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  خاص بالموقع

الّدْد هلْٓ٘ مػسبٔ٘ عسبٔ٘ مً دٌّ مهْىَا األماشٓػٕ العسٓل ننا الميهً تؿْزّدْد 

لكد ناىت ّماشالت ٍرِ العالق٘ . هلْٓ٘ أماشٓػٔ٘ مػسبٔ٘ مً دٌّ بعدٍا العسبٕ العنٔل 

البئْٓ٘ التفاعلٔ٘ إجيابا ٍٕ ارتازط٘ السمصٓ٘ الساضد٘ ّاملٔجام األبدٖ الرٖ ىَض 

ّاضتنسعلُٔ نٔاٌ الدّل٘ املػسبٔ٘ مير مٝات الطيني إىل ّقتيا الساًٍ ، إضتطاع اجملتنع 

ٍدىتُ ّأشماتُ .. ضلنُ ّضالمُ .. املػسبٕ خالل ٍرا التازٓخ الععٔه أٌ ٓدبستعآػُ 

بالتػبح بأزناٌ نٔيْىتُ بهل مآيتعه يف عكدٍا مً مكْمات إثئ٘ ّدٓئ٘ 

 …ّضْضْٔثكافٔ٘ ّتازخئ٘ ّضٔاضٔ٘

ّما مً غو يف أٌ األماشٓػٔ٘ نلػ٘ ّثكاف٘ ّتازٓخ ّعنل ٍْٓاتٕ مػسبٕ أؾٔل قد 

عسفت ىْعا مً التَنٔؼ لألدْب٘ الدضتْزٓ٘ ّالدميْقساطٔ٘ ّاذتكْقٔ٘ علٙ أضٝلتَا 

امللخ٘ اليت تساننت مير لعب٘ العَريالرببسٖ البػٔض الرٖ داٛ فُٔ السد الػعيب املػسبٕ 

فاؾال ّحامسا ضد أٓ٘ مؤامسٗ مبٔت٘ تسّو الئل مً ّحدٗ اجملتنع املػسبٕ يف املاضٕ 

 . ننا يف املطتكبل

ّمع دخْل املنله٘ يف عَد مػسبٕ ددٓد بعد إعتالٛ امللو ستند الطادع العسؽ 

ّجتاّبا مع مطالبَا املػسّع٘ داٛت اإلؾالحات البياٛٗ يف العػسٓ٘ األخريٗ مير ارتطاب 

 الرٖ أند علٙ أٌ األماشٓػٔ٘ 2001 أنتْبس ضي٘ 17امللهٕ التازخيٕ يف أددٓسْٓو 

تػهل مهْىا أضاضٔا مً مهْىات الجكاف٘ املػسبٔ٘، ّأٌ اليَْض بَا ٓعد مطؤّلٔ٘ ّطئ٘ 

 الرٖ دعا مً خاللُ امللو إىل دضرتٗ 2011 مازع 9إىل ارتطاب امللهٕ لْٔو 



األماشٓػٔ٘ ّاعتبازٍا لػ٘ زمسٔ٘ الختتلف مً حٔح دّزٍا املؤضطٕ ّاملعسيف ّالتجكٔفٕ 

 . عً ؾيْتَا اللػ٘ العسبٔ٘

مً ٍرِ األزضٔ٘ إذٌ تعْد زتل٘ إحتاد نتاب اإلىرتىت املػازب٘ اإللهرتّىٔ٘ ننا دأب علٙ 

