, l’allemand…, des mélanges et des positionnements qui feront 
le bonheur des sociolinguistes. De nouveaux rapports interculturels, 
intercommunautaires, interterritoriaux, sont aussi de ce fait enclenchés…

Comment dans le cadre d’une gestion idéale, voire acceptable du 
multiculturalisme de type marocain, atténuer les flux de raideurs et arriver 
à des flux de communication dans l’espace public? Quelle interaction entre 
contestation et proposition? 

Différentes générations des droits de l’homme se sont succédées depuis 
la vague des droits politiques et civils à celle des droits économiques, 
sociaux, culturels et linguistiques, et la formation idéologique, politique, 
économique et sociale marocaine n’a vraisemblablement pas échappé aux 
effets de ces vagues successives. Encore faut - il se demander s’il ne s’agit 
pas plus que d’une simple superposition, sans effets réciproques entre les 
différents niveaux, ou d’une sédimentation, d’une certaine articulation des 
différentes couches accumulées? S’agirait - il d’une succession de vagues 
de droits relativement autonomes, sans interactions notoires entre elles, 
d’articulations créatrices de nouvelles dynamiques? Sous quels angles 
droits politiques, économiques, sociaux et culturels se complètent - elles ou 
se renforcent - elles? Comment est représentée leur interférence à travers 
les positions et comportements effectifs, au sein des politiques publiques 
et à partir des différentes positions politiques? Dans quelle mesure cette 
interdépendance est - elle primordiale, au cœur du problème de la liberté, en 
relation avec les questions de développement politique, de justice sociale?

L’état des sciences sociales autour de la question culturelle et 
linguistique au sein d’une nation, ou à proprement parler du multilinguisme 
et du multiculturalisme dans leurs contenus marocains, appelle aussi 
l’attention sur l’impact de cette sphère sur le système politique en place. 
Le peu d’études existant sur la situation culturelle et linguistique, au niveau 
central et au niveau des régions, donne la mesure du décalage existant 
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parfois entre les revendications et le caractère relativement modeste des 
connaissances accumulées. Une meilleure connaissance de la situation 
de l’amazighité au Maroc reste toujours à l’ordre du jour. Sur le plan 
de l’application, les acteurs politiques et les décideurs disposent dans le 
champ linguistique et culturel à l’heure actuelle d’informations encore en 
construction, d’études détaillées des usages et dynamiques linguistiques 
encore en voie d’élaboration (7). Cela ne paraît pas avoir entravé l’esquisse 
de politiques publiques, souvent anticipatrices, ni le développement 
d’attentes et de nouvelles demandes sociales…

L’état actuel du contact de langues et de populations laisse ouverte 
la dynamique des différents mélanges et les évolutions possibles et 
les changements humains et linguistiques potentiels (8). Le position 
géostratégique, la proximité de grandes puissances culturelles et 
linguistiques (l’Anglais, le Français, l’Espagnol…) , l’interaction avec les 
langues en présence à l’intérieur du pays, l’usage de plusieurs parlers dans 
différents contextes, une certaine guerre des langues notamment à l’école, 
leur environnement, le suivi des frontières culturelles et linguistiques 
à l’intérieur du pays, la portée socioculturelle des différences, imposent 
aujourd’hui aux chercheurs en sciences sociales une attention soutenue (9).

L’étude de cette dimension déterminante du politique au Maroc exige 
d’entreprendre d’abord de cerner des repères de l’évolution de la question 
des langues et des cultures au Maroc, de tenter une contextualisation et une 
évaluation quantitative et qualitative de l’univers amazigh: histoire, formes, 
forces, acteurs, espaces, communautés, villages, territoires, associations, 
universités, et d’interroger les accumulations, d’explorer la production des 
discours, en particulier en termes de débats publics (I)..

Elle impose en outre de conceptualiser la maturation des processus à 
l’œuvre dans le pays, d’explorer les perspectives et de théoriser le passage 
du fait au questionnement, de penser les tendances en liaison avec la vaste 
problématique de la modernisation institutionnelle (II).

L’évolution de la question culturelle
Au fil du temps, la question de l’amazighité a été vécue au Maroc 

sous divers modes. Elle compte désormais plusieurs histoires dans les 
champs politique, culturel, intellectuel, économique et social du pays. Elle 
s’est ressentie des trajectoires et des parcours de ses groupes fondateurs, 
de sensibilités culturalistes diverses, d’éléments politiques de gauche, 
populistes, anti ou pro - arabistes, laïcs, islamistes, et aujourd’hui des 
partisans du dialectal marocain. Elle s’est nourrie aussi d’itinéraires 
individuels. 

Le temps de la collecte des éléments de patrimoine
Au début, il y eût un moment au sein des militances amazighes, où 

l’intérêt pour la langue et la culture amazigh s’était porté sur la collecte 
d’éléments de patrimoine, de folklore, de récits, de chants, etc... La 
conscience amazighe n’avait pas atteint ses niveaux et contenus actuels, 
comme en témoigne l’appellation de l’une des associations fondatrices de 
l’idée amazigh contemporaine: l’historique « Association Marocaine pour 
la Recherche et les Echanges culturels » créée au cours de la seconde moitié 
des années 60 du siècle dernier est emblématique de ce parcours. 

Depuis, la cause a compté des pères fondateurs, des vagues de 
successeurs, des francs tireurs, des groupes organisés, des réseaux, un 
faisceau d’associations locales… (10). Elle a alimenté l’ensemble des 
grands débats publics et des militances actives considérables: mémoire 
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politique des acteurs, ainsi que la question de la justice transitionnelle 
considérée précisément du point de vue particulier du pluralisme. C’est un 
fait aussi que l’ensemble des initiatives prises sur la question entendaient 
s’insérer dans des démarches globales de démocratisation, de stabilisation, 
d’inclusion d’intégration.

De la recherche de reconnaissance à l’affirmation de soi, de la 
recherche de la reconnaissance officielle, à son intégration progressive 
au sein des institutions de l’Etat

La militance amazigh a considérablement travaillé à élaborer une vision 
d’ensemble de l’amazighité dans sa configuration globale à la fois comme 
hommes, territoires, histoires, langues, cultures, identité(s), civilisation. 
Elle est passée d’une recherche de reconnaissance à l’affirmation de soi, et 
de là à la recherche de la reconnaissance officielle, puis à son intégration 
progressive au sein des institutions de l’Etat. 

Elle a engendré des processus qui se sont déclinés, selon les 
circonstances, en termes de remises en cause, de genèses, de fondations, 
de dynamiques, de renforcement, d’oppositions dans le système, parfois 
hors du système, de frustrations, de réserves, de déchirements, d’ouvertures 
et de dépassements... Il ne peut être fait l’économie de cette mémoire de 
l’amazighité. Entreprendre d’en retracer les parcours et les itinéraires 
constitue un travail qui présente un grand intérêt du point de vue du savoir 
politique ayant pour objet le Maroc actuel. La prise en charge dans la culture 
nationale de cette composante essentielle que constitue cette conflictualité 
là ne relève pas de l’ordre du facultatif ou du périphérique. Elle structure 
désormais en profondeur une grande partie du champ politique marocain.

L’impact des facteurs internes et externes sur la place de l’amazigh 
dans le contexte culturel et linguistique global du pays.

De nombreux facteurs internes et externes auraient joué un rôle 
déterminant dans l’absence au début d’une conscience pouvant faire 
avancer la question de la place de l’amazigh dans le contexte culturel et 
linguistique global du pays: le triomphe et l’hégémonie des nationalistes 
partout au plan national central et local, a été parfois perçu comme 
traduisant la prédominance de la bourgeoisie nationale, porteuse d’un projet 
d’édification d’un Etat national indépendant sur la base de la primauté 
exclusive de la langue et de la culture arabes. 

Le reflux du mouvement nationaliste arabe dans l’ensemble de la région 
de l’Afrique du Nord et du Proche Orient à la suite de la défaite des armées 
arabes en 1967 a sérieusement secoué et affaibli l’idéologie panarabe. Celle 
- ci a cédé quelque peu le pas devant la poussée des courants marxistes, qui 
à l’inverse cultivaient un credo de tendance plus universaliste. Au cours de 
cette étape avait prévalu le déni de l’existence d’une question culturelle/
linguistique (amazigh) par la plupart des acteurs politiques, c’est - à - dire 
l’Etat et ses institutions, mais aussi l’ensemble des partis politiques, à 
l’exception sans doute du parti dit Mouvement Populaire. L’élite amazigh 
a œuvré alors à l’élaboration d’un corpus théorique et culturel indépendant. 
Elle s’est attelée à effectuer une critique des thèses nationalistes locales et 
régionales en partant d’idées qu’elle considérait comme plus proches de la 
réalité. A cette fin, elle a mobilisé différentes sciences sociales: l’histoire, la 
sociologie, la géographie, l’anthropologie, la linguistique, et bien d’autres 
disciplines, afin de démontrer la centralité de la composante amazighe 
dans la formation de « la personnalité marocaine » et réfuter certaines 
vues sélectives du vieux nationalisme marocain, malgré tout souvent 
encore recroquevillé sur une posture arabiste orthodoxe, ou simplement 
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fermant les yeux sur cet élément identitaire spécifique que constitue 
aussi la part importante de l’amazighité dans le paysage marocain. Ainsi, 
l’histoire ancienne du pays a été réinvestie autrement, s’appliquant entre 
autres à démontrer que l’histoire du Maroc ne commence pas seulement 
avec l’arrivée de l’islam (11). Dans le cadre des études accumulées sur la 
question s’ajoutent les investigations sur les traditions, les comportements, 
les pratiques sociales montrant l’articulation de l’identité avec les régions 
concernées ainsi que ses prolongements africains, juifs, arabes, et 
méditerranéens (12).

Les trois étapes du parcours de la question linguistique/culturelle au 
Maroc 

Dans le parcours de la question linguistique/culturelle du point de vue 
de la société civile, trois grandes étapes se dégagent: 

1) La première peut être qualifiée comme celle de la recherche de 
reconnaissance et de l’affirmation de soi. Elle s’est distinguée par la mise 
en relief d’un corpus culturel identitaire basé sur quelques prémisses: le 
devoir de l’Etat serait de favoriser le développement de la langue amazigh 
et de la doter de moyens nécessaires pour sa mise à niveau, sa promotion 
et son utilisation (on ne parlait pas encore alors d’ « officialisation ») dans 
la vie publique ; la nécessité de réexaminer l’histoire des faits (13), des 
symboles, des images, des interprétations, des régions à la lumière de ce 
qui est défini comme « l’identité amazigh »; l’acceptation de l’idée de la 
diversité et de l’ouverture d’esprit comme élément structurel de la culture 
amazigh, tout en tenant au respect de leur personnalité propre (13 bis). 

Sur la question de la religion, de ce point de vue du multilinguisme et 
du multiculturalisme, une variété de postures se dégage dans un contexte 
de montée de l’islamisme: selon les uns, la laïcité serait un trait profond de 
la culture et des comportements et de l’organisation collective de la société 
marocaine. Le cadre culturel marocain encouragerait depuis des siècles 
diversité, différence, tolérance, et autonomie par rapport aux autorités 
religieuses, et la tendance à vouloir garantir par des dispositifs juridiques et 
institutionnels la protection de cette diversité. Pour d’autres cependant, le 
rapport à la religion serait central (14).

2) La seconde étape apparait comme celle de la recherche d’une 
reconnaissance officielle, caractérisée par un appel à la concrétisation 
des demandes et attentes culturelles et linguistiques (amazigh) au sein du 
corpus des institutions existantes, surtout après le succès de l’expression 
de ses demandes à travers l’élaboration de la charte d’Agadir par ses 
promoteurs (15). L’élite activiste en faveur de la langue et de la culture 
amazigh s’est organisée dans des cadres associatifs civils et des coalitions 
nationales et régionales ayant des prolongements internationaux à travers 
les relations avec des ONG internationales, ou des institutions devenues 
importantes comme la fondation du Congrès Mondial amazigh comme 
cadre regroupant les amazighs du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye et 
même Egypte), et la diaspora (16).

Un nouveau pas a été cependant franchi après la publication du 
Manifeste concernant la reconnaissance de l’amazigh au Maroc, signé 
par un intellectuel de renommée, Mohamed Chafiq, professeur au Collège 
royal, (17) et cosigné par un ensemble de personnes proches de lui, peu 
après l’avènement du règne du roi Mohammed VI, dans un contexte de 
recrudescence des mouvements de protestations de toute nature (18). 
L’initiative semble avoir contribué à créer une dynamique inédite sur la 
scène nationale. Située dans le contexte du discours du Roi du Maroc à Ajdir 
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à khénifra en 2001, acte majeur de reconnaissance politique par le souverain 
de l’amazighité comme composante centrale de la culture nationale, elle a 
été suivie peu après par la création de l’IRCAM à la tête de laquelle fut 
d’abord placé l’auteur du mémorandum ainsi que son entourage, l’actuel 
Directeur de l’Institut Royal de la Culture Amazigh (19).

Cette étape est donc marquée par le début de l’intégration de nombreux 
militants du mouvement amazigh au sein des institutions de l’Etat. De 
nombreux groupes faisant partie jadis de la militance amazighe vont passer 
des marges des institutions vers le centre institutionnel du champ politique. 
Cette mutation est généralement considérée comme une évolution 
importante pour l’équilibre et la stabilité du pays (20).

La cause de la diversité linguistique et culturelle, principalement au 
sens de reconnaissance de la centralité de la culture et de la langue arabe, 
a entre temps été appropriée par de nombreux partis politiques (21). La 
plupart des organisations ont entrepris le réexamen de leurs idées et de 
leurs positions politiques sur la question, au point qu’un parti comme le 
Parti de l’Istiqlal (l’historique Parti de l’Indépendance), dont on connait 
les fondements idéologiques nationalistes, les tendances arabophones et 
arabophiles, et qui a longtemps refusé de reconnaître la langue amazigh a 
fini par lui reconnaître le statut de langue nationale. Les positions des partis 
politiques sont restées au niveau où s’était situé le discours royal d’Ajdir 
(22).

Au cours de la troisième étape, le social et l’économique deviennent 
progressivement le centre des programmes de ces acteurs

3) Une troisième étape se dégage marquée par le développement du 
mouvement associationniste. La lente évolution du mouvement en faveur 
de la langue et de la culture amazigh a été marquée par des tentatives 
de travail partisan comme nouvel élément de l’action publique civile, à 
côté du travail des associations locales et nationales, des coordinations et 
confédérations régionales regroupant nombre d’associations centrées sur 
les questions culturelles et linguistiques…La portée de l’action de ce vaste 
mouvement culturel s’est étendue aux dimensions sociales et économiques. 
Le social et l’économique deviennent peu à peu le centre des programmes 
de ces acteurs, pour diverses raisons: 

a) l’élément culturel ne semblait plus suffire à lui seul pour permettre 
de donner du sens au mouvement social en raison de l’existence de 
problématiques économiques et sociales à même de mieux faire réussir 
la mobilisation dans un contexte où ces dimensions sont devenues plus 
sensibles (23) ... 

b) Une nouvelle composante a émergé représentée par les associations 
locales de développement ayant réussi à répondre aux besoins quotidiens 
des habitants se démarquant des anciennes attitudes des associations 
traditionnelles qui se limitaient à mettre l’accent principalement sur les 
dimensions culturelles et linguistiques et restaient plutôt de nature élitiste. 
La nouvelle composante a réussi à être compétitive les poussant à accorder 
plus d’importance au social et à l’économique.

c) L’entrée du mouvement pour l’équité culturelle sur le terrain du 
développement avec des moyens fournis par les institutions internationales, 
dont les Nations - Unies, de grandes fondations et ONG internationales 
à travers des conventions de partenariat et les acquis de l’ingénierie du 
travail social (24). Dans le contexte marocain, il était évident que cette 
poussée civile de la question linguistique et culturelle ne pouvait lui 
conférer un caractère partisan (25). 

Le poids du contexte international et national: les droits culturels 
comme droits humains.

Afin de mieux comprendre le développement au Maroc des droits 
culturels nationaux et internationaux et leurs contenus économiques, 
sociaux et linguistiques, le rappel des contextes internationaux et nationaux 
qui les ont vus naître ne semble pas inutile ici (26). 

La défense et la promotion des droits culturels et linguistiques au niveau 
international a représenté un nouveau moment dans le contexte marocain, 
engendrant une nouvelle génération d’une grande force de mobilisation 
dans le champ politique et un nouveau moment de la trajectoire de la 
question. Il parait difficile de saisir l’ampleur de l’impact et du contenu des 
droits culturels dans le pays, sans les relier aux contextes politiques globaux 
eux - mêmes variables (27). Le moment historique des droits culturels et 
linguistiques à l’échelle mondiale, généralement situé entre 1965 et 1975, 
peut être considéré comme un moment important en raison de son impact 
sur des droits linguistiques et culturels dans le pays. 

La guerre de juin 1967 dans la région arabe et les révoltes de jeunes dans 
maints endroits du monde à la fin des années soixante, avaient joué un rôle 
catalyseur dans le processus de naissance d’une conscience de la langue et 
des droits culturels, dans la mesure où l’action associative effective s’était 
centrée sur ces droits, d’autant plus que ces droits avaient été affirmés dans 
ce contexte au même titre que d’autres droits humains 28).

Plus tard, à partir des années 1975 et 1976, ces droits semblaient avoir 
connu une avancée considérable des droits culturels sur le plan international 
(29). Cela était susceptible d’engendrer la création de “marges de débats 
publics” en relation avec l’esprit du temps et notamment avec les résultats 
de la première conférence européenne de sécurité et de coopération en 1975, 
à l’entrée en vigueur des deux pactes en 1976, et à la priorisation des droits 
de l’homme par les Etats - Unis d’Amérique au cours de l’administration 
Carter, d’une politique de promotion de la démocratie et des droits de 
l’homme. Ce contexte particulier a contribué à conduire le pays à adhérer 
en 1979 - 1980 aux pactes internationaux de 1966 (30).

En raison de l’importance de la donne droits culturels, le Maroc a 
connu, et connaît aujourd’hui encore, un autre moment. Il avait débuté 
avec la décennie quatre - vingt - dix du siècle dernier et a été marqué par 
la prolifération des associations en général, et des associations culturelles 
nationales en particulier. Cette vection survenue à travers une amplification 
« associationniste » avait entraîné une hausse du niveau des demandes d’un 
grand nombre d’entre elles les orientant vers une demande de reconnaissance 
de la langue amazigh comme langue officielle, à côté de la langue arabe, 
et son incorporation institutionnelle dans les systèmes d’enseignement, de 
communication, d’administration, de justice, et autres (31) ...

Les perspectives politiques du multiculturalisme au Maroc
La gestion politique du multilinguisme et du multiculturalisme semble 

s’être proposée de reconstruire sur des bases légales, légitimes et équitables 
de l’édifice qui existe déjà partiellement et informellement dans les réalités. 
Elle porte sur les conditions de l’institutionnalisation d’une tendance à 
l’équilibre dans un Etat qui a décidé résolument d’évoluer dans ce domaine 
vers plus d’ouverture, de « libéralisation » et d’équité dans le traitement de 
la question des cultures et des langues dans un même Etat. Dans le même 
temps, la société marocaine a vécu comme tendance lourde l’affirmation et 
la naturalisation du pluralisme culturel et linguistique, à la fois sur le mode 
du rattrapage, de la régulation, du développement et de l’anticipation. 
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L’identité individuelle se forge mieux dans l’ouverture, l’équité et le 
respect de l’autre

La construction d’une culture à partir d’un ré - ancrage dans la mémoire 
et d’une identité pleine de l’ensemble des composantes de la nation a 
constitué une tache majeure. L’idée selon laquelle l’identité individuelle se 
forge mieux dans un contexte d’ouverture, d’équité et de respect a fait son 
chemin. Plus les différents membres d’une même société se sentent aptes à 
s’y intégrer et à s’y identifier, et plus l’État semble à même de rassembler 
sa population autour d’un projet de société commun. Un lien intime et de 
détermination réciproque semble exister entre le mécanisme identitaire des 
citoyens et la gestion de l’expression de la différence au sein de l’espace 
public dans le sens de son renforcement.

Dans d’autres contextes, la question identitaire est définie comme 
la conséquence d’une crise extérieure de nature économique, sociale ou 
politique. Dans ces conditions, l’identité se donne comme un réflexe de 
conservation. Dans le cas marocain, elle se situe davantage dans un contexte 
de réconciliation entre culture dominante et culture jusque là périphérique.

L’Etat a semblé adopter deux postures: pendant longtemps et 
bien souvent, dans la tradition de la lutte anticoloniale du mouvement 
nationaliste, il a opéré de manière défensive en considérant les mouvements 
de revendication culturelle comme des risques potentiels pour l’unité 
nationale. En même temps, il semble avoir procédé au réexamen de ses 
fondements et accepté « de les repenser en fonction d’un projet dans la 
formulation et la réalisation duquel il invite l’autre par le dialogue, les 
négociations, la reconnaissance et la construction d’un projet social. Il s’est 
agi de repenser l’identité nationale afin d’en assumer les diverses facettes 
plutôt que de la craindre. 

Une politique de gestion de la diversité culturelle et linguistique 
consensuelle est la condition du projet de société et de la légitimité de 
l’Etat. 

La mise en place du multiculturalisme et de sa gestion dans une 
perspective consensuelle pour assurer son intégration dans le paysage a 
semblé la voie qu’il fallait emprunter. L’expérience marocaine indique que 
l’État ne peut proposer un projet de société et un encadrement politique 
sans qu’il soit précédé d’une politique de gestion de la diversité culturelle 
permettant la transformation de la culture publique commune dans une 
perspective d’ouverture et de capacité d’intégration (32).

Partant de là, l’examen des modèles connus permet d’identifier les 
traits particuliers de l’expérience marocaine de multiculturalisme et 
ses développements plausibles. Parmi les modèles les plus structurés 
paraissent ceux développés par les Etats ayant trempé dans des expériences 
de multiculturalisme, chacun d’entre eux présentant un modèle de gestion 
particulier. Les plus connus provoquent involontairement des tensions 
identitaires et sociales pouvant être surmontées par une politique mettant 
l’accent sur les échanges interculturels (33). 

L’examen des modèles connus permet de mieux comprendre leurs 
dysfonctionnements comme des problèmes de communication entre les 
individus appartenant à diverses cultures. La tolérance ne suffit pas alors, 
car elle insiste sur ce qui sépare de l’autre, à savoir la différence. Par le 
respect, les interlocuteurs paraissent égaux et une revendication de l’un 
d’eux est alors considérée comme une revendication légitime dont la 
satisfaction dépasse le niveau de l’accommodement ou du privilège (34). 
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L’expérience marocaine est de caractére composite
L’exploration des différentes expériences peut permettre de situer 

les pratiques marocaines. Celle - ci reflète une démarche éclectique, une 
stratégie composite où l’on retrouve les différents éléments précités, et 
en même temps un multilinguisme dont chaque composante nourrit des 
fonctions différenciées... (35).

L’Etat régulateur central 
Tout semble indiquer que l’Etat œuvre pour une culture publique 

commune. Ce qui signifie une reconnaissance à travers elle en participant 
à sa construction, au moyen d’un projet politique, avec la possibilité de 
transformer de manière légitime son environnement social. Le rôle de 
l’Etat est celui du régulateur central basé sur une approche équitable envers 
l’ensemble des citoyens. L’État se propose une démarche qui intégrerait 
les citoyens en situation de revendication linguistique et culturelle sans 
que l’on considère cela comme un complot de l’étranger ou une politique 
d’uniformisation, d’homogénéisation ou d’écrasement des différences. 
Dans un contexte de mondialisation, l’Etat mise sur le consentement de la 
majorité, et s’appuie sur un consensus national ouvert sur les différences 
en question. (36) 

L’officialisation de la langue amazighe, les demandes d’assistance 
restent fortes

 Même si une phase nouvelle est amorcée concernant la question 
culturelle et linguistique depuis l’officialisation constitutionnelle en 2011, 
l’heure semble être celle d’une adaptation aux attentes engendrées par le 
contexte actuel. Même après l’officialisation de la langue amazighe, les 
demandes d’assistance restent fortes: l’intervention publique est réclamée 
pour pouvoir faire quelque chose que les membres de la majorité peuvent, 
quant à eux, faire sans difficulté comme la réalisation des différents services 
(la justice, la formulation de demandes de prestations sociales, la santé...) 
(37) ... L’enseignement constitue l’’un des piliers sur lesquels la gestion 
du multiculturalisme a choisi de se centrer en particulier les problèmes 
structurels relatifs à l’éducation (la révision des programmes scolaires). La 
culture où la demande de reconnaissance de l’apport culturel et politique 
de la culture qui jadis se considérait comme marginalisée est plus explicite. 

La déterritorialisation des revendications culturelles linguistiques est 
souvent apparue comme une autre option aussi possible que les autres. 

L’équation selon laquelle une langue correspond nécessairement à un 
territoire, est dépassée. La déterritorialisation des revendications culturelles 
linguistiques est souvent apparue comme une autre option aussi possible 
que les autres. Beaucoup misent sur le droit de bénéficier de services 
publics dans une langue donnée, pour réaliser une déterritorialisation des 
revendications linguistiques et culturelles, et leur conversion en instrument 
d’intégration nationale. Ce « multiculturalisme » entend dissocier la langue 
et la culture du territoire (38). 

Lutter contre les discriminations, les injustices signifient essayer 
de promouvoir la participation entière et équitable des individus et des 
collectivités de différentes constitutions à la vie nationale sur le terrain des 
droits culturels. L’hypothèse retenue est celle de la possibilité de rechercher 
l’équité en termes linguistiques et culturels (discrimination, rattrapage, 
élimination des vides, activation / laisser jouer les dynamiques.). Les 
approches de médiation, de rattrapage, de réparation sont tentées sans 
toucher au socle commun, à l’intégration nationale, et en développant 
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la cohésion sociale. Ainsi les revendications politiques associées au 
« multiculturalisme » portent sur la correction de l’injustice faite aux 
membres des groupes dont la culture et la langue ne sont pas considérés 
comme vivant une situation satisfaisante. La relation la plus profonde entre 
le nationalisme et la variante radicale du multiculturalisme se situe à ce 
niveau. 

L’adoption du « langage public de la citoyenneté »
 Dénoncer l’existence d’inégalités structurelles entre des groupes 

sociaux ne suffit pas pour construire une coalition majoritaire disposée à 
les réduire et passe par l’adoption du « langage public de la citoyenneté 
» et l’utilisation « des ressources de la culture commune pour trouver des 
principes à partir desquels peuvent être reformulées les revendications du 
groupe dans un contexte plus large ». Les tenants du multiculturalisme en 
appellent implicitement au sens de la justice des membres de la majorité. 
Ils semblent affaiblir leur cause lorsqu’en même temps ils exhortent 
les minorités opprimées à « rejeter cette part de leur identité qui les fait 
appartenir à la même communauté que la majorité »et peuvent être qualifiés 
de « multiculturalistes radicaux » (39). 

L’identité nationale est la seule à pouvoir fournir un sentiment 
d’appartenance commune sur laquelle repose, en définitive, le projet 
antidiscriminatoire comme, plus généralement, la promotion de la justice 
sociale. On comprend dans ces conditions pourquoi les partisans du « 
multiculturalisme » s’abstiennent le plus souvent de dénoncer le caractère 
uniformisateur et oppresseur du nationalisme. Ils le font parfois pour des 
raisons de stratégies de lutte. 

Le caractère indissociable de l’identité et de la reconnaissance 
Par ailleurs, à travers la démarche marocaine de gestion de la 

nouvelle situation multiculturaliste semble prévaloir la perspective 
de la reconnaissance comme pièce maîtresse des politiques publiques 
praticables sur ce plan. Elle vise à établir un équilibre articulé entre le 
respect de la différence et celui de droits et de valeurs universels. Elle 
se centre sur les tensions suscitées par les relations interculturelles et les 
conditions socioéconomiques des demandeurs de justice culturelle et 
linguistique. Identité et reconnaissance paraissent ici indissociables. Le 
caractère déterminant de la reconnaissance de l’autre explique comment 
le caractère identitaire d’une personne ou d’un groupe de personnes 
est lié à la perception que les gens, ou la société en général, ont d’eux. 
Lorsque l’on nie ou dénigre l’identité culturelle d’un groupe, on en vient 
à affecter le groupe qui se définit par le regard que la société porte sur 
lui. La non - reconnaissance signifie le mépris, la haine ou le déni de soi, 
La reconnaissance, ce besoin humain vital, renvoie au principe de dignité: 
chacun a droit à la dignité et à la reconnaissance, cela n’est possible que 
dans un contexte démocratique et égalitaire.
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conditions pourquoi 
les partisans du « 
multiculturalisme 
» s’abstiennent le 
plus souvent de 
dénoncer le caractère 
uniformisateur 
et oppresseur du 
nationalisme. Ils le 
font parfois pour des 
raisons de stratégies 
de lutte.
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soit régulé et constituent sur le plan social un atout appréciable…promeut l’expression de la 
diversité culturelle à l’intérieur de la sphère publique. On cherche à éviter la hiérarchisation 
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l’apport des différentes cultures, l’éducation civique. Il doit éviter de faire de la langue un 
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Cultural Diversity: Public action, multiculturalism and multilingualism  
in Morocco
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Studies on the Moroccan political life show the great density of interactions between politics and 
factors related to the economy, society, religion, demography, culture, linguistics. Reflecting on these 
dynamics when integrating the dimensions of diversity can feed the content of the generic concept 
of transition, consolidation, institutionalization of political life. Issues of singularity, pluralism, 
specificity, integration and convergence are approached in political terms from different perspectives.

Several approaches to multiculturalism as implemented throughout the world nowadays (1) 
draw the attention: the one based on the primacy of the ethnic and cultural composition of society, 
interactions in public space and, giving an account of the situation and issues relating to intercultural 
relations between the various parties involved; the approach favoring public action and based on the 
means of the State’s management of multiculturalism: institutions, laws, regulations, policy approach, 
measures; the reactive approaches to governmental policies of multiculturalism... 

The institutional, constitutional and legal framework adopted today in Morocco seems to reflect a 
real openness towards language and cultural issues. The Preamble of the Constitution states that “the 
national unity is formed by the convergence of its Arab - Islamic, Amazigh and Sahara - Hassani and 
enriched by its tributaries of African, Andalusian, Jewish and Mediterranean ones” (2). Article 5 of 
the Constitution regulates the Arabic as the “official language of the State”, formalizes Amazigh as 
an official language, protects the Hassani and establishes the principle of the creation of a “ National 
Council on Moroccan Languages and Culture” which is especially responsible for the protection and 
development of the Arabic and Amazigh languages and of the various cultural expressions of Morocco 
(3). In this spirit, the Political Parties Act regulates that the establishment of political parties cannot be 
based on ethnicity, region or religion (4).

However, it is clear that this issue mainly refers to the position and role of the Amazigh. The 
Amazigh reality has undoubtedly been through maturation processes in Morocco not always perceived 
as natural evolutions. For some, it is the result of necessary public decisions, unavoidable for stabilizing 
society. For others, it is sometimes overrated, too proactive and the product of strategies made by 
stakeholders in a hurry to adopt a positioning. The fact remains that today, most of the tension that has 
underpinned its development in the past seems relatively appeased. The expressions of “conflictuality”, 
“of confrontation between identities, of equitable relationship between languages and cultures (or 
subcultures) have very much eased in the Moroccan context without preventing the emergence of new 
demands, related to episodic sequences of cultural fever. 

Other related issues such as national bounds, identity, specificity, obsessions of the origin, 
modes of resistance to the dominant language, the ideology of an ideal language, the understanding 
and interpretation of ways of identification and various identity strategies ...) are often reformulated 
rewritten or in the process of being so (5). In trying to understand the cultural and linguistic aspects of 
Moroccan realities there is agreement in bringing up two relevant trends: 

 - One of homogenization represented by the adoption of a unique language for a long time seen as 
the linguistic and culture ideal, with cultural elements from various origins as supplementary; 

 - One of the heterogeneity that leans towards multilingualism and favors a pluricultural ideal 
multiculturalism (6).

It is clear that the cultural and linguistic claim in the Moroccan context today is not perceived 
as one of a minority affected by an established order, a dominant culture, neither as a subversive or 
secessionist movement putting national unity at risk. 

The cause is not defined as fragmentary, separatist or conspirationist but increasingly as the 
decisive guarantee of a process of national integration, strengthening national consolidation, bringing 
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up many new issues. It is neither an exotic concern nor a question of folklore. It is a national dynamic, 
creative and recognized as such. At the same time, many interlinguistic relationships are being forged 
between the Arabic, Amazigh, Arabic dialect, local dialects, and the other languages spoken in the 
country such as French, Spanish, English, Dutch, Italian, German…mixtures and positionings that 
would enchant sociolinguists. New intercultural, intercommunity, interterritorial relationships have 
thereby been ignited… 

How to reduce the flow of rigidity and have communication flows in the public space, in the 
framework of an ideal management, or even acceptable, of the Moroccan type of multiculturalism. 
What interaction between contestation and proposal?

Diverse generations of human rights have succeeded one another since the wave of political 
and civil rights until the wave of economic, social, cultural and linguistic rights, also, the Moroccan 
ideological, political, economic and social construction has been obviously affected by the effects 
of these successive waves. One must also consider the hypothesis that it is merely a superposition, 
without reciprocal effects between the different levels, or a sedimentation, a sort of articulation of the 
different cumulated layers? Would it be a succession of relatively autonomous waves of rights, without 
significant interactions, articulations that create new dynamics? From which view point political, 
economic, social and cultural rights do complement or reinforce each other? How is their interference 
represented through the actual positions and behaviors in public policies and from the different political 
positions? To what extent this interdependence is essential, at the heart of the problem of liberty, in 
relation with the issues of political development and, of social justice?

The state of social sciences surrounding the cultural and linguistic issues within a nation or, 
put bluntly, the state of multilingualism and multiculturalism in their Moroccan content, draws the 
attention to the impact of this sphere on the political system in place. The few existing studies on 
culture and linguistics both in the central and regional levels inform about the extent of the gap found 
sometimes between the demands and the relatively modest character of the cumulated knowledge. A 
better understanding of the situation of “Amazighity” in Morocco is still on the agenda. At the level 
of the application, when it comes to the linguistic and cultural field, the political actors and decision 
makers are provided with information still in the process of construction, detailed studies of usages and 
linguistics dynamics still in the making (7). This does not seem to have neither hindered the outlining 
of public policies, often anticipatory, nor the development of expectations and new social demands…

The actual state of the contact between languages and populations leaves open the dynamic of 
various mixtures and possible evolutions as well as the potential human and linguistic changes (8). 
The geostrategic position, the proximity to major cultural and linguistic powers (English, French, 
Spanish...), the interaction with the existing languages within the country, the use of several local 
dialects in different contexts, a sort of war of languages including at school, the monitoring acculturation 
of cultures and linguistics within a nation, the importance of sociocultural nature in the differences, all 
of which are paid sustained attention by social science researchers (9).

The study of this crucial dimension of the Moroccan politics require identifying benchmarks of 
linguistic and cultural development in Morocco. To attempt the contextualization and a qualitative and 
quantitative evaluation of the Amzigh universe: history, shape, strengths, actors, spaces, communities, 
villages, territories, associations, universities. It must question the accumulations, explore the 
production of discourses, particularly in terms of public debates (I)…

In addition, the study requires conceptualizing the maturation of the ongoing processes in the 
country, exploring the perspectives and theorizing the shift from fact to questioning, to conceive the 
tendencies in relation to the broader issue of institutional modernization (II).

The evolution of the cultural issue

Over the course of time, the issue of Amazighity in Morocco was experienced in various ways. 
It now has several histories related to the Amazigh in the fields of the country’s politics, culture, 
education, economy and society. It has assumed the path of its founding groups, of various culturalist 
tendencies, made up of leftist political parties, populists, anti or pro - Arabists, seculars, islamists, and 

today the supporters of the Moroccan dialect. It was also fed by the paths of individuals. 

The time of heritage collection

At the beginning, Amazigh militant groups were very much focused on collecting elements of 
heritages, folklores, tales, songs, etc…The Amazigh consciousness had not reached its current levels 
and contents, as illustrated by the name of one of the founding associations of the contemporary 
Amazigh idea: the historical “Moroccan Association for Research and Cultural Exchanges” established 
during the second half of the 60s of last century is a flagship of this process. 

Since then, the cause has seen founding fathers, waves of successors, partisans, organized groups, 
networks and a cluster of local associations... (10). It has fed all major public debates and sizable 
groups of activists: political memory of the actors, as well as the issue of transitional justice from the 
view point of pluralism. It is also a fact that all initiatives on the issue intended to be included in the 
process of democratization, stabilization, inclusion and integration.

From the search of recognition to self - assertiveness, from the search of official recognition to 
the progressive integration into the state institutions

Amazigh activism has put great effort in developing a comprehensive vision of Amazighity 
in its overall configuration consisting of people, territory, history, language, culture, identities and 
civilization. It has gone from seeking recognition to self - assertiveness, and from there to seeking 
official recognition and its progressive integration into the state institutions. 

Depending on the circumstances, it produced processes articulated in terms of reconsiderations, 
genesis, establishment, foundations, dynamics, capacities, oppositions in the system, sometimes 
external to the system, frustrations, reserves, rifts, openings, and overshoots, ... it cannot be afforded 
to ignore this memory of Amazighity. Starting up the works of research on retracing its paths 
and developments is of great importance from the view point of political knowledge aiming at 
understanding the actual Morocco. The understanding and inclusion in the national culture of this 
essential component in question cannot be optional or secondary. From now on, it deeply structures a 
great part of the Moroccan political spectrum. 