ذلو مير إىطالقتَا قبل مخظ ضيْات إىل طسح ٍرا امللف لليكاؽ علٙ شتتلف الفاعلني 

 .ّاملَتنني بالجكاف٘ األماشٓػٔ٘ يف املػسب

 حدثني أماشٓػٔني ٍامني يف ضٔام حسنٔ٘ ضٔاضٔ٘ 2013فكد عسفت بدآ٘ ضي٘ 

اذتدخ األّل ٓتعلل . ّحكْقٔ٘ مػسبٔ٘ عام٘ تيدزج ضنً مآطنٙ بالسبٔع العسبٕ 

 ٓيآسّالرٖ عسف إحتفالٔ٘ ىْعٔ٘ يف شتتلف 13باإلحتفاٛ بسأع الطي٘ األماشٓػٔ٘ ْٓو 

.. زبْع املنله٘ ّمْانب٘ إعالمٔ٘ زمسٔ٘ مل تتعد طابعَا الفْلهلْزٖ التكلٔدٖ املعَْد 

 ّاليت عسفتَا 2013 فربآس3أما اذتدخ الجاىٕ فٔتعلل باملطريٗ األماشٓػٔ٘ لْٔو األحد 

ثالث٘ مدٌ ٍٕ اذتطٔن٘ ّأنادٓسّالسباط ّاليت زفعت فَٔا أعالو تاماشغا املدتلف٘ 

 ٓيآسمً نل ضي٘ عٔدا ّطئا لهل املػازب٘ ّنرلو 13ّغعازات ملطالب ميَا إقسازْٓو 

تفعٔل ىداٛ إماشٓػً حتت غعازثالث٘ ّثالثٌْ قسىا مً حٔاٗ تاماشغا مً أدل زد 

ّمً خالل ٍرِ األزضٔ٘ طسحيا األضٝل٘ التالٔ٘ علٙ  اإلعتبازللتازٓح ّاذتضازٗ األماشٓػٔتني

العدٓد مً األضاترٗ الفاعلني ّاملَتنني باملهٌْ األماشٓػٕ يف اذتضازٗ ّالتازٓخ ّالجكاف٘ 

 :املػسبٔ٘ 

 يف زأٓهه نٔف تكٔه ماحتكل يف املػسب مً ميذصات دضتْزٓ٘ ّضٔاضٔ٘ ّحكْقٔ٘ ـــ 1

 للنهٌْ األماشٓػٕ مكازى٘ مع ّضعُ يف باقٕ الدّل العسبٔ٘ األماشٓػٔ٘ األخسٚ ؟

 مإٍ يف زأٓو اآللٔات الكنٔي٘ بسد اإلعتبازللتازٓخ ّاذتضازٗ األماشٓػٔتني يف ظل ـــ 2

 اذتفاظ علٙ ّحدٗ اهلْٓ٘ املػسبٔ٘ يف نل أبعادٍا اإلثئ٘ ّالجكافٔ٘ ّالطْضْٔلْدٔ٘ ؟

 نٔف تيعسإىل مطتكبل املهٌْ األماشٓػٕ علٙ مطتْٚ دّل مشال إفسٓكٔا أال ـــ 3

تَدد بعض دعْات اإلىفؿال اليت جتَسبَا بعض ٍٔآت اجملتنع املدىٕ األماشٓػٕ 

 الكاطي٘ يف أّزّبا إىل تَدٓد اإلضتكسازّإىل املصٓد مً اإلىفذازات يف ٍرِ الدّل ؟

 تٔفٔياغ ضنً ارتطْط املعتندٗ عاملٔا مما 8 ّضعت مٔهسّضْفت ّٓيدّّشـــ 4

ضٔنهً الرتاخ ّاذتضازٗ ّالجكاف٘ ّاألدب األماشٓػٕ مً أدّات املعلْماتٔ٘ ّالسقنٔ٘ 



أال ميهً اذتدٓح الْٔو عً بدآ٘  . (إىرتىت)ّاليػساإللهرتّىٕ علٙ أّضع ىطام غبهٕ 

 إىػطازيف مهْىات اهلْٓ٘ املػسبٔ٘ إىل مهْىني مطتكلني أحدٍنا عً اآلخس؟؟

 علٙ املطتْٚ اإلعالمٕ الْزقٕ ّالطنعٕ البؿسٖ نٔف تكٔه التذسب٘ اذتالٔ٘ ـــ 5

 ّمإٍ مكرتحاتو لليَْض إعالمٔا باملهٌْ األماشٓػٕ ؟

 : ّىتكدو بالػهسإىل ناف٘ األضاترٗ الرًٓ لبْا دعْتيا ٍّه

ـــ مسٓه الدمياتٕ عضْٗ املسؾد االماشٓػٕ للخكْم اذتسٓات ّالباحج٘ يف بٔداغْدٔا اللػ٘ 