The impact of internal and external factors on the place of Amazigh in the global cultural and 
linguistic context of the country

Numerous internal and external factors would have played a decisive role in the absence, in 
the beginning, of a consciousness able to advance the issue of the place of Amazigh in the global 
cultural and linguistic context of the country: the victory and hegemony of the nationalists across the 
country, at the central national level and at the local level, was sometimes perceived as reflecting the 
predominance of national bourgeoisie, endowed with a project of the edification of an independent 
national State on the basis of the exclusive primacy of Arab language and culture.

The decline of the Arab nationalist movement across the whole North African region and the Middle 
East following the defeat of the Arab armies in 1967 has seriously shaken and weakened the Pan - Arab 
ideology. It was given away partly by the development of Marxist ideology which was really different 
to be formed by the further universal views. During this stage, most politicians also denied the existence 
of Amazigh culture and language including the State and political institutions, as well as all political 
parties excluding, most probably, the People’s Movement Party. At that time, the Amazigh elites 
produced an independent theoretical and cultural corpus. They were committed to undertake a critic of 
national and regional nationalist thesis starting from ideas they viewed as closer to reality. To this end, 
they mobilized various social sciences: history, sociology, geography, anthropology, linguistics, and 
other disciplines in order to prove the centrality of the Amazigh component in the formation of “the 
Moroccan identity” and debunk some selective old Moroccan nationalism views, nonetheless often 
still curled up on an Orthodox Arabist stance, or simply ignoring this specific element of identity that 
also constitutes the major part of Amazighity in the Moroccan landscape. Thus, the ancient history of 
the country has been reinvested in other ways, including in proving that the history of Morocco does 
not begin only with the arrival of Islam (11). In the framework of the gathered studies on the issue are 
found investigations on traditions, behaviors and, social practices displaying the articulation of identity 
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as well as its African, Jewish, Arab, and Mediterranean prolongations (12).

The three stages path of the linguistic and cultural issue in Morocco

From the civil society view point, the path of the linguistic and cultural issue consists of three main 
stages: 

1) The first can be described as that of seeking recognition and self - assertiveness. It was a distinct 
stage of displaying a cultural and identity corpus based on few premises: the duty of the State would 
be to promote the development of the Amazigh language and provide it with the necessary means for 
its upgrading, promotion and usage (we haven’t yet talked about “formalization”) in public life; the 
necessity to reexamine the reported facts (13), symbols, images, interpretations, regions in light of 
what defined as “the Amazigh identity”; the acceptance of the idea of diversity and openness of mind 
as a structural element of Amazigh culture, while cherishing the respect of their distinct personality 
(13a).

On the question of religion, from the perspective of multilingualism and multiculturalism, a variety 
of postures has emerged in the context of the rise of Islamism: According to some, secularism would 
be a deeply enshrined characteristic of the culture and behaviors and, of the collective organization 
of the Moroccan society. The Moroccan cultural framework would encourage, since many centuries, 
diversity, difference, tolerance and autonomy from the religious authorities, and the tendency to aim at 
ensuring the protection of this diversity by legal and institutional mechanism. However, for others, the 
relation to religion would be the core of the issue (14).

2) The second stage appears to be that of seeking official recognition, characterized by a call to 
achieve the Amazigh cultural and linguistic demands and expectations within the corpus of existing 
institutions, especially after the success of the expression of these demands through the production of 
the Agadir Charter by its promoters (15). The activist’s elite in favor of Amazigh language and culture 
became organized in the framework of civil associations, and of national and regional organizations 
having international extensions through relationships with international NGOs or institutions that 
gained in importance such as the foundation of the Amazigh World Congress as a framework gathering 
the Amazigh of the Maghreb (Algeria, Tunisia, Libya and even Egypt) and the diaspora (16).

A new step has been taken, however, after the publication of the Manifesto for the recognition 
of Amazigh in Morocco, signed by a renowned intellectual, Mohammed Chafiq, Professor at the 
Royal college (17), and co - signed by several persons close to him, shortly after the advent of the 
reign of King Mohammed VI in the context of upsurging protest movements of all kinds (18). The 
initiative seems to have helped create unprecedented momentum on the national stage. In the context 
of Morocco’s King’s speech in Ajdir, Khénifra in 2001, the major act of political recognition by the 
ruler of the Amazigh as a central component of national culture, it was followed soon after by the 
creation of IRCAM, headed first by the author of the Manifesto and his entourage, the current Director 
of the Royal Institute of Amazigh Culture (19). 

This stage is therefor marked by a great number of activists in the Amazigh movement integrating 
State institutions. Many groups that were once part of the Amazigh militancy, are breaking the barriers 
of institutions to gain the central role of the national politics. This change is generally considered as an 
important development for the balance and stability of the country (20).

The linguistic and cultural diversity, especially in the sense of recognition of the centrality of 
the Arabic language and culture has since been appropriated by many political parties (21). Most 
organizations have undertaken reviews of their ideas and their political positions on the issue, to 
such extent that a party such as the Istiqlal Party (the precursor is the Independence Party), whose 
ideological foundations are known nationalists and pro - Arab language and has refused for a long 
time to recognize the Amazigh language, has come to recognize its status of national language. The 
viewpoints of the political parties have remained at the level of the royal speech in Ajdir (22). 

In the third stage, the social and economic programs gradually become the center of these 
players

3) The third stage is marked by the development of the associationist movement. The slow 
evolution of the movement in favor of the Amazigh language and culture was marked by attempts of 
making partisan work a new element of the civil public action, similar to the work of local and national 
associations, and of regional federations gathering numerous associations focusing on cultural and 
linguistic issues... The reach of the action of this wide cultural movement spread to the social and 
economic dimensions. The social and economic aspects gradually become the center of the programs 
of these players for diverse reasons: 

a) The cultural element no longer seemed sufficient by itself to allow for making sense of the social 
movement due to the existence of social and economic issues that can better succeed in mobilizing in 
a context where these dimensions have become more sensitive (23) ... 

b) The new component emerged through the local development associations that were successful in 
meeting the daily demands of residents, shifting from the ancient attitudes of traditional associations, 
that were limited to focusing on the cultural and linguistic dimensions and remained somehow elitists. 
The new component succeeded in becoming competitive, forcing the others to give more importance 
to social and economic issues. 

c) The entry of the cultural equity movement in the field of development with means provided by 
international organizations including the United Nations, major foundations and international NGOs 
through agreements of partnership and, the gains from social work engineering (24). In the Moroccan 
context, it is obvious that this civil upsurge of the linguistic and cultural issue couldn’t give it a partisan 
trait (25). 

The weight of the international and national contexts: the cultural rights as human rights.

To better understand the development of the national and international cultural rights in Morocco 
as well as their economic, social and linguistic contents, the review of the international and national 
contexts which saw them come to being is a must (26). 

The protection and promotion of cultural and linguistic rights at the international level represented 
a new moment in the Moroccan context, creating a new generation with the full power to mobilize all 
forces in the political field and, a new episode in the path of this issue. It seems difficult to grasp the 
scale of the impact and the content of cultural rights in the country, without linking them to the global 
variable political contexts (27). The historical moment of cultural and linguistic rights in the world 
appeared mainly between 1965 and 1975 can be understood as an important moment due to its impact 
on the linguistic and cultural rights in the country. 

The 1967 war in the Arab region and the youth revolts in many parts of the world in the late sixties, 
had played the catalytic role in the process of the birth of a consciousness of linguistic and cultural 
rights to the extent that the effective associative action focused on these rights, especially these rights, 
especially since these rights had been affirmed in this context on the same basis as other human rights 
(28).

Later, starting from 1975 and 1976, these rights seemed to have experienced a breakthrough of 
cultural rights at the international level (29). It was likely to generate the creation of “public debates” 
in relation to the spirit of that time and especially with the results of the first European conference 
for security and cooperation in 1975, the entry into force of two Pacts in 1976 and the policy of 
prioritization of human rights by the American parliament during the Carter administration, the policy 
of promoting democracy and human rights. This context contributed to leading the country to adhere, 
in 1979 - 1980 to the international Pacts of 1966 (30).

Due to the importance of cultural rights, Morocco has went through and is still going through 
an other episode. It began in the 1990s of the last century and was marked by the proliferation of 
associations in general, and of national cultural associations in particular. This occurred through 
the amplification of “associationist” resulting in more and more requests of organizations and the 
orientation of request for recognition of Amazigh as an official language alongside the Arabic language 
as well as its institutionalization in educational, communication, justice, and other systems (31) ...
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The political prospects of multiculturalism in Morocco

The current political management of multilingualism and multiculturalism seem to have assigned 
itself the reconstruction of the legal edifice already existing partially and informally in the realities, 
on a legal, legitimate and equitable basis. It concentrates on the conditions of the institutionalization 
of a tendency towards equilibrium in a State that has decided resolutely to evolve in this area towards 
more openness, “liberalization” and equity in the treatment of the issues of languages and cultures in 
the same State. Meanwhile, the Moroccan society has experienced, as a downward trend the period of 
assertion and naturalization of multilingualism and multiculturalism, at the same time on the mode, of 
catching up, of the regulation, of development and of anticipation. 

Individual identity is better forged in openness, equity and respect for the other

The building of a culture from a reanchoring it in the memory and an identity full of the entire 
components of the nation was a major task. The idea by which the individual identity is better forged 
in a context of openness, equity and respect has gained momentum. The more the different members 
of a same society feel able to integrate and identify with it, the more the State seems able to gather its 
people around a common social project. A close connection and mutual determination seem to exist 
between the identity mechanism of citizens and the management of the expression of difference in 
public space, in terms of its strengthening.

 In other contexts, the question of identity is defined as the consequence of an external crisis 
of economic, social or political nature. Under these conditions, identity is granted as a conservative 
reflex. In the case of Morocco, it is more found in a context of reconciliation between the dominant 
culture and, the until then peripherical culture. 

The state seemed to adopt two approaches: for a long time and very often, in the tradition of 
the anti - colonial struggle of the nationalist movement, it had operated in defensive manner by 
considering the struggles for cultural rights as potential risks to national unity. At the same time, it 
seems to have re - examined its foundations and agreed “to rethink them in accordance with a project, 
from which it invites the other to formulate and realize it through dialogue, negotiations, recognition 
and reconstruction of a social project. It is about rethinking the national identity so as to handle the 
various facets instead of fearing them.

 The consensual conception of the management policy of cultural and linguistic diversity is the 
condition of social project and the legitimacy of the state. 

The establishment of multiculturalism and its management in a consensual perspective to ensure 
its integration in the landscape seems to be the way to follow. The Moroccan experience shows that 
the state cannot offer a social project and a political framework without first establishing a policy of 
management of cultural diversity allowing for the transformation of the shared public culture in the 
perspective of openness and integration capacity (32).

From there, the assessment of known models allows for the identification of the traits of the 
Moroccan experience of multiculturalism and its likely developments. Among the most structured 
models, some have been developed by the States which have been involved in experiences of 
multiculturalism, each one of them displaying a distinct model of management. The models causing 
social tensions can be overcome by a policy focusing on intercultural exchange (33). 

The study of known models allows for a better understanding of their malfunctioning such 
as²problems of communication between individuals belonging to different cultures. Tolerance is then 
insufficient because it focuses on the differences. Through respect, the interlocutors seem equal and 
a request of one of them is then considered as a legitimate one, the satisfaction of which exceeds the 
level of accommodation or privilege (34).

The Moroccan experience is of composite nature

The exploration of different experiences can help understand the Moroccan practices. This 
reflects the widen process, overall strategy consisting of the various elements, and at the same time a 
multilingualism of which each component feeds differentiated functions ... (35).

The state as the central regulator 

Everything seems to indicate that the state has carried out constructing a common public culture, 
which through its participation in its construction, by means of a political project, implies a recognition 
with the possibility to legitimately change its social environment. The role of the state is of central 
regulator based on an equitable approach towards all citizens. The state proposes a procedure that 
would gather citizens in a situation of linguistic and cultural demands without considering it as a 
conspiracy from abroad or a policy of uniformization, standardization, homogenization or rejecting 
differences. In a context of globalization, the state relies on both the consent of the majority and a 
national consensus aware of the differences in question (36). 

The officialization of the Amazigh language and the requests for assistance remain strong

Although a new phase of the cultural and linguistic issue is ongoing since the formalization in the 
2011 Constitution, the time seems to be that of adaptation to the expectations produced by the current 
context. Even after the formalization of the Amazigh language, the requests for assistance remain 
strong: the public intervention is required to allow for something that the members of the majority can 
easily such as the performance of the various services (justice, the formulation of demands for social 
benefits, health ...) (37)... Education is one of the pillars in which the management of multiculturalism 
has chosen to focus, in particular the structural problems relating to education (revision of school 
curricula). The Culture where the demand for recognition of the cultural and political contribution of 
the culture which previously considered itself as being marginalized is now more explicit. 

The deterritorialization of the cultural linguistic demands has often emerged as another option 
as much possible as others.

Thinking that a language necessarily corresponds to a territory is outdated. The deterritorialization 
of the cultural linguistic requests has often appeared as another option as much possible as others. Many 
rely on the right to benefit from public services in a given language to achieve a deterritorialization 
of linguistic and cultural demands and translate them in instruments of national integration. This 
“multiculturalism” intends to dissociate the language and culture of the territory (38).

Fighting against discriminations and injustices means trying to promote the full and equitable 
participation of individuals and communities of different makeups in the national life in the field 
of cultural rights. The hypothesis adopted is that of the possibility of seeking equity in linguistic 
and cultural terms (discrimination, catching up, elimination of voids, activation / free dynamics). The 
approaches of mediation, catching up, compensation, are attempted without affecting the common 
foundation, the national integration and, while developing the social cohesion. Thus the political 
demands associated with “multiculturalism” focus on repairing the injustice to members of groups 
whose culture and language are not considered to be enjoying a satisfactory situation. The deepest 
connection between nationalism and the radical variant of multiculturalism takes place at this level.

The adoption of the “public language of citizenship”

Condemning the existence of structural inequalities between social groups is not enough for 
constructing a majority coalition willing to reduce them. It is feasible through the adoption of the 
“public language of citizenship” and the use “of the resources of common culture to find principles 
from which the delands of the group in a larger context can be reformulated”. Proponents of 
multiculturalism implicitly appeal to the sense of justice of members of the majority. They seem to 
weaken their cause when at the same time they exhort the oppressed minorities to “reject that part of 
their identity that makes them belong to the same community as the majority” and can be described as 
“the radical multiculturalists” (39).

The national identity is the only one that can provide a sense of common belonging on which is 
based the anti - discrimination project, and more generally, the promotion of social justice. One can 
understand in these conditions why the supporters of “multiculturalism” often abstain from denouncing 
the standardizing and oppressive aspects of nationalism. They do it sometimes for reasons of strategic 
struggle. 
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The inseparability between identity and recognition

Moreover, through the Moroccan approach to managing the new multiculturalist situation seems 
to prevail the perspective of the recognition as key component of public policies feasible in this area. 
It aims to establish an articulated balance between the respect for differences and the one for universal 
rights and values. It focuses on the tensions created by intercultural relations and the socio - economic 
conditions of the struggles for cultural and linguistic justice. Here, identity and recognition seem to be 
inextricably linked. The determinant factor of the recognition of the other explains how the identity of 
a person or a group is linked to the way they are perceived by others or by society in general. When we 
deny or denigrate the cultural identity of a group, we come to affect the group which is defined by the 
way it is looked at by society. Non - recognition means contempt, hatred or self - denial. Recognition, 
a vital human need, refers to the principle of dignity: everyone has a right to dignity and recognition, 
this is only possible in a democratic and egalitarian context.

NOTES

1. What is multiculturalism? See Bénichou Meidad, “Multiculturalism”, Themes and Debates 
Collection, Bréal, 2015,

2. See the text of the Moroccan Constitution of July 2011

3. See the text of the Moroccan Constitution of July 2011

4. See the Political Parties Act, 2012.

5. Defining the nation as a community that thinks itself and “takes the means to constitute itself as 
such” (Thierry Hentsch) is to highlight the state responsibility on the basis of several findings 
on multiculturalism: the state must to work to bring together and do something that society 
recognizes itself in him. Multiculturalism would then have an essentially subjective dimension 
(Thierry Hentsch).

6. The “diversity” and politicization of identities related to a specific “culture” occupies 
an increasingly important place in the region, while cultural heterogeneity is shrinking. 
Paradoxically, people may want to be recognized as a “distinct social entity” as their differences 
with respect to others diminish from the point of view of fundamental values   and associated 
lifestyles. See Bennis Said, “The Case of Amazigh Speech,” African Studies Papers 163 - 164, 
XLI - 3 - 4. Editions of the EHESS of Paris, 637 - 647, 2001

7. Many authors stress that the sociolinguistic profile of languages, the study of geographical 
deployment, the delimitation of general and regional linguistic maps, domains of use have 
not been highlighted in the social sciences. Different languages (Arabic, Amazigh), situations 
created by language contacts, etc.

8. The situation is complicated by the lack of information available from the populations: Arabs, 
Chleuh, Arabized, Amazigh, between two languages, human and culture, interference, border 
monitoring, nominations, the substrates of the respective languages   in the others languages, 
in Arabic dialects, borrowing from others... The same is true of the bilingualism and diglossia 
of certain groups, issues relating to linguistic security, linguistic position, identifications and 
identities, indica tribes, fractions or sub - fractions where the interaction between Arabic and 
Amazigh is particularly active, social dimensions are obvious (conflicting relations, the war 
of languages, their ecology ... The theorizations from the speaking subject, its names, its 
speeches, the interactions of these elements, etc. are still to be elaborated ... See Bennis Said, 
“Position and role of cultural contents and humankind in the process of social development “ 
in the book of “The State of Research in Social Development in the Social Sciences, Center 
for Studies and Research in Social Sciences, Editions of the CERSS, pp. 61 - 63, 2012. From 
the same author, the paper of “The linguistic situation in Morocco: realities and challenges”, 
to make reference on the site of the Center for Studies and Research in Social Sciences: http: 
//cerss - ma.org /centrefr/etudesresearcharticles/204 - language - situation - in - the - maroc - 
games - and - the - state - of - lieux.html, Thursday, June 16, 2011.

9. In addition, the Amazigh creed and views has little developed in the history of national 
settlement, history of politics, economy, culture, the factors of linguistic change, intra - and 
inter - linguistic variations, the contents of bilingualism, the contact of dialects, identifications, 
attitudes. The determination of the exact and objective characteristics of Amazigh in Morocco 
still requires the studies of linking the human (anthropology, history, geography ...) to the fact 
of language

10. Akhyat I., “The Moroccan Association for Cultural Research and Exchange: Identities, 
Objectives and Organization”, AMREC, a quarter of a century of Amazigh cultural action, 
AMREC, The strategy of the Amazigh cultural action of the association, May 1976; AMREC, 
30 years of Amazigh cultural action, Rabat, Radmek, 1997
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11. See the work of Lugan Bernard, “History of the Amazigh people, a multi - thousand - year - 
old identity struggle”, Avatar Media 2012. In this sense also, is subject to radical criticism on 
the perception of the Amazigh dahir by the national movement in general and the Istiqlal in 
particular, who considered the Dahir as a danger for Islam, for the unity of the country ...

12. The recitals of the Dahir establishing the IRCAM. See the Preamble to the July 2011 
Constitution. Bennis, Said, “The Diversity Agenda in Morocco in the Context of the 2011 
Constitution” at http: //www.cerss - ma.org/new/index. php? option = com_content & view = 
article & id = 266: leniency - of - the - diversity - in - morocco - in - the - context - of - the - 
constitution - of - 2011 & catid = 79: articles & Itemid = 101, 2012

13. A work of proofreading of the facts in a perspective of rehabilitation is operated by a group of 
authors.

13bis. Assid Ahmed, a book on the evolution of the Amazigh issues…

14. Assid Ahmed, Amazing identity and religion,... See also Yassine, Abdeslam, Hiwarmaa sadiq 
Amazighi, 1997, Casablanca, Al - Ufuq Printing. See also Tozy Mohamed, Amazighness and 
Islamism, in “Usages of the Amazigh Identity in Morocco”, collective work (Mohamed Tozy, 
Abderrahmane Lakhssassi, Fadma Ait Mouss, Aicha Belhabib, Aziz Chahir, 2006.

15. The Agadir Charter adopted on August 5, 1991, announces the first Amazigh cultural project 
based on the diversity of Moroccan culture, the Amazigh language and culture, the necessary 
elements of Moroccan identity. This is developed from a statement of marginality, a demand 
for political, institutional and legal, socio - cultural and economic recognition.

16. The foundation of the Amazigh World Congress which brings together Amazigh Moroccan, 
Algerian, Libyan, Canary Islands and others ... “to define common strategies and create a 
framework that can upgrade the national knowledge on the danger that threatens one of the 
human heritage “. See Ouakrim O., “The Amazigh Cultural Claim”, in Roque MA, “Civil 
society in Morocco, the emergence of new development actors”, Paris, Publi - Sud, IEMed, 
Sochepress, 2004,

17. The text of Chafiq, a personality considered close to power, marks a qualitative advance after 
the attempt to overcome political parties by the content of the text and by opening up a direct 
line of communication with the royal institution after the presentation. A memorandum on 
behalf of the National Coordination Council of Amazigh associations, in view of a possible 
reform of the constitution ... See Ouakrim O, ibid...

18. At the same time that was also published by the Islamist leader Abdeslam Yassine, a new 
pamphlet against the temporary politics. 

19. The speech of Ajdir in July 2001 announces the creation of the IRCAM concretized by the 
royal decree in January 2003, directed first by Mr. Chafik and relayed by the University Mo 
hammed Boukous.

20. The challenge of the IRCAM interior maintenance, press interview. 

21. Political parties and the Amazigh question, the thesis of Hussein Ouazzi

22. Political parties and the Amazigh question, the thesis of Hussein Ouazzi

23. See studies on the social movement in Morocco

24. Amazighity and development of Fadma Ait Mouss, “The Amazigh associative network: 
emergence and diffusion”, PP129 - 161, in “Usages of the Amazigh identity in Morocco”, 
collective work (Med Tozy, Abderrahmane Lakhssassi, Fadma Ait Mouss, Aisha Belhabib, 
Aziz Chahir, 2006,

25. This stage was also marked by the appearance of partisans of the idea appeared since the 90s 
of creation of an Amazigh party. As we saw earlier, the law on political parties (version 2011) 
states that they can not be created on an ethnic, regional, religious basis.

26. The study of the cultural rights within generations of rights at the international level is made 
difficult because of their historical interweaving with questions of power, attempts at hegemony, 
those of the generalization of specific cultural models, the emergence of the Islamist question. 
At the level of international law, the 1948 declaration was seen as a simple translation of the 
cultural values of the hegemonic powers in the United Nations: see more the 1966 conventions 
which in fact embodied the contradictions between the two cultures of the two world powers. 
This same trend can be observed with the so - called “new international order” and the so - 
called “globalization”.

27. What was the interest granted by colonial legislation to the rights and freedoms in Morocco 
and to the cultural rights dimension of Moroccans between 1912 and 1956? How have these 
rights evolved in independent Morocco? Had they received special attention or were they 
rather neglected? Were they presented in 1958 in the concerns of the legislators during the 
elaboration of the various texts on the rights and freedoms in Morocco? Or had he ignored or 
obscured them?

28. the years of wars

29. the paragraph in the text

30. See the official positions on international texts, Directory of the Interministerial Delegation of 
Human Rights.

31. Cultural rights of the Amazigh associations

32. The nation refers to a community of people characterized by common cultural traits, mutual 
recognition, the anonymity of belonging, an auspiration to the collective affirmation of identity 
that distinguishes it from the ethnic group, even if its identity is threatened, it tends to think of 
itself as a nation

33. An approach resembling “civil nationalism” is to reduce and weaken national identities to 
the point of offloading any content likely to compete with ethnic or cultural identities, as 
the classic example of the United States, where the vision of identity is presented in mainly 
political terms, where the national belonging is in principle conceived in a universalist way, 
proceeding from the adherence to the fundamental values   and the constitutional principles of 
liberal democracy ... A second incarnation of this “civil nationalism “is represented by the 
French experience, inspired by the Enlightenment, the French republican tradition, and which 
does not take into consideration race, ethnicity, religion or national origin to define the terms of 
belonging to the political community. The conception of citizenship that characterizes it makes 
it a means of transcending peculiarities of all kinds within a public space strictly delimited 
and deliberately indifferent to this type of difference. Treatment on the basis of individuality 
as a guarantee of equality between citizens is the rule. The neutrality of the public sphere is 
in order, and suddenly the state interferes in the cultural field it protects the majority culture 
of “the nation and citizenship.” Moreover, the Canadian model is based on a legal device 
implemented place to allow the transition from a bicultural policy to a multicultural policy 
in a bilingual framework to meet the demands of Aboriginal communities and newcomers by 
trying to avoid bipolarization between Quebecers and Canadians outside Quebec. The policy 
advocates equality between the various cultures with a view to preserving cultural freedom. In 
the British Policy of Multiculturalism, civil society is called upon to regulate the expression 
of multiculturalism and the integration of ethnocultural communities. The objectives of this 
approach appear mainly social. The first goal is the harmonization of race relations.

34. Several ways of managing multiculturalism are generally identified: 1) the communitarianism 
that makes each cultural community linked to others by the cement of laws and regulations 
promulgated by the State ... 2) The valuation of differences to overcome the opposition of 
legacies, the clash of cultural baggage. Individuals in the same society may be torn apart. As 
a result, part of the goal of multiculturalism management policies is to ensure that identity - 
based tension is regulated and socially valuable ... promotes the expression of cultural diversity 
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within the public community. We try to avoid the hierarchy of cultures. The expression of 
difference does not interfere with rights and freedoms as understood by the state.

35. Quote here the article in collective work on languages

36. (Thierry Hentsch). 

37. In known situations, the procedures put in place work to ensure that teachers have the necessary 
intellectual bases to integrate into their training more tools to deal with the implementation of 
multiculturalism to the possible conflicts that may result from multiculturalism and foster an 
atmosphere conducive to intercultural communication. The teacher must set an example for 
his students from an early age. It is imperative to integrate an international and intercultural 
dimension into school subjects: to present thinkers of different origins, their works, the 
context in which they wrote, in courses of literature, politics, history, mathematics etc. This 
will develop constructive relationships between the languages   and cultures of the country, 
make realize the contribution of different cultures, civic education. It must avoid making the 
language a ghetto without mentioning all the services to be provided to adults in their mother 
tongue, the different dimensions related to citizenship, the provision of multilingual ballots.

38.  

39. “The linguistic situation in Morocco: Challenges of the management of diversity” in Arabic 
in Maghreb and Comparative Literature, n ° 9, Dossier Plurality linguistic and cultural in 
Morocco, pp. 33 - 44. 2014.
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والحٍاة : فً التأسٍس وااللتزام. العلىم االجتواعٍت والتفكٍر فً لضاٌا:  لألستاذ عبد هللا ساعف، التكرٌن الجواعً، الدولت، 
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 2010، 97-21أشغال ًدوة الرباط ص  هٌشىراث الوحلٍت الدهمراطٍت ورهاًاث الثمافت الىاسعت سؤالدراساث هركز 
See De Bennis, Said, "Operationalizing the Diversity Paradigm in Morocco: Towards Linguistic 
and Cultural Territorialization" in George Grigore and Gabriel Biţună (eds.), Arabic Varieties: 
Far and Wide. Proceedings of the 11th International Conference of AIDA - Bucharest, 2015. 
Bucharest: Editura Universităţii din Bucureşti. 2016. (ISBN 978-606-16-0709-9) pp. 119- 126. 

Đa dạng văn hóa: cùng hành động về vấn đề đa văn hóa  
và đa ngôn ngữ ở Ma-rốc

GS. Abdallah Saaf

 Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội 

Những nghiên cứu về đời sống chính trị ở Ma-rốc cho thấy có một số lượng lớn các hoạt động 
tương tác giữa chính trị với các nhân tố kinh tế, xã hội, tôn giáo, nhân khẩu học, văn hóa và ngôn ngữ. 
Suy nghĩ về các tương tác này khi chúng tích hợp mọi sự đa dạng đang ngày càng mở rộng, rất có thể 
sẽ nuôi dưỡng để hình thành những nội dung của một học thuyết về sự quá độ, sự củng cố và sự thể 
chế hóa đời sống chính trị. Những vấn đề liên quan đến tính chất đặc biệt, đến sự đa dạng, tính chuyên 
biệt, hội nhập và đồng nhất đều được coi là những thuật ngữ chính trị nhìn từ những góc độ khác nhau. 

Có rất nhiều cách tiếp cận trong nghiên cứu về đa văn hóa hiện nay trên thế giới được quan tâm 
và chú ý: có phương thức được xây dựng dựa trên sự vượt trội của kết cấu dân tộc và văn hóa trong xã 
hội, dựa vào hoạt động tương tác của các yếu tố đó trong cộng đồng và được giải thích về thực trạng 
của các sự kiện và vấn đề gắn với mối quan hệ liên văn hóa giữa các bên liên quan; có phương thức lại 
gắn liền với hành động chung và dựa trên các phương tiện quản lý của nhà nước đa văn hóa như: thể 
chế, luật pháp, quy định, sự vận động chính trị, biện pháp giải quyết vấn đề; có phương thức dựa vào 
sự phản ứng với các chính sách của chính phủ về vấn đề đa văn hóa…

Hệ thống thể chế, hiến pháp và pháp luật được thông qua hiện nay ở Ma-rốc đã mở rộng đến các 
vấn đề ngôn ngữ và văn hóa. Lời mở đầu của Hiến pháp quy định rằng sự thống nhất dân tộc được hình 
thành từ sự quy tụ của các yếu tố Ả Rập - Hồi giáo, Béc-be và Sahara - Hassani, và phát triển từ các 
thành phần như châu Phi, Tây Ban Nha, Do Thái và Địa Trung Hải’ (2). Điều 5 của Hiến pháp còn quy 
định ‘tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức của Nhà nước’, chính thức hóa tiếng Béc-be, tiến hành bảo 
vệ tiếng Hassani, đề ra nguyên tắc thành lập một ‘Hội đồng quốc gia về ngôn ngữ và văn hóa Ma-rốc’ 
với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển các tiếng Ả Rập, Béc-be và những hình thức biểu đạt văn hóa Ma-rốc 
(3). Không còn xa lạ đối với vấn đề này khi Luật về các đảng chính trị quy định rằng việc thành lập các 
đảng phái chính trị không được dựa trên cơ sở sắc tộc, khu vực, tôn giáo (4). 

Tuy nhiên, rõ ràng là sự kiện có tính vấn đề ở đây chủ yếu nói đến vị trí và vai trò của yếu tố Béc-
be. Yếu tố này đã trải qua quá trình hình thành, phát triển đến độ chín muồi, nhưng lại không được coi 
đó như là tiến trình phát triển tự nhiên. Đối với một số nhà nghiên cứu, quá trình này là kết quả của 
những quy định công khai cần thiết, không thể tránh khỏi để ổn định xã hội. Đối với những nhà nghiên 
cứu khác, đây là quá trình được đề cao quá mức, quá ý chí, là sản phẩm nóng vội của những chiến lược 
của các nhà hoạch định nhằm đạt được một vị thế nào đó. Hiện nay, phần lớn sự căng thẳng trước kia 
do yếu tố Béc-be đã được làm dịu đi. So với những giai đoạn nóng về văn hóa, những vấn đề mang 
tính xung đột, đối lập bản sắc dân tộc, rồi cả vấn đề quan hệ công bằng giữa ngôn ngữ và các nền văn 
hóa (hoặc tiểu văn hóa) đều đã được làm dịu bớt căng thẳng ở Ma-rốc, nhưng cũng không gây để cản 
trở sự xuất hiện của các nhu cầu mới. 

Những vấn đề mang tính chất hệ quả (quan hệ dân tộc, bản sắc, đặc trưng, ám ảnh về nguồn gốc, 
cách thức kháng cự lại ngôn ngữ chiếm ưu thế, ý tưởng về một ngôn ngữ lý tưởng, sự nắm bắt và giải 
thích các cách nhận dạng và các chiến lược khác nhau…) thường xuyên được diễn giải lại hoặc đang 
được xây dựng (5). Chúng ta cùng thống nhất ý kiến về việc phải giải quyết những vấn đề thực tế của 
Ma-rốc thông qua phương diện văn hóa và ngôn ngữ, từ đó xác định hai xu hướng lớn cần được thực 
hiện: 

- Xu hướng đồng nhất được thể hiện bằng việc chấp nhận một ngôn ngữ duy nhất đã được công 
nhận trong một thời gian dài như một loại tiếng lý tưởng cả về ngôn ngữ và văn hóa, cùng với các yếu 
tố văn hóa có nguồn gốc đa dạng, được coi như là một sự bổ sung; 

- Xu hướng phi đồng nhất nghiêng về việc bảo vệ tính đa ngôn ngữ phát triển một nền văn hóa lý 
tưởng đa màu sắc (6). 

Rõ ràng là yêu cầu về văn hóa và ngôn ngữ ở Ma-rốc không phải hiện nay mới bị coi là yêu cầu 
của một nhóm người thiểu số - những người bị mất quyền ưu thế bởi một trật tự do được thiết lập và 
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một nền văn hóa chủ đạo thống trị, hoặc bị coi như một phong trào lật đổ, ly khai, kéo theo nhiều nguy 
cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thống nhất dân tộc. 

Đòi hỏi trên không nên khẳng định là nguyên nhân gây nên sự chia rẽ, bè phái, tách biệt mà cần 
được coi là sự đảm bảo nhất định cho quá trình thống nhất dân tộc, tăng cường, củng cố quốc gia và 
đặt ra nhiều vấn đề chưa từng xuất hiện. Ở đây không phải là sự lo lắng về một vấn đề từ xa xưa, rất 
truyền thống và rất đặc thù mà là bàn về vấn đề động lực của đất nước, tính sáng tạo và sự chấp nhận 
lại cái như đã có. Đồng thời, rất nhiều báo cáo liên ngữ mới đã kết nối tiếng Ả Rập, tiếng Béc-be, tiếng 
Ả Rập địa phương, thổ ngữ các vùng miền với các ngôn ngữ khác đang được sử dụng trong nước như 
tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Hà Lan, tiếng Ý, tiếng Đức… Sự hòa trộn và khẳng 
định vai trò của ngôn ngữ như vậy đã làm phấn chấn tinh thần của các nhà ngôn ngữ học xã hội. Các 
báo cáo mới về liên văn hóa, liên kết cộng đồng, liên kết lãnh thổ cũng từ đó được xây dựng. Các câu 
hỏi đặt ra là: 

- Cần phải làm như thế nào để giảm bớt những sự cứng nhắc và đi đến phát triển liên kết truyền 
thông trong không gian cộng đồng xã hội theo khuôn khổ của một sự quản lý thậm chí đã được chấp 
nhận đối với mô hình đa văn hóa của Ma-rốc?

- Cần phối hợp thế nào giữa tranh luận và đề xuất trong lĩnh vực này? 

Các quyền con người được xây dựng và phát triển liên tục từ khi có hàng loạt các bộ luật ra đời, từ 
chính trị và dân sự cho đến kinh tế, xã hội, văn hóa, ngôn ngữ, do đó quá trình đào tạo tư tưởng, chính 
trị, kinh tế và xã hội ở Ma-rốc cũng không thoát khỏi ảnh hưởng từ những bộ luật nói trên. Liệu có cần 
nói rằng ở đây không bàn đến vấn đề chỉ là chồng xếp đơn thuần các yếu tố mới khác nhau, không có 
hiệu quả tương hỗ giữa các lớp xếp đó, cũng không bàn đến sự kết tầng hay sự khớp nối các tầng văn 
hóa? Có phải chúng ta đang nói đến sự tiếp nối của hàng loạt các quyền liên quan đến vấn đề tự chủ 
nhưng không có tác động qua lại với nhau, không có kết nối với những tác nhân mới? Dưới những góc 
độ nào các luật chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa cần được hoàn thiện và bổ sung cho nhau? Mối quan 
hệ giao thoa giữa các yếu tố này được thể hiện như thế nào thông qua vai trò và cách thức thực hiện 
các chính sách nhìn từ bên trong nội dung các chính sách công và nhìn từ những vị trí chính trị khác 
nhau? Trong phạm vị nào thì sự tương tác trên trở nên nổi trội và trở thành trung tâm của vấn đề tự do 
cùng với các vấn đề phát triển chính trị và công bằng xã hội? 

Thực trạng các ngành khoa học xã hội liên quan đến vấn đề văn hóa và ngôn ngữ bên trong một 
quốc gia, hay chỉ riêng vấn đề đa ngôn ngữ và đa văn hóa trong nội dung nghiên cứu của các ngành 
khoa học xã hội ở Ma-rốc cũng đang kêu gọi phải quan tâm đến ảnh hưởng của xu thế này đối với hệ 
thống chính trị hiện nay. Việc ít nghiên cứu về tình hình văn hóa và ngôn ngữ ở cả cấp trung ương lẫn 
địa phương đã kéo dài khoảng cách chênh lệch hiện đang tồn tài giữa các yêu cầu, đòi hỏi với trình 
độ kiến thức còn tương đối hạn chế. Cần hiểu biết tốt hơn về tình hình của người Béc-be ở Ma-rốc 
vẫn luôn là vấn đề nằm trong chương trình nghị sự. Về mặt áp dụng, các chủ thể chính trị và các nhà 
hoạch định chính sách trong phạm vi ngôn ngữ và văn hóa hiện nay chỉ có được các thông tin vẫn đang 
còn xử lý và các nghiên cứu cụ thể về việc sử dụng tính năng động của ngôn ngữ vẫn đang trong quá 
trình tiến hành (7). Điều này cũng không gây cản trở gì đến việc làm dự thảo các chính sách công vốn 
thường xuyên được xây dựng từ trước, không cần dựa vào những vấn đề đang mong đợi hay những 
nhu cầu xã hội mới xuất hiện. 

Thực trạng tiếp xúc của các ngôn ngữ và dân cư đã mở ra động lực thúc đẩy sự pha trộn, sự phát 
triển và sự thay đổi liên quan đến con người và ngôn ngữ (8). Vị thế địa chiến lược, sự gần gũi với các 
cường quốc văn hóa và ngôn ngữ (Anh, Pháp, Tây Ban Nha…), sự tương tác với các ngôn ngữ đang 
được sử dụng trong nước, việc sử dụng nhiều thổ ngữ trong những bối cảnh khác nhau, nhất là bối 
cảnh cuộc chiến về ngôn ngữ trong trường học, việc theo dõi diễn biến của biên độ giao thoa các nền 
văn hóa và ngôn ngữ trong nước, tầm quan trọng của xã hội học hóa văn hóa trong những sự khác biệt, 
tất cả những điều này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội (9). 

Việc nghiên cứu về phạm vi ảnh hưởng nói trên của nền chính trị Ma-rốc đòi hỏi trước hết phải 
xác định được các mốc của tiến trình phát triển của vấn đề ngôn ngữ và văn hóa ở Ma-rốc, phải thử 
nghiệm xây dựng ngữ cảnh và các đánh giá về chất lượng và số lượng toàn diện xã hội Béc-be: lịch 
sử, hình thái phát triển, các lực lượng, các không gian, cộng đồng, làng xã, các vùng lãnh thổ, các hiệp 

hội, trường học; phải nghiên cứu các hiện tượng giao thoa văn hóa, đăng tải nhiều bài nghiên cứu, đặc 
biệt là các cuộc tranh luận công khai (I)…

Ngoài ra, việc nghiên cứu phạm vi ảnh hưởng của chính trị Ma-rốc còn yêu cầu phải xây dựng 
thành khái niệm lý thuyết trên cơ sở các nghiên cứu khoa học trong nước đã đạt đến độ chín muồi, phải 
nghiên cứu triển vọng và xây dựng lý thuyết về các vấn đề đang được đặt ra, phải tiến hành xem xét 
các xu hướng có liên quan đến quá trình hiện đại hóa thể chế trên quy mô rộng (II). 

Diễn tiến của vấn đề văn hóa

Theo thời gian, nghiên cứu về vấn đề Béc-be ở Ma-rốc đã diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. 
Về vấn đề Béc-be có rất nhiều câu chuyện liên quan xuất hiện trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo 
dục, kinh tế, xã hội. Vấn đề này được cảm nhận thông qua những con đường và lộ trình làm việc, 
nghiên cứu của các nhóm sáng lập, cảm thụ văn hóa, của các đảng phái chính trị cánh tả, chủ nghĩa 
dân túy, của phe chống đối hoặc thân Ả Rập, phi tôn giáo, hay Hồi giáo, và hiện nay là những ý kiến 
của các nhóm tán thành phương ngữ Ma-rốc. Vấn đề này cũng là chủ đề nghiên cứu của các cá nhân. 

Thời gian tập hợp các di sản 

Đầu tiên, đã có thời điểm xảy ra phong trào đấu tranh của những người muốn bảo vệ văn hóa và 
ngôn ngữ Béc-be, họ tiến hành thu thập các yếu tố di sản, văn hóa dân gian, truyện kể, bài hát… Nhận 
thức về Béc-be lúc đó không đạt đến trình độ và nội dung hiện tại của vấn đề này và điều này được 
minh chứng thông qua tên gọi của một trong những hiệp hội sáng lập theo ý tưởng đương thời về vấn 
đề Béc-be: ‘Hiệp hội nghiên cứu và trao đổi văn hóa Ma-rốc’ được thành lập vào nửa sau thập niên 60 
của thế kỷ trước đã từng là biểu tượng của phong trào này. 

Sau đó, phải kể đến các vấn đề liên quan đến những người sáng lập, những người kế nhiệm, những 
người tiếp nối xu hướng, các tổ chức, mạng lưới, hiệp hội địa phương… (10). Các vấn đề trên là 
nguyên nhân nảy sinh các cuộc tranh luận công khai rộng rãi và các hoạt động có ý nghĩa của các nhà 
đấu tranh: đó là hồi ức chính trị của các nhà hoạt động, là vấn đề công lý và sự quá độ công bằng theo 
cách nhìn đặc biệt của chủ nghĩa đa nguyên. Thực tế trên chỉ ra rằng tất cả các sáng kiến về vấn đề này 
đều được gắn vào quá trình dân chủ hóa, ổn định và hòa nhập toàn cầu. 

Từ việc tìm kiếm sự công nhận đến tự khẳng định, từ việc tìm kiếm sự công nhận chính thức 
đến quá trình hội nhập nhanh chóng vào các thể chế nhà nước. 

Phong trào đấu tranh Béc-be đã có đóng góp đáng kể trong việc đưa ra một tầm nhìn tổng thế về 
vấn đề Béc-be trong hình thái tổng quát của nó, bao gồm con người, lãnh thổ, lịch sử, ngôn ngữ, văn 
hóa, bản sắc, văn minh. Nó đã trải qua một quá trình tìm kiếm để được công nhận và tự khẳng định, từ 
đó có được sự công nhận chính thức và hội nhập nhanh chóng vào các thể chế nhà nước. 

Tùy theo từng hoàn cảnh, nó đã làm nảy sinh các quá trình nghiên cứu vốn đã bị lụi tàn trước kia. 
Đó là các vấn đề về nguồn gốc, sự hình thành, các nền tảng, các động lực, sự lớn mạnh, sự đối lập trong 
hệ thống và đôi khi ngoài hệ thống, sự chiếm đoạt, sự tích lũy, sự chia tách, sự bắt đầu và vượt qua... 
Không thể làm kinh tế từ ký ức về Béc-be. Khởi động các nghiên cứu, nhắc lại chặng đường và hành 
trình phát triển của nó là công việc nhận được nhiều sự quan tâm của giới chính trị Ma-rốc hiện nay. 
Trong nền văn hóa quốc gia, việc chịu trách nhiệm về yếu tố cấu thành cơ bản Béc-be - một yếu tố vẫn 
đang là vấn đề tranh luận, không thể là một mệnh lệnh tùy hứng hay không quan trọng. Từ nay, trách 
nhiệm này tạo nên một cấu trúc cụ thể của phần lớn các hoạt động trong lĩnh vực chính trị ở Ma-rốc. 

Ảnh hưởng của các nhân tố bên trong và bên ngoài đối với vị trí của thành tố Béc-be trong bối 
cảnh văn hóa và ngôn ngữ tổng thể của Ma-rốc

Trước đây, nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài đã đóng một vai trò nhất định trong việc làm cho 
người dân chưa có ý thức về tầm quan trọng của thành tố Béc-be trong bối cảnh văn hóa và ngôn ngữ 
chung của đất nước: chiến thắng và quyền bá chủ của những người theo chủ nghĩa dân tộc ở khắp nọi 
nơi trên đất nước, từ cấp trung ương đến địa phương, đôi khi đã được coi là tấm gương phản ánh ưu thế 
của chủ nghĩa tư sản dân tộc - những người thực hiện dự án xây dựng Nhà nước dân tộc độc lập trên 
cơ sở đặc tính vượt trội của ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập. 
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Sự thoái lui của phong trào theo chủ nghĩa dân tộc Ả Rập trên toàn khu vực Bắc Phi và Cận Đông 
sau thất bại của quân đội Ả Rập năm 1967 đã làm lung lay và suy yếu hệ tư tưởng Ả Rập. Hệ tư tưởng 
này đã nhường bước phần nào trước sự phát triển của tư tưởng Mác-xít, một thệ tư tưởng khác biệt 
được xây dựng từ những quan điểm mang tính phổ quát hơn. Trong giai đoạn này, phần lớn giới chính 
trị đều phủ nhận sự hiện hữu của vấn đề văn hóa/ngôn ngữ Béc-be. Giới chính trị lúc đó bao gồm nhà 
nước và các thể chế chính trị, các đảng phái chính trị, ngoại trừ Đảng Phong trào nhân dân. Giới tinh 
hoa Béc-be khi đó đã hoạt động và đã đúc kết thành một kho tàng riêng về lý luận và văn hóa. Họ phê 
phán các luận điểm mang tính chất dân tộc cục bộ ở trong nước cũng như khu vực, với lập luận rằng họ 
sát hơn với thực tiễn. Với mục đích đó, họ huy động các ngành khoa học xã hội khác nhau như: lịch sử, 
xã hội học, địa lý, nhân chủng học, ngôn ngữ học và nhiều ngành khách để chứng minh tính chất trung 
tâm của thành tố Béc-be trong việc xây dựng “bản sắc Ma-rốc” và bác bỏ một số quan điểm dù đã chọn 
lọc của chủ nghĩa dân tộc Ma-rốc cổ điển, song tất cả các quan điểm đó vẫn xoay quanh việc đề cao 
tính chính thống Ả Rập, hoặc đơn giản là bỏ qua yếu tố bản sắc đặc biệt làm nên tầm quan trọng của 
bộ phận Béc-be trong khung cảnh chung của Ma-rốc. Vì vậy, lịch sử cổ đại của đất nước đã được nhìn 
nhận theo một cách khác, để chứng minh rằng lịch sử Ma-rốc không chỉ bắt đầu cùng với sự xuất hiện 
của Hồi giáo (11). Thêm vào những nghiên cứu đã sẵn có, những nghiên cứu về truyền thống, hành vi 
ứng xử, thực tiễn xã hội còn chỉ ra mối liên kết bản sắc giữa các khu vực có liên quan như châu Phi, 
Do Thái, Ả Rập và Địa Trung Hải (12). 

Ba giai đoạn của quá trình xây dựng và phát triển ngôn ngữ / văn hóa ở Ma-rốc

Theo quan điểm của xã hội dân sự, quá trình xây dựng và phát triển ngôn ngữ / văn hóa bao gồm 
ba giai đoạn quan trọng sau: 

1) Giai đoạn thứ nhất có thể coi là một giai đoạn tìm kiếm sự công nhận và tự khẳng định. Nó 
được thể hiện qua việc nhấn mạnh bản sắc văn hóa dựa trên một số tiền đề như sau: Nhà nước có nhiệm 
vụ thúc đẩy sự phát triển của ngôn ngữ Béc-be và trang bị các phương tiện cần thiết để nâng cấp, quảng 
bá và sử dụng ngôn ngữ này (chúng ta chưa nói về việc «chính thức hóa») trong xã hội; cần thiết phải 
kiểm tra lại lịch sử của các sự kiện (13), các biểu tượng, hình ảnh, cách thức thể hiện, các khu vực được 
xác định mang «bản sắc Béc-be»; chấp nhận ý tưởng về tính đa dạng và tinh thần cởi mở như một yếu 
tố cấu thành của văn hóa Béc-be, đồng thời vẫn tôn trọng phong cách riêng của chúng (13a).

Về vấn đề tôn giáo, theo quan điểm đa ngôn ngữ và đa văn hóa nói trên, một loạt các xu hướng đã 
xuất hiện trong bối cảnh chủ nghĩa Hồi giáo phát triển: đối với một số nhà nghiên cứu, chủ nghĩa thế 
tục là một đặc điểm rõ rệt của văn hóa, của các hành vi ứng xử và cách thức tổ chức tập thể của xã hội 
Ma-rốc. Khung văn hóa Ma-rốc qua nhiều thế kỷ luôn khuyến khích sự đa dạng, sự khác biệt, sự dung 
hòa và tính tự chủ đối với các nhà chức trách tôn giáo và khuyến kích xu hướng muốn bảo vệ sự đa 
dạng này thông qua các cơ chế pháp lý và thể chế. Tuy nhiên, đối với một số nhà nghiên cứu khác, mối 
quan hệ với tôn giáo lại luôn được đặt ở vị trí trung tâm (14).

2) Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tìm kiếm sự công nhận chính thức với đặc điểm kêu gọi sự hiện 
thực hóa các yêu cầu và nguyện vọng về văn hóa và ngôn ngữ Béc-be vào các văn bản thể chế hiện 
hành; đặc biệt là sau thành công của bài phát biểu, các yêu cầu mà các nhà khởi xướng đưa ra đã được 
hiện thực hóa trong Hiến chương Agadir (15). Các nhà hoạt động ưu tú trong phong trào bảo vệ ngôn 
ngữ và văn hóa Béc-be đã tự tổ chức thành các hiệp hội quần chúng, các tổ chức quốc gia và khu 
vực mang tầm vóc quốc tế thông qua quan hệ với các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoặc các tổ chức 
quan trọng như Đại hội Béc-be toàn cầu, nơi tập hợp các tổ chức Béc-be ở khu vực Bắc Phi (Algeria, 
Tunisia, Libya, thậm chí cả Ai Cập), và rộng khắp mọi nơi (16).

Một bước tiến mới đã được thực hiện sau khi công bố Tuyên ngôn công nhận ngôn ngữ Béc-be ở 
Ma-rốc do nhà trí thức nổi tiếng, Mohamed Chafiq, giáo sư trường Cao đẳng Hoàng gia ký tên (17) và 
đồng ký tên là một nhóm bạn bè của ông, ngay sau khi Quốc vương Mohammed VI lên ngôi, trong bối 
cảnh các phong trào phản đối tái xuất hiện (18). Sáng kiến này dường như đã giúp tạo ra một động lực 
chưa từng thấy trên trường quốc gia. Được nhắc đến trong bài phát biểu của Quốc vương Ma-rốc tại 
Ajdir, Khénifra năm 2001, văn bản quan trọng trên đã đạt được sự công nhận trên phương diện chính 
trị về chủ quyền của tiếng Béc-be, coi nó là bộ phận cấu thành cơ bản của nền văn hóa quốc gia. Tiếp 
theo sau đó là việc thành lập Học viện nghiên cứu âm nhạc và điều phối âm thanh IRCAM, người điều 

hành ban đầu là nhà sáng lập học viện, nay đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Học Viện Hoàng gia về 
Văn hóa Béc-be (19).

Giai đoạn này được đánh dấu bởi sự tham gia của nhiều nhà hoạt động vì phong trào Béc-be trong 
các cơ quan nhà nước. Nhiều nhóm trước đây đã là một phần của phong trào đấu tranh cho Béc-be, 
đang vượt qua những rào cản về thể chế để tiến đến vị trí trung tâm của chính trị đất nước. Sự thay đổi 
này được coi là sự phát triển quan trọng vì sự cân bằng và ổn định của đất nước (20).

Vấn đề về sự đa dạng của ngôn ngữ và văn hóa, chủ yếu nói đến việc công nhận tính chất trung tâm 
của văn hóa và ngôn ngữ Ả Rập, lúc này hay lúc khác đã được nhiều đảng phái chính trị sử dụng (21). 
Hầu hết các tổ chức đã tiến hành xem xét lại ý tưởng và vị thế chính trị của họ đối với vấn đề này; ngay 
cả Đảng Istiqlal (tiền thân là Đảng Độc lập), với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa dân tộc, với xu hướng 
trọng sử dụng ngôn ngữ Ả Rập, trước đó đã từ chối công nhận ngôn ngữ Béc-be, nay cũng thừa nhận 
rằng đây là ngôn ngữ quốc gia. Lập trường của các đảng phái chính trị vẫn giữ ở mức như đã được đề 
cập đến trong bài phát biểu của Quốc vương tại Ajdir (22).

Trong giai đoạn thứ ba, xã hội và kinh tế dần trở thành chủ đề trọng tâm của các chương trình 
của những thành tố này

3) Giai đoạn thứ ba được bắt đầu bằng sự phát triển của phong trào hiệp hội. Sự tiến triển chậm 
chạp của phong trào ủng hộ ngôn ngữ và văn hóa Béc-be được thể hiện qua những việc làm như sau: 
Đây là một yếu tố mới trong hoạt động dân sự công khai, liên quan đến công việc của các hiệp hội 
địa phương và quốc gia, đến sự phối hợp và liên kết giữa các khu vực để tạo ra nhiều tổ chức chuyên 
nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ... Phạm vi hoạt động của phong trào văn hóa rộng lớn này đã mở rộng 
sang cả lĩnh vực kinh tế và xã hội. Các vấn đề xã hội và kinh tế dần dần trở thành nội dung trung tâm 
trong các chương trình của những tổ chức này, vì nhiều lý do: 

a) Bản thân yếu tố văn hóa dường như không đủ để gây dựng thành một phong trào xã hội, bởi các 
vấn đề kinh tế và xã hội có khả năng huy động tốt hơn các nguồn lực để giải quyết, nhất là trong bối 
cảnh các vấn đề này ngày càng trở nên nhạy cảm (23) ...

b) Một thành tố mới đã xuất hiện, đó là sự phát triển của các hiệp hội địa phương. Các tổ chức 
này đã thành công trong việc đáp ứng các nhu cầu hàng ngày của người dân, khác biệt hoàn toàn so 
với cách hoạt động của các hiệp hội truyền thống vốn bị giới hạn chỉ trong khuôn khổ văn hóa và ngôn 
ngữ. Thành tố mới này đã thành công trong việc cạnh tranh, thúc đẩy các tổ chức phải luôn chú trọng 
đến tầm quan trọng của các vấn đề xã hội và kinh tế.

c) Phong trào vì sự bình đẳng văn hóa được phát triển với sự hỗ trợ tài chính của các tổ chức quốc 
tế, trong đó có Liên Hợp Quốc, các tổ chức lớn và các tổ chức phi chính phủ quốc tế thông qua các 
thỏa thuận hợp tác và những thành tựu của công tác xã hội (24). Trong bối cảnh riêng của Ma-rốc, 
một điều rõ ràng là hoạt động dân sự nhằm thúc đẩy ngôn ngữ và văn hóa không thể chỉ cần đến sự 
tán thành của người dân (25).

Tác động của bối cảnh quốc tế và quốc gia: các quyền văn hóa giống như các quyền con người.

Để hiểu rõ hơn về sự phát triển các quyền văn hóa quốc gia và quốc tế cũng như các nội dung kinh 
tế, xã hội và ngôn ngữ của các quyền đó ở Ma-rốc, không nhất thiết phải nhắc lại bối cảnh quốc tế và 
quốc gia làm nảy sinh các quyền đó (26).

Việc bảo vệ và phát huy các quyền văn hóa và ngôn ngữ trên thế giới là một bước tiến mới trong 
bối cảnh Ma-rốc, nó tạo nên một thế hệ mới đầy sức mạnh để huy động lực lượng trong lĩnh vực chính 
trị và tạo nên bước phát triển mới trong lộ trình giải quyết vấn đề. Dường như rất khó nắm bắt được 
mức độ ảnh hưởng và nội dung của các quyền văn hóa trong nước nếu không gắn kết chúng với những 
bối cảnh chính trị thế giới rất đa dạng (27). Khoảnh khắc lịch sử của các quyền văn hóa và ngôn ngữ 
trên thế giới diễn ra từ năm 1965 đến 1975 có thể được coi là một thời điểm quan trọng về tác động của 
nó đối với các quyền ngôn ngữ và văn hóa trong nước.

Cuộc chiến tranh tháng 6 năm 1967 ở khu vực Ả Rập và những cuộc nổi dậy của thanh niên diễn 
ra ở nhiều nơi trên thế giới cuối những năm 1960 đã đóng vai trò xúc tác trong quá trình nảy sinh ý 
thức về ngôn ngữ và các quyền văn hóa, nhờ hoạt động hiệp hội hiệu quả đã tập trung vào các quyền 
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này, nhất là do các quyền này đã được khẳng định trong bối cảnh mang cùng danh nghĩa giống như các 
quyền con người khác (28).

Sau đó, từ những năm 1975 và 1976, các quyền này đã thúc đẩy đáng kể các quyền văn hóa trên 
phạm vi quốc tế (29). Điều này có thể dẫn đến việc tạo ra “các cuộc bình luận bên lề” của cuộc tranh 
luận công khai về vấn đề thời đại và đặc biệt là về kết quả của Hội nghị hợp tác và an ninh châu Âu lần 
thứ nhất vào năm 1975 với hai hiệp ước có hiệu lực vào năm 1976 và chính sách ưu tiên nhân quyền 
được thông qua bởi chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Carter, một chính sách có mục tiêu thúc 
đẩy dân chủ và các quyền con người. Bối cảnh đặc biệt này đã góp phần giúp đất nước trong các năm 
1979-1980 tham gia vào các hiệp ước quốc tế đã có từ năm 1966 (30).

Về tầm quan trọng của các quyền văn hóa mà Ma-rốc đang biết đến hiện nay cũng đã từng được 
nước này thấu hiểu ở một thời điểm khác. Đó là thời kỳ đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước và 
được đánh dấu bằng sự xuất hiện dày đặc của các hiệp hội nói chung và các hiệp hội văn hóa quốc gia 
nói riêng. Điều này diễn ra thông qua sự mở rộng tính chất “hiệp hội”, dẫn đến sự gia tăng ngày càng 
nhiều các yêu cầu của các tổ chức và sự định hướng vào yêu cầu công nhận ngôn ngữ Béc-be như một 
ngôn ngữ chính thức bên cạnh ngôn ngữ Ả Rập, cũng như việc thể chế hóa ngôn ngữ trong hệ thống 
giáo dục, truyền thông, quản trị, tư pháp và các hệ thống khác (31) ...

Triển vọng chính trị của vấn đề đa văn hóa ở Ma-rốc

Việc quản lý của hệ thống chính trị liên quan đến vấn đề đa ngôn ngữ và đa văn hóa đã được đề 
xuất tái xây dựng dựa trên các cơ sở pháp lý, hợp pháp và công bằng từ một sự quản lý vốn đã tồn tại 
một phần và không chính thức trên thực tế. Việc quản lý này tập trung vào các điều kiện nhằm thể chế 
hóa xu hướng cân bằng trong một Nhà nước đã quyết tâm phát triển trong lĩnh vực này theo hướng cởi 
mở hơn, “tự do hóa” và công bằng trong cách ứng xử đối với các vấn đề văn hóa và ngôn ngữ của cùng 
một Nhà nước. Trong khi đó, xã hội Ma-rốc đã trải qua giai đoạn khẳng định và tự nhiên hóa bản chất 
của sự đa văn hóa và đa ngôn ngữ, cả về mặt cách thức nắm bắt lẫn điều chỉnh, phát triển và dự đoán.

Bản sắc cá nhân được gọt giũa tốt hơn trong sự cởi mở, công bằng và tôn trọng người khác

Việc xây dựng văn hóa xuất phát từ việc lưu giữ trong bộ nhớ bản sắc đầy đủ của tất cả các bộ phận 
cấu thành của một quốc gia là một nhiệm vụ lớn lao. Ý tưởng cho rằng bản sắc cá nhân được gọt giũa 
tốt nhất trong sự cởi mở, công bằng và tôn trọng đã tìm được hướng đi của mình. Khi những cá nhân 
sống trong cùng một xã hội cảm thấy càng có khả năng hòa nhập và tự khẳng định trong xã hội thì nhà 
nước càng tập hợp được nhiều người dân xung quanh một dự án chung của xã hội. Dường như đang 
tồn tại một mối liên kết chặt chẽ và sự định hướng lẫn nhau giữa cơ chế nhận diện các công dân và việc 
quản lý cách thể hiện khác nhau của họ trong xã hội.

Trong những hoàn cảnh khác, vấn đề bản sắc được coi là kết quả của một cuộc khủng hoảng từ bên 
ngoài, mang tính chất kinh tế, xã hội hoặc chính trị. Trong điều kiện như vậy, bản sắc được coi như là 
một khía cạnh cần bảo tồn. Trong trường hợp của Ma-rốc, việc xác định bản sắc kéo dài hơn do nằm 
trong bối cảnh hòa giải giữa văn hóa chủ đạo và văn hóa ngoại lai.

Nhà nước đã áp dụng hai cách thức: trong một thời gian dài và rất thường xuyên, dựa trên truyền 
thống đấu tranh chống thực dân của phong trào theo chủ nghĩa dân tộc, Nhà nước đã có các hoạt động 
phòng vệ bằng việc coi các phong trào đấu tranh về quyền văn hóa như những rủi ro tiềm ẩn đối với 
sự đoàn kết dân tộc. Song song với việc đó, Nhà nước cũng nhìn nhận lại các quan điểm nền tảng của 
mình và chấp nhận “việc xem xét lại chúng theo tinh thần xây dựng một dự án xã hội và thực hiện nó 
bằng phương pháp đối thoại, đàm phán và công nhận. Nhà nước đã xem xét lại vấn đề bản sắc dân tộc 
theo quan điểm nhìn nhận, đánh giá nó từ các khía cạnh khác nhau chứ không phải là e sợ vấn đề này. 

Chính sách quản lý sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ đã được đồng thuận chấp nhận là điều 
kiện của một dự án xã hội và tính chính thống của nhà nước.

Việc thiết lập chủ nghĩa đa văn hóa và quản lý theo quan điểm có sự đồng thuận để đảm bảo quá 
trình hội nhập của nó vào hệ thống xã hội tổng thể là con đường cần phải đi tới. Kinh nghiệm của  
Ma-rốc cho thấy rằng nhà nước không thể đề xuất một dự án xã hội và một khuôn khổ chính trị nếu 
không có trước đó một chính sách quản lý sự đa dạng văn hóa nhằm chuyển đổi nền văn hóa cộng đồng 

chung theo hướng cởi mở và có khả năng hội nhập (32).

Từ đó, cần xem xét các mô hình đã biết để xác định các đặc điểm cụ thể của kinh nghiệm Ma-rốc 
trong vấn đề đa văn hóa và sự phát triển hợp lý của nó. Trong số các mô hình có cấu trúc chặt chẽ nhất, 
đã có những mô hình được phát triển bởi các quốc gia đã áp dụng các kinh nghiệm về đa văn hóa, trong 
đó mỗi quốc gia đều có cách quản lý riêng. Những mô hình kéo theo các căng thẳng xã hội có thể được 
khắc phục bằng chính sách hướng sự tập trung vào các trao đổi văn hóa lẫn nhau (33).

Cần xem xét các mô hình đã biết để có thể hiểu rõ hơn về các rối loạn trong hoạt động của chúng, ví 
dụ như vấn đề giao tiếp giữa các cá nhân thuộc các nền văn hóa khác nhau. Sự khoan dung là điều kiện 
chưa đủ bởi vì nó dựa vào những điểm tách biệt đối với người khác để hiểu được sự khác biệt. Do tôn 
trọng, những người đối thoại tỏ ra họ bình đẳng và yêu cầu của một trong số họ được coi là yêu cầu hợp 
pháp, song sự hài lòng đối với yêu cầu đó lại vượt quá mức thích hợp hoặc mức ưu tiên đặc biệt (34).

Kinh nghiệm Ma-rốc mang đặc điểm tổng hợp

Việc tìm hiểu nhiều kinh nghiệm khác nhau cho phép nắm bắt được tình hình thực tiễn ở Ma-rốc. 
Điều này phản ánh một quá trình mở rộng, một chiến lược tổng hợp, bao hàm các yếu tố khác nhau 
đã được đề cập ở trên cùng với đặc điểm đa ngôn ngữ mà trong đó mỗi thành phần cấu tạo đều có các 
chức năng khác nhau... (35).

Nhà nước là trung tâm điều tiết

Tất cả đều cho thấy, Nhà nước đang tiến hành xây dựng một nền văn hóa cộng đồng chung, điều 
này có nghĩa sự công nhận văn hóa thông qua văn hóa và việc xây dựng văn hóa bằng công cụ chính 
trị tạo ra khả năng biến đổi hợp pháp môi trường xã hội của nó. Vai trò của nhà nước là trung tâm điều 
tiết dựa trên cách tiếp cận công bằng đối với tất cả các công dân. Nhà nước đề xuất phương thức tập 
hợp công dân trong tình huống có các yêu cầu của họ về ngôn ngữ và văn hóa, không xem đó là âm 
mưu từ nước ngoài hoặc chính sách tiêu chuẩn hóa, đồng nhất hóa hoặc xóa bỏ sự khác biệt. Trong bối 
cảnh toàn cầu hóa, nhà nước dựa trên sự đồng thuận của đại đa số, dựa trên sự đồng thuận quốc gia về 
những khác biệt đang được đặt ra. (36)

Việc chính thức hóa ngôn ngữ Béc-be và các yêu cầu hỗ trợ vẫn còn mạnh mẽ

Mặc dù một giai đoạn mới trong quá trình giải quyết vấn đề văn hóa và ngôn ngữ đã được bắt đầu 
kể từ khi vấn đề này được chính thức đưa vào Hiến pháp năm 2011, một thời điểm dường như tương 
ứng với những kỳ vọng được tạo ra bởi bối cảnh hiện tại. Ngay cả sau khi đã chính thức hóa ngôn ngữ 
Béc-be, các yêu cầu hỗ trợ vẫn còn mạnh mẽ: sự can thiệp của cộng đồng vẫn cần thiết để có thể thực 
hiện được những điều mà các thành viên thuộc số đông mong muốn và có thể tiến hành mà không gặp 
khó khăn khi thực hiện các dịch vụ khác nhau (công lý, trợ cấp xã hội, y tế ...) (37) ... Chương trình 
giảng dạy là một trong những trụ cột mà quản lý đa văn hóa tập trung đặc biệt vào các vấn đề về cấu 
trúc liên quan đến giáo dục (xem xét lại chương trình giảng dạy phổ thông). Văn hóa, nơi mà yêu cầu 
công nhận sự đóng góp văn hóa và chính trị của nền văn hóa trước kia bị coi là bên lề, thì hiện nay 
được thể hiện rõ ràng hơn.

Việc xóa bỏ các yêu cầu văn hóa và ngôn ngữ thường được coi là lựa chọn có thể thực hiện như 
đối với những lựa chọn khác.

Tư duy để một ngôn ngữ tương ứng với một lãnh thổ đã lỗi thời. Việc xóa bỏ các yêu cầu về văn 
hóa và ngôn ngữ thường được coi là có thể thực hiện như đối với các yêu cầu khác. Nhiều người dựa 
vào quyền được hưởng lợi từ các dịch vụ công trong việc sử dụng một ngôn ngữ xác định để xóa bỏ 
mọi yêu cầu về ngôn ngữ và văn hóa, chuyển đổi các yêu cầu đó thành công cụ hội nhập quốc gia. Sự 
“đa văn hóa” này là nhằm tách biệt ngôn ngữ và văn hóa của một vùng lãnh thổ ra riêng rẽ (38).

Đấu tranh chống phân biệt đối xử, bất công có nghĩa là cố gắng thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và 
công bằng của các cá nhân và cộng đồng khác nhau đã được luật định vào đời sống quốc gia trên lĩnh 
vực các quyền văn hóa. Các giả thiết được đưa ra đều nói về khả năng tìm kiếm sự công bằng trong 
ngôn ngữ và văn hóa về mặt thuật ngữ (phân biệt đối xử, bắt kịp, loại bỏ sự sáo rỗng, kích hoạt / tạo ra 
động lực). Các phương pháp hòa giải, tiếp nối và khắc phục được thực hiện để không gây ảnh hưởng 
đến mặt bằng chung, đến quá trình hội nhập quốc gia trong khi vẫn tiếp tục gia tăng sự gắn kết xã hội. 
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Cũng như thế, các yêu cầu chính trị gắn liền với «chủ nghĩa đa văn hóa» đã tập trung vào việc điều 
chỉnh sự bất công đối với các thành viên của các nhóm mà văn hóa và ngôn ngữ của họ không được coi 
sống động, và người ta thỏa mãn với việc làm này. Mối quan hệ sâu sắc nhất giữa chủ nghĩa dân tộc và 
sự biến thiên của chủ nghĩa đa văn hóa nằm ở cấp độ này.

Việc thông qua “ngôn ngữ phổ biến của công dân”

Việc công bố những bất bình đẳng về mặt cấu trúc giữa các nhóm xã hội là không đủ để xây dựng 
một liên minh đa số, sẵn sàng giảm bớt và vượt qua các bất bình đẳng đó bằng việc chấp nhận “ngôn 
ngữ phổ biết của công dân” và sử dụng “các nguồn văn hóa chung nhằm tìm ra các nguyên tắc, để từ 
đó có thể hoạch định ra các yêu cầu của nhóm trong một bối cảnh rộng hơn “. Những người ủng hộ chủ 
nghĩa đa văn hóa kêu gọi công lý dành cho các thành viên đa số. Dường như những người đó làm suy 
yếu nguyên nhân của vấn đề, khi khuyến khích những người thiểu số bị ức hiếp “từ chối đưa ra phần 
bản sắc của riêng họ đã làm cho họ cũng trở thành một cộng đồng như đại đa số”, đồng thời xếp loại 
họ thuộc những người “đa văn hóa cấp tiến” (39).

Bản sắc dân tộc là thứ duy nhất có thể tạo ra cảm giác cùng thuộc về, trên cơ sở đó sẽ xây dựng dự 
án chống phân biệt đối xử, và rộng hơn nữa là sẽ thúc đẩy công bằng xã hội. Có thể hiểu được trong 
những điều kiện này, tại sao những người ủng hộ “chủ nghĩa đa văn hóa” thường xuyên từ bỏ việc chỉ 
ra tính chất đồng hóa và áp bức của chủ nghĩa dân tộc. Họ làm điều đó đôi khi là do chiến lược đấu 
tranh.

Tính chất không thể tách rời giữa bản sắc và sự công nhận

Hơn nữa, thông qua cách thức quản lý đa văn hóa mới của Ma-rốc mở ra triển vọng rằng sự công 
nhận sẽ được coi như một yếu tố quan trọng của các chính sách công có tính khả thi trong lĩnh vực này. 
Nó hướng đến mục tiêu thiết lập một sự cân bằng gắn kết giữa sự tôn trọng các điểm khác biệt với sự 
tôn trọng các quyền và các giá trị phổ quát. Nó tập trung vào những vấn đề căng thẳng nảy sinh từ các 
mối quan hệ liên văn hóa và điều kiện kinh tế xã hội của các nhóm đấu tranh đòi sự công bằng trong 
văn hóa và ngôn ngữ. Bản sắc và sự công nhận dường như không thể tách rời nhau. Tính chất xác định 
trong sự công nhận của người khác giải thích bản sắc của một người hoặc một nhóm người có liên quan 
như thế nào đến nhận thức mà mọi người, hay xã hội nói chung có được về con người hay nhóm người 
đó. Khi chúng ta phủ nhận hoặc chê bai bản sắc văn hóa của một nhóm, chúng ta sẽ gây ảnh hưởng 
đến việc nhìn nhận của cả xã hội đối với nhóm đó. Không công nhận có nghĩa là khinh miệt, hận hù 
hay phủ nhận người đó. Sự công nhận là một nhu cầu quan trọng của con người, nó đề cập đến nguyên 
tắc của phẩm giá: mọi người đều có quyền về phẩm giá và sự công nhận, điều này chỉ có thể thực hiện 
được trong bối cảnh dân chủ và bình đẳng.
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lập của các di sản, sự bất đồng văn hóa. Các cá nhân trong cùng một xã hội có thể khác biệt. 
Do vậy, một phần của mục tiêu chính sách quản lý đa văn hóa là đảm bảo sự điều tiết bản sắc 
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và tạo nên điều kiện tiên quyết trên bình diện xã hội…thúc đẩy sự thể hiện đa dạng văn hóa 
trong phạm vi một cộng đồng chung. Chính sách phải nhằm tránh sự phân chia thứ bậc của các 
nền văn hóa. Biểu hiện khác biệt không ảnh hưởng đến các quyền và tự do mà nhà nước đã quy 
định.

35. Bài báo về ngôn ngữ trong ấn phẩm của tập thể tác giả

36. (Thierry Hentsch).

37. Trong những tình huống được nhiều người biết, các bước tiến hành là để giáo viên có được 
nền tảng tri thức cần thiết, cho phép họ tham gia vào quá trình đào tạo nhiều công cụ thực hành 
nhằm làm cho sự đa văn hoá có thể tránh được các xung đột có thể xảy ra và tạo nên một bầu 
không khí thuận lợi cho giao tiếp đa văn hóa. Giáo viên phải thiết lập một mô hình cho học sinh 
của mình từ khi còn nhỏ. Cần phải đưa các nội dung về quốc tế và liên văn hóa vào các môn 
học được giảng dạy tại trường: giới thiệu các nhà trí thức có nguồn gốc xuất thân khác nhau, 
các tác phẩm của họ, bối cảnh bài viết trong các tài liệu giảng dạy: văn học, chính trị, lịch sử, 
toán học v.v. Điều này cho phép phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng giữa các ngôn ngữ 
và văn hóa của đất nước, thúc đẩy sự đóng góp của các nền văn hóa khác nhau, thúc đẩy nền 
giáo dục dân sự. 

38.   

 

 

     

39. “Tình hình ngôn ngữ ở Ma-rốc: Những thách thức trong việc quản lý sự khác biệt” bằng tiếng 
Ả Rập trong “Văn học Bắc Phi và so sánh, n° 9, Tài liệu về tính đa đạng trong ngôn ngữ và văn 
hóa ở Ma rốc, trang 33-44. 2014. 

هساراث العلن  33حكاهت التعدد اللغىي والثمافً بالوغرب : هي الجهىٌت االدارٌت الى الجهىٌت الثمافٍت واللغىٌت فً هؤلف 
والحٍاة : فً التأسٍس وااللتزام. العلىم االجتواعٍت والتفكٍر فً لضاٌا:  لألستاذ عبد هللا ساعف، التكرٌن الجواعً، الدولت، 

الجهىٌت وتحدي الىطٌٍت  REMAPP -- وسعٍد بٌٍس الوجلت الوغربٍت للسٍاساث العوىهٍت تٌسٍك حسي طارق -السٍاساث،
الدٌومراطٍت و حمىق االًساى  2012/ 20عدد  204/222،الهىٌت و رهاًاث الوغرب فً الثمافً والتٌىع اللغىي، ص: 

 2010، 97-21أشغال ًدوة الرباط ص  هٌشىراث الوحلٍت الدهمراطٍت ورهاًاث الثمافت الىاسعت سؤالدراساث هركز 
Xem thêm De Bennis, Said, "Thực hiện mô hình đa dạng ở Morocco: Hướng tới lãnh thổ văn 
hóa và ngôn ngữ" trong George Grigore and Gabriel Bițună (eds.), Arabic Varieties : Far and 
Wide. Proceedings of the 11th International Conference of AIDA – Bucharest, 2015.Bucharest: 
Editura Universității din București. 2016. (ISBN 978-606-16-0709-9) pp. 119- 126. 
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Cutural Diversity and National Unit: 
Experiences from Vietnam 
Prof. Dr. Le Hong Ly
Editor-in-Chief of Folk Culture
Vietnam Academy of Social Sciences, Institute of Culture 
Studies 

Vietnam is a nation with 54 ethnicities living together across the 
S-shaped country. Just the coexistence of many ethnicities in a country 
for the long history is seen as the diversity because every ethnicity has its 
own culture. Similarly, as most of nations in the world, especially in the 
Southeast Asia, Vietnam has the domination of people who are Vietnamese 
(called Kinh people) - the main subject as same as Thai people in Thailand, 
Lao people in Lao, Khmer people in Cambodia, Malayan in Malaysia… 
The role of main group of people always dominates and influences on 
the others, Vietnamese people are one of these blindly following this 
rule. However, apart from main groups of people in the other nations, 
Vietnamese people are rather open-minded and easy to acquire different 
cultures flexibly and comfortably, not extremely and disadvantageouly, for 
example its acculturation of exotic religions like Confucianism, Buddhism, 
Taoism and then Catholicism and others… Customs, ways of cooking, 
house architecture, tools, languages and cuisines… of different ethnicities 
living in Vietnam are comfortably acquired by Vietnamese people without 
discrimination. That’s resulted from Vietnamese history of often resistance 
against foreign invaders and protection of national sovereignty therefore, 
the national unity is very essential to converge into strength to gain 
victory against foreign invaders who are more powerful than us. In the 
first legends of the national formation like the legend of “a pouch of one 
hundred eggs” by Lac Long Quan “the Dragon Lord of Lac” and Au Co 
“the Fairy”, it’s shown the national diversity. And then, the feudal dynasties 
were thorough to implement policies of national solidarity in the united 
nation. The history is proven that Tran dynasty used the chieftains of Tay’s 
tribes, the brothers of Ha Dac and Ha Chuong for fighting against the Yuan 
Mongol army who ruled notoriously across Asia and Europea, but seriously 
defeated by Vietnamese people in 1285. The Tran Emperor gave the Prince 
Huyen Tran in marriage with the King of Champa, Che Man in 1306 as the 
political marriage for expanding land as well as forming solidarity among 
ethnicities. In the history, it told when Tran Nhat Duat met with the chieftain 
of Da Giang, the mountainous area of Northwestern Vietnam, Trinh Giac 
Mat, he used the tribal language and applied custom of “eating by hand 
and drinking by nose” making Giac Mat so suprised and respected that he 
accompanied with his great family to come to Tran Nhat Duat’s military 
camp to surrender themselves to the Tran dynasty. Vietnamese people 
always take advantages of using culture to win the hearts of ethnicities 
and national solidarity for resistances against foreign invaders including 
French and American ones later and gained great victories in the history. 
From the aspect of politics, it’s just the exploitation of cultural diversity for 
resistance against foreign invaders and national unity. 

From the aspect of military, cultural diversity is the remarkable one 
in Vietnamese wars. For instances, Ngo Quyen took advantages of up and 
dowm tide to order beds of stakes to be planted under the water of Bach 
Dang to destroy the Yuan Mongol warships. Ha Dac and Ha Chuong, two 
chieftains of Tay’s tribe applied their knowledges to fight against enemies 
such as: to make big effigies by carving the statues out of big trees and 
hung big arrows making them so anxious, puzzled and losing their fighting 
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wills that they imaged the gaints lived there. During the resistances against 
French and American invaders, the mountainous ethnic people in the 
North Truong Son of the Central Highland used their knowledges to create 
poisoned arrows, blind ditches, forests, mountains, rivers and hornet bee’s 
nests to fight them suddenly. 

Cultural diversity is the cultural heritage which is the most prominent in 
Vietnamese culture. These are the cultural aspects related to livings, rituals, 
house buildings, folks, cuisines, folk knowledges, languages, cultural 
festivals like Tet holiday, games … of all ethnicities which are always 
in exchange with each other when they live together. Vietnamese people 
participate into the cultural activities of Tay, Thai and Mong ethnic groups 
or others in different areas across the country. Otherwise, they take part 
into the festivals of Vietnamese people who live near them. They exchange 
and purchase the different cultural products like hand-made goods, fine 
arts, production tools… In the places where ethnicities live unseperatedly 
or next to each other, they are together to hold parties of eating and playing 
peacefully and comfortably in the occasion of Tet holiday, summer or events 
of every ethnic group. The knowledges of folk cures and productions, for 
example the system of irrigation with cannals built to conduct water into 
the fields of Thai ethnic people… are shared with each other to protect 
health, develop production, protect water sources and forests. The cultural 
beauty and goodness of one ethnic group like language, way of living, house 
building and production are learnt by the other nations so that, sometimes 
it’s very difficult to discover the differences of every national identity. For 
example, many Thai’s cultural aspects are as similar as Kho Mu’s ones in 
the Northern mountainous area of Vietnam and others in different regions 
of Vietnam. 

However, after 1954 resulting by some mechanic and dogmatic 
perspectives of application for Marxism and the Cultural Revolution 
of socialist countries, by infantile, catgorized and mechanic thinkings 
to expect to quicky progress into socialism with an advanced culture, 
abolishing outdated evil customs of feudal culture, Vietnam made some 
mistakes in the period of 1954 to 1986 prior to the Renovation. Although 
the policy makers who had good willings, they were so innocent to think 
that application for new culture was to liberate backwardness of nations 
and bring civilization for them. They wished the highland people to catch 
up with lowland ones considering the cultures of ethnic groups as similar 
as Vietnamese and Vietnamese culture towards the Western civilization. 
Therefore, they abolished relics, festivals and beliefs of not only ethnicities 
but also Vietnamese people. The tangible and intangible cultural heritages 
currently renowned by the world like Hung Kings Worship Religion, 
Cultural Space of Gong in Central Highland, Giong Festival, Viet Beliefs 
in Mother Goddesses of Three Realms, Ca Tru (ceremonial signing) … 
used to be forbidened or limited to carry out. Many intangible cultures of 
ethnicities like Then of Tay, Nung, Mo, Muong ethnic groups, “leaving the 
tomb” ceremony, buffalo eating of the Central Highland people, religions 
of Cham and Khmer people … also used to be limited. The folk music 
used to be plentiful and diversified, every ethnic group had its own rhythm 
and ligature but were forced into the Western stave with 07 musical notes 
seen as being standardized and identified in the same pattern losing musical 
diversity of every nation. 

In conclusion, it’s possible to say that in the period of Vietnam called 
“bureaucracy age” the cultural diversity wasn’t much respected resulting in 
destroying some tangible cultural heritages, especially intangible ones of 
Vietnamese national cultures. That’s rather regrettable. 
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After the Renovation, the Communist Party and State of Vietnam have 
recognized the mistakes, so that they had the fundamental adjustments 
by its resolutions and policies. The most significant one is the 5th Central 
Resolution of the Communist’s Party (the 8th tenure) (1998) with the 
main point-view of the Party’s cultural leading on “Vietnamese culture 
is the united culture that is diverse in the community of Vietnamese 
enthnicities”. And then, the Law on cultural heritage No 28/2001/QH 
dated on 29/06/2001 of the National Assembly had been come into effect 
since 01/01/2001which was modified, supplemented and approved by the 
12th National Assembly of Socialist Republic of Vietnam (the 5th tenure) 
in 18/06/2009. These are the legal documents to facilitate development of 
cultural diversity in Vietnam which are more firmly in this period when 
the General Assembly of UNESCO issued the universal declaration on 
cultural diversity with the attendences of 188 countries which have signed 
and comfirmed that “cultural diversity is as necessary for humankind as 
biodiversity is for nature”. Diversity is the human common heritage. It’s 
reaffirmed when the General Conference of UNESCO was held up at its 
33rdsession in 09/12/2005 and signed the “Convention on the Protection 
and Promotion of the Diversity of Cultural Expression” (shortly named 
the Convention on Cultural Diversity). Thanks to the Declaration and 
Convention, the policies of Vietnam have been further and further affirmed 
the necessarity of protection and promotion of Vietnamese cultural 
diversity. 

That’s why since 1990s, most of cultural heritages of all enthnicities 
living across the country of Vietnam have been restored. These are sum up 
as follows: 

1. The number of folk festivals of ethnicities is getting more and more. 
There are more than 7,000 folk festivals of every ethnicity.

2. The heritages of folk music and art used to be lost in oblivion but 
now are restored such as songs of a strolling blind musician, ceremonial 
songs, Then’s songs, Gongs of the Central Highland, ceremonial folk songs 
of every nation, ceremonial dances…

3. The folk beliefs and customs like Viet Beliefs in Mother Goddesses, 
Chinese-Vietnamese Beliefs in Mazu (Sea Goddess), Then’s ceremony of 
Tay and Nung ethnic groups, buffalo eating of the Central Highland people, 
folk beliefs of Cham and Khmer people…

4. The handicrafts of different ethnicities are restored. 

5. The cuisines of ethnicities of three main regions including the North, 
the Center and the South from the lowland areas to highland areas are 
absolutely discovered, especially food safety and trend of anti-overweight 
eating are popular when tourism in Vietnam has more and more developed. 
Food of Vietnamese and other ethnic people have the effect of anti-
overweight. So it’s not surprised that there are a lot of beloved restaurants 
of Vietnamese people in many Western countries. 

6. The local knowledges in using herbs, benefits from forests and others 
are also exploited. For instance, when tourists visit Sapa, they have a 
chance to be served herb bath of Dao ethnic people which is very good for 
health as same as mud bath and hot spring located across the country that 
are very attractive for tourists. 

It’s possible to say that cultural diversity has been never restored as 
strongly as the recent years in Vietnam. Sometimes, it’s so strong and 
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plentiful that the press comment on its over-recovery. Especially when 
economy develops, the living standard improves, people have more 
opportunities to enrich their knowledges and discover and relax, tourism 
is getting developed strongly resulting in increasing demands of cultural 
tourism development, more and more exploitation of cultural diversity 
of ethnicities. For example, when tourists visit the ethnic groups in the 
Northwest mountainous areas, apart from relaxing, admiring at natural 
landscapes and enjoying fresh air, they are interested in buying brocades 
and handicrafts of Mong, Dao ethnic people as well as enjoying their special 
kinds of food and participating into their cultural practices like games, 
festivals and beliefs… It’s the most significant to say that all diversities 
and richnesses of every ethnic group living across the country are always 
encouraged and make favor of development and their creativities are also 
warmly accepted without any discrimination or seperation. That’s the 
popular phenomenon in Vietnamese current culture. Moreover, thanks 
to exploiting and taking part into the cultural diversity, ethnicities living 
in a region and a nation have their chances to be closer with each other, 
mutual understand and interact to build up solidarity for the national unity. 
It’s possible to say that the national unity by culture is the firmest and 
sustainable for a nation, especially one of national diversity. That’s the 
cultural diversity for national unity. 

At the same time, it’s possible to say that we have undergone the difficult 
ages and had to pay the rather expensive price for these achievements. In 
the fact of Vietnamese cultural diversity, it’s been learnt some experiences 
as follows: 

1. Firstly, the awarness of local and central governments in the role of 
cultural diversity is the essential and unchanged demand of a nation and 
locality.

2. It must have the policies of preserving, bringing into play and 
encouraging the cultural diversity of all ethnic communities living across 
a nation. 

3. It must respect for choices of every ethnic group about their own 
culture and encourage their cultural values for development. 

4. It must avoid imposing and preconceiving the different cultures. 
If it happens problems, it must research and dialogue and compromise 
with each other to find out the best solution which have benefits for both 
preventing from conflicts. 

5. It mustn’t apply administrative methods to impose and forbid one 
cultural practice which is considered as offensive one by the others, not 
having benefits of a nation and community. 

6. It must stimulate the national prides on their cultural products 
descended from one generation to other generation to become the cultural 
values belonging to not only themselves but also the country of Vietnam, 
therefore they must be aware of protecting, preserving and bringing into 
play these in the context of globalization and international integration 
nowadays. 

7. The State must make the appropriate policies to preserve the cultural 
heritages, particularly some heritages which are in danger of being lost. 
It must have the suitable policy for the folk craftsmen who are the living 
treasures of humankind in order to encourage them to transmit their skills 
of handicraft for younger generations because they take the cultural assets 
of a nation and the world with themselves when they pass away. It must 
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have appropriate policy to support and train the scare handicrafts which 
is very difficult to be existed in the market mechanism. It must invest to 
research the cultural heritages of ethnicities carefully, scientifically and 
systemically. Recently, the State’s projects on investigating, collecting 
and translating epics of the Central Highland or the National targeted 
programmes on culture have gained the significant achievements which are 
necessary to be continued. 

8. It must educate the staff of ethnicities about culture so that they 
acquire the background knowledges of management and preservation of 
cultural values as well as diversity of their nations. 

9. It must have the exchange, acculturation and international 
cooperation in the area of protection and promotion of cultural diversity 
among countries, between nations and international organizations, 
multinational corporations in order to exploit and bring into play the 
cultural values of different countries and those who have inter and 
transnational ethnicities to fully exploit their cultural values. These works 
are rather significant when the globalization is popular all over the world 
making all nations closer and closer but creating diversity of each typical 
nation. 

The international seminar today is one of evidences. In conclusion, 
I would like to repeat the UNESCO’s Convention on protection and 
promotion of the diversity of cultural expressions in 2005 being 
aware that “cultural diversity creates a rich and varied world, which 
increases the range of choices and nurtures human capacities and 
values, and therefore is a mainspring for sustainable development for 
communities, peoples and nations”. 
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Đa dạng văn hóa và sự thống nhất dân tộc- những trải nghiệm từ Việt Nam

GS. TS. Lê Hồng Lý

Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH VN

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên dải đất hình chữ 
S. Bản thân số lượng dân tộc tồn tại trên đất nước này suốt trong chiều dài lịch sử đã là sự đa dạng, bởi 
vì mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa khác nhau. Giống như hầu hết các quốc gia đa dân tộc trên thế 
giới và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, trong nước Việt Nam cũng có một tộc người chiếm đa số, 
đó là người Việt (hay Kinh) và tộc người đó là chủ thể như người Thái ở Thái Lan, người Lào ở Lào, 
người Khơ Me ở Campuchia, người Mã Lai ở Malaysia…. Vai trò của tộc người chủ thể nhìn chung 
luôn có ý ưu thế và ảnh hưởng lên các tộc người khác, người Việt cũng không nằm ngoài quy luật này. 
Tuy nhiên, khác với một số tộc người ở quốc gia khác, người Việt là một tộc người khá cởi mở, luôn 
dễ dàng tiếp thu các nền văn hóa khác một cách hết sức linh hoạt và thoải mái, không cực đoan, yếm 
thế, chẳng hạn như việc tiếp thu các tôn giáo ngoại lai Nho, Phật, Lão và sau này là công giáo cùng 
những tôn giáo khác. Đối với các tộc người cùng chung sống trên đất Việt Nam thì những phong tục 
tập quán, cách thức làm ăn, kiến trúc nhà cửa, công cụ, ngôn ngữ, ẩm thực v.v…. của các tộc người 
này đều được người Việt tiếp thu một cách thoải mái không có sự kì thị. Lý do này có thể do hoàn cảnh 
lịch sử của Việt Nam luôn đứng trước những thách thức về bảo vệ chủ quyền đất nước, cho nên việc 
đoàn kết tất cả các tộc người trong lãnh thổ quốc gia để tạo thành một sức mạnh mới có thể đánh thắng 
được những kẻ thù xâm lược mạnh hơn gấp bội trở nên nhu cần cần thiết hơn bao giờ hết. Vì thế ngay 
từ trong những truyền thuyết đầu tiên về việc hình thành quốc gia đã thể hiện điều đó với truyền thuyết 
bọc trăm trứng, Lạc Long Quân-Âu Cơ như sự lý giải về một quốc gia đa dân tộc. Sau này, các triều đại 
phong kiến đã triệt để thực hiện chính sách đoàn kết các dân tộc trong một quốc gia thống nhất. Những 
sự kiện lịch sử như việc nhà Trần dùng một tù trưởng người Tày chống giặc Nguyên Mông vào năm 
1285, đó là anh em Hà Đặc, Hà Chương dẫn đến chiến thắng quân Nguyên Mông, một đội quân tung 
hoành khét tiếng khắp Á Âu nhưng lại bị người dân Đại Việt đánh bại. Hay việc vua Trần gả công chúa 
Huyền Trân cho Quốc vương Chiêm Thành là Chế Mân vào năm 1306 như một cuộc hôn nhân chính 
trị, một mặt mở rộng bờ cõi, mặt khác tạo ra sự đoàn kết bang giao với các dân tộc. Lịch sử còn ghi 
những sự kiện Trần Nhật Duật giao tiếp với một vị tù trưởng vùng Đà Giang (miền núi phía Tây Bắc 
Việt Nam) là Trịnh Giác Mật bằng chính ngôn ngữ và theo đúng phong tục của tộc người này là “ăn 
bằng tay, uống bằng mũi” đúng như phong tục của họ nên đã làm cho Giác Mật vô cùng kinh ngạc và 
nể phục mà đem cả gia thuộc đến doanh trại Trần Nhật Duật xin hàng phục triều đình nhà Trần. Dùng 
văn hóa để thu phục các dân tộc, tư tưởng đoàn kết các dân tộc nhằm phục vụ cho cuộc kháng chiến 
chống ngoại xâm của Việt Nam còn được khai thác triệt để trong tất cả các cuộc chiến tranh sau này 
thời chống Pháp và chống Mỹ với những thành công to lớn có thể thấy ở bất kỳ một giai đoạn lịch sử 
nào của Việt Nam. Đó chính là việc khai thác sự đa dạng văn hóa trong việc chống ngoại xâm thống 
nhất đất nước, đồng thời cũng là để thống nhất các tộc người vào một khối đoàn kết trong một quốc 
gia nhìn từ góc độ chính trị.

Đa dạng văn hóa tộc người trong quân sự cũng là một khía cạnh nổi trội ở Việt Nam trong các 
cuộc chiến tranh. Ngay từ thời Ngô Quyền chống quân Nam Hán với việc lợi dụng nước thủy triều lên 
xuống để cắm bãi cọc Bạch Đằng đâm thủng thuyền chiến của giặc, đến thời Trần thì như trường hợp 
hai nhân vật Hà Đặc, Hà Chương người Tày đã biết khai thác trí tuệ dân tộc mình vào việc đánh giặc 
như làm các hình nộm khổng lồ, cho đục thủng những thân cây to trong rừng và cắm những mũi tên 
lớn vào, làm cho quân giặc tưởng rằng ở vùng này có những người khổng lồ sinh sống bắn được những 
mũi tên cứng xuyên cây to nên chúng hết sức hoang mang, lo sợ, suy sụp ý chí chiến đấu. Thời chống 
Pháp, chống Mỹ đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc và Trường sơn, Tây Nguyên khai thác các 
tri thức dân tộc của mình vào việc chế tạo những mũi tên thuốc độc, hầm chông, cây rừng, ngọn núi, 
dòng sông, hay cả những tổ ong vò vẽ để đánh giặc, làm cho chúng rơi vào thiên la địa võng của cuộc 
chiến tranh nhân dân của Việt Nam. 

Sự đa dạng văn hóa là phần di sản văn hóa là phần nổi trội nhất trong văn hóa Việt Nam. Đó là 
những khía cạnh văn hóa liên quan đến đời sống sinh hoạt, nghi lễ, xây dựng nhà cửa, dân ca, ẩm thực, 
tri thức dân gian, ngôn ngữ, các hoạt động văn hóa như hội hè, lễ tết, trò chơi v.v…của các tộc người 
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luôn có sự giao lưu trong quá trình sinh sống cùng nhau. Người Việt tham gia vào các sinh hoạt văn hóa 
của người Tày, người Thái, người Mông hay các nhóm người khác ở các vùng trong cả nước. Ngược 
lại người của các dân tộc khác tham gia vào các lễ hội của người Việt nơi họ sống gần nhau. Họ trao 
đổi, mua bán các sản phẩm văn hóa của nhau như hàng thủ công, mĩ nghệ, công cụ sản xuất v.v…. 
Những nơi các dân tộc sống xen kẽ hoặc gần nhau vào những dịp lễ tết, hội hè hay nhân dịp một sự 
kiện nào đó của một tộc người này thì các tộc người khác cùng tham gia tổ chức, ăn uống, vui chơi một 
cách hết sức hòa bình, thoải mái. Những tri thức về chữa bệnh dân gian, lao động sản xuất (ví như hệ 
thống tưới nước mương, phai, lái, lịn của người Thái) được họ cùng nhau chia sẻ để bảo vệ sức khỏe, 
phát triển sản xuất, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng. Nhiều nét văn hóa như trong ngôn ngữ, trong 
cách thức sinh hoạt, xây dựng nhà cửa, sản xuất tộc người này thấy tộc người khác có gì hay, đẹp là 
họ học hỏi lẫn nhau, đến mức đôi khi khó nhận ra đâu là của tộc người này, đâu là của tộc người kia, 
như nhiều nét văn hóa của người Thái và người Khơ mú ở miền núi phía Bắc Việt Nam, hay tương tự 
như vậy ở các khu vực khác.

Tuy nhiên, có một thời gian sau năm 1954 do ảnh hưởng của một số quan điểm máy móc, giáo 
điều khi tiếp thu chủ nghĩa Mác và từ cuộc Cách mạng văn hóa trong các nước xã hội chủ nghĩa, do 
những suy nghĩ ấu trĩ, dập khuôn, máy móc, muốn nhanh chóng tiến lên chủ ngĩa xã hội với nền văn 
hóa tiên tiến, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu của nền văn hóa phong kiến, nên Việt Nam đã có những 
bước đi không phù hợp trong giai đoạn từ 1954 đến 1986, trước thời kỳ Đổi mới của đất nước.Thực 
ra những người thực hành những việc này với cái tâm khá tốt và hồn nhiên cứ nghĩ đem văn hóa mới 
vào là giải phóng sự lạc hậu của các dân tộc, là đem văn minh đến cho người ta. Mong muốn cho đồng 
bào miền núi tiến kịp đồng bào miền xuôi, với nghĩa văn hóa các tộc người thiểu số giống như văn 
hóa của người Việt, còn văn hóa của người Việt thì hướng đến văn minh của phương Tây. Do đó, đã 
có thời người ta xóa bỏ những di tích, lễ hội, tín ngưỡng không chỉ của các dân tộc thiểu số, mà cả của 
người Việt. Những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mà ngày nay được thế giới vinh danh như Tín 
ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Hội Gióng, tín ngưỡng 
thờ Mẫu Tam phủ, Ca trù… đã có lúc bị cấm đoán hay hạn chế việc thực hành. Nhiều di sản văn hóa 
phi vật thể của các tộc người như Then của người Tày, Nùng, Mo Mường, Lễ bỏ mả, ăn trâu của người 
Tây Nguyên, các nghi lễ của người Chăm, người Khơ me v.v… đều bị hạn chế. Đã có lúc, âm nhạc dân 
gian rất phong phú và đa dạng của mỗi tộc người với những nhấn nhá, luyến, láy rất khác nhau thì được 
ép vào khuông nhạc phương Tây 7 nốt, được coi làm chuẩn, đồng nhất chúng vào một khuôn mẫu nên 
làm mất đi sự đa dạng âm nhạc của các tộc người.

Tóm lại, có thể nói trong một giai đoạn mà ở Việt Nam gọi là “thời kỳ quan liêu bao cấp” vấn đề 
đa dạng văn hóa quả thật chưa được coi trọng. Trong chừng mực nào đó nó đã phá hủy một số di sản 
văn hóa vật thể và đặc biệt là phi vật thể của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đó là một điều đáng tiếc.

Sau thời gian đổi mới, Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam đã nhận ra điều đó và nên đã có những 
điều chỉnh hết sức căn bản bằng các Nghị quyết của Đảng và chính sách của nhà nước. Nổi bật nhất 
phải kể đến Nghị quyết trung ương 5 khóa 8 (1998), với quan điểm hết sức căn bản lãnh đạo văn hóa 
của Đảng có ghi rõ: “Nền vǎn hóa Việt Nam là nền vǎn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam.” Sau đó, Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 của 
Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Luật này đã được sửa đổi, bổ sung và được 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 
6 năm 2009. Đây là những văn bản pháp lý tạo điều kiện cho sự phát triển của đa dạng văn hóa các 
dân tộc ở Việt Nam. Những chính sách của Việt Nam như được tiếp thêm sức mạnh trong giai đoạn 
này khi mà ngày 3/11/2002, Đại hội đồng UNESCO đã ra Tuyên bố toàn cầu về Đa dạng văn hoá, 188 
nước tham dự đã kí, khẳng định, đối với nhân loại tính đa dạng văn hóa cũng giống như tính đa dạng 
trong giới tự nhiên là một điều kiện không thể thiếu để duy trì sự cân bằng của sự sống. Tính đa dạng 
là di sản chung của loài người. Điều này càng được khẳng định khi ngày 9 tháng 12 năm 2005 Ủy 
ban Unesco Liên hiệp quốc lại họp đại hội lần thứ 33 kí Công ước bảo hộ và xúc tiến các hình thức 
biểu hiện văn hóa đa dạng, gọi tắt là Công ước về đa dạng văn hóa. (Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions). Nhờ vào các văn kiện ấy ấy, mà các chính sách 
của Nhà nước Việt Nam càng được khẳng định sự cần thiết của việc bảo vệ và phát triển sự đa dạng 
văn hóa của đất nước mình.

Bởi vậy mà từ thập niên 90 của thế kỉ trước đến nay, hầu hết các di sản văn hóa của tất cả các tộc 
người sinh sống trên đất nước Việt Nam được khôi phục. Có thể kể ra một số điểm sau đây: 

1- Số lượng lễ hội dân gian các dân tộc được khôi phục hàng loạt, cả nước có tới hơn 7000 lễ 
hội dân gian của mọi tộc người.

2- Di sản âm nhạc, nghệ thuật dân gian trước đây bị mai một nay được khôi phục lại như hát 
xẩm, ca trù, hát Then, cồng chiêng Tây Nguyên, các loại dân ca nghi lễ của các dân tộc, múa nghi lễ….

3- Các tín ngưỡng, phong tục dân gian như tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, thờ Thiên 
Hậu của người Hoa, nghi lễ làm Then của người Tày, Nùng, lễ ăn trâu của người Tây Nguyên, các tín 
ngưỡng dân gian của người Chăm, người Khơ me v.v…

4- Nghề thủ công của các tộc người được khôi phục.

5- Ẩm thực của các tộc khắp ba miền Bắc, Trung, Nam từ miền xuôi lên miền núi được khai 
thác một cách triệt để, đặc biệt là khi du lịch ở Việt Nam đang phát triển một cách rầm rộ và vấn đề 
an toàn thực phẩm, xu thế ăn uống chống béo phì đang được cổ súy. Thức ăn của người Việt và các 
tộc người khác là những thức ăn có tác dụng chống béo phì rất tốt, nên không ngạc nhiên khi các nhà 
hang, quán ăn của người Việt khắp các nước Âu Mỹ rất được ưa chuộng.

6- Tri thức bản địa trong việc sử dụng cây thuốc, nguồn lợi từ rừng và các tri thức khác được 
khai thác. Ngày nay, đi du lịch Sapa du khách có thể sử dụng sản phẩm du lịch tắm lá thuốc của người 
Dao rất tốt cho sức khỏe. Tương tự như vậy các điểm tắm bùn, tắm nước khoáng trên khắp mọi miền 
đất nước đã thu hút hấp dẫn khách du lịch.

Có thể nói, chưa bao giờ sự đa dạng của các giá trị văn hóa tộc người ở Việt Nam lại được khôi 
phục lại mạnh mẽ như thời gian vừa qua. Nó mạnh mẽ và phong phú đến mức báo chí đôi khi phải kêu 
lên là sự phục hồi đó còn bị quá đà, thái quá. Nhất là khi kinh tế phát triển, đời sống được nâng cao, 
người dân có điều kiện và nhu cầu tìm hiểu, khám phá, nghỉ ngơi thì ngành du lịch phát triển một cách 
mạnh mẽ. Khi đó, nhu cầu phát triển du lịch văn hóa gia tăng, những giá trị văn hóa đa dạng của các 
tộc người càng được khai thác mạnh hơn. Chẳng hạn, du khách đến du lịch ở các tộc người vùng núi 
Tây Bắc, ngoài việc nghỉ ngơi thăm thú phong cảnh thiên nhiên, khí hậu mát mẻ là việc mua bán những 
loại hàng thổ cẩm, hàng thủ công của người Mông, người Dao, còn có thể thưởng thức các loại đặc sản 
trong văn hóa ẩm thực của họ. Tham gia vào những thực hành văn hóa của họ như các lễ hội, trò chơi, 
nghi lễ v.v… Điều đáng nói nhất là tất cả sự đa dạng và phong phú ấy của mọi tộc người sinh sống trên 
mảnh đất này luôn được khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển và sự sáng tạo của họ luôn luôn được 
chào đón một cách nồng nhiệt, không có sự kỳ thị hay cách biệt. Đây là hiện tượng phổ biến trong văn 
hóa Việt Nam hiện nay. Hơn thế, bằng việc khai thác và tham gia vào quá trình đa dạng văn hóa này, 
các tộc người trong một khu vực, trong một quốc gia có điều kiện gần gũi nhau, hiểu biết nhau, chia sẻ 
với nhau để tạo nên tình đoàn kết, tạo thành sự thống nhất trong đất nước. Con đường thống nhất bằng 
văn hóa là con đường bền vững và chắc chắn nhất đối với một quốc gia, nhất là quốc gia đó lại là quốc 
gia đa sắc tộc. Đó chính là đa dạng văn hóa tạo nên sự thống nhất dân tộc.

Để có được những điều kể trên, có thể nói chúng tôi đã phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn 
và đã phải trả một cái giá khá đắt để có được. Từ thực tế đa dạng văn hóa của Việt Nam, có thể rút ra 
một số kinh nghiệm sau đây: 

1- Trước hết phải nói đến nhận thức của chính quyền Trung ương và địa phương trong việc nhìn 
nhận vai trò của đa dạng văn hóa như một nhu cầu thiết yếu và không thay đổi của một đất nước, một 
địa phương.

2- Từ đó cần có những chính sách để bảo tồn, phát huy và khuyến khích sự đa dạng văn hóa của 
tất cả các cộng đồng sinh sống trên lãnh thổ một quốc gia.

3- Tôn trọng những lựa chọn của mỗi tộc người về những nét văn hóa của họ, khuyến khích các 
giá trị văn hóa làm cho họ phát triển 

4- Tránh áp đặt và định kiến đối với các nền văn hóa khác nhau. Nếu có những bất cập xảy ra cần 
có sự nghiên cứu, đối thoại, thỏa hiệp để cùng tìm ra một giải pháp tốt nhất có lợi cho cả đôi bên, 

International Seminar on Cultural Diversity for National Unity and Territorial Integrity: Sharing experiences between Morocco and Vietnam                                                    International Seminar on Cultural Diversity for National Unity and Territorial Integrity: Sharing experiences between Morocco and Vietnam                                                    7170



tránh những xung đột mâu thuẫn.

5- Không dùng các biện pháp hành chính để áp đặt, ngăn cấm mỗi một thực hành văn hóa mà bên 
này hay bên kia cho là phản cảm, không có lợi cho lợi ích quốc gia hay lợi ích một cộng đồng nào đó.

6- Khơi dậy lòng tự hào của các dân tộc về các sản phẩm văn hóa của họ được truyền từ đời này 
qua đời khác để bây giờ trở thành một giá trị văn hóa không phải chỉ của họ, mà còn là của đất nước 
Việt Nam, do vậy họ cần phải có ý thức bảo vệ, gìn giữ và phát huy nó trong bối cảnh toàn cầu hóa và 
hội nhập quốc tế hiện nay.

7- Nhà nước phải có chính sách phù hợp để giữ gìn các di sản văn hóa, nhất là những di sản đang 
có nguy cơ biến mất. Có chính sách thích hợp đối với nghệ nhân dân gian, những báu vật sống của 
nhân loại để họ trao truyền cho các thế hệ trẻ, vì họ ra đi là đem theo cả một gia tài văn hóa của đất 
nước cũng như thế giới. Có chính sách thích hợp tài trợ đào tạo những ngành nghề hiếm hoi khó có 
khả năng tồn tại trong cơ chế thị trường hiện nay. Có sự đầu tư nghiên cứu những di sản văn hóa của 
các tộc người một cách bài bản, khoa học, hệ thống. Gần đây những dự án nhà nước điều tra, sưu tầm, 
biên dịch sử thi Tây Nguyên hay các dự án, chương trình mục tiêu về văn hóa đã có những thành tựu 
đáng kể, công việc này cần được tiếp tục.

8- Đào tạo cán bộ các dân tộc thiểu số về văn hóa để họ nắm được những kiến thức cơ bản về quản 
lý và bảo tồn phát huy các giá trị cũng như sự đa dạng văn hóa của dân tộc mình.

9- Cần có sự giao lưu, trao đổi và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy sự đa dạng 
văn hóa giữa các nước với nhau, giữa các nước với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia 
nhằm khai thác và phát huy các giá trị văn hóa của các nước khác nhau, của các nước có những tộc 
người liên và xuyên quốc gia nhằm khai thác triệt để các giá trị văn hóa của họ. Đây là một công việc 
hết sức có ý nghĩa khi mà công cuộc toàn cầu hóa đang trở thành phổ biến trên toàn thế giới, làm cho 
mọi quốc gia xích lại gần nhau, nhưng lại đem lại sự phong phú đa dạng cho mỗi đất nước cụ thể.

Hội thảo này của chúng ta hôm nay là một bằng chứng về điều đó. Để kết thúc bài tham luận này 
tôi xin nhắc lại điều mà Công ước UNESCO về Bảo vệ và Phát huy sự đa dạng của các Biểu đạt văn 
hóa (2005): “đa dạng văn hóa tạo nên một thế giới giàu có và đa dạng, một thế giới làm tăng sự lựa 
chọn và nuôi dưỡng khả năng và giá trị của con người, và do đó là nguồn suối của sự phát triển bền 
vững cho các cộng đồng, con người và dân tộc.”
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SESSION II
CULTURAL DIVERSITY: A CEMENT FOR NATIONAL UNITY

AND TERRITORIAL INTEGRITY 

1. Cultural Diversity for National Unity: Moroccan experience  
Prof. Dr. Jamal Eddine el Hani, Dean of Faculty of Letters and Human Sciences,  
Mohammed V University-Rabat, Morocco 

 
2.  The role of cultural diversity in the consolidation of national unity in Vietnam  

Prof. Dr. Le Phuoc Minh, Director General of IAMES and Dr. Ha Thi Lan Phi,  
Researcher of Institute for Northeast Asian Studies, Vietnam Academy of Social  
Sciences (VASS) 

 
3.  Moroccan cultural diversity as a Marker of Moroccan National Identity:  

Local voices, A Universal Tongue 
 Prof. Dr. Fatima-Zohra Iflahen, Professor at the Faculty of Letters and Human  

Sciences, Cadi Ayyad University - Marrakech, Morocco
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Le Maroc est un pays 
à la géographie et au 
relief très contrasté. 
On y trouve aussi 
bien des chaînes de 
montagnes que de 
vastes plaines, un 
désert très étendu. 
Il faut ajouter à 
cela deux façades 
maritimes, la mer 
Méditerranée et 
l’océan Atlantique.

Diversité Culturelle et Unité Nationale:  
Cas du Maroc 
Jamal Eddine EL HANI

Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
Université Mohammed V de Rabat

Le Maroc est un pays millénaire. Sa position géographique en fait un 
confluent de cultures, de civilisations et lieu de brassage humain.

Le Maroc est historiquement et culturellement à la fois africain, 
amazigh (berbère), andalou (il n’est séparé de l’Espagne et de l’Europe que 
de 15 km), arabe, saharien, juif (ils sont présents bien avant les Arabes) … 

Le brassage de sa population en fait une société de melting-pot. Il 
n’y a pas de type physique marocain unique, mais il y en a plusieurs. Un 
marocain peut ressembler à un européen, un latino-américain voire à un 
asiatique…

Cette diversité est due à la situation géostratégique du Maroc, lieu de 
passage et/ou de sédentarité à la fois de plusieurs peuples.

Mais la diversité marocaine peut toucher aussi bien à sa géographie, à 
son histoire et à sa culture.

Quelle conséquence pour son unité?

Diversité Culturelle

1- La diversité géographique1

LES RELIEFS: Le Maroc est un pays à la géographie et au relief 
très contrasté. On y trouve aussi bien des chaînes de montagnes que de 
vastes plaines, un désert très étendu. Il faut ajouter à cela deux façades 
maritimes, la mer Méditerranée et l’océan Atlantique. On peut ainsi passer 
dans une distance relativement courte de la mer à la montagne (le Maroc 
possède trois chaînes montagneuses) ou du désert à la plaine, d’une région 
désertique et chaude à la montagne neigeuse.

Les chaînes de montagnes: 

LE RIF: Il s’étend de la côte de l’océan atlantique au nord du pays et 
borde la méditerranée de ses côtes rocheuses. 

Le Moyen Atlas: C’est le château d’eau du Maroc.

Le Haut Atlas: Composé de plateaux d’altitude et de massifs hauts.

L’Anti Atlas: au sud, un massif ancien.

Ces trois chaines montagneuses protègent les plaines du nord des 
influences climatiques sahariennes.

LES PLAINES ET PLATEAUX: Les plaines du Maroc sont très 
étendues. Des montagnes du Rif jusqu’au Moyen Atlas, le bassin du Sebou 
(36 000 km²). La plaine du Gharb. On y cultive la betterave sucrière, le riz, 
la canne à sucre, le tabac. 

LE DÉSERT: Au delà des chaînes de l’Atlas, on trouve le Maroc pré-
saharien et saharien, formé de plateaux désertiques rocailleux, de plateaux 
de galets ou couverts de sable, ou de plateaux dont l’altitude est inférieure 
au niveau de la mer, de -40 à -50 m. 
1 Abdelkader Mohaine et André Humbert La géographie et l’aménagement au Maroc -  

Regards croisés, AFRIQUE ORIENT, 2017.
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2. La diversité culturelle

	 Culture et civilisation: 

Les premières traces d’art sont des gravures rupestres datent du 
néolithique. La plupart des sites se trouvent dans le Sud, l’Anti-Atlas, le 
Tafilalet et le Haut Atlas. Dans le Nord certains sont d’une grande richesse 
(Volubilis).

Le patrimoine architectural du Maroc est à la fois très riche et diversifié. 
Les différentes dynasties qui se sont succédées, depuis le IXème siècle, bien 
que l’histoire du Maroc date de bien plus longtemps que cette date, ont 
toutes connu de grands bâtisseurs qui ont laissé leur véritable empreinte. 
Plusieurs d’entre elles ont fondé une ville: la ville de Fès l’ancienne a été 
fondée au VIIIème siècle par les Idrisides, Marrakech au XIème siècle par les 
Almoravides, Rabat au XIIème siècle par les Almohades, la ville de Fès la 
Neuve au XIIIème siècle par les Mérinides. Meknès devint la capitale de la 
dynastie Alaouites au XVIIème siècle.2

	 Un riche patrimoine architectural: 

L’architecture du Maroc est une combinaison entre les influences 
andalouse et orientale. Les monuments les plus fameux ont souvent une 
vocation religieuse: mosquée Qarawiyyin à Fès, minaret de la Koutoubia 
à Marrakech, médersas Bou Inaniyya à Fès et Ibn Yousouf à Marrakech. 
De ces époques subsistent aussi des remparts, des casbahs (citadelles 
défensives), des palais, des nécropoles et des tombeaux. Les médinas 
de Fès et de Marrakech conservent une organisation spatiale et sociale 
traditionnelle. La mosquée occupe le cœur de l’ensemble. Chaque quartier 
jouit d’une relative autonomie et constitue un espace de voisinage. La 
richesse ornementale du Maroc apparaît également en milieu rural, avec une 
architecture de pierre ou de pisé (terre) dans les régions amazighophones.3

	 Littérature orale et écrite: 

La littérature amazighe (berbère) est vivante. Elle s’exprime 
essentiellement à travers des contes ou des chants poétiques. La langue 
littéraire, de tradition orale, en prose ou en vers. De son côté, la littérature 
orale arabe utilise la darija (langue arabe dialectal). Elle s’exprime à travers 
la poésie, les épopées, les contes et les récits fantastiques.

La littérature écrite de langue arabe ne s’est développée que 
tardivement. Le premier roman fut publié peu après l’indépendance (1957): 
Pendant l’enfance, de Abdelmajid Benjelloun. Le philosophe Mohammed 
Aziz Lahbabi fonde le personnalisme musulman (1964). Il écrit également 
des romans et des poèmes.

La littérature marocaine d’expression française (ou en langue française) 
apparaît avec le romancier Ahmed Sefrioui (La Boîte à merveilles, 1954), 
Driss Chraïbi (Le Passé simple, 1954), Abdellatif Laabi dirige la revue 
Souffles (1966-1971), de Mohammed Khaïr-Eddine (Agadir, 1967), 
Abdelkébir Khatibi (La Mémoire tatouée, 1971; La Blessure du nom propre, 
1974), et Tahar Ben Jelloun, qui exprime le malheur de l’émigration (La 
Plus Haute des solitudes, 1977; l’Enfant de sable, 1985 et La Nuit sacrée 
qui lui permet d’obtenir le prix Goncourt en 1987).

	 Musique

Les styles musicaux marocains sont très variés. Ils oscillent entre la 
musique d’origine arabo-andalouse que l’on rencontre dans grandes villes 
2  Culture et civilisation marocaine - Discussion dans ‘Culture’ créé par Ancien-

Membre, 26 Août 2003 - Encyclo. / La diversité culturelle et linguistique au Maroc pour 
un multiculturalisme dynamique - Mohamed chtatou - chercheur universitaire, Rabat, 
Maroc - Asing, 2009, p 149 - 161.

3  La culture marocaine contemporaine à l’épreuve des mutations - Farid Zahi - p. 407 
439 - Centre Jacques-Berque
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impériales essentiellement à Fès et Rabat, mais également à Tétouan au 
nord du Maroc. Dans les montagnes du Haut Atlas régions amizighophones 
(berbères) on rencontre des chants et les danses appelées Ahwach.

Chaque région du Maroc se distingue par un genre musical particulier. 
Il y a également les musiques et les champs juifs, sahraoui au sud, des 
régions orientales, de la chaouia au centre, etc.

Les festivals, les festivités, les fêtes de mariage… sont des occasions 
pour la conservation de l’identité traditionnelle marocaine à travail les 
chants et les danses, mais également à travers le costume dans la diversité, 
l’art culinaire, l’ameublement…4

	 Cinéma

Plus récent que la littérature écrite, le cinéma marocain apparaît avec 
des précurseurs tels que Mohammed Osfour qui réalise son premier long 
métrage, l’Enfant prodigue (1958) et Wechma (1971), critique du pouvoir 
politique dans le monde arabe. Les Mille et Une Mains (1972), de Souhaïl 
Ben Barka. Le Coiffeur des quartiers pauvres, de Mohamed Reggab.5

3. La diversité linguistique

Plusieurs langues et variétés linguistiques coexistent au Maroc. Ce 
plurilinguisme intervient dans des situations différentes selon les régions 
ou les contextes.

Ces langues sont l’arabe standard, l’arabe marocain ou darija, 
l’amazigh, le français, l’espagnol et l’anglais. Elles ne sont pas reconnues 
de manière équivalente, parfois elles sont en usage sans être reconnues 
ouvertement. Celles qui sont reconnues ont un statut particulier en fonction 
de leur usage.6

La nouvelle Constitution du Maroc, approuvée par référendum en 
juillet 2011, a revu le statut des langues. Alors que toutes les versions des 
constitutions précédentes ne reconnaissaient qu’une seule et unique langue 
officielle, à savoir l’arabe, celle de 2011 innove: « L’arabe demeure la 
langue officielle de l’Etat. L’Etat œuvre à la protection et au développement 
de la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation. De même, 
l’amazigh constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine 
commun à tous les Marocains sans exception »7. 

Les deux langues ne sont toutefois pas officialisées au même niveau: 
l’arabe est « la » langue officielle, tandis que l’amazigh est « une » langue 
officielle.

Par ailleurs, l’État entend préserver le hassani, la langue parlée au 
sud du Maroc et en Mauritanie, et de protéger les parlers pratiqués. Ainsi 
l’État reconnaît l’intérêt de l’apprentissage et de la maîtrise des langues 
étrangères: « L’Etat œuvre à la préservation du hassani, en tant que partie 
intégrante de l’identité culturelle marocaine unie, ainsi qu’à la protection 
des parlers et des expressions culturelles pratiqués au Maroc. De même, il 
veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à 
l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans 
le monde […] »8. 

Les langues étrangères sont citées sans grande précision. Or la politique 
fait du français dans certains secteurs de l’économie et des finances la 
4 Culture & Tradition, info tourisme Maroc - office nationale du tourisme, 2018
5  Culture & Tradition, info tourisme Maroc - office nationale du tourisme, 2018
6  Société, langues et cultures au Maroc, enjeux symboliques, Ahmed Boukous, publica-

tions de la Faculté des lettres et des sciences Humaines de Rabat - édition 1995. 
7  Extrait de l’article 5 de la constitution marocaine, Edition 2011.
8  Extrait de l’article 5 de la constitution marocaine, Edition 2011.
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première langue en usage. Quant à l’espagnol, langue du colonisateur au 
nord et au sud du Maroc, il a perdu beaucoup de terrain au profit de la 
langue du colonisateur du centre du pays.

Sans le nommer, l’anglais connaît une recrudescence d’intérêt aussi 
bien de la part des décideurs politiques que des milieux universitaires et des 
chercheurs. Aujourd’hui on se rend compte que la langue de communication 
des chercheurs à travers le monde est l’anglais. Les chercheurs français eux-
mêmes ont recours à cette langue. Le classement des universités qui hante 
les décideurs politiques et universitaires se fait essentiellement sur la base 
de la langue anglaise. Pour s’adapter à cette nouvelle donne internationale, 
le Maroc a introduit la langue anglaise au primaire.9

La configuration arabe / français / anglais et espagnol semble une 
bonne option pour une recherche scientifique plurilingue.

Ce qui constitue l’avancée de la Constitution de 2011, c’est la 
reconnaissance, de langues vernaculaires ou maternelles. Sans la nommer 
explicitement, la darija est visée par cet article de la Constitution. 

Par conséquent, ce texte reconnaît une certaine diversité linguistique. 
Ce qui correspond avec la réalité sociale et linguistique du pays.

Le Maroc est ainsi divers et respectueux des sensibilités et de la 
diversité de ses régions et de ses populations.10

Unité Nationale

Bref aperçu sur l’histoire du Maroc

Le Maroc est un pays d’une vielle civilisation. Si l’on ne tient compte 
que de son histoire à partir du dernier millénaire, on peut retenir une 
succession de dynasties qui ont participé à la grandeur de ce pays.

Celle qui a perduré le plus longtemps est la dynastie des Alaouites qui 
règne depuis 1664, date à laquelle Moulay Rachid a accédé au pouvoir suite 
à l’effondrement de la dynastie Saadienne en 1659.11

	 La dynastie Idrisside:  régna jusqu’en 985. 

	 La dynastie des Almoravides (XIème -XIIème siècle): Son 
influence s’étend de l’Andalousie au nord et jusqu’en Afrique noire au sud 
et de l’océan atlantique à l’ouest de l’Algérie. 

L’une de ses plus illustres figures s’appelle Youssef Ibn Tachfin, qui 
fonda la ville de Marrakech. Il remporta également la fameuse victoire 
de Zallaca contre les forces coalisées de la Reconquista. Al Motamid ibn 
Abbad est également grand poète de cette époque. 

	 Les almohades: Edifièrent la fameuse Giralda de Séville et 
son équivalent à Rabat au Maroc, la tour Hassan. Epoque de grandeur de 
grandes figures des arts, des lettres et de la philosophie, tels que les fameux 
Averroes (Ibn Rochd), Avicennes (Ibn Sina) ainsi que Maïmonide.

	 Les mérinides: C’est la dernière dynastie marocaine à intervenir 
épisodiquement en Andalousie. Entre 1269 et 1465. Nombreux monuments: 
la médersa Bou Inanya à Fès ou la Médersa de Salé ou encore le minaret de 

9  Les langues au Maroc:  réalités, changements et évolutions linguistiques, karima Zia-
mari et Jan Jaap

  De Ruiter p. 441-462.
10  La diversité culturelle du Maroc, un facteur de rapprochement entre les peuples 

(conférence)- 26 juin 2015 - Source: MAP
11  Histoire du Laroc des Origines à nos jours, Bernard LUGAN, Edition Ellipses, 2011.
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la mosquée de Mansourah à Tlemcen. Les sultans mérinides sont presque 
tous enterrés dans la nécropole du Chellah à Rabat.

	 Les Saadiens:  sont une dynastie arabe chérifienne ayant régné 
sur le Maroc de 1549 à 1660. Leur nom est lié à la victoire dite également 
bataille d’Oued el Makhazine en 1578 ou bataille des trois rois car au cours 
de celle-ci, trois rois décédèrent dont le roi du Portugal Don Sébastien. 
Leur empire s’étendra jusqu’à Tombouctou et Gao.

	 La dynastie Alaouite: est la dynastie régnante au Maroc depuis la 
seconde moitié du XVIIème siècle. Venue du Tafilalet, dans le sud du pays 
en 1659. Moulay Rachid, troisième prince alaouite du Tafilalet, réunifie le 
pays entre 1664 et 1669.

Les Alaouites ont eu pour plus célèbre représentant Moulay Ismaïl, qui 
régnera pendant 55 ans (1672-1727). Roi bâtisseur, il fonda Meknès et y 
installa sa capitale.

 Le Maroc face au projet impérialiste  

Plus récemment, le Maroc aiguise les appétits des puissances coloniales 
au XIXème siècle. Le Maroc fait désormais l›objet de nombreuses 
convoitises en raison de sa position stratégique et ses richesses naturelles. 

L’Empire ottoman qui s’installe partout au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord voit le Maroc échapper à son hégémonie. 

Au début du XXème siècle, l’Allemagne (Coup d’Agadir), décide de 
délaisser le Maroc à la convoitise de l’Espagne et la France. C’est ainsi 
que les « protectorat » espagnol s’installe au nord et au sud du Maroc, alors 
que la France s’installe dans le centre du pays à partir de 1912. Cependant 
le Maroc ne sera totalement que de 1934 à 1956, après la bataille de 
Boughafer.12

Le protectorat (1912 - 1956) institue, à partir du 30 mars 1912 le régime 
du protectorat.

16 mai 1930: Le «Dahir berbère», première tentative coloniale pour 
diviser le peuple marocain

Le 16 mai 1930, les autorités coloniales françaises au Maroc 
promulguent le Dahir du 17 Di lhijja 1348, communément appelé «Dahir 
berbère». C’est aussi le tout premier catalyseur et l’une des étapes centrales 
du nationalisme marocain. 

Au lendemain de la signature du Traité de Fès, la France coloniale 
procède à l’instauration d’une politique de ségrégation raciale entre 
Amazighs et Arabes suite à plusieurs études menées sur les Amazighs.

La France voit là un moyen de préserver l’autonomie traditionnelle 
des Amazighs, essentiellement dans le domaine juridique. Le Dahir est 
officiellement publié en 1930 avant d’être retiré en 1934.

« Diviser pour mieux régner »

La France prévoyait d’instaurer une séparation entre Arabes et 
Amazighs dans la société marocaine, faisant sienne l’adage « diviser pour 
mieux régner ».

La récitation du « Latif » pour préserver l’unité du peuple dans toutes 
mosquées du Royaume. Un prêche demanda au « Tout Miséricordieux » 
d’éviter toute division entre Arabes et Amazighs.

12  Histoire du Maghreb, Abdallah Laroui, Ed. Maspéro.
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Un dahir datant du 8 avril 1934 abrogea celui du 16 mai 1930 et 
uniformisa les juridictions. « Le Dahir berbère » produisit le contraire de 
l’effet escompté et participa à l’éveil du nationalisme marocain. 

La décolonisation 

	 Le 11 janvier 1944, le Manifeste de l’indépendance est 
signé par 67 leaders nationalistes.

	 1947: le sultan Mohammed Ben Youssef prononça le discours 
de Tanger, réclamant l’indépendance du pays et son intégrité territoriale. 

	 20 août 1953: le sultan Mohammed Ben Youssef et la famille 
royale sont exilés en Corse, puis à Madagascar. Un nouveau sultan âgé 
de 70 ans, Mohammed Ben Arafa, est proclamé sultan avec l’appui du 
pacha de Marrakech, Thami El Glaoui. Cette manœuvre engendra des 
émeutes populaires à Casablanca. 

	 20 août 1953: déclenchement de la « Révolution du Roi et du 
Peuple ».

	 6 novembre 1955: le gouvernement français reconnaît le principe 
de l’indépendance du Maroc.

	 16 novembre 1955: retour triomphal du sultan Mohammed Ben 
Youssef à Rabat-Salé.

	 18 novembre 1955: Mohammed Ben Youssef célèbre la fête du 
Trône à la Tour Hassan de Rabat

	 15 février 1956: visite du sultan en France. Ouverture des 
négociations franco-marocaines en vue de l’indépendance du Maroc et de 
l’abrogation du traité de Fès de 1912, établissant le protectorat français.

	 2 mars 1956: le sultan et le gouvernement français annoncent 
officiellement l’indépendance du Maroc (déclaration commune franco-
marocaine).

	 7 avril 1956: Mohammed Ben Youssef et le général Franco 
mettent fin au protectorat espagnol sur le nord du pays (déclaration 
commune hispano-marocaine).

	 29 octobre 1956: la zone de Tanger, qui était soumise à un statut 
international particulier, est-elle aussi réintégrée au Maroc.

	 Le Maroc moderne (depuis 1956): En 1957, le sultan prend le 
titre de roi sous le nom de Mohammed V. 

	 Le Royaume du Maroc a engagé, depuis lors, des négociations 
avec l’Espagne, qui ont abouti à la récupération, progressive, de certaines 
villes situées au sud du Royaume, à savoir Tarfaya en 1958, Sidi Ifni en 
1969 et la région de Saquiet al Hamra et Oued Eddahab, plus connue sous 
le nom du Sahara à partir de 1975, à la faveur de l’Accord de Madrid, dont 
l’Assemblée générale a pris acte.

De l’Unité Nationale

à

 L’Unanimité Nationale

Ainsi le Maroc est passé par plusieurs épreuves tout au long de son 
histoire. L’épreuve de la colonisation et de la décolonisation ont porté 
préjudice à son intégrité territoriale. Le pays a été démembré et divisé 
entre deux puissances coloniales, l’Espagne au nord et au sud et la France 
au centre du pays. Par ailleurs l’indépendance du Maroc de la puissance 
coloniale espagnole s’est faite en plusieurs temps, entre 1956 et 1975. 
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D’ailleurs aujourd’hui encore l’Espagne est toujours présente sur la côte 
nord du Maroc dans deux villes, Sebta et Mellilia en plus de quelques iles 
proches de la côte marocaine.

1. L’intégrité territoriale

	 La décolonisation des provinces du sud du Maroc: 

Le Maroc a demandé à la Cour Internationale de Justice de statuer sur sa 
revendication. Le lendemain, la Cour internationale de Justice a rendu son 
avis : elle reconnaît que le territoire du Sahara occidental n’était pas Terra 
Nullius avant la colonisation par l’Espagne et qu’il avait des liens juridiques 
d’allégeance avec les sultans du Maroc et l’ensemble mauritanien. 

	 La Marche Verte en 1975: 

La Marche verte est un coup de génie du Roi Hassan II, pour rétablir 
la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Dans les heures qui suivent la 
publication de l’avis de la Cour Internationale de Justice, le Roi annonce 
aux Marocains que celle-ci a rendu justice au Maroc, et qu’il est temps 
de prendre possession du territoire en y marchant pacifiquement. Feu le 
Roi Hassan II sollicite le départ de 350 000 volontaires civils marocains en 
direction de ses provinces du sud encore sous occupation espagnole. 

Au-delà de la récupération des territoires du sud du Maroc, le pays 
retrouve aussi bien sa réunification territoriale que son unité autour de 
questions qui font l’unanimité du peuple marocain.

La question du Sahara Marocain et de l’intégrité territoriale du pays 
devient une question toutes les forces vives de la nation sont réunies. 
Aussi bien le gouvernement, que les partis politiques toutes tendances 
confondues, majorité comme opposition, les syndicats, etc. sont unanimes 
autour de la « question du Sahara ».

2. La religion islamique et l’institution de la commanderie des croyants

L’Islam constitue un autre socle de l’unité et de l’unanimité nationale. 
L’islam de la religion de l’Etat et le Roi est le commandeur des croyants 
et non pas commandeurs des musulmans. Ce qui signifie qu’il est le chef 
religieux et spirituel des autres confessions, essentiellement la religion 
hébraïque. Les Marocains sont musulmans sunnites. La coexistence avec 
les autres religions se fait en bonne intelligence depuis des siècles dans le 
pays, la pratique des autres religions est garantie par la constitution.

La Marche verte est 
un coup de génie 
du Roi Hassan II, 
pour rétablir la 
souveraineté du 
Maroc sur le Sahara. 
Dans les heures qui 
suivent la publication 
de l’avis de la Cour 
Internationale 
de Justice, le Roi 
annonce aux 
Marocains que 
celle-ci a rendu 
justice au Maroc, 
et qu’il est temps de 
prendre possession 
du territoire 
en y marchant 
pacifiquement.

La question du 
Sahara et de 
l’intégrité territoriale 
du pays devient 
une question toutes 
les forces vives 
de la nation sont 
réunies. Aussi bien le 
gouvernement, que 
les partis politiques 
toutes tendances 
confondues, majorité 
comme opposition, 
les syndicats, etc. sont 
unanimes autour 
de la « question du 
Sahara ».

International Seminar on Cultural Diversity for National Unity and Territorial Integrity: Sharing experiences between Morocco and Vietnam                                                    International Seminar on Cultural Diversity for National Unity and Territorial Integrity: Sharing experiences between Morocco and Vietnam                                                    8382

https://fr.wikipedia.org/wiki/11_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_de_l%27ind%C3%A9pendance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Ben_Youssef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_novembre


BIBLIOGRAPHIE

1. Abdallah Laroui Histoire du Maghreb, Ed. Maspéro.

2. Langue et société au Maghreb, Bilan et Perspectives, Publications de la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines-Rabat, 1989.

3. Jilali Adnani, Mohammed Kenbib (Coordinateurs), Histoire du Maroc Indépendant, 
Biographies politiques Publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 
Rabat.

4. Ahmed Boukous, Société, langues et cultures au Maroc, enjeux symboliques, publications 
de la Faculté des lettres et des sciences Humaines de Rabat- édition 1995.

5. Abdallah Laroui, L’Etat du Maghreb, La Découverte, Paris, 1991. 

6. ABOUKACEM E., Nationalisme et construction culturelle de la nation au Maroc: 
processus et réactions, Thèse de doctorat en anthropologie sociale, EHESS, 2005.

7. Culture et civilisation marocaine - Discussion dans ‘Culture’ Ancien-Membre, 26 Août 
2003 - Encyclo. 

8. Mohamed Chtatou, La diversité culturelle et linguistique au Maroc pour un 
multiculturalisme dynamique- chercheur universitaire, rabat - maroc - Asing, 2009, p 149 - 
161.

9. Karima Ziamari et Jan Jaap De Ruiter, Les langues au Maroc :  réalités, changements et 
évolutions linguistiques, p. 441-462.

10. Farid Zahi, La culture marocaine contemporaine à l’épreuve des mutations - p. 407-439 - 
Centre Jacques-Berque

11. Culture & Tradition, info tourisme Maroc - office nationale du tourisme, 2018.

12. Abdelkader Mohaine et André Humbert, La géographie et l’aménagement au Maroc - 
Regards croisés, AFRIQUE ORIENT, 2017.

13. Bernard LUGAN, Histoire du Maroc des Origines à nos jours, Edition Ellipses, 2011.

Đa dạng văn hóa trong thống nhất dân tộc: Trường hợp của Maroc
Prof. Jamal Eddine EL HANI

Trưởng khoa Văn học và Khoa học nhân văn

Đại học Mohammed V tại Rabat

Maroc là một đất nước nghìn năm văn hiến. Vị trí địa lý đã khiến cho đất nước này trở thành trung 
tâm giao thoa của các nền văn hóa, văn minh và là nơi giao lưu của các chủng tộc người. 

Xét trên phương diện lịch sử và văn hóa, đất nước Maroc nằm ở châu Phi, cụ thể là Bắc Phi, đồng 
thời nằm sát Tây Ban Nha (cách Tây Ban Nha và Châu Âu 15 km) và khu vực Sahara, là nơi tập hợp 
người Ả rập, Do Thái (những người Do Thái có mặt ở Maroc trước những người Ả rập) ….

Sự giao lưu giữa các dân tộc đã khiến cho xã hội Maroc trở nên đa dạng về chủng tộc và văn hóa. 
Không chỉ là người Maroc thuần túy nữa, mà còn có rất nhiều sự pha trộn giữa màu da và sắc tộc. Một 
người Maroc có thể có ngoại hình giống người châu Âu, người châu Mỹ La tinh, thậm chí người châu 
Á…

Sự đa dạng chủng tộc nảy sinh là do vị trí địa lý chiến lược của Maroc, một đất nước nằm ở cửa 
ngõ và/hoặc là nơi cư trú đồng thời của nhiều dân tộc khác nhau. 

Tuy nhiên tính chất đa dạng của Maroc được thể hiện thông qua đặc điểm địa lý, lịch sử và văn hóa. 

Vậy đâu là hệ quả đối với thống nhất dân tộc của đất nước này ?

Đa dạng văn hóa

1- Đa dạng về mặt vị trí địa lý1

ĐỊA HÌNH : Maroc là một đất nước có đặc điểm địa lý và địa hình đa dạng và phức tạp. Chúng ta 
có thể thấy sự tồn tại của các dãy núi mọc lên sừng sững bên cạnh các vùng đồng bằng mênh mông bát 
ngát và một sa mạc hoang vu trải dài vô tận. Thêm vào đó, Maroc còn có hai mặt giáp biển, biển Địa 
Trung Hải và Đại Tây Dương. Do vậy, chúng ta chỉ cần đi một chặng đường tương đối ngắn từ bờ biển 
đến miền núi (Maroc có ba dãy núi lớn) hoặc từ sa mạc đến vùng đồng bằng, từ vùng hoang mạc nóng 
nực đến miền núi tuyết rơi lạnh lẽo. 

Các dãy núi lớn : 

Dãy núi RIF : trải dài từ bờ biển Đại Tây Dương ở phía bắc đất nước và viền bao bằng những bãi 
đá chạy dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. 

Dãy núi Trung Atlas: lâu đài nước của Maroc.

Dãy núi Atlas cao nhất: Bao gồm các cao nguyên và những dãy núi cao. 

Dãy núi Anti Atlas: ở phía nam, tồn tại từ trước đó rất lâu. 

Ba dãy núi lớn bao bọc các vùng đồng bằng phía bắc thoát khỏi những ảnh hưởng khí hậu khắc 
nghiệt của vùng Sahara. 

 VÙNG ĐỒNG BẰNG VÀ CAO NGUYÊN: Các vùng đồng bằng của Maroc trải rộng mênh mông 
từ dãy núi Rif đến dãy núi Trung Atlas, bồn địa Sebou (36000 km2). Đồng bằng Gharb, nơi trồng củ 
cải đường, lúa, mía và cây thuốc lá. 

SA MẠC: Ở phía bên kia dãy núi Atlas, đó là khu vực phía ngoài và trong sa mạc Sahara, được bao 
quanh bởi những cao nguyên hoang vu gập ghềnh đá sỏi, các cao nguyên đá hoặc bị bao phủ bởi cát, 
hoặc các cao nguyên có độ cao dưới mực nước biển, từ -40 đến -50 m. 

2- Đa dạng văn hóa

	Văn hóa và văn minh 

1 Abdelkader Mohaine và André Humbert Địa lý và quy hoạch của Maroc - Những quan điểm đa chiều, (La géographie et 
l’aménagement au Maroc - Regards croisés, AFRIQUE ORIENT, 2017).
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Những dấu vết nghệ thuật đầu tiên được phát hiện thông qua những chi tiết chạm khắc trên đá 
xuất hiện từ thời kỳ Đồ Đá mới. Phần lớn các di tích đều nằm ở phía Nam, vùng núi Anti-Atlas, vùng 
Tafilalet et vùng núi Atlas cao nhất. Ở phía Bắc, một số di tích có rất nhiều hình chạm khắc hoa bìm 
bìm. 

Kiến trúc Maroc rất phong phú và đa dạng. Dù đất nước Maroc có lịch sử tồn tại từ rất lâu, nhưng 
dưới thời các triều đại thống trị nối tiếp nhau từ thế kỷ thứ IX, đã xuất hiện không ít kiến trúc sư tài 
năng với các tác phẩm nổi bật. Rất nhiều triều đại đã xây dựng các thành phố lớn : thành phố Fès cổ xưa 
được thành lập vào thế kỷ thứ VIII dưới triều đại Idrisside, thành phố Marrakech được xây dựng vào 
thế kỷ XI dưới triều đại Almoravide, thành phố Rabat được thành lập vào thế kỷ thứ XII dưới triều đại 
Almohade, thành phố Fès hiện đại được xây dựng vào thế kỷ thứ XIII dưới triều đại Merinide. Thành 
phố Meknès trở thành thủ đô của triều đại Alaouites vào thế kỷ thứ XVII.2

	Di sản kiến trúc phong phú 

Kiến trúc Maroc chịu sự ảnh hưởng của kiến trúc Tây Ban Nha và phương Tây. Các công trình nổi 
tiếng thường mang khuynh hướng tôn giáo : ví dụ như nhà thờ Qarawiyyin ở Fès, tháp giáo đường Hồi 
giáo Koutoubia ở Marrakech, trường học Hồi giáo Bou Inaniyya ở Fès và Ibn Yousouf ở Marrakech. 
Ở thời kỳ này, vẫn còn tồn tại nhiều thành lũy, thành phòng vệ, cung điện, nghĩa trang và mộ cổ. Khu 
dân cư ở Fès và Marrakech luôn duy trì khung cảnh sinh hoạt truyền thống. Nhà thờ Hồi giáo là trung 
tâm của xã hội. Mỗi một khu phố đều hoạt động độc lập tương đối và tạo nên một không gian thân 
cận. Các chi tiết điêu khắc phong phú trên đá hoặc đất nung cũng xuất hiện ở khu vực nông thôn vùng 
nói tiếng bec-be.3

	Văn nói và văn viết 

Tiếng Béc be là sinh ngữ. Nó được diễn đạt chủ yếu thông qua các câu chuyện kể hoặc thi ca. Ngôn 
ngữ văn học được truyền đạt qua lời nói, văn xuôi hay vần thơ. Còn ngôn ngữ nói được sử dụng là tiếng 
Ả rập địa phương (darija). Nó được thể hiện thông qua văn thơ, sử thi, truyện kể và chuyện hư cấu. 

Văn viết bằng tiếng Ả rập phát triển rất muộn. Tiểu thuyết đầu tiên bằng tiếng Ả rập được xuất 
bản chỉ sau Maroc giành được độc lập năm 1957, có tựa đề là Trong thời thơ ấu, của Abdelmajid 
Benjelloun. Nhà triết học Aziz Lahbabi, người sáng lập nên chủ nghĩa nhân cách hồi giáo (1964), đồng 
thời là tác giả của nhiều tiểu thuyết và tập thơ bằng tiếng Ả rập. 

Văn học Maroc được diễn đạt bằng tiếng pháp bắt đầu với sự xuất hiện của tiểu thuyết gia Ahmed 
Sefrioui (Chiếc hộp thần kỳ (La Boîte à merveilles), 1954), Driss Chraïbi (Quá khứ giản đơn (Le Passé 
simple), 1954), Abdellatif Laabi điều hành tạp chí Souffles (1966-1971), Mohammed Khaïr-Eddine 
(Agadir, 1967), Abdelkébir Khatibi (Ký ức hằn sâu (La Mémoire tatouée), 1971; Vết thương mang tên 
riêng (La Blessure du nom propre), 1974), và Tahar Ben Jelloun, người đã miêu tả lại nỗi bất hạnh của 
dân di cư (Hơn cả nỗi cô đơn (La Plus Haute des solitudes), 1977; Đứa bé cát (l’Enfant de sable), 1985 
và Đêm thần thánh (La Nuit sacrée) đã giúp ông dành giải thưởng Goncourt năm 1987).

	Âm nhạc

Phong cách âm nhạc của Maroc rất đa dạng. Chúng thay đổi từ âm nhạc có nguồn gốc Ả rập - Tây 
Ban Nha mà chúng ta thường thấy ở các thành phố lớn như Fès và Rabat, đồng thời cả ở Tétouan ở 
phía Bắc Maroc. Ở vùng núi cao Atlas, khu vực của tộc người Béc be, chúng ta cũng có thể thấy những 
làn điệu và vũ điệu mang tên Ahwach. 

Mỗi một vùng miền của Maroc được đặc trưng bởi một thể loại âm nhạc khác biệt. Bên cạnh đó, 
còn có những thể loại âm nhạc và xu hướng âm nhạc của do thái, xa-ra-uy ở phía Nam, khu vực phía 
đông, miền trung…

Các lễ hội, hội hè, lễ cưới … là dịp để phát huy bản sắc truyền thống dân tộc thông qua lời ca tiếng 
hát và điệu múa, phong tục đa dạng, ẩm thực, nội thất…4

2  Văn hóa và văn minh Maroc (Culture et civilisation marocaine) - Bình luận tác phẩm « Văn hóa » (Culture) được sáng tác 
bởi Ancien-Membre, 26/08/2003 - Encyclo. / Đa dạng văn hóa và ngôn ngữ ở Maroc vì một nền chủ nghĩa đa văn hóa năng 
động (La diversité culturelle et linguistique au Maroc pour un multiculturalisme dynamique) - Mohamed Chtatou - nghiên 
cứu sinh, Rabat, Maroc - Asing, 2009, p 149 - 161.

3  Văn hóa Maroc đương đại trải qua biến động (La culture marocaine contemporaine à l’épreuve des mutations) - Farid Zahi 
- p. 407-439 - Centre Jacques-Berque

4  Văn hóa và truyền thống (Culture & Tradition), thông tin du lịch Maroc - Cơ quan du lịch quốc gia, 2018

	Điện ảnh

Xuất hiện muộn hơn văn viết, ngành điện ảnh Maroc xuất hiện nhiều đạo diễn nổi tiếng như 
Mohammed Osfour với bộ phim truyện đầu tay, Đứa trẻ thần đồng (1958) và Wechma (1971), tác 
phẩm phê phán quyền lực của giới chính trị tại các nước Ả rập. Nghìn lẻ một tay (1972) của đạo diễn 
Souhaïl Ben Barka, Người thợ cắt tóc của khu phố nghèo của đạo diễn Mohamed Reggab.5

	Đa dạng ngôn ngữ 

Có rất nhiều ngôn ngữ đa dạng tồn tại ở Maroc. Tính chất đa ngôn ngữ này xuất hiện trong những 
hoàn cảnh khác nhau của vùng miền hoặc tình huống. 

Những ngôn ngữ này bao gồm tiếng Ả rập chuẩn quốc gia, tiếng Ả rập Maroc hay darija, tiếng Béc 
be, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Những ngôn ngữ trên không được sử dụng một cách 
đồng đều, đôi khi được sử dụng nhưng không được thừa nhận một cách chính thức. Các ngôn ngữ được 
công nhận có một vị trí đặc biệt dựa vào cách thức sử dụng.6

Hiến pháp mới của Maroc được thông qua bởi cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức vào tháng 7 năm 
2011, đã xem xét lại vị thế của các ngôn ngữ. Trong khi tất cả các bản Hiến pháp trước đó chỉ công 
nhận Ả rập là ngôn ngữ duy nhất và chính thức, thì Hiến pháp năm 2011 cải cách như sau : « Ngôn ngữ 
Ả rập là ngôn ngữ chính thức của quốc gia. Nhà nước bảo vệ và phát triển ngôn ngữ Ả rập, đồng thời 
phát huy cách thức sử dụng. Thêm vào đó, tiếng Béc be cũng là ngôn ngữ chính thức của quốc gia, với 
vị trí là di sản chung của mọi công dân Maroc »7. 

Tuy nhiên, hai ngôn ngữ nói trên không phải là chính thức cùng cấp độ : tiếng Ả rập là ngôn ngữ 
chính thức, còn tiếng Béc be là một ngôn ngữ chính thức. 

Thêm vào đó, nhà nước chủ trương bảo tồn tiếng hassani, một ngôn ngữ được nói ở phía Nam 
Maroc và Mauritanie, và bảo vệ những thổ ngữ đang được người dân sử dụng. Do đó, nhà nước rất chú 
trọng đến việc học và sử dụng ngoại ngữ : « Nhà nước tiến hành bảo tồn tiếng hassani, coi đây như là 
một bộ phận cấu thành nên văn hóa của Maroc. Thêm vào đó, nhà nước chú trọng đến việc liên kết giữa 
chính sách ngôn ngữ và văn hóa quốc gia, giữa việc học và sử dụng các ngôn ngữ nước ngoài được sử 
dụng nhiều nhất trên thế giới […] »8. 

Các ngôn ngữ nước ngoài được nêu trên cùng với mức độ sử dụng không có độ chính xác cao. Tuy 
nhiên, theo chính sách của nhà nước, tiếng pháp là ngôn ngữ đầu tiên được sử dụng trong một số lĩnh 
vực kinh tế và tài chính. Đối với tiếng Tây Ban Nha, trong vai trò ngôn ngữ được thực dân sử dụng ở 
phía Bắc và Nam Maroc, nó đã mất đi nhiều ảnh hưởng ở miền Trung đất nước. 

Dù không được nói đến nhiều, nhưng tiếng Anh đã nhận được ngày càng nhiều sự quan tâm của các 
nhà hoạch định chính trị cũng như các nhà nghiên cứu và nhiều trường đại học. Ngày nay, chúng ta đã 
biết rằng ngôn ngữ giao tiếp của các nhà nghiên cứu trên thế giới là tiếng Anh. Chính những nhà khoa 
học người Pháp cũng đã sử dụng ngôn ngữ này. Việc xếp hạng các trường đại học, điều luôn ám ảnh 
các nhà hoạch định chính trị và giáo dục đại học, chủ yếu dựa trên cơ sở dạy và học bằng tiếng Anh. Để 
đáp ứng yêu cầu trên, Maroc đã đưa tiếng Anh vào chương trình giảng dạy trong các trường tiểu học. 9

Việc áp dụng tiếng Ả rập / tiếng Pháp / tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha là một lựa chọn tốt để 
nghiên cứu khoa học đa ngôn ngữ. 

Bước tiến mới trong Hiến pháp 2011, đó là sự công nhận các ngôn ngữ bản xứ hoặc tiếng mẹ đẻ. 
Mặc dù không đề cập một cách rõ ràng, tiếng Ả rập địa phương darija được chiếu theo điều khoản 
trong Hiến pháp. 

Do đó, Hiến pháp công nhận sự đa dạng ngôn ngữ. Điều này phù hợp với thực tế xã hội và ngôn 
ngữ của đất nước. Maroc là một đất nước có văn hóa đa dạng nhưng vẫn duy trì những nét riêng biệt 
của các vùng miền và dân tộc.10

5  Văn hóa và truyền thống (Culture & Tradition), thông tin du lịch Maroc - Cơ quan du lịch quốc gia, 2018
6  Société, langues et cultures au Maroc, enjeux symboliques, Ahmed Boukous, publications de la Faculté des lettres et des 

sciences Humaines de Rabat- édition 1995.
7  Extrait de l’article 5 de la constitution marocaine, Edition 2011.
8  Trích trong Điều 5 của Hiến Pháp Maroc năm 2011.
9  Các ngôn ngữ ở Maroc : thực trạng, thay đổi và tiến triển (Les langues au Maroc :  réalités, changements et évolutions lin-

guistiques), Karima Ziamari và Jan Jaap De Ruiter p. 441-462.
10  Đa dạng văn hóa ở Maroc, yếu tố gắn kết dân tộc (La diversité culturelle du Maroc, un facteur de rapprochement entre les 
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Thống nhất dân tộc

Tổng quát lịch sử Maroc

Maroc là một đất nước có nền văn minh lâu đời. Nếu chúng ta chỉ tìm hiểu lịch sử Maroc từ một 
ngàn năm trước đây, thì chúng ta có thể nhận thấy hàng loạt các triều đại xuất hiện nối tiếp nhau tham 
gia vào quá trình phát triển của đất nước này. 

Alaouites là triều đại tồn tại lâu nhất bắt đầu từ năm 1664, mở ra thời kỳ của vua Moulay Rachid, 
người lên nắm quyền trị vì đất nước sau khi triều đại Saad sụp đổ năm 1659. 11

	 Triều đại Idrisside :  trị vì đến năm 985. 

	 Triều đại Almoravides (thế kỷ 11-12) : trị vì một khu vực rộng lớn từ phía bắc Andalousie đến 
tận phía Nam Châu Phi và từ Đại Tây Dương đến phía Tây An-giê-ri. 

Một trong những vị vua nổi tiếng của triều đại này đó là Youssef Ibn Tachfin, người đã xây dựng 
nên thành phố Marrakech. Ông là người mang lại chiến thắng lẫy lừng Zallaca chống lại lực lượng liên 
minh của thời kỳ tái chinh phục. Al Motamid ibn Abbad cũng là một thi sĩ lớn của thời kỳ này. 

	 Triều đại Almohades : đã xây dưng nên tháp chuông nhà thờ nổi tiếng Giralda de Séville và 
tháp Hassan ở thủ đô Rabat của Maroc. Đây là thời đại của những danh nhân trong lĩnh vực nghệ thuật, 
văn học và triết học, có thể liệt kê ra như Averroes (Ibn Rochd), Avicennes (Ibn Sina) và Maïmonide.

	 Triều đại Mérinides : Đây là triều đại cuối cùng nắm quyền kiểm soát ở Andalousie. Từ năm 
1269 đến năm 1465, có rất nhiều công trình nổi tiếng được xây dựng : trường học hồi giáo Bou Inanya 
ở thành phố Fès hay trường học hồi giáo ở Salé, tháp giáo đường của nhà thờ Mansourah ở Tlemcen. 
Các vị vua của triều đại này được an táng tại nghĩa trang Chellah ở Rabat.

	 Triều đại Saadiens :  là một triều đại của người Ả rập Maroc trị vì từ năm 1549 đến năm 
1660. Tên gọi của triều đại gắn liền với chiến thắng của trận đánh Oued el Makhazine năm 1578 hoặc 
trận chiến ba vua, bởi vì trong trận chiến này, ba vị vua liên tiếp tử trận, trong đó có vua Bồ Đào Nha 
Don Sébastien. Đế quốc của họ trải rộng đến tận Tombouctou và Gao.

	 Triều đại Alaouite : trị vì từ nửa cuối thế kỷ 17. Đến từ vùng Tafilalet, phía nam Maroc năm 
1659. Moulay Rachid, hoàng tử alaouite thứ ba của vùng Tafilalet đã thống nhất đất nước từ 1664 đến 
năm 1669.

Trong số các triều đại Alaouites, nổi bật nhất là nhà vua Moulay Ismaïl, người đã trị vì đất nước 
trong suốt 55 năm (1672-1727). Đây là vị vua sáng lập thành phố Meknès và cho xây dựng kinh đô 
tại thành phố này. 

Maroc đối mặt với chủ nghĩa đế quốc

Vào thế kỷ 19, Maroc đã trở thành miếng mồi ngon của các cường quốc thực dân. Maroc là đối 
tượng nhòm ngó của rất nhiều nước khác do vị trí chiến lược và tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

Mặc dù Đế quốc Ottoman nắm quyền bá chủ khắp khu vực Trung Đông và Bắc Phi nhưng lại phải 
chứng kiến việc Maroc thoát khỏi lãnh thổ cai trị của mình. 

Vào đầu thế kỷ 20, nước Đức (Coup d’Agadir) đã quyết định bỏ qua Maroc, để dành cho Tây Ban 
Nha và Pháp. Chính vì lẽ đó, chế độ bảo hộ đã được Tây Ban Nha thực hiện ở phía Bắc và Nam Maroc, 
trong khi đó nước Pháp chiếm đóng tại khu vực miền trung của đất nước kể từ năm 1912. Tuy nhiên, 
Maroc nằm trong chế độ bảo hộ từ năm 1934 đến năm 1956 kể từ sau trận chiến Boughafer.12

Chế độ bảo hộ (1912 - 1956) được thiết lập, kể từ ngày 30/3/1912

16/05/1930: Sắc lệnh Béc be, với ý đồ của thực dân là chia cắt dân tộc Maroc. 

Ngày 16 tháng 5 năm 1930, chính quyền thực dân Pháp ở Maroc đã ban hành sắc lệnh 17 Di lhijja 

peuples) (hội thảo)- 26/6/2015 - Nguồn: MAP
11  Lịch sử của Maroc từ xưa đến nay (Histoire du Maroc des Origines à nos jours), Bernard LUGAN, Nxb Ellipses, 2011. 
12  Lịch sử Bắc Phi (Histoire du Maghreb), Abdallah Laroui, Nxb Maspéro.

1348, gọi là sắc lệnh Béc be. Đây là chất xúc tác đầu tiên cho các phong trào của chủ nghĩa dân tộc ở 
Maroc. 

Sau khi ký kết Hiệp ước Fès, thực dân Pháp đã tiến hành thiết lập một chính sách phân biệt chủng 
tộc giữa những người Béc be và người Ả rập sau nhiều nghiên cứu về người Béc be. 

Nước Pháp đã áp dụng một biện pháp để duy trì chế độ tự trị truyền thống của người Béc be, chủ 
yếu trong lĩnh vực luật pháp. Sắc lệnh này được công bố chính thức vào năm 1930 và hủy bỏ vào năm 
1934. 

«Chia để trị»

Thực dân Pháp có ý định áp dụng chính sách chia cắt giữa người Ả rập và người Béc be trong xã 
hội Maroc, lấy cách thức « chia để trị » làm phương châm thực hiện. 

Bài học thuộc lòng «Latif» trong kinh Coran nhằm để duy trì thống nhất dân tộc trong tất cả 
các nhà thờ trên cả nước. Lời răn dạy yêu cầu tất cả các tín đồ người Ả rập và Béc be phải luôn 
luôn đoàn kết với nhau. 

 Một sắc lệnh được ban hành ngày 8 tháng 4 năm 1934 đã hủy bỏ Sắc lệnh ngày 16 tháng 5 năm 
1930 trước đó, và thống nhất hóa hệ thống pháp luật. « Sắc lệnh Béc be » đã kéo theo kết quả trái chiều 
và góp phần thức tỉnh chủ nghĩa dân tộc ở Maroc. 

Quá trình phi thực dân hóa

	Ngày 11 tháng 1 năm 1944, bản Tuyên ngôn độc lập được ký bởi 67 vị lãnh tụ theo chủ nghĩa 
dân tộc. 

	Năm 1947 : quốc vương Mohammed Ben Youssef đã có bài phát biểu ở Tanger, tuyên bố nền 
độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. 

	Ngày 20 tháng 8 năm 1953 : quốc vương Mohammed Ben Youssef và hoàng gia bị lưu đày 
đến đảo Corse, sau đó đến Madagascar. Tân quốc vương, Mohammed Ben Arafa, ở độ tuổi 70, đã tự 
xưng là quốc vương với sự hỗ trợ của tổng trấn Marrakech, Thami El Glaoui. Hành động này là nguyên 
nhân bùng nổ các cuộc bạo động của nhân dân ở thành phố Casablanca. 

	Ngày 20 tháng 8 năm 1953: phát động « Cuộc cách mạng của nhà vua và nhân dân ».

	Ngày 6 tháng 11 năm 1955: chính phủ Pháp công nhận nền độc lập của Maroc. 

	Ngày 16 tháng 11 1955: sự quay trở về quê hương của Quốc vương Mohammed Ben Youssef 
ở Rabat-Salé.

	Ngày 18 tháng 11 năm 1955: Quốc vương Mohammed Ben Youssef tổ chức lễ lên ngôi tại 
tháp Hassan ở Rabat

	Ngày 15 tháng 2 năm 1956: chuyến công du của Quốc vương tại Pháp mở ra các cuộc đàm 
phán hai bên nhằm công nhận nền độc lập của Maroc và bãi bỏ hiệp ước Fès thiết lập chế độ bảo hộ 
của Pháp năm 1912. 

	Ngày 2 tháng 3 năm 1956: Quốc vương và chính phủ Pháp đã chính thức tuyên bố Maroc độc 
lập (tuyên bố chung giữa Pháp và Maroc).

	Ngày 7 tháng 4 năm 1956: Quốc vương Mohammed Ben Youssef và tướng Franco đã đặt dấu 
chấm hết cho chế độ bảo hộ của Tây Ban Nha ở phía bắc Maroc (tuyên bố chung giữa Tây Ban Nha 
và Maroc). 

	Ngày 29 tháng 10 năm 1956: khu vực Tanger, nơi trước đó được áp dụng quy chế quốc tế đặc 
biệt, đã được tái sáp nhập với Maroc. 

	Maroc hiện đại (kể từ 1956) : Vào năm 1957, Quốc vương đã lấy danh hiệu là Mohammed V 
đệ ngũ.13

13  Lịch sử Maroc sau khi giành độc lập, lịch sử chính trị (Histoire du Maroc Indépendant, Biographies politiques), Jilali Adnani, 
Mohammed Kenbib (Điều phối viên), Ấn phẩm của Khoa văn học và khoa học nhân văn.
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	Vương quốc Maroc đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Tây Ban Nha để thu hồi dần dần một số 
khu vực ở phía Nam như Tarfaya năm 1958, Sidi Ifni năm 1969 và Saquiet al Hamra và Oued Eddahab, 
địa danh còn được biết đến với tên gọi là Sahara kể từ năm 1975, sau hiệp định Madrid được Đại hội 
đồng thông qua. 

Từ đoàn kết dân tộc đến 

thống nhất quốc gia 

Maroc đã trải qua rất nhiều thử thách trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. Quá trình thực dân hóa 
và phi thực dân hóa đã ảnh hưởng đến sự toàn vẹn lãnh thổ. Đất nước bị chia cắt và bị cai trị bởi hai 
cường quốc thực dân là Tây Ban Nha hiện diện phía Bắc và phía Nam, Pháp có mặt ở miền Trung. 
Thêm nữa, nền độc lập của Maroc được thực dân Tây Ban Nha thiết lập và công nhận nhiều lần từ năm 
1956 đến năm 1975. Ngày nay, Tây Ban Nha vẫn luôn hiện diện tại hai thành phố bên bờ biển phía bắc 
Maroc là Sebta et Mellilia, thêm vào đó là một vài hòn đảo gần bờ biển Maroc. 

1. Toàn vẹn lãnh thổ

	Quá trình phi thực dân hóa ở phía Nam Maroc 

Maroc yêu cầu Tòa án quốc tế đưa ra quyết định về yêu cầu phi thực hiện quá trình phi thực dân 
hóa. Sau đó, Tòa án quốc tế đã đưa ra ý kiến như sau : Tòa án quốc tế công nhận lãnh thổ phía tây 
Sahara không phải là khu vực vô chủ trước thời kỳ thực dân hóa của Tây Ban Nha và khu vực này 
có những mối liên hệ sở hữu có đầy đủ cơ sở pháp lý với các quốc vương Maroc và toàn bộ khu vực 
Mauritania. 

 Ngày đi bộ xanh năm 1975 

Ngày đi bộ xanh là một sáng kiến tuyệt vời của Quốc vương Hassan đệ nhị, để thiết lập chủ quyền 
của Maroc tại khu vực Sahara. Nhiều giờ sau khi công bố ý kiến của Tòa án quốc tế, Quốc vương đã 
thông báo cho toàn thể người dân Maroc rằng Tòa án quốc tế đã mang trả lại công bằng cho Maroc, và 
đã đến lúc phải thể hiện chủ quyền lãnh thổ đất nước bằng cách đi bộ hòa bình. Cố Quốc vương Hassan 
đệ nhị đã khuyến khích 350 000 người dân tình nguyện đi bộ về các tỉnh phía Nam vẫn còn trong giai 
đoạn bị Tây Ban Nha chiếm đóng. 

Sau khi giành lại một số khu vực ở phía Nam Maroc, đất nước đã hoàn thành thống nhất lãnh thổ 
và thống nhất quốc gia sau khi hàng loạt các vấn đề yêu cầu cần có sự nhất trí của toàn dân tộc. 

Vấn đề Sahara và toàn vẹn lãnh thổ đất nước trở thành yêu cầu để các lực lượng dân tộc tập hợp 
lại : trong đó có chính phủ, các đảng phái chính trị với các lập trường khác nhau, phe chiếm đa số hay 
phe đối lập, các tổ chức công đoàn, … đều thống nhất quan điểm đối với « vấn đề Sahara ». 

2. Hồi giáo và lãnh đạo tinh thần của các tín đồ 

Đạo Hồi là một trong những cơ sở hình thành nên sự đoàn kết và thống nhất dân tộc. Đạo Hồi là 
tôn giáo của đất nước và nhà vua là người lãnh đạo tất cả những người theo tín ngưỡng tôn giáo, mà 
không chỉ riêng của những tín đồ Hồi giáo. Điều này có nghĩa là nhà vua là người lãnh đạo tôn giáo 
và tinh thần của nhiều tín ngưỡng, trong đó có cả tôn giáo của người Do Thái. Người Maroc là tín đồ 
Hồi giáo dòng Sunny. Sự tồn tại hài hòa giữa các tôn giáo khác nhau từ nhiều thế kỷ nay tại Maroc và 
quyền tự do tôn giáo luôn được Hiến Pháp đảm bảo.
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I. Cultural diversity and history of national unity in Vietnam 

1.1. Cultural diversity 

Cultural diversity is defined the coexistence of many different cultures, 
cultural identities and cultural expressions in a region particularly or in the 
world generally. 

Vietnamese culture is the united culture in diversity. The diversity of 
Vietnamese culture is expressed in variety aspects and levels. 

- Firstly, cultural diversity is expressed in national cultural identities

According to the Sima Qi’s chronicle, in 257 BC, Au Lac country, the 
primitive state of Vietnam formed by the unification between Lac Viet 
and Au Viet tribes1. So that, it’s possible to show that in the beginning 
of national formation with name of Van Lang - Au Lac, Vietnam was the 
state of multi ethnic groups. According to the archaeological relics, Au Lac 
inhabitants used the variety languages belonging to the Mon-Khmer, Viet-
Muong, Tay-Thai ancient languages. Throughout the ages of histories to 
expand and strengthen territory of feudal dynasties, the national diversity 
of Vietnam has been getting clearer and clearer. 

According to the Decision No 412 dated March 2nd 1992 of the General 
Statistics Office of Vietnam, in the list of Vietnamese ethnic groups, 
Vietnam has 54 ethnic groups2 belonging to variety languages and nations 
like Viet-Muong, Mon-Khmer, Tay-Thai, Nam Dao (Austronesien), Mong-
Dao, Tang-Mien, Yuan with the rich and diversed cultural identities which 
are expressed in three groups: group of languages, group of people and 
group of localities. Regarding to the group of people and culture, Vietnam 
seem to be as same as a small Southeast Asia because in the territory of 
Vietnam, there exists full of representatives of languages and people of 
Southeast Asia, for example in the South Asia, there are the groups of 
Mon-Khmer, Viet-Muong, Mong-Dao, Nam Dao (Austronesien) and Yuan 
- Tibetan (Tibetan - Myamar, Yuan). 

Because of the history of distribution and migration of ethnic people 
in Vietnam, it’s formed different regions of ecological people like 
inhabitants in delta and coastal area (Viet-Muong); inhabitants in valleys 
(Tay-Thai), inhabitants in slopes of moutains and highlands (Mon-Khmer, 
Austronesien), inhabitants in the high mountains (Mong-Dao, Tibetan-
Myamar). 

Regarding to the relations of ethnic groups, the similarity of cultural 
identities is also expressed rather clearly. Each ethnic group often sets up 
group of locality which has its own local language, costumes, customs and 
rituals…

So that in the aspect of origin and history, Vietnam is the convergence 

1  Sima Qi’s chronicle, Set No 113, part of Nam Viet, Dong story, Pham Van Anh (translator) 
(2016), Publisher of Culture in cooperation with Nha Nam bookseller. 

2  Institute of ethnology.vass.gov.vn 
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of local ethnic groups like Viet-Muong, Mon-Khmer with the migrants 
from the North like Thai, Mong-Dao, Tibetan-Myamar, Yuan and from 
the sea of South like Austronesien who are settled down scatteredly 
among groups of people. On one hand, it creates the favourable condition 
for cultural exchange, on the other hand, it seperates from the groups of 
locality of each ethnic people in contribution to decreasing rather cultural 
unity and cohesion of localities, making the picture of culture more and 
more complicated. But each ethnic minority in Vietnam has its own cultural 
identity. The element of ecological people created the different cultural 
identities contributing to enriching and diversifying the culture of Vietnam.

 - Secondly, cultural diversity is expressed in regional cultural 
identities

Regional culture or local culture is the culture to be formed and 
existed in the fix territorial space, shown in the concentration of cultural 
characteristics and features like production activities, accommodations, 
social organizations and community contacts, beliefs, entertainments, 
inhabitant’s psychologies… which are discovered the differences from 
others. These cultural characters and features have been formed for the 
long-time history because the inhabitants of ethnic groups in the region 
have the relations of cultural exchange. 

According to some researchers of Vietnamese culture, it’s able to divide 
into six big cultural areas3 in Vietnam as follows: 

1. The Northwest cultural region: It consists of the provinces like Lai 
Chau, Lao Cai, Son La, Yen Bai and one part of Hoa Binh. Its characteristic 
of the topographic residence is in the craggy high mountains with over 
20 ethinic groups of people (majority of Thai and Muong people). Its 
remarkable cultural features are hot colourful costumes, houses in stilts, 
spiritual culture to respect springs or streams, simple, honnest and 
harmoniuos living, polytheism beliefs, trust in soul, arts with the rich oral 
stories like farewell lover, signing of daughter in law, flower garden and 
mountain, dances like Xoe dance of Thai people with 32 dances, Khen 
dance of H-Mong people, Bong dance of Muong people. 

2. The Viet North cultural region: It consists of Cao Bang, Bac Can, 
Lang Son, Tuyen Quang, Ha Giang, the hilly mountains of Phu Tho, Bac 
Giang and Quang Ninh. Its characteristic of the topographic residence is in 
the border area in attachment with the formation and protection of nation. 
The main inhabitants are Tay, Nung people. Cultural features: houses in 
stilts, clay houses, grey costumes. There are a lot of religious beliefs, folk 
cultures, rituals and festivals. The talents of Tay and Nung ethic group 
appeared rather early creating their writing of Nom Tay based on the Latin 
scripts in peoms and literatures and many special festivals like wet-rice 
cultivation (Long tong) …

3. The midland and Northern delta cultural region: Its characteristic 
of the topographic residence is in delta areas belonging to Red river and 
Ma basins so that land is very fertile with four seasons. It’s the center of 
international interaction. The main inhabitants are Vietnamese people. Its 
cultural characteristic is the hub of forming Viet culture, maintaining a 
lot of traditional cultural values like Dong Son culture, Great Vietnam’s 
culture…). Its folk culture develops brightly like (Doctoral Story, duo of 
love song, Vietnamese popular opera, water-puppet…) Cultural features: 
personal characteristic is sensible, profound, on the other hand conservative, 
nostalgic, talking round and folk consciousness is to live far from forest and 

3  Tran Ngoc Them (1999), The basis of Vietnamese culture, Publisher of Education
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sea. There are a lot of agricultural festivals. Costume is simple, smart and 
favourite color of brown. 

4. The Central cultural region: Its characteristic of the topographic 
residence is in the narrow strip of land along coasts from Quang Binh 
to Binh Thuan. It’s arid land and hard climate. People are hardworking 
and skillful of ocean. It’s the direct cultural exchange between Viet and 
Cham people. Cuisines are salty dry seafood and sophisticated food of 
Hue. Architecture is mainly temples, palaces, tombs and garden houses. Its 
culture contains a lot of Cham culture. Folk culture is like heave away and 
Hue cremmonial music and songs…

5. The Central Highlan’s cultural region: It consists of about 20 
ethnic groups belonging to two main groups of Mon-Khmer and Malay 
- Austronesien languages settling down in the East slopes of Truong Son 
including Kom Tum, Gia Lai, Dak Lak, Lam Dong. It’s preserved the 
tradition of local precise culture which is close to Dong Song culture 
such as wildness, orginin and community. Its music is Gongs, Torung and 
Krongput musical instruments… Folk culture is epic peotry like Dam San, 
H’amon, H’ri… Many festivals are buffalo slaughtering, gongs, grave 
abandoning ceremony, especially gongs and wine is very essential for 
people of the Central Highland. Their costume is deep color. 

6. The Southern cultural region: It consits of Viet, Cham, Chinese people 
and local inhabitants like Khmer, Xtieng, Choro, Mnon settling down in 
Dong Naii and Cuu Long basins. There two seasons including dry and rainy 
seasons. Its culture imprints feature of rivers. They are the first group of 
people in the process of cultural exchange with the Western culture. Its 
music is traditional tune, renovated theatre, singing like professionals. The 
religious beliefs are rather diversed and complicated. 

It’s possible to say that the culture of Vietnam is considered as the 
national united culture based on the diversity of national identities which 
are expressed in the differences of terrain structure, climate and resident 
distribution resulting in the different cultural regions as mentioned above. 
It has created the colorful picture of Vietnamese national culture from the 
hub of Vietnamese culture in Red river delta mainly the cultural of capital, 
village culture and wet-rice civilization to the cultural identities of the 
mountainous ethnic groups in the Northwest and Northeast regions, from 
the bordering areas of Vietnam in the stage of State’s formation in the North 
Central region to the mixture of Champa culture of Cham people in the 
South Central region, and from new lands of the Southern in combination 
with the culture of Chinese, Khmer people to the culture of ethnicities in 
the Central Highland. 

- Thirdly, cultural diversity in cultural exchange and acculturation of 
foreign cultural influences. 

In the development of national history, the culture of Vietnam has many 
chances to exchange with the Eastern and Western cultures by the different 
ways and forms. Parallel with formation of local cultures, it contributes to 
creating the special identities of Vietnam’s culture. 

1. It was the cultural exchange and acculturation with the Southeast 
Asian cultures of the ancient Viet people from the age of Dong Son culture 
to the end of the 1st millenium B.C. The cultural exchange of tribes living 
across Vietnam in the primitive and prelimitary ages created the culture of 
the ancient Viet people prefering to the Southeast Asian cultural identities. 

2. It was the cultural exchange and acculturation with the Chinese and 
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Indian cultures in 111 B.C to the 15th century to form the model of national 
culture based on the Southeast Asian culture of Viet people and other 
ethnic groups who localized the model of the Yuan and Indian cultures in 
accordance with their consciousness. So that, it’s seen that Vietnam is the 
convergence of Asian cultures to create its own national culture including 
two tendencies such as: (1) scholarly culture influenzed by the Yuan culture 
mainly and Indian one; (2) the folk culture to reserve the identities of 
national cultures. 

3. It was the cultural exchange and acculturation with the French and 
Western cultures in the 16th to 20th centuries to modernize its national 
culture. Although the modernization occurred in the context of domination 
of colonialism, it accesed the exotic elements and acculturated them by 
the order from copying and imitating to Vietnamitizing. It created the 
culture with the structure of two tendencies such as: the national culture 
in combination of the traditional cultures including the folk and scholarly 
ones and the modern culture consisting of exotic elements which were 
Vietnamitized and interacted to make the traditional culture of Vietnam 
integrating into the world modern culture. 

Besides, many cultural researchers divided three expressions of cultural 
diversity of Vietnam mentioned above into two main features which are the 
space diversity (diversity of national culture and diversity of local culture) 
and the time diversity (diversity due to the history of cultural exchange 
and acculturation with foreign culture). In addition, the cultural diversity 
of Vietnam is expressed in the identities of urban and rural cultures like 
village culture, religious culture and employment culture…

1.2. History of national unity in Vietnam 

The community of Vietnamese ethnicities is the result of long history 
of formation and development of the nation which is different from other 
nations in the world. The ethnic groups in Vietnam have unequal rate of 
population settling down scatteredly and interleavedly. The levels of socio-
economic development are also unbalanced in which there are some ethnic 
groups who have low-level development, hard life, especially those who 
live in the region of hard natural geography and unstably cultivate… In 
the history, the ethnic groups are considered as brothers and sisters in 
the community of Vietnamese nations without the phenomena that the 
majorities compel, assimilate and seize the minorities and vise versa. 

 When the Van Lang state - the first state of Vietnam was born in the 7th 
century B.C, Viet people not only formed the state but also often faced the 
aggressions of foreign forces. From the resistance against the Tan dynasty 
in the 3rd century B.C to the 20th century, Vietnamese people have undergone 
hundreds of uprisings and struggles for independence and national unity. 
Vietnamese people have always taken advantages of using suppleness 
to prevail over firmness and weakness to resist strength, patriotism and 
solidarity to gain the great victories of struggles for territorial protection of 
Vietnamese nation. 

From the 2nd century B.C to the beginning of the 11th century, Vietnam 
was dominated by the Chinese feudal dynasties. The challenges of 
national existence and perishableness over one thousand years generated 
the undownted, resilient and dogged spirits of struggle for living, 
preserving and bringing into play cultural quintessence, determinantly 
gaining independence of Vietnamese nation. In 1009, Vietnam gained the 
independence and turned into its age of renaissance and development with 
the official name of Great Viet (Dai Viet) under the Ly dynasty. From the 
17th century, Vietnamese feudal regime with the main Confucian idealogy 
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expressed its backwardness and was getting weaker and weaker. While 
the other Western nations were shifting into capitalism, the Great Viet was 
sunk in the civil war and seperated. 

In the beginning of the 19th century, Vietnam became the colonial nation 
of France which had been prolonged for 100 years from 1858 to 1945. The 
establishment of the Communist Party of Vietnam in March 2nd 1930 was 
marked the milestone of Vietnamese history. In August 1945, thanks to the 
leadership of Vietnamese Communist Party with the leader of President Ho 
Chi Minh, Vietnamese people rose up to gain government sucessfully and 
set up the Democratic Republic of Vietnam in September 2nd 1945. 

The innocent State of Vietnam has just been given the birth, but had 
to carry out struggle for national liberation and unity for 30 years. The 
resistance of 9 years from 1945 to 1955 against reaggression of French 
colony was ended by the victory of Dien Bien Phu and Geneva Convention 
on Vietnam in 1954. According to the Convention, the country was 
temporarily divided into two territorial regions of the North and the South 
by the 17th latitude as the bordering line and would be united after two 
years later in 1960 via the general election. At that time, the North Vietnam 
was named as the Democratic Republic of Vietnam under the leardership 
of the Party with the capital of Hanoi. The South Vietnam was named as 
the Republic of Vietnam under the management of pro-French government 
and then pro-American government with the capital of Sai Gon. The Sai 
Gon government tried to prevent the general election at any cost, repressed 
and rejected the old resisters. However, they could prevent the willing of 
national unity and struggle for peace of Vietnamese people. 

For the struggles for national independence and freedom, the most 
remarkable identity which becomes the standard of ethical behavior of 
Vietnam is patriotism, self-determination, self-improvement and tradition 
of solidarity for the great nation. It’s shown in the history that the national 
unity in Vietnam is the non-stop struggle of not only state and territorial 
unity but also cultural unity. By being undergone these, Vietnamese nation 
is aware of when being firm ideology of solidarity and bringing into play 
the strength of 54 ethnic groups, in spite of how difficult is, Vietnamese 
people tried their best to overcome and the longlasting strength of a nation 
attaches to the sustainable unity of ethnicities living across this country. To 
implement the national harmony and unity, it must have the spirits of open-
mind, tolerance, deep knowledge about the cultures of every ethnicity and 
its superiority of cultural diversity in a nation. 

2. The role of cultural diversity in consolidation of national unity in 
Vietnam 

As mentioned above, the history of Vietnam has undergone the struggles 
for the one thousand years of Chinese domination, twenty years of Ming’s 
dynasty, one hundred years of French colony and twenty years of territorial 
seperation into two parts: one-part belonging to the North government and 
the other belonging to pro-American government. In these circumstances, 
Vietnam often used to be less inferior and outdated to its enemies in all 
aspects of economy, culture and society… and Vietnamese nation used to 
be in danger of being national assimilation. In spite of being long-term 
dominated and compeled or the current culture of Vietnam is impressed 
by the Chinese and French cultures, Vietnamese culture has never been 
assimilated and Vietnamese people hav never been overpowered and 
always non-stop struggle for its independence and freedom. 

In this scope of paper, we would like to consider the role of cultural 
diversity for national unity in Vietnam from two points of views such as: 
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(1) the acculturation of new cultural values to develop national culture, 
advantage of them in the struggle for anti-assimilation of culture and nation, 
gaining indepedence or Vietnamitizing exotic elements; (2) Bringing into 
play or promoting unity in cultural diversity to call for solidarity of all 
ethnicities to co-resist against foreign invaders, unite country, on the other 
hand, promiting internal values for national unity in Vietnam.

 2.1. Acculturation and Vietnamitizing the exotic cultural values 
against cultural assimilation

- Acculturation and Vietnamitizing the Chinese cultural values under 
the Chinese domination (from 179 B.C. to 905) 

According to the historists, in the term of political institution and 
social structure, Vietnamese people “lost the country but not lost villages” 
under the period of the Chinese domination. We safeguarded “the villages” 
because of the cultural identities. In the struggle for the nation, the national 
culture of Vietnam has not been shrinking to self-protect conservatively 
and independently, not only denied the different values of exotic cultures 
but also possibly accepted and nurtured them. For example, Tran Thanh 
Dam - the author of the article “The Vietnamese culture: acculturation and 
international integration” wrote “… the Vietnamese culture self-preserved 
its identities, at the same time, selected the different quintessences to develop 
and bring into play these identities, to transform them into wisdoms which 
have not only its own properties but also indomitable vigors…4, With the 
proper wisdoms, Vietnamese people acculturated the influences of Chinese 
culture but they are not reluctant to struggle and furthermore they enriched 
their knowledges to explain the emerging issues of the country and nation 
for the sake of resistances against the Sino-dominated governments, Kings 
and dynasties. 

- Acculturation and Vietnamitizing the Western cultural values in the 
period of the French colony (from 1858 to 1945) 

In the term of socio-politics, it’s shown that in the circumstance when 
all of resistances against the French colony were deepen into the bloodbath, 
the solution of struggle for national liberation in Vietnam wasn’t the army 
uprising, but it’s the preparation of mass force by educating them about 
patriotism and necessary knowledges to reform society in all aspects of 
economy, politics, technical sciences to attain the goal of wealthy people 
and strong country. The solution of education reform for revolutionary 
force was the best one. The campaign of eager for learning of the mass 
people have’nt never occurred in the history of Vietnam. In the past, those 
who were noblesses and high-ranking mandarins had the opportunities to 
learn, but the campaign called for popularizing education for all people 
to help them further understand the relationship between the country and 
people and their positions in the society, their responsibilities of how to 
raise their awareness of loving country and people, building up autonomy 
and self-reliance… It’s clear that ”for a nation without education, people 
are stupid or dulling, not get to know what nation and politics is”5. That’s 
why, the campaign of the Tonkin Free School was seen as the first “Great 
Education Reform” in Vietnam.

However, in the term of culture, the period from 1858 to 1945 was given 
the different name of the first “compelled” acculturation of the Western 
culture for Vietnamese one. Because just in 1850s, Vietnamese people had 
the chances to access to the Western culture through the Portugal activities 

4  Tran Thanh Dam (1998), The Vietnamese culture: acculuturation and International 
integration 

5  The peoms and literatures of The Tonkin Free School, Publisher of Culture, Hanoi, 1997
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of religious transmission in 1523; the French activities of religious 
transmisson in 1662 and trade purchases with Portugal and England… But 
with the policy “using culture to control” of the French colony, it’s the first 
time when Vietnamese people are obliged to access to the Western culture, 
especially the French culture. For the sake of patriotism and national 
respect, Vietnamese people had denied severely in both terms of politics 
and culture. Throughout the failures, Vietnamese people recognized that 
for country liberation, national unity and success in resistance against the 
French colony, it’s essential to have flexible and open-minded attitudes to 
acculturate the French cultural values in the spirit of acculturation of new 
cultural values to develop national culture, take advantages of them for 
resistances against foreign invaders and achievement of independence. 
Looking back the development of Vietnamese culture from the 19th century 
to the 20th century, it has been undergone the great changes. All from 
costumes to means of transportation, from sculpture of communal hall to 
outdoor statues, from the Tang dynasty poetry to the new ones, from rhyme 
to prose, from the Yuan and Mon scripts to Latin one are mixed each other 
and integrated into the modern world. The identities of national culture 
isn’t yet lost and changed while acculturated the exotic cultures to make 
Vietnamese culture more and more diversed and modern. 

2.2. Promoting the internal cultural values for national unity in the 
period from 1930 to 1975

During the struggles for national unity in Vietnam, Vietnamese people 
is not only open-minded to access to the exotic cultural values to develop 
national culture, enrich the necessary knowledges and patriotism for them 
to reform society in all aspects of economy, politics, technical sciences to 
make wealthy people and strong country in preparation for struggles for 
national liberation but also bring into play the cultural diversity, promote 
mutual understanding and stand for prejudices among ethnicities living 
across the territory of Vietnam in order to stablize society in contribution to 
promoting and guaranteeing political security as well as territorial integrity. 
These are clearly expressed in the ways of struggles for national liberation 
of the Vietnamese Communist Party in the resistances against the French 
colony and the American capitalism and the current country’s construction.

Since the beginning of the establishment, the Vietnamese Communist 
Party has often affirmed that the Vietnamese culture is the united one 
in diversity. The unity of Vietnamese culture is consensus, agreement, 
unconflict and blending into a block that it made the sustainable values, 
elites and cultural identities of the community of Vietnamese ethnicitities. 
These values have been nurtured by the thousand years of struggles for 
national formation and protection. These are the patriotism, national self-
determination, solidarity, spirit of community attached to private, family, 
village and homeland, kindness, tolerance, respect for loving, dogma, 
hardworking, creativeness in labor, sensitiveness in contact, simplicity in 
life”. Identities of national culture are the background of social cohesion 
and association of generations, creating the spiritual strength of a nation. 
Lesson learnt from the national liberation of Vietnam is that any ethnic 
group seperates from the nation which will lose the capacity and motivation 
of its common development. All ethnicities in the nation of Vietnam don’t 
self-develop seperatedly but join into the trend of common development of 
the whole nation. 

3. Cultural diversity in Vietnam nowadays

The direction of cultural development in Vietnam is clearly shown 
in the 5th Party Central Resolution (the 8th tenure) in July, 1998 that it’s 
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“to build an advanced culture with a strong national identity”. The 10th 
Party Central Committee (the 9th tenure) affirmed that it must “ensure 
the cohesion among the mission of economic development, the Party’s 
reorganization and the continiously cultural improvement - the foundation 
of social spirit; facilitate the simultaneous development in the three 
areas mentioned above is the first and foremost condition to ensure the 
comprehensive and sustainable development of the country”. Therefore, 
it’s the first time when the culture becomes one of the most important 
factors to create foundation and impetus of national formation and 
developmen. Acquiring and developing the previous cultural direction of 
the Party, the draft Platform on National Construction in the Transitional 
Period toward Socialism (supplemented and developed in 2011) issued the 
direction of culture with the proper comprehension: “building a advanced 
culture with a strong national identity, which develops comprehensively, 
unites the diverse cultures of Vietnam’s ethnic groups and bears the typical 
characters of nationality, humanity, democracy and sciences; closely 
attaching culture with social life to become the important internal source of 
development. Inheriting and bringing into play the good cultural traditions 
of the community of Vietnam’s ethnic groups, aquiring the cultural elites 
of humankind, building a democratic and civilized society for the sake of 
legitimate interests and human dignity with the high levels of knowledges, 
virtues, physical strength and aesthetics”. 

All cultural researchers and managers affirm that cultural diversity 
is a defining characteristic of humanity, it’s the essential condition for 
development, even human existence. Cultural diversity is the origin of 
identity, innovation and creation, interaction of people in the world. It’s 
the impetus for development, not only economic growth but also further 
enriching intellectual and emotional life, virtue and spirit. It’s very 
significant for all terms such as: in term of economy, cultural diversity 
promotes the development of handicrafts, tourism culture...; in term 
of society, cultural diversity is the efficient method to promote mutual 
understanding and deny the prejudices to stablize society; in term of 
territorial location like Vietnam, cultural diversity which focuses on 
preserving and developing cultures of the bordering ethnic groups is the 
method to ensure political security as well as territorial integrity; in term 
of customs and beliefs of goddness worship of ethnic groups, cultural 
diversity is to protect environmental landscapes… especially in the context 
of globalization and rapid development of information and technical 
sciences as today, preservation and development of the internal cultural 
which is enough adaptability and integration into the exotic culture is very 
essential. 

However, after the national reunification in terms of territory and 
state, the Government concentrated on building and developing economy. 
The living standards of general people and ethnic people particularly are 
improved but there occur some existing issues as follows: 

- Activities of maintaining traditional culture is forgotten; 

-Diversity of national culture and regional cultural diversity in Vietnam 
is decreased even though the level of decrease in every ethnicity and region 
is unequal, it’s popular and alerted. There occurs the cultural assimilation 
even though it’s the “natural assimilation”. According to the statistics of 
population in 2009, the Kinh people (Vietnamese people) accounts for 
86.2% while the rest of 13.8% consists of 53 ethnic groups6. Cultural 

6  Nguyen Thi Kim Hoa, Dang Thi Anh Nguyet, Mai Linh (2009), Evaluation of population 
quality of 5 ethnic groups by the population quality indext (PQI), Journal of sociology No 
3 (119), 2012, p.45-57
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exchange and purchase help ethnicities to integrate into the common 
community, but aslo much impact on their traditional cultures which are 
lost gradually and untransmited. In Vietnam, many ethnic groups haven’t 
their own language and writing because they are too poor and hard to 
preserve their languages, on the other hand these languages are isolated 
and unnecessary with the surrounding community. Moreover, if they want 
to purchase with the others, they have to learn the popular language that 
it gradually becomes the habit and less and less ethnicities use their own 
languages to exchange in the ordinary life. For example, the number of 
people who understand the ancient languages in Khan, Homon of Ba Na, 
Ede, Gairai, Xodang ethnic groups is very few while the next generation 
isn’t complete anyone. 

- Be aware of these above issues, for the recent years, the Vietnamese 
Government makes the favorable condition to restore the traditional 
cultures such as repairing relics; restoring and developing the traditional 
festivals of localities. In the past, every village and region had the different 
goddness worships so that they had the different beliefs and customs, but 
because of not being concerned for long time, many people don’t remember 
about the old customs, at the same time they dabble reform so that the relics 
and village festivals are implemented as same as the others losing their 
honesties, specialities and diversities. 

- Now, there are many projects supported by UNESCO to save the 
cultural heritages of small ethnic communities in danger of “elimination”. 
For instance, the project on preservation of the culture of Ro-mam and 
Brau ethnic groups in the Central Highland of Vietnam but there isn’t any 
comprehensive solution. 

The emerging issues are that if the local festivals wish to be attractive, 
every village should try to restore and preserve their special identities which 
are their “charm” and “soul” in contribution to the specialities, richnesses 
and diversities of Vietnamese culture. Firstly, it should actively support the 
ethnic groups to develop their economies, poverty reduction, narrowing the 
gap of living standards among regions. The State stimulates ethnic people 
to not only learn and speak their own languages to preserve and promote 
their national cultural identities but also enjoy the special priority policies 
to increase opportunities of educational accessment for ethnic children. 

The Government should preserve, promote and develop the cultural 
identities of ethnic groups; ensure all ethnicities to develop harmoniously in 
the national diversed culture; respect, maintain, bring into play and develop 
the good identities of ethnic traditional cultures. The ethnic people have the 
rights to take part into the cultural activities of their nation, community and 
society and enjoy the policy of their cultural development. 

Conclusion

Vietnam’s culture is still marked by the influences of China, France and 
socialism. But it’s further different than in the reality because Vietnamese 
people are always flexible to change or reform in accordance to every special 
circumstance, for instance when the Government has the decision to reform, 
most of people follow without occuring the great chaos of society. That 
makes Vietnam as unsimilar as the other countries. Reforms are sometimes 
conservative and decisive but are carried out peacefully in accordance to 
the rule of that all of reforms have to contribute to consolidating national 
independence and unity, especially when the country was dominated by 
the foreign invaders, it has to contribute to achieving the reunification. The 
history of Vietnam’s culture has undergone three times of reforms because 
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of the sake of national independence including such as (1) the first one 
is influenced by the Confucianism to integrate into the Sino culture; (2) 
the second one is influenced by the French culture; (3) the third one is 
influenced by the socialism. Although three times of these reforms are 
changed the old structures and renewed some, the impetus of development 
is still the cultural identity. Vietnamese people reform to protect the country 
not being under the control of foreign invaders. Therefore, it’s not that the 
Sino-Vietnamese culture, it’s just Vietnamized the Sino culture as same 
as it’s not that the French- Vietnamese culture, it’s just Vietnamized the 
French culture. 

In the context of rapid globalization resulting in that the structure of the 
world has been frequently changed consisting of space and time which are 
favorable for interaction of cultures. All regions appear cultural diversity 
and the strength of cultural diversity is brought into play ultimately in the 
political, economic and cultural diplomacy. Each culture contains its own 
strengths contributing to the human development in different ways. Cultural 
dialogue not only improves knowledges but also makes opportunities 
for cultural cooperation, acculturation and mutual understanding among 
cultures and nations for the sake of social development. Vietnam has been 
trying to “Vietnamize” its culture with the identity of socialism, promote 
its potentiality and strengthen the internal culture to make Vietnam develop 
equally and in the global integration.
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 Vai trò đa dạng văn hóa trong thống nhất dân tộc ở Việt Nam
PGS.TS. Lê Phước Minh

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông 

TS. Hạ Thị Lan Phi

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

1. Đa dạng văn hóa và khái quát lịch sử thống nhất dân tộc ở Việt Nam

1.1. Đa dạng văn hóa ở Việt Nam

Đa dạng văn hóa là cụm từ dùng để chỉ sự cùng tồn tại của nhiều nền văn hóa, dạng thức văn hóa và 
nhiều cách biểu đạt văn hóa khác nhau ở một vùng nói riêng hoặc trên thế giới nói chung.

Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa “thống nhất trong đa dạng”, tính đa dạng của văn hóa Việt Nam 
được thể hiện trên nhiều phương diện và mức độ khác nhau: 

+ Thứ nhất, đa dạng văn hóa thể hiện qua các sắc thái văn hóa tộc người

Theo Sử kí Tư Mã Thiên, năm 257 TCN, nước Âu Lạc - tiền thân của nước Việt Nam được dựng lên 
từ việc liên kết các bộ lạc Lạc Việt (Văn Lang) và Âu Việt. Cho nên, có thể thấy rằng từ thời lập quốc với 
quốc hiệu Văn Lang - Âu Lạc Việt Nam đã là quốc gia đa tộc người. Các di vật khảo cổ học cũng cho 
thấy, có thể từ thời đó cư dân Âu Lạc đã dùng các ngôn ngữ khác nhau thuộc ngữ hệ Môn - Khmer cổ, 
Việt - Mường cổ, Tày - Thái cổ. Qua các quá trình lịch sử, cùng với việc mở rộng và củng cố lãnh thổ của 
các triều đại phong kiến tính đa tộc người của Việt Nam càng trở nên rõ nét hơn. 

Theo Quyết định số 421, ngày 2/3/1979 của Tổng cục Thống kê Việt Nam, nêu trong Danh mục các 
dân tộc Việt Nam, thì Việt Nam có 54 dân tộc, thuộc nhiều nhóm ngôn ngữ - tộc người khác nhau: Việt - 
Mường, Môn - Khmer, Tày - Thái, Nam Đảo, Mông - Dao, Tạng - Miến, Hán, với những sắc thái văn hóa 
rất phong phú, đa dạng. Sắc thái văn hóa đa dạng ấy thể hiện trên ba cấp độ: nhóm ngôn ngữ - tộc người, 
tộc người và của nhóm địa phương. Từ góc độ tộc người và văn hóa, Việt Nam giống như một Đông Nam 
Á thu nhỏ, bởi vì trên lãnh thổ Việt Nam hiện tồn tại đầy đủ các đại diện của các nhóm ngôn ngữ - tộc 
người lớn của Đông Nam Á, như Nam Á (trong đó có Môn - Khmer, Việt - Mường, Thái, Mông - Dao), 
Nam Đảo (Austronesien) và Hán - Tạng (Tạng - Miến, Hán).

Do lịch sử phân bố và di cư của các tộc người, ở Việt Nam đã hình thành nên các vùng sinh thái - tộc 
người khác nhau, như: Cư dân - tộc người đồng bằng và ven biển (Việt - Mường), cư dân - tộc người 
thung lũng (Tày - Thái), cư dân - tộc người rẻo núi giữa và cao nguyên (Môn - Khmer, Nam Đảo), cư 
dân - tộc người rẻo núi cao (Mông - Dao, Tạng - Miến). 

Từ các mối quan hệ tộc người, sự tương đồng về những đặc trưng văn hóa cũng thể hiện khá rõ. Mỗi 
tộc người thường hình thành các nhóm địa phương, có những khác biệt nhất định về thổ ngữ (phương 
ngữ), trang phục, phong tục tập quán, nghi lễ, ... 

Như vậy, xét từ góc độ nguồn gốc và lịch sử, Việt Nam là nơi hội tụ giữa các tộc người bản địa (Việt 
- Mường, Môn - Khmer) với các tộc từ phía bắc di cư xuống (Thái, Mông - Dao, Tạng - Miến, Hán) và 
từ biển phía nam lên (Nam Đảo), cư trú xen cài giữa các tộc người. Điều này, một mặt, tạo môi trường 
thuận lợi cho sự giao lưu văn hóa; mặt khác, làm tách biệt giữa các nhóm địa phương của tộc người, góp 
phần làm suy giảm đáng kể tính thống nhất và cố kết văn hóa giữa các nhóm địa phương của tộc người, 
khiến bức tranh văn hóa càng trở nên phức tạp hơn. Nhưng, mỗi dân tộc ở Việt Nam lại có bản sắc văn 
hóa riêng, chính nhân tố sinh thái tộc người này đã tạo nên những bản sắc văn hóa khác nhau, góp phần 
làm phong phú, đa dạng nền văn hóa Việt Nam.

+ Thứ hai, đa dạng văn hóa thể hiện qua các sắc thái văn hóa vùng.

Văn hóa vùng hay còn được gọi là văn hóa địa phương, là một thực thể văn hóa hình thành và tồn 
tại trong một không gian lãnh thổ nhất định, thể hiện qua một tập hợp các đặc điểm, đặc trưng văn hóa 
về cách thức hoạt động sản xuất; về ăn, mặc, ở, đi lại; về cách tổ chức xã hội và giao tiếp cộng đồng, tín 
ngưỡng, phong tục và lễ hội; về các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật; về vui chơi giải trí; về các sắc thái tâm 
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lý của cư dân,... từ đó có thể phân biệt với các đặc điểm, đặc trưng văn hóa của vùng khác. Những đặc 
điểm, đặc trưng văn hóa đó được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài, do cư dân các dân tộc trong 
vùng có mối quan hệ giao lưu văn hóa.

Theo một số nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam thì có thể phân vùng văn hóa Việt Nam thành 6 vùng 
văn hóa lớn, bao gồm: 

1/ Vùng văn hóa Tây Bắc: Bao gồm các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái và một phần tỉnh 
Hòa Bình. Đặc điểm Địa hình cư trú ở vùng núi cao hiểm trở, có trên 20 tộc người (đa số là dân tộc Thái, 
Mường). Có đặc trưng văn hóa nổi bật như trang phục váy, áo sặc sỡ, gam nóng. Nhà sàn Thái. Văn hóa 
tinh thần: coi trọng suối. Sống chân thật, giản dị, hòa thuận. Tín ngưỡng đa thần, tin có linh hồn. Văn 
họá nghệ thuật: tác phẩm truyền miệng phong phú truyện thơ nổi tiếng: Tiễn dặn người yêu, Tiếng hát 
làm dâu, Vườn hoa núi cối. Ca múa: múa xòe (Thái) với 32 điệu xòa, múa khèn (H’Mông), múa bông 
(Mường).

2/ Vùng văn hóa Việt Bắc. Bao gồm các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà 
Giang, phần đồi núi Phú Thọ, Bắc Giang và Quảng Ninh. Đặc điểm cư trú ở vị trí địa đầu đất nước, gắn 
liền với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Cư dân chủ yếu là người Tày, Nùng. Đặc trưng 
văn hóa: nhà sàn, nhà đất, trang phục màu chàm, Có nhiều tập tục Tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa dân gian, 
nghi lễ, lễ hội. Tầng lớp trí thức Tày, Nùng xuất hiện khá sớm, sáng tạo chữ Nôm Tày dựa trên chữ Latinh 
sử dụng trong sáng tác thơ văn. Có nhiều lễ hội tiêu biểu: Lồng tồng (hội xuống đồng).

3/ Vùng văn hóa trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Có đặc điểm cư tru tại các vùng đồng bằng thuộc 
lưu vực sông Hồng, sông Mã nên đất đai trù phú; thời tiết 4 mùa tương đối rõ nét. Là tâm điểm của con 
đường giao lưu quốc tế. Cư dân chủ yếu là người Việt. Có đặc điểm văn hóa là cái nôi hình thành văn 
hóa Việt, bảo lưu được nhiều giá trị văn hóa truyền thống (văn hóa Đông Sơn, văn hóa Đại Việt….). Văn 
hóa dân gian phát triển rực rỡ (truyện Trạng, hát quan họ, hát chèo, múa rối….). Đặc trưng văn hóa: Tính 
cách: tinh tế, thâm thúy, sâu sắc, mặt khác bảo thủ, hoài cổ, lối nói vòng vo. Tâm thức dân gian: xa rừng 
nhạt biển. Nhiều lễ hội nông nghiệp. Trang phục giản dị, gọn gàng, màu sắc thiên về âm tính (màu nâu).

4/ Vùng văn hoá Trung Bộ. Đặc điểm cư trú trên một dải đất hẹp chạy dài theo ven biển từ Quảng 
Bình tới Bình Thuận. Đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt. Người dân cần cù, chịu khó, thạo nghề đi biển. 
Là nơi giao lưu trực tiếp giữa người Việt và người Chăm. Văn hóa ẩm thực: hải sản khô mặn, món ăn Huế 
cầu kỳ. Kiến trúc đền đài, cung điện, lăng tẩm, nhà vườn. Chứa nhiều dấu tích văn hóa Chăm. - Văn hóa 
dân gian như điệu lý, điệu hò, Nhã nhạc cung đình Huế, …

5/ Vùng văn hóa Tây Nguyên. Gồm khoảng 20 nhóm dân tộc, thuộc 2 nhóm ngữ hệ Môn - Khmer 
và Mã Lai -Nam Đảo, cư trú trên sườn đông của dãy Trường Sơn, gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc 
Lắk, Lâm Đồng. Lưu giữ được truyền thống văn hóa bản địa đậm nét, gần gũi với văn hóa Đông Sơn 
(hoang sơ, nguyên hợp và cộng đồng). Âm nhạc: cồng chiêng, đàn tơrưng, đàn Krôngpút, Văn học dân 
gian: trường ca mang tính sử thi (Đăm Săn, H’amon, Hri…). Có nhiều lễ hội: đâm trâu, cồng chiêng, 
hội bỏ mả. Cồng chiêng và rượu không thể thiếu đối với người dân Tây Nguyên. Trang phục màu trầm.

6/ Vùng văn hóa Nam bộ. Gồm các dân tộc Việt, Chăm, Hoa và cư dân bản địa Khmer, Mạ, Xtiêng, 
Chơro, Mnôn, cư trú ở lưu vực sông Đồng Nai và sông Cửu Long, khí hậu có hai mùa rõ rệt: mùa khô 
và mùa mưa. Văn hóa mang đậm dấu ấn sông nước. Là nhóm cư dân đi đầu trong quá trình giao lưu với 
văn hóa phương Tây. - Âm nhạc: vọng cổ, cải lương, hát tài tử. Tôn giáo tín ngưỡng khá đa dạng và có 
tính phức hợp.

Như vậy, nền văn hóa Việt Nam dưới quan niệm là văn hóa dân tộc thống nhất trên cơ sở đa sắc thái 
văn hóa tộc người, được thể hiện ở sự khác biệt về cấu trúc địa hình, khí hậu và phân bố dân tộc, dân cư 
đã tạo ra những vùng văn hoá có những nét đặc trưng riêng như đã nêu ở trên. Từ cái nôi của văn hóa Việt 
Nam ở đồng bằng sông Hồng của người Việt, chủ đạo với nền văn hóa Kinh Kỳ, văn hóa làng xã và văn 
minh lúa nước, đến những sắc thái văn hóa các dân tộc miền núi tại Tây bắc và Đông bắc. Từ các vùng 
đất biên viễn của Việt Nam thời dựng nước ở Bắc Trung bộ đến sự pha trộn với văn hóa Chăm Pa của 
người Chăm ở Nam Trung Bộ. Từ những vùng đất mới ở Nam Bộ với sự kết hợp văn hóa các tộc người 
Hoa, người Khmer đến văn hóa các tộc người ở Tây Nguyên đã tạo nên một bức tranh đa dạng sắc màu 
của văn hóa dân tộc Việt.

+ Thứ ba, đa dạng văn hóa qua quá trình sự giao lưu và tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa nước ngoài.

Trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc văn hóa Việt Nam đã có những lần tiếp xúc với văn hóa 
các nước phương Đông và phương Tây, bằng những con đường và những hình thức khác nhau. Cùng 
với sự hình thành các yếu tố văn hóa bản địa đã tạo nên những sắc thái riêng cho nền văn hóa Việt Nam.

(1) Giao lưu và tiếp biến với văn hóa Đông Nam Á của người Việt cổ (từ thời văn hóa Đông Sơn đến 
cuối thiên niên kỉ thứ 1 TrCN. Cuộc giao lưu văn hóa giữa các bộ lạc sinh sống ở Việt Nam thời tiền sử và 
sơ sử đã tạo nên một nền văn hóa của người Việt cổ mang đậm sắc thái văn hóa Đông Nam Á.

(2) Giao lưu và tiếp biến văn hóa với văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ (111 TrCN đến TK 15) để hình 
thành và xây dựng mô hình văn hóa quốc gia dân tộc trên nền tảng văn hóa Đông Nam Á người Việt và 
các dân tộc đã bản địa hóa mô hình văn hóa Hán và cả văn hóa Ấn Độ theo tâm thức của mình. Vì vậy 
có thể xem Việt Nam là nơi hội tụ văn hóa châu Á và đã tạo nên một nền văn hóa quốc gia dân tộc gồm 
hai dòng: (1) văn hóa bác học chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán (chủ đạo) và Ấn Độ, (2) văn hóa dân gian 
bảo lưu các yếu tố văn hóa dân tộc. 

(3) Giao lưu và tiếp biến với văn hóa Pháp và các nước phương Tây (từ TK 16 đến thế kỷ XX) để hiện 
đại hóa nền văn hóa dân tộc. Quá trình hiện đại hóa ấy dù trong hoàn cảnh bị sự thống trị của chủ nghĩa 
thực dân, nhưng cũng đã tiếp nhận các yếu tố ngoại sinh và biến đổi chúng theo một trật tự từ sao phỏng, 
mô phỏng đến Việt hóa. Ở đây lại hình thành một nền văn hóa với cấu trúc gồm hai dòng: văn hóa dân 
tộc (hội nhập cả hai dòng văn hóa truyền thống: dân gian và bác học) và văn hóa hiện đại (những yếu tố 
ngoại sinh đã được Việt hóa) và có mối quan hệ tác động qua lại đưa văn hóa truyền thống của Việt Nam 
đi vào văn hóa hiện đại của thế giới. 

Ngoài ra, có nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã gộp ba sắc thái biểu hiện tính đa dạng của văn hóa Việt 
Nam nói trên thành hai đặc trưng chính đó là đa dạng về mặt không gian (đa dạng văn hóa tộc người + đa 
dạng văn hóa vùng) và đa dạng về mặt thời gian (đa dạng do lịch sử của quá trình giao lưu và tiếp biến 
với văn hóa nước ngoài). Bên cạnh ba đặc trưng chính trên, đa dạng văn hóa ở Việt Nam còn thể hiện qua 
sắc thái văn hóa đô thị, nông thôn (văn hóa làng), văn hóa tôn giáo, văn hóa nghề nghiệp, … 

1.2. Khái quát về lịch sử quá trình thống nhất dân tộc ở Việt Nam

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiện nay là kết quả của một quá trình hình thành và phát triển lâu 
dài trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Quá trình này có nhiều điểm khác biệt với các dân tộc khác trên 
thế giới. Các dân tộc ở Việt Nam có tỷ lệ số dân không đều nhau, cư trú phân tán và xen kẽ nhau. Trình độ 
phát triển kinh tế - xã hội cũng không đều nhau, có những dân tộc thiểu số trình độ thấp, đời sống có nhiều 
khó khăn, nhất là những dân tộc cư trú ở vùng điều kiện địa lý - tự nhiên khắc nghiệt, canh tác không ổn 
định… Trong lịch sử, các dân tộc luôn coi nhau như anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, không 
có tình trạng dân tộc đa số cưỡng bức, đồng hóa, thôn tính các dân tộc thiểu số, không có tình trạng các 
dân tộc thiểu số chống lại dân tộc đa số. 

Nhưng, ngay từ khi nhà nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên của Việt Nam đã ra đời vào khoảng thế 
kỷ thứ VII trước Công nguyên thì vừa dựng nước người Việt đã phải liên tiếp đương đầu với sự xâm lăng 
của các thế lực bên ngoài. Kể từ cuộc kháng chiến chống Tần (thế kỷ III trước Công nguyên) đến cuối thế 
kỷ XX, Việt Nam phải tiến hành hàng trăm cuộc khởi nghĩa khởi nghĩa và đấu tranh giải phóng, thống 
nhất dân tộc. Trong các cuộc đấu tranh ấy Việt Nam luôn ở vị thế là phải “lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch 
nhiều, lấy yếu chống mạnh”, chỉ với lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết đã đem lại những thắng lợi to 
lớn cho công cuộc đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên đến đầu thế kỷ 11, Việt Nam bị các triều đại phong kiến phương 
Bắc đô hộ. Sự tồn vong của một dân tộc bị thử thách suốt hơn nghìn năm đã sản sinh ra tinh thần bất 
khuất, kiên cường, bền bỉ đấu tranh bảo tồn cuộc sống, giữ gìn và phát huy tinh hoa văn hóa, quyết giành 
lại độc lập cho dân tộc của người dân Việt Nam. Từ năm 1009, Việt Nam giành độc lập, bước vào thời 
kỳ phục hưng và phát triển (với quốc hiệu Đại Việt) dưới triều Lý. Từ thế kỷ XVI, chế độ phong kiến 
Việt Nam với tư tưởng nho giáo đã bộc lộ sự lạc hậu và bắt đầu suy yếu. Trong khi nhiều quốc gia - dân 
tộc ở châu Âu đang dần chuyển sang chủ nghĩa tư bản thì Đại Việt bị chìm trong nội chiến và chia cắt. 

Bước sang đầu thế kỷ 19, Việt Nam đã trở thành một nước thuộc địa của thức dân Pháp, giai đoạn này 
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kéo dài gần 100 năm (từ năm1858-1945). Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 là dấu 
mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã khởi nghĩa giành chính quyền thành 
công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

Nước Việt Nam non trẻ vừa ra đời lại phải tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước kéo dài suốt 30 năm sau đó. Cuộc kháng chiến 9 năm (1945-1954) chống lại sự xâm lược trở 
lại của Pháp của Việt Nam, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Genève về Việt Nam 
năm 1954. Theo Hiệp định này, đất nước tạm thời bị chia làm hai vùng lãnh thổ miền Bắc và miền Nam, 
lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến và sẽ được thống nhất hai năm sau đó (1956) thông qua một cuộc tổng 
tuyển cử. Miền Bắc Việt Nam vào thời kỳ nay mang tên Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Lao động với Thủ đô là Hà Nội. Miền Nam mang tên Việt Nam Cộng hoà với sự quản lý của 
chính quyền thân Pháp, rồi thân Mỹ đặt tại Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn đã bằng mọi cách ngăn chặn 
cuộc tổng tuyển cử, đàn áp và loại bỏ những người kháng chiến cũ. Tuy nhiên, Chính quyền Sài Gòn đã 
không thể ngăn cản được nguyện vọng thống nhất đất nước của quần chúng, phong trào đấu tranh vì hòa 
bình, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.

Trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, điểm nổi bật chiếm vị trí hàng đầu và trở thành 
chuẩn mực đạo lý Việt Nam là tinh thần yêu nước, ý chí tự lập, tự cường, truyền thống đoàn kết vì đại 
nghĩa dân tộc. Lịch sử cũng cho thấy rằng, quá trình thống nhất dân tộc ở Việt Nam là một quá trình đấu 
tranh không ngừng nghỉ, nó không chỉ là quá trình thống nhất về mặt nhà nước, về mặt lãnh thổ, mà nó 
bao gồm cả quá trình thống nhất về mặt văn hóa. Trong các cuộc đấu tranh đó dân tộc Việt Nam đã nhận 
thức được rằng, khi nào nắm vững tư tưởng đại đoàn kết và phát huy được sức mạnh của 54 dân tộc thì 
dù có khó khăn đến mấy cũng vượt qua và sức mạnh trường tồn của một quốc gia gắn với sự thống nhất 
bền chặt của các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ quốc gia ấy. Để thực hiện hòa hợp, thống nhất dân tộc, 
phải có tinh thần cởi mở, khoan dung, có hiểu biết sâu sắc về văn hóa của từng dân tộc và tính ưu việt của 
sự đa dạng văn hóa trong một quốc gia. 

2. Vai trò của đa dạng văn hóa trong thống nhất dân tộc tại Việt Nam

Như đã trình bày, trong lịch sử Việt Nam đã trải qua cuộc đấu tranh một nghìn năm Bắc thuộc, hai 
mươi năm Minh thuộc, một trăm năm Pháp thuộc, hai mươi năm lãnh thổ bị chia cắt làm hai và Miền 
Nam thuộc Mỹ. Trong các thời kì đó, Việt Nam luôn ở trong tư thế yếu kém và lạc hậu hơn đối phương 
ở tất cả mọi phương diện, từ kinh tế, văn hóa, xã hội... dân tộc Việt Nam đã đứng trước các nguy cơ bị 
đồng hóa dân tộc (national assimilation). Nhưng, dù bị đô hộ một thời gian dài, dù bị “cưỡng bức”, dù 
hiện nay nền văn hóa Việt Nam còn những dấu ấn của văn hóa Trung Hoa, văn hóa Pháp… nhưng nền 
văn hóa Việt Nam vẫn không bị đồng hóa, dân tộc Việt Nam vẫn không chịu khuất phục, trường kì đấu 
tranh, giành độc lập. 

Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi xem xét vai trò của đa dạng văn hóa trong thống nhất dân tộc ở 
Việt Nam từ hai góc độ (1) Quá trình tiếp nhận những giá trị văn hóa mới để phát triển văn hóa dân tộc, 
sử dụng chúng trong cuộc đấu tranh chống đồng hóa văn hóa - đồng hóa dân tộc, giành độc lập, hay còn 
gọi là quá trình Việt hóa các yếu tố ngoại sinh (2) Phát huy tính thống nhất trong đa dạng văn hóa để kêu 
gọi tinh thần đoàn kết các dân tộc cùng chung sức chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, nói cách 
khác đây là sự phát huy các giá trị nội sinh trong thống nhất các dân tộc tại Việt Nam.

2.1. Tiếp thu và Việt hóa các giá trị văn hóa ngoại sinh chống lại đồng hóa văn hóa 

+ Tiếp thu và Việt hóa các giá trị văn hóa Trung Hoa Thời Bắc thuộc (179 TCN đến 905)

Như nhận định của các nhà lịch sử thì trên phương diện thể chế chính trị và cơ cấu xã hội, trong thời 
Bắc thuộc, người Việt “mất nước nhưng không mất làng (làng xã)”. Người Việt giữ được “làng” một phần 
là do yếu tố văn hóa. Trong cuộc đấu tranh giữ nước, nền văn hoá của dân tộc Việt Nam đã không co lại 
để tự vệ một cách bảo thủ và cô lập, không chối bỏ những giá trị của nền văn hóa ngoại lai, mà còn tỏ ra 
có khả năng thu nạp và dung dưỡng những giá trị này. Như tác giả Trần Thanh Đạm trong bài “Văn hóa 
Việt Nam - giao lưu và hội nhập quốc tế” đã viết “…Văn hóa Việt Nam đã tự bảo tồn được bản sắc của 
mình, đồng thời thâu thái được tinh hoa của bên kia để phát triển và phát huy bản sắc đó, biến bản sắc 
thành ra bản lĩnh, có nghĩa là bản sắc này không những chỉ có đặc tính riêng biệt mà còn có sức sống quật 

cường…” . Với bản lĩnh dân tộc vững vàng, người Việt đã tiếp nhận một số ảnh hưởng văn hóa Trung 
Hoa, nhưng không vì thế mà họ nhụt ý chí đấu tranh, trái lại nó giúp cho họ những hiểu biết rộng rãi để 
lý giải về các vấn đề đặt ra cho đất nước, cho dân tộc và họ đã kiên quyết đứng dậy đấu tranh chống lại 
chính quyền đô hộ, chống lại thiên tử, thiên triều Trung Quốc.

+Tiếp thu và Việt hóa các giá trị văn hóa Phương Tây ở thời kì Pháp thuộc (năm 1858 - 1945)

Nhìn từ góc độ chính trị - xã hội, có thể thấy rằng trong hoàn cảnh thời đó, khi tất cả các cuộc nổi dậy 
chống Pháp đều bị dìm trong biển máu, lối thoát cho công cuộc giải phóng dân tộc ở Việt Nam rõ ràng 
chưa thể là khởi nghĩa vũ trang, mà là chuẩn bị lực lượng quần chúng bằng cách trau dồi cho đông đảo 
đồng bào lòng yêu nước và các kiến thức cần thiết nhất để đổi mới xã hội về mọi mặt kinh tế, chính trị, 
khoa học kỹ thuật, làm cho dân giàu nước mạnh, thông qua con đường cách tân giáo dục làm biện pháp 
chuẩn bị lực lượng cách mạng là sự lựa chọn sáng suốt. Gây dựng được phong trào đông đảo quần chúng 
hăng hái học tập như thế thật là việc chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Nếu như trước đó, chỉ những 
ai có chí làm công khanh, đại phu (làm quan) mới đi học, thì phong trào đã kêu gọi giáo dục nhằm phổ 
biến rộng rãi trong dân chúng, để người dân hiểu rõ mối tương quan giữa nước với dân, để người dân biết 
vị trí của họ trong xã hội, chức phận ra sao, và làm thế nào để gây ý thức ái quốc ái quần, bồi dưỡng tài 
năng tự trị, tự lập… “Một nước không có giáo dục quốc dân thì trăm họ u mê, không biết quốc gia, chính 
trị là gì”. Chính vì vậy, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục còn được gọi là cuộc “Đại cải cách giáo dục” 
đầu tiên ở Việt Nam.

Tuy nhiên, từ góc độ văn hóa, thời kì 1858 ~ 1945 còn được gọi là là giai đoạn giao lưu “cưỡng bức” 
đầu tiên của văn hóa phương Tây với văn hóa Việt Nam. Bởi ngay từ những năm 1850, thì người Việt 
Nam đã có những dịp tiếp xúc với văn hóa phương Tây, như thông qua các hoạt động truyền giáo của 
người Bồ Đào Nha (năm 1523); Hoạt động truyền giáo của Pháp (năm 1662) và các hoạt động buôn bán 
thương mại với các nước Bồ Đào Nha, Anh… Nhưng, dưới chính sách “dùng văn hóa để cai trị” của 
thực dân Pháp thì đây là lần đầu tiên người Việt bị bắt buộc tiếp nhận văn hóa phương Tây, cụ thể là văn 
hóa Pháp. Vì tinh thần yêu nước và lòng tự trọng dân tộc mà người Việt Nam đã chống trả quyết liệt cả ở 
phương diện chính trị và văn hóa. Qua những lần thất bại, người dân Việt Nam đã nhận thức được rằng 
muốn giải phóng đất nước, thống nhất dân tộc, muốn thành công trong công cuộc đánh đuổi thực dân 
Pháp không còn con đường nào khác là cần có thái độ mềm dẻo, cởi mở tiếp nhận những giá trị văn hóa 
Pháp, trên tinh thần tiếp nhận những giá trị văn hóa mới để phát triển văn hóa dân tộc, sử dụng chúng 
trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập. Nhìn lại diễn trình văn hoá, cuối thế kỉ XIX đầu thế 
kỉ XX thì văn hoá Việt Nam đã có những thay đổi to lớn. Từ ăn mặc ở đến các phương tiện giao thông, 
từ điêu khắc đình làng đến tượng đài ngoài trời, từ thơ Đường sang thơ mới, từ văn vần sang văn xuôi, 
từ chữ Hán, chữ Nôm đến chữ Quốc ngữ, tất cả đều được pha trộn và hoà nhập với thế giới hiện đại. Bản 
sắc văn hoá dân tộc vẫn không bị mất đi, không bị thay đổi, mà việc hấp thụ văn hóa ngoại sinh lại làm 
cho văn hoá Việt Nam trở nên đa dạng hơn, hiện đại hơn.

2.2. Phát huy các giá trị văn hóa nội sinh trong thống nhất dân tộc ở giai đoạn từ năm 1930 - 1975

Trong công cuộc đấu tranh thống nhất dân tộc ở Việt Nam, dân tộc Việt Nam không chỉ cởi mở tiếp 
nhận những giá trị văn hóa ngoại lai để phát triển văn hóa dân tộc, trau dồi cho đông đảo đồng bào lòng 
yêu nước và các kiến thức cần thiết nhất để đổi mới xã hội về mọi mặt kinh tế, chính trị, khoa học kỹ 
thuật, làm cho dân giàu nước mạnh, nhằm chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Mà 
còn phát huy tính đa dạng của văn hoá, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và chống lại các định kiến giữa các 
dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm ổn định xã hội, góp phần thúc đẩy và bảo đảm an ninh 
chính trị cũng như toàn vẹn lãnh thổ. Điều này được thể hiện rõ nét qua đường lối đấu tranh giải phóng 
dân tộc của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh đuổi đế quốc 
Mĩ và xây dựng đất nước trong thời kì hiện nay.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn nhấn mạnh nền văn hóa Việt 
Nam là một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. Tính thống nhất của văn hóa Việt Nam là tính đồng 
lòng, nhất trí với nhau, không mâu thuẫn với nhau, hòa quyện thành một khối. Chính điều này đã làm nên 
những giá trị bền vững, những tinh hoa - bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Giá trị đó 
được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. “Đó là lòng yêu nước 
nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân-gia đình-làng 

International Seminar on Cultural Diversity for National Unity and Territorial Integrity: Sharing experiences between Morocco and Vietnam                                                    International Seminar on Cultural Diversity for National Unity and Territorial Integrity: Sharing experiences between Morocco and Vietnam                                                    109108



xã-Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, 
sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống”. Bản sắc văn hóa dân tộc là cơ sở để liên kết xã hội 
và liên kết các thế hệ, tạo nên sức mạnh tinh thần của dân tộc. Bài học rút ra từ sự nghiệp giải phóng dân 
tộc Việt Nam là trong một dân tộc mà có một cộng đồng nào tách mình ra khỏi dân tộc tức là sẽ tự làm 
mất đi những khả năng, động lực của xu hướng phát triển chung của dân tộc đó. Tất cả các dân tộc trong 
quốc gia Việt Nam, dân tộc thiểu số hay đa số, không tự phát triển riêng rẽ, mà hòa vào một xu hướng 
phát triển chung của cả quốc gia.

3. Vấn đề đa dạng văn hóa ở Việt Nam hiện nay

Đường lối phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay được thể hiện rõ trong Nghị quyết Trung ương 5 
(Khóa VIII) tháng 7-1998 đó là “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Trong Hội 
nghị Trung ương 10 (Khóa IX) khẳng định: “Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung 
tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của 
xã hội; tạo nên sự phát triển đồng bộ của ba lĩnh vực trên chính là điều kiện quyết định bảo đảm cho sự 
phát triển toàn diện và bền vững của đất nước”. Như vậy, lần đầu tiên, văn hóa đã trở thành một trong ba 
yếu tố quan trọng để tạo cơ sở và tạo đà xây dựng, phát triển đất nước. Tiếp thu và phát triển đường lối 
văn hóa của Đảng trước đó, Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã nêu lên định hướng về văn hóa với nội hàm toàn diện, sâu sắc: 
“Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, 
thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu 
vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. Kế thừa và phát huy 
những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tiếp thu những tinh hoa văn hóa 
của nhân loại, xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh, vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với 
trình độ tri thức, đạo đức, thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao”. 

Các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý văn hóa cũng đều nhận thức được rằng đa dạng văn hóa là 
đặc trưng của xã hội loài người, nó là điều kiện cần thiết cho phát triển, thậm chí cho sự sinh tồn của con 
người. Đa dạng văn hóa là khởi nguồn của bản sắc, của đổi mới và sáng tạo, giúp liên kết mọi người trên 
thế giới. Nó là động lực thúc đẩy phát triển, không chỉ tăng trưởng kinh tế, mà còn làm phong phú hơn 
cuộc sống trí tuệ, tình cảm, đạo đức và tinh thần. Có ý nghĩa đối với các lĩnh vực như với kinh tế đa dạng 
văn hóa thúc đẩy sự phát triển ngành nghề công nghiệp thủ công, văn hóa du lịch,…; Đối với xã hội đa 
dạng văn hóa là phương tiện hiệu quả để thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và chống lại các định kiến, giúp ổn 
định xã hội; Với một nước có vị trí lãnh thổ như Việt Nam, thì đa dạng văn hoá - chú trọng bảo tồn và phát 
triển văn hóa các dân tộc vùng biên là phương tiện bảo đảm an ninh chính trị cũng như toàn vẹn lãnh thổ; 
Với tập tục, tín ngưỡng thờ thần của các dân tộc thiểu số thì đa dạng văn hoá giúp bảo vệ cảnh quan môi 
trường,…Nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và khoa học 
công nghệ như hiện nay thì gìn giữ và phát triển văn hóa nội sinh có đủ khả năng thích ứng và hội nhập 
với văn hóa ngoại sinh là một điều cần thiết.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ và nhà nước, Chính phủ mới chú 
trọng vào xây dựng và phát triển nền kinh tế. Mức sống của người dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu 
số nói riêng được nâng lên. Nhưng, vẫn còn một số vấn đề tồn đọng sau: 

- Các hoạt động nhằm duy trì văn hóa truyền thống bị lãng quên. 

- Tính đa dạng văn hóa tộc người và đa dạng văn hóa vùng ở Việt Nam bị giảm sút, tuy mức độ và 
tính chất của sự giảm sút đó ở các tộc người và vùng không đồng đều, nhưng mang tính phổ biến và đáng 
báo động. Đã xuất hiện hiện tượng đồng hóa về văn hóa, dù đó là sự “đồng hóa tự nhiên”, đang diễn ra 
một cách “tự nhiên”. Theo số liệu thống kê dân số năm 2009, dân tộc Kinh chiếm 86,2%. Con số 13,8% 
được chia cho 53 dân tộc ít người còn lại . Sự giao lưu văn hóa, thông thương đã giúp các dân tộc thiểu 
số dần hòa nhập với cộng đồng chung nhưng cũng có nhiều tác động khiến cho văn hóa truyền thống của 
dân tộc này dần mai một và dẫn đến sự thất truyền. Tại Việt Nam, nhiều dân tộc không còn chữ viết riêng, 
tiếng nói riêng... một phần là bởi họ quá nghèo khổ, khó khăn nên không có điều kiện văn bản hóa ngôn 
ngữ của dân tộc mình, phần khác là do ngôn ngữ ấy bị cô lập, không cần thiết với những cộng đồng xung 
quanh. Bản thân những người của dân tộc ấy muốn giao thương, làm ăn buôn bán với dân tộc khác thì 
phải học tiếng phổ thông. Điều đó dần trở thành thói quen và ngày càng ít người dùng tiếng của dân tộc 

mình để trao đổi trong sinh hoạt thường ngày. Ví dụ như hiện nay số người có thể hiểu được ngôn ngữ 
cổ trong các Khan, Hơ mon của các dân tộc Ba Na, Ê đê, Gia rai, Xơ đăng còn rất ít, trong khi đội ngũ 
kế cận thì hoàn toàn trống vắng. 

- Nhận thức ra những vấn đề trên, cho nên những năm gần đây chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện 
cần thiết cho việc phục hưng văn hóa cổ truyền như tu sửa lại di tích; phục hồi và phát triển lễ hội truyền 
thống của các địa phương,... Vốn xưa, mỗi làng mỗi vùng xuất phát từ việc thờ các vị thần thánh khác 
nhau mà có những lễ nghi, phong tục khác nhau, nhưng, do lâu không quan tâm, nhiều người không còn 
nhớ các tục lệ cổ xưa, hơn nữa lại nặng đầu óc ganh đua, học đòi cách tân, nên có xu hướng các di tích, 
nội dung lễ hội làng nào cũng thực hiện giống nhau, làm mất đi nét trung thực, độc đáo và đa dạng của 
các hội làng. 

- Hiện nay, đã có những dự án với sự tài trợ của UNESCO nhằm cứu vãn các di sản văn hóa của các 
cộng đồng, tộc người nhỏ bé đang đứng trước sự “diệt vong”. Ví dụ như dự án về bảo tồn văn hóa của tộc 
người Rơ- măm, Brâu ở Tây Nguyên... nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để.

Vấn đề đặt ra là, muốn cho lễ hội có sức cuốn hút mạnh mẽ, mỗi làng nên cố gắng phục hồi và bảo 
tồn những sắc thái độc đáo của lễ hội làng mình. Đó chính là cái “thần”, cái “hồn” của làng đó, và bằng 
những nét độc đáo phong phú, đa dạng của mình đóng góp vào cái chung của văn hóa Việt Nam. Để là 
được điều này điều trước tiên là cần tích cực hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, 
xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các vùng. Nhà nước tạo điều kiện để người 
dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc và được hưởng các chính sách ưu tiên đặc biệt nhằm tăng cơ hội tiếp cận về giáo dục cho con em 
vùng dân tộc thiểu số. 

Chính phủ cần chăm lo giữ gìn, phát huy và phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm cho các 
dân tộc được phát triển hài hòa trong một nền văn hóa đa dân tộc; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp 
của các dân tộc được trân trọng, giữ gìn, phát huy và phát triển. Đồng bào dân tộc ai cũng có quyền tham 
gia vào các hoạt động văn hóa của dân tộc mình, của cộng đồng, xã hội và được hưởng các chính sách 
về phát triển văn hóa.

KẾT LUẬN

Nền văn hóa Việt Nam vẫn còn có dấu ấn của Trung Quốc, của Pháp, của một nước xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng nếu nhìn từ bên trong, thì thực tế lại rất khác. Khi cần đổi mới để đối phó với tình thế mới thì 
không ai quyết tâm đổi mới bằng Việt Nam; và khi chủ trương đổi mới từ trên đưa xuống thì toàn dân theo 
ngay, không có xáo động to lớn trong xã hội. Đó là điều làm cho Việt Nam khác mọi nước. Sự đổi mới có 
thể là cực đoan, quyết liệt, nhưng cách diễn ra lại êm ả. Với một điều kiện: mọi sự đổi mới đều phải góp 
phần củng cố độc lập, thống nhất, và khi đất nước bị nô lệ thì nó phải góp phần giành lại độc lập thống 
nhất. Lịch sử văn hóa Việt Nam chứng kiến ba lần đổi mới, và đều là vì yêu cầu độc lập dân tộc. Lần thứ 
nhất là theo hẳn Nho giáo, nhập vào khối văn hóa Hán. Lần thứ hai là theo văn hóa Pháp. Lần thứ ba là 
theo chủ nghĩa xã hội. Cả ba lần đều tạo nên một sự tháo gỡ cấu trúc cũ, cấu trúc hóa lại theo kiểu mới 
và cả trong ba lần này, động cơ thúc đẩy vẫn là bản sắc văn hóa. Người Việt Nam đổi mới để cứu nước, 
không phải để làm nô lệ. Do đó, kết quả không phải là Hán hóa văn hóa Việt Nam mà là Việt Nam hóa 
văn hóa Hán, không phải là Pháp hóa văn hóa Việt Nam mà là Việt Nam hóa văn hóa Pháp. 

Hiện nay, trước xu thế toàn cầu hóa ngày càng diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, cấu trúc không 
gian của thế giới thay đổi, sự liên thông cả về không gian và thời gian có nhiều thuận lợi cho sự giao 
tiếp của các nền văn hóa. Mỗi khu vực trên hành tinh đều đang trở thành đa dạng văn hóa và sức mạnh 
của sự đa dạng đang được phát huy cao độ trong ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao 
văn hóa. Mỗi nền văn hóa đều chứa đựng những sức mạnh riêng và đóng góp cho sự phát triển của loài 
người theo những cách khác nhau. Đối thoại giữa các nền văn hóa chẳng những tăng cường nâng cao 
sự hiểu biết mà còn tạo cơ hội cho các nền văn hóa hợp tác, giao lưu và tiếp biến văn hóa, mở ra những 
cơ hội mới cho các nền văn hóa hiểu rõ hơn về nền văn hóa của quốc gia, dân tộc mình tạo tiền đề cho 
sự phát triển xã hội. Việt Nam đang cố gắng “Việt Nam hóa” văn hóa mang sắc thái chủ nghĩa xã hội, 
nỗ lực phát huy tiềm năng, tăng cường nội lực cho văn hóa sẽ tạo một tư thế mới để Việt Nam có thể 
phát triển một cách bình đẳng và sáng tạo trong xu thế hội nhập toàn cầu. 
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It goes without 
saying that national 
identity is an ongoing 
construction of self 
and others and not 
a wax museum. In 
other words, it is a 
narrative about what 
a group of individuals 
consider themselves 
to be. More often 
than not, it is an 
account that refers to 
some shared, factual, 
content that cements 
the group members 
together.

Moroccan Cultural plurality as a Marker of National 
identity: Local Voices, A Universal Tongue 
Prof. Fatima-Zohra Iflahen 
Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco

On Moroccan National Identity 

Morocco - as a country, a heritage and a culture - has always been a 
country of abundant cultural plurality. It would not be an overstatement to 
claim that pluralism constitutes the Moroccan DNA.

Due to its geographic position, at the crossroads of multiple trade 
routes, between three continents and looking over the vast civilizational 
area of the Mediterranean, Morocco has, in fact, been a country of 
extraordinary variety and home to multiple tongues, cultures, practices and 
beliefs that have sought the best ways to coexist. Throughout its history, 
Morocco was a place of encounter for a variety of peoples - the Phœnicians, 
the Carthaginians, the Romans, the Vandals, the Vikings, the Arabs, the 
Portuguese, the Spaniards, the English, the Italians and the French - that 
interrelated with the Amazigh, African, Jewish components to make 
what Morocco is today. Multiple languages have always been part of the 
Moroccan linguistic landscape. There is also evidence that Hebrew together 
with Amazigh, Arabic and Castilian have been common languages at a 
particular moment of its history (De Castries, 1905). Over the centuries, 
the interaction of all these components, these layers of mutual imaginaries, 
have allowed a national identity that has crafted the multicultural and 
multilingual country that Morocco is today. What is more, one can say the 
different current new contributions that continue to feed it in an ongoing 
process are making a dynamic fabric of the diverse and the multiple.

It goes without saying that national identity is an ongoing construction 
of self and others and not a wax museum. In other words, it is a narrative 
about what a group of individuals consider themselves to be. More often 
than not, it is an account that refers to some shared, factual, content that 
cements the group members together. National identity is also a field where 
relations of power that originate in politics, economy, gender, race, ethnics, 
beliefs, etc. are at play and usually conflate in a necessary hierarchical, 
not always consensual, manner. It is the mutual wisdom of shared superior 
interest that makes of them opportunities and not sources of conflict. In 
this respect, national identity is also about reaching compromise and 
moderating potential pitfalls over rights and power, intrinsic to all national 
identity constructions. A national identity is, therefore, not a fixed paradigm 
and is in constant change; a profusion of lives, moments, possibilities, 
failures and, even…losses. From a vernacular language spokeb in the 
Italian peninsula, Latin developed into a dominant language of knowledge 
in many parts of the world. It had, however, to somehow die to itself - to 
develop into various romance languages - in order to remain alive. In the 
same vein, identity (individuals’ and groups’) is unique and multiple, unique 
because it is multiple; it is made of many different experiences, where 
some dominate at certain moments and dissipate at others. Sometimes, it 
has to let go of some constitutent to pave the way for other possibilities. 
Within this historical framework, opposing unity to plurality is a shortfall 
in cultural wealth. For this reason, any mathematical - formulaic - outlook 
on identity makes a weak and impoverishing design that reduces identity to 
dogma while identity is original precisely because it is multiple. “Identity 
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can’t be compartmentalized. You can’t divide it up into halves or thirds or 
any other separate segments. (One) hasn’t got several identities: (one) has 
just one, made up of many components combined together in a mixture that 
is unique to every individual”. (Maalouf, 3)

In this respect if national identity is certainly an accumulation handed 
in from the past, it is definitely very much future-oriented, whole and yet in 
perpetual gestation. As a matter of fact, nowadays, “world history should 
inevitably be written as the history of a world that can no more be contained, 
either on the political, economic, cultural nor even linguistic levels, within 
the limits of the “nations” or “nation-states” as these were commonly 
defined. World history would necessarily be supranational and infra-
national”.1 (Hobsbawm, 351-52) It goes without saying that this could be 
an opportunity for dynamic national histories and cultures to still be able to 
develop and flourish within a much wider supranational framework if they 
are capable of speaking the tongue of the world. This is all the more so as 
today’s globalized realities have intensified opportunities of further diverse 
contributions to the Moroccan character, especially as the country is firmly 
claiming its willingness for cross-cultural inclusiveness. No need to say, 
therefore, that these various confluences are building a Moroccan spirit of 
dynamic multiculturalism that is aware of its dissimilarities yet protective 
of its national unity, very much open to the world, while taking pride in its 
heritage, curious about but always accepting of the “Other”. 

Key Factors, Founding Moments

As a matter of fact, three core values reveal how the country has always 
promoted a tolerant posture about the world. Firstly, Moroccans have made 
the choice of a moderate religious practice ever since they adopted Islam: 
they are Maliki in rite, Sunni-Ashaari in theology (at a distance from the 
sterner Muaatazili reason) and mystical following Junayd’s tradition, 
Secondly, they have consistently exhibited a refractory attitude towards the 
hegemony of the intrinsic over the extraneous: as early as the Al Moravids 
and the Al Mohads the choice was acceptance and openness to the different 
‘Other’. Finally, the centrality of the state as the guarantor of the balance 
of powers (represented by the monarchy in modern times) was a deliberate 
choice that has had consistent permanence in the fabric of the national 
identity. As a consequence, the national identity could accumulate (on) 
an immemorial past…and…take the path of an unlimited future...building 
upon “the magic…that converts chance into destiny.” (Anderson, 12)

The “Founding Fathers”, icons of that immemorial past, the Al 
Moravids and the Al Mohads (the Unifiers) - chose to establish the nation 
from a much wider perspective than that of a mere ethnic allegiance or 
from a tribal perspective. By doing so, they linked the Moroccan identity 
to a much wider world, a larger number of different people and identities. 
They broadened the scope of Moroccan identity, opening it onto the world 
(the Future), making it a component of a richer experience (converting 
chance into destiny), bridging the gap between the local and the universal, 
choosing to assume the rapport with the identity of the - already multiple 
- Arab and Muslim “Other”, binding their fate to his, adopting its ethos to 
theirs; in other words, making their identity “rarer and more particular” 
(Maalouf, 15). This opened Moroccan national identity on unlimited 
possibilities of enlarging the potential of its universal belonging and a pillar 
of its identity building. Religion would become a crucial and long-lasting 
asset in Moroccan identity.

In this regard, it is worth mentioning that three major historical moments 

1  My translation

As a matter of fact, 
three core values 
reveal how the 
country has always 
promoted a tolerant 
posture about the 
world. Firstly, 
Moroccans have 
made the choice of 
a moderate religious 
practice ever since 
they adopted Islam: 
they are Maliki in 
rite, Sunni-Ashaari 
in theology (at a 
distance from the 
sterner Muaatazili 
reason) and mystical 
following Junayd’s 
tradition, Secondly, 
they have consistently 
exhibited a refractory 
attitude towards 
the hegemony of 
the intrinsic over 
the extraneous: 
as early as the Al 
Moravids and the Al 
Mohads the choice 
was acceptance 
and openness to the 
different ‘Other’.

have been crucial in the formation of an identity unity and its corollary 
sense of territorial unity in Morocco despite being socially, politically and 
historically far apart. These have had equal importance in the production 
of a semblance of “nation”, and “state” ideological discourse that both 
legitimizes and seeks legitimacy from them. The first is the long struggle 
for territorial integrity against the Portuguese presence in Morocco during 
the 16th century and the threatening transformations this presence was 
operating in the country, which concludes at Wadi El Makhazin battle, with 
the ensuing Saadian reign that will spread the authority of an organized 
state over a relatively unified kingdom. Furthermore, it was similarly 
important that the Saadians based the state not on tribal belonging but 
on a hereditary descent from the Prophet, Annasab Asharif, which will 
legitimize all ensuing states to come until today. The second event is the 
colonization of Algeria in 1830, which - again - brought threats on the 
order set by the Saadians a few centuries before. The third moment is the 
equally crucial and extensive fight against the French colonial forces and 
the latters’ attempts to break up the ‘national’ unity into ethnic (Berber-
Arab) or religious (Moslem-Jew) fragments. In this process, the late King 
Med V was associated with the 1956 independence2 and the consolidation 
of a sovereign nation, just like the Saadians before him. 

Two first conclusions can be drawn from these facts: On the one hand, 
what these seminal moments have in common seeks its roots in various 
social and political transformations, embodied by a colonial presence, 
which posed threats to the country’s stability and integrity and which were 
faced by a nation building process. On the other hand, especially in the 
case of the second moment, they will help enhance three main components 
in the historical discourse on (modern) Moroccan identity: Islam as a 
religion; Arabic as an official language - besides Amazigh since the 2011 
constitution - and a parliamentary monarchy as a rule of law. These have 
consistently been and remain the milestones of the Moroccan ethos, the 
common ground on which the nation has chosen to build its destiny.

However, new, globalized realities have been ripe with new social and 
cultural transformations - both at the local and international levels - which 
call for a redefinition of what it means to be a Moroccan. In fact, cultural 
plurality questions have become questions of contemporary debate, both 
as a human reality and for the political responses they summon. It is, of 
course, common to see issues of official language and cultural specificities 
coming at the forefront of the political debate in diverse societies; this is 
true in Canada, India, or the United States. In fact, changing landscapes, 
new realities, growing mobility and diasporic identities are imposing 
new demands on political rights in respect to social, ethnic and cultural 
specificities’ recognition. In so much as culture is “shared beliefs, values 
and behaviors of a social group” (Byram, 60) and the attitudes they have 
about these common representations, a common sense of past and present, 
but even more of the future, and since this is the protos for the formation 
and stability of any nation, the degree of acceptance by the modern states of 
the possibility of multiple identities is what actually makes the difference. 
Although there are voices here and there that do advocate for the fact that 
what binds communities is necessarily ethnic, religious and linguistic 
similarities, present-day facts show that it is the many ways by which group 
differences become a sign of strength and not a doomed weakness that 
actually does; since the achievement of national unity, albeit dissimilarities, 
is a means and not an end in itself. 

Nation according to Bauer (Nationalism and Socialism: Marxist and 

2  The Revolution of the King and the People

New, globalized 
realities have been 
ripe with new 
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levels - which call 
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what it means to be 
a Moroccan. In fact, 
cultural plurality 
questions have 
become questions of 
contemporary debate, 
both as a human 
reality and for the 
political responses 
they summon.
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Labor Theories of Nationalism to 1917, 150) is the totality of people 
who are united by a common fate so that they possess a common national 
character. The common fate is mainly a common history while the common 
national character involves almost necessarily a uniformity of language. 
In developing countries and younger nation-states, where questions of 
citizenship and national identity are still under discussion, issues of 
national identity, arise every now and then, especially at times of crises 
or of recognized social transformations. The question: “Who are we?” and 
“Where are we heading?” as a group, as a community of fate, are recurrent 
and very often take up the form of cultural; i.e., linguistic claims since the 
identity and the interactions it provokes are still widely in the making. In 
diverse societies, the issue of the official language, the tongue of the nation, 
have always been at the forefront of the political debate. In this respect, the 
2011 Moroccan Constitution a pillar that takes the country a stage further 
into the consolidation of its identity as a bearer of a universal message. 

Setting the Scope: Multiple and One

In a presentation on “Moroccan Identity”3 in Allal EL Fassi’s 
symposium, Mr Abbes EL Jirari said what characterized the Moroccan 
mentality was “a tendency towards stability, a strong feeling of the self 
...(yet) an aptitude for openness coupled with an awareness of the necessity 
to unite with the other..., a love for freedom and a refusal of subjugation 
and resignation to any power, coupled with an  excellent capacity for 
forbearance...(and a) striving for moderation in everything”.

In many ways, the preamble to the recently reformed fundamental 
law of the Kingdom displays this spirit. As a matter of fact, the 2011 
constitution is a milestone in the institutionalization of pluralism. While it 
recalls the importance of unity, the new constitution highlights its diverse 
components, religious, linguistic and ethnic. In fact, Morocco is dubbed a 
“sovereign Muslim State, committed to its national unity and territorial 
integrity, the Kingdom of Morocco intends to preserve, in its fullness 
and diversity, its national identity one and indivisible. Its unity, made 
by the convergence of its Arabo-Islamic, Amazigh and Saharo-Hassani 
components, has been nourished and enriched by its African, Andalusan, 
Hebrew and Mediterranean tributaries. The prominence accorded to the 
Muslim religion in this national frame of reference goes hand in hand 
with the attachment of the Moroccan people to the values  of openness, 
moderation, tolerance and dialogue for the mutual understanding 
between all the cultures and civilizations of the world “. Significant 
implications can be drawn form the preamble to the constitution of the 
Kingdom, which, while reminding of the fundamental values that govern 
the Moroccan society, also defines the formal and national context within 
which these different principles   are formulated. 

- “Sovereign Muslim State”: asserts independent character while 
calling to mind the role of religion as a historical cement of the nation;

- “Kingdom”: states the role of the monarchy as a power balance 
guarantor;

- “Fullness and diversity, national identity one and indivisible…
convergence of Arabo-Islamic, Amazigh and Saharo-Hassani 
components…nourished and enriched by its African, Andalusan, 
Hebrew and Mediterranean tributaries”: declares a historical, cumulative 
approach to identity which provides a unique image well connected to 
3  At the First Meeting of Allal El Fassi Symposium held in 1987 He was one of the 138 

signataries of An open letter from Muslim leaders to Christian leaders, people entitled  
“A Common Word Between Us and You”
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traditional values and steeped in a proud history…

- “Attachment of the Moroccan people to the values  of openness (on) 
all the cultures and civilizations of the world”: articulates an identity 
whose components are firmly rooted in the values of cultural plurality and 
modernity.

Local Voices, A Universal Tongue 

As said earlier, cultures can only live in their interaction with other 
forms of expression, ethnic, linguistic and religious. They cannot be 
hermetic to influence, penetration and movement as they do impact, enrich 
and share. Identity is an ongoing state of change. Cultural identity, on the 
other hand, is a matter of ‘becoming’ as well as of ‘being’ and some critical 
points of difference do constitute ‘what we really are’ and ‘what we have 
become’. (Hall, 69-70) In this respect, Morocco has steadily taken the path 
of making the different cultural expressions that sought recognition more 
visible. 

In this respect, and in regard to linguistic diversity, a research institute 
on the Amazigh culture (IRCAM) and a Council for Languages and 
Moroccan Culture were set up4. The teaching of the Amazigh language in 
public schools was launched in October 2003. However, it is undoubtedly 
the confirmation of Amazigh as the second official language - and the 
recognition of other linguistic confluents of Moroccan cultural expressions 
- in the 2011 constitution that is a major breakthrough in the national 
debate over the plurality of Moroccan culture. The institutionalization of a 
plural cultural ideal, together with previous reforms that aimed to achieve 
cultural, economic and political rights for all, is a sign that the state was 
peacefully heading towards a much more heterogeneous management of 
the cultural landscape; i.e.; it was ready to accept a more plural approach 
in its relation to territorial and linguistic claims. Similarly, nearly all the 
monarch’s speeches on national occasions have advocated for opening 
up the scope of young learners by enabling them from mastery of foreign 
languages. As such, foreign language teaching in all cycles of education 
has systematically been brought to the cultural debate over the last decade. 
Nowadays, expressions of linguistic pluralism, regional ethnic or cultural 
specificities are no longer considered damaging to the unity of the nation. 
They are part of an ongoing national socio-political contract that outwardly 
embraces the different stakeholders. 

In the same vein, Morocco’s cultural connections with other peoples 
and religions have been illustrated by the role that the Kingdom has played 
as an advocate for peaceful conflict resolution and for the consolidation of 
cross-cultural dialogue. 

In his capacity as Chairman of Al Quds Committee, His Majesty the 
King has always had a decisive stance for the preservation of the religious 
diversity of the capital of the three revealed religions. Likewise, the 
Kingdom has prompted many initiatives, ratified numerous agreements 
in favor of cross-cultural dialogue and is a key actor in many interfaith 
organizations. In fact, it ratified the UNESCO Universal Declaration 
on Cultural plurality, signed the Council of Europe’s White Paper on 
Intercultural Dialogue, joined in the Alliance of Civilizations in 2007, of 
which it has always been an active member, and The Three Cultures and 
Three Religions Foundation for the Mediterranean in 2010. 

Here again, Morocco has always adopted a bold attitude in respect to 

4  The first in 2001, the organic law for the second was presented to parliament in January 
2018 
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interfaith dialogue for coexistence. The Kingdom was the first Muslim 
state to officially host the highest Christian dignitary, the Pope Jean Paul 
II, in 1989 and to organize a meeting between him and hundreds of young 
people. Morocco also adopted the standards adopted by ISESCO and 
UNESCO, especially in relation to the Islamic Declaration on Cultural 
plurality, which was endorsed in 2004 by the Fifth Islamic Conference 
of Culture Ministers and the advanced international standards, especially 
those provided for by the Convention on the Protection and Promotion of 
the Diversity of Cultural Expressions, which was adopted by UNESCO 
Member States in 2005. 

The Kingdom of Morocco has also gained international praise for the 
thorough reform of the national religious arena and also for its actions in 
favor of the training of its ulema to other religions and foreign languages. 
Appointing female Murshidates (Religious Councilors) recently is also 
another indicator about the will of the Kingdom to steadily pursue the Ijtihad 
judgment. Moroccan Islam is becoming a model in the world. Recently, a 
new religious Institute, Mohamed VI Foundation for African Ulema, was 
founded in 2015 to promote research and study between Moroccan and 
African religious scholars about moderate Islam. 

In the same vein, on the occasion of the 1, 400th anniversary of the 
Medine Charter, in October 2016, the city of Marrakesh hosted hundreds 
of representatives from different religions and organizations who signed 
the Marrakesh Declaration on the Rights of Religious Minorities in 
Predominantly Muslim Majority Communities, calling for the respect of 
other communities’ freedoms. 

Besides, aware that respect for cultural plurality needs to be achieved 
at grass-roots level; i.e. at individual citizens’ level so the latter assume 
these values as intrinsic to their individual national identity, a National 
Action Plan for Intercultural Dialogue was initiated in 2010-2012, which 
aimed at developing young people’s intercultural competencies through 
the dissemination of universal (Human Rights) values across the different 
levels of education and through the media. The purpose of such initiatives 
is to open the future generations’ eyes on what makes people alike and how 
much they can share. Many Moroccan young people and women of all ages 
have been able to meet and interact with other people their age within the 
activities offered by the European Centre for Global Interdependence and 
Solidarity (North-South Center) of which Morocco has been a member for 
nearly a decade. 

One could go on itemizing the various initiatives and actions undertaken 
by Morocco to further anchor its national identity into a pluralist, humane 
and tolerant scope. It is probably enough to remind of the recent appointment 
at the head of UNESCO of a woman from Moroccan descent and Jewish 
religious denomination. 

Conclusion 

Having to manage cultural plurality in today’s more and more complex 
and open world entails the ability to interact across differences and to 
accept individual and community identities that are poised between diverse 
languages, cultural traditions and origins. This also involves taking one’s 
personal identity out of the individual spectrum since cultural dialogue 
is about the availability one has to be receptive to other voices. It is the 
empathy one puts into “looking at (one) self through the eyes of others, 
of measuring one’s soul by the tape of (the) world” (W.E. Dubois, 7). It, 
therefore, goes without saying that societies and cultures that are confident 
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of themselves are mirrored by national identities that are assertive, peaceful 
and approachable while uncertain societies and cultures are reflected into 
identities that are touchy, self-satisfied and detached. Dynamic societies 
and cultures have a dynamic identity, one that is inventive, original, 
amenable and tolerant; indolent societies have complacent cultures that 
resist pollination and fear change. 

As a matter of fact, questions of identity, allegiances, shared or borrowed 
memory and which ways individuals and societies and states will chose to 
approach them can say a lot about their past and about which future they 
are undertaking; but it tells even more about how they chose to shape their 
present, as culture as well as identity is mostly about the present: “men are 
more the sons of their time than of their father…misunderstanding of the 
present is the inevitable consequence of ignorance of the past. (One) may 
wear (themselves) out just as fruitlessly in seeking to understand the past, 
if (they are) totally ignorant of the present.’ (Bloch, 43)

For whoever knows Moroccans, it seems quite clear that over the last 
14 centuries of their existence they have made the choice of the present 
and accepted to take the challenge of finding something of themselves in 
the different “Other”; “The road lies, like any genuine Quest, through a 
terrifying complexity”. (Geertz, 14-15).
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Wrap-up and Closing Remarks
H.E Mr Azzeddine FARHANE

Ambassador of His Majesty the King of Morocco to Vietnam

Excellencies, 

Ladies and Gentlemen, 

During this closing session, let me first express, my sincere thanks to the distinguished professors 
from Morocco, and Vietnam for their valuable contribution and appreciated input in addressing the 
issue of cultural diversity under the thematic seminar on “Cultural Diversity for National Unity and 
Territorial Integrity: Sharing experiences between Morocco and Vietnam”.

My thanks go also to the Director General of Institute for Africa and Middle East Studies (IAMES) 
for hosting this international seminar and for his warm welcome in this beautiful city of Hanoi, as well 
as for his staff involvement in the excellent organisation of this conference, in terms of substance and 
logistics.

Excellencies 

Ladies and Gentlemen, 

During this morning, we have followed, with great interest and particular attentiveness the 
comprehensive presentations, which mainly highlight, to my understanding, the following five (5) 
elements: 

1- The concept of the Cultural diversity for national unity has been presented in all its aspects 
from UNESCO perspective as well as from two rich experiences of Morocco and Vietnam, in terms 
of difference of behaviour, traditions, customs and diversity of cultures;

2- The Moroccan and Vietnamese experiences on the Cultural diversity for national unity 
through its genesis, conception and implementation could be shared with other countries in terms 
of the elaboration process and its constitutionalisation as well as the challenges to the cultural 
diversity and the threats to national identity;

3- The participative approach in tackling cultural diversity and the full involvement of 
governments as well as civil society were underlined, in order to preserve the cultural diversity and 
the composite character of Vietnamese and Moroccan societies;

4- The panellists agreed that the preservation of cultural diversity and its constitutionalisation 
constitute a factor of national integration and spiritual stability of nations; 

5- It was highlighted that cultural diversity and national identity are mutually reinforcing 
in terms of contributing for a better understanding of nations culture and strengthening the social 
cohesion within the national unity and territorial integrity.

Let me conclude by underlining the following: 

1. I owe the success of our seminar to the dedicated commitment and keen involvement of the 
eminent professors, particularly who come all the way from Morocco to Vietnam, as well as the staff 
of the Moroccan Embassy and the IAMES teams devotion and abnegation in the process of preparing 
this international seminar.

2. I would also like to thank the Director General of IAMES for his support and contribution. 
We look forward to furthering our cooperation with you in particular in promoting academic relations 
and establishing a networking between Vietnam and Morocco think tanks. 

3. I appreciate and admit that the high level participation and rich contribution of the professors 
and diplomats are useful. Their presentations will constitute definitely, a substantial contribution 
and valuable input for the International debate on cultural diversity for national unity and territorial 
integrity.
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4. I am convinced that this seminar is only the beginning of a long term process, which will 
enhance the rich, dense and multidimensional cooperation between Morocco and Vietnam, especially 
on academic researches level. 

5.  I believe that this seminar on the experience between Morocco and Vietnam on Cultural 
Diversity will surely contribute for the reinforcement of the Asia - Africa academic cooperation 
between two countries gateways of Africa and south-East Asia, respectively.

Many thanks to you all, and may I ask you all to give a big round of applause to the professors and 
the interpreters for their dedicated work, which led to the huge success of our seminar. 

Thank you for your attention.
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Hanoi, March 27th 2018

EMBASSY OF MOROCCO
IN VIETNAM

INSTITUTE FOR AFRICA AND 
MIDDLE EAST STUDIES 

«    The diversity which exists everywhere around us is hijacked by voices of ignorance, greed and hate, 
utilized to divide and disrupt within a raw drive for power masked as some higher purpose or vision. But 
this is not our case study today.  Indeed, the examples of both Morocco and Viet Nam speak rather to the 
energy, beauty and harmony that cultural diversity allows when harnessed as a tool for good, and utilized 
in the spirit of equality and equity » 

 Mr. Michael CROFT, Representative of UNESCO to Vietnam
……………………………………………………

«    Le dispositif institutionnel, constitutionnel et juridique adopté, aujourd’hui, par le Maroc apparaît 
s’être largement ouvert aux questions de langue et de culture. Le préambule de la constitution dispose que 
“l’unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazigh et saharo-hassani, s’est 
nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen” »

 Prof. Abdallah SAAF, Ancien Ministre de l’Education Nationale et
 Professeur à l’Université Mohammed V, Rabat, Maroc

……………………………………………………

«     The role of main group of people always dominates and influences on the others, Vietnamese people 
are one of these blindly following this rule. However, apart from main groups of people in the other nations, 
Vietnamese people are rather open-minded and easy to acquire different cultures flexibly and comfortably, 
not extremely and disadvantageously »

 Prof. Dr. LE Hong Ly, Editor-in-Chief of Folk Culture, 
 Vietnam Academy of Social Sciences, Institute of Culture Studies

……………………………………………………

«      Le patrimoine architectural du Maroc est à la fois très riche et diversifié. Les différentes dynasties qui 
se sont succédées depuis le IXème siècle, bien que l’histoire du Maroc date de bien plus longtemps que cette 
date, ont toutes connu de grands bâtisseurs qui ont laissé leur véritable empreinte »

 Prof. Jamal Eddine EL HANI, Doyen de la Faculté des Lettres et 
 des Sciences Humaines, Université Mohammed V de Rabat

……………………………………………………

«     Because of the history of distribution and migration of ethnic people in Vietnam, it’s formed different 
regions of ecological people like inhabitants in delta and coastal area (Viet-Muong); inhabitants in valleys 
(Tay-Thai), inhabitants in slopes of moutains and highlands (Mon-Khmer, Austronesien), inhabitants in the 
high mountains (Mong-Dao, Tibetan-Myamar) »

 Dr. HA Thi Lan Phi, Researcher of Institute for Northeast Asian Studies 
……………………………………………………

«      Morocco’s cultural connections with other peoples and religions have been illustrated by the role that 
the Kingdom has played as an advocate for peaceful conflict resolution and for the consolidation of 
cross-cultural dialogue. In his capacity as Chairman of Al Quds Committee, His Majesty the King of     
Morocco, has always had a decisive stance for the preservation of the religious diversity of the capital of 
the three revealed religions »

 Prof. Fatima-Zohra IFLAHEN, Cadi Ayyad University Marrakech, Morocco

INTERNATIONAL SEMINAR 

« CULTURAL DIVERSITY FOR NATIONAL UNITY
 AND TERRITORIAL INTEGRITY: 

SHARING EXPERIENCES BETWEEN MOROCCO AND VIETNAM »

 

 HỘI THẢO QUỐC TẾ 
« ĐA DẠNG VĂN HÓA TRONG THỐNG NHẤT DÂN TỘC

 VÀ TOÀN VẸN LÃNH THỔ:  
CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIỮA MA-RỐC VÀ VIỆT NAM » 

 SÉMINAIRE INTERNATIONAL 
« LA DIVERSITÉ CULTURELLE AU SERVICE DE L’ UNITÉ

NATIONALE ET L’INTERIGRITÉ TERRITORIALE: 
PARTAGE D’EXPÉRIENCES ENTRE LE MAROC ET LE VIETNAM » 
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