 األماشٓػٔ٘

 ـــ ماماع أمسٓسغاعسٗ مػسبٔ٘ مكٔن٘ يف عناٌ باألزدٌ

 ــــ أمحد الدغسىٕ ناتب ّىاغط مجعْٖ ّمَته بالجكاف٘ األماشٓػٔ٘

 ــــ فؤاد بْعلٕ اضتاذ باحح يف اللػْٓات

 ـــــ أمحد عؿٔد ناتب عضْاملعَد امللهٕ للجكاف٘ األماشٓػٔ٘

 ــــ خالد الصزازٖ الهاتب العاو للهْىػسٓظ العاملٕ االماشٓػٕ

 ـــــ عبد الطالو خلفٕ باحح يف دٓدانتٔو اللػ٘ االماشٓػٔ٘

 ـــــ ستند الػػسّغين ىاقد مطسحٕ ّضٔيناٜٕ املػسب

 ــــ إدزٓظ علْؽ غاعس ّؾخايف

 ـــــ زمضاٌ مؿباح اإلدزٓطٕ ناتب مَته باللػ٘ العسبٔ٘

 أمسَسٖ الهاتب العاو دتنعٔ٘ باحجات ّباحجٕ املعَد امللهٕ للجكاف٘  ـــــ احملفْظ

 األماشٓػٕ

 



 جعل األمازيغية لغة رمسية ثانية للبالد يعترب ثورة سلمية

  
احملفوظ أمسهري الكاتب العام جلمعية باحجات وباحجي 

 املعهد امللكي للجقافة األمازيغي

يف زأٜو نٝف تكِٝ َا ذبكل يف املػسب َٔ َٓذصات دضتٛز١ٜ  :ع 

ٚضٝاض١ٝ ٚسكٛق١ٝ يًُهٕٛ األَاشٜػٞ َكاز١ْ َع ٚضع٘ يف باقٞ ايدٍٚ 

 ايعسب١ٝ األَاشٜػ١ٝ األخس٣ ؟

أعتكد إٔ َا ذبكل يف املػسب َٔ َهتطبات يصاحل األَاشٜػ١ٝ ٜعد  :ز 

 َػذع١ يف َطًطٌ َصاسب١  َفخس٠ يهٌ املػازب١، باعتبازٖا بدا١ٜ

فع٢ً املطت٣ٛ ايطٝاضٞ البد إٔ ْعرتف إٔ ايطبل . املػازب١ َع دٚاتِٗ

ايرٟ سكك٘ املػسب عٓدَا دعٌ األَاشٜػ١ٝ يػ١ زمس١ٝ ثا١ْٝ يًبالد ٜعترب 

 عٔ ٖرا ايرتضِٝ يف  ثٛز٠ ض١ًُٝ، ْعسا يًتػريات ازبٖٛس١ٜ اييت ضترتتب

املطتكبٌ ايكسٜب ٚايبعٝد، إٕ ع٢ً املطت٣ٛ ايطٝاضٞ أٚ اسبكٛقٞ أٚ 

 .ايجكايف أٚ االدتُاعٞ



ٚال ميهٔ إٔ ْفصٌ ٖرا اإلجناش ايطٝاضٞ ٚايدضتٛزٟ عٔ َٓذصات ضابك١ 

َٗدت ي٘، خاص١ إدَاز األَاشٜػ١ٝ يف املٓع١َٛ ايٛط١ٝٓ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ، 

ٚذيو بعد إسداخ املعٗد املًهٞ يًجكاف١ األَاشٜػ١ٝ، ايرٟ يعب دٚزا 

 .ضبٛزٜا يف ٖرا اإلدَاز

فإذا ناْت ٖرٙ املبادزات قد بٛأت املػسب َها١ْ َتُٝص٠ َٔ بني ايدٍٚ 

املع١ٝٓ بايكط١ٝ األَاشٜػ١ٝ، فإْ٘ ال جيب ذبٌٜٛ ٖرٙ املهتطبات إىل 

 فكط تًُٝع صٛز٠ املػسب يف صباٍ اسبكٛم ايجكاف١ٝ  غعازات تتٛخ٢

فاملطًٛب ٖٛ االخنساط ايفعًٞ يًدٚي١ . ٚايًػ١ٜٛ ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ

قصد أدسأ٠ َا ضطسٙ ايدضتٛز َٔ َهتطبات يصاحل األَاشٜػ١ٝ، ٚع٢ً 

       .زأض٘ تفعٌٝ ايطابع ايسمسٞ يًػ١ األَاشٜػ١ٝ

َاٖٞ يف زأٜو اآليٝات ايك١ُٓٝ بسد اإلعتباز يًتازٜخ ٚاسبطاز٠  :ع 

األَاشٜػٝتني يف ظٌ اسبفاظ ع٢ً ٚسد٠ اهل١ٜٛ املػسب١ٝ يف نٌ أبعادٖا 

  ؟ اإلث١ٝٓ ٚايجكاف١ٝ ٚايطٛضٝٛيٛد١ٝ ٚغريٖا

يف اعتكادٟ، زد االعتباز يًبعد األَاشٜػٞ يف تازٜخ املػسب ٚسطازت٘  :ز 

فالبد هلرٜٔ . ايتعًِٝ ٚاإلعالّ: جيب إٔ ٜتِ عرب َدخًني أضاضٝني

فال . ايكطاعني إٔ ٜطتٛعبا ايتعدد املُٝص ي١ًٜٛٗ املػسب١ٝ بهٌ دبًٝاتٗا

ٜعكٌ َجال إٔ ال ٜدزع تازٜخ املػسب ايكدِٜ ٚسطازت٘ ألبٓا٤ املػازب١ يف 

نُا ال . َساسٌ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ، ألُٖٝتٗا يف تهٜٛٔ غخص١ٝ ايتًُٝر

ميهٔ اسبدٜح عٔ اهل١ٜٛ املػسب١ٝ املتٓٛع١ يف ظٌ ايٛضع ايسأٖ 

نُا إٔ زد . ملػٗدْا اإلعالَٞ ايرٟ ٜتعاٌَ َع األَاشٜػ١ٝ بٓعس٠ د١ْٝٚ

االعتباز ٜكتطٞ سطٛز األَاشٜػ١ٝ يف نٌ ايسَٛش ايطٝاد١ٜ يًدٚي١، َٚٓٗا 

 .نتاب١ األَاشٜػ١ٝ ع٢ً ايٓكٛد ٚتسمج١ ايٓػٝد ايٛطين إىل األَاشٜػ١ٝ



نٝف تٓعس إىل َطتكبٌ املهٕٛ األَاشٜػٞ ع٢ً َطت٣ٛ دٍٚ مشاٍ  :ع 

إفسٜكٝا ، أال تٗدد بعض دعٛات اإلْفصاٍ اييت دبٗس بٗا بعض ٖٝآت 

اجملتُع املدْٞ األَاشٜػٞ ايكاط١ٓ يف أٚزٚبا إىل تٗدٜد االضتكساز ٚإىل 

 املصٜد َٔ اإلْفذازات يف ٖرٙ ايدٍٚ ؟

أعتكد إٔ َٔ املعطالت ايهرب٣ اييت تٓتعس دٍٚ مشاٍ إفسٜكٝا يف  :ز 

فالبد َٔ غذاع١ ضٝاض١ٝ ٚسه١ُ . املطتكبٌ ايكسٜب ٖٛ َػهٌ اهل١ٜٛ

ٚتبصس يف َعازب١ ٖرٙ ايكط١ٝ، قبٌ إٔ تتشٍٛ إىل قٓابٌ َٛقٛت١ تٗدد 

ايتطسف حيازب بتك١ٜٛ ” ٖٓاى قاعد٠ عا١َ . ايطًِ االدتُاعٞ باملٓطك١

، ٚهلرا فخطاب ايتطسف ايرٟ جنرٙ يف صفٛف اسبسن١ األَاشٜػ١ٝ ”االعتداٍ

. جيب إٔ حيازب برتمج١ فٛز١ٜ يًشكٛم ايجكاف١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ع٢ً أزض ايٛاقع

يف اعتكادٟ خطاب االْفصاٍ يف صفٛف ٖرٙ اسبسن١ ال ٜػهٌ خطسا ع٢ً 

يهٔ ٖرا ال .أزض ايٛاقع يف ايٛقت ايسأٖ، ألٕ اإلعالّ ٖٛ ايرٟ ٍٜٗٛ َٓ٘

ٜعين أْ٘ ئ ٜػهٌ خطسا يف املطتكبٌ املٓعٛز، إذا مل تتػري َكازبات 

      ايدٍٚ املع١ٝٓ يف نٝف١ٝ تعاطٝٗا َع ايكط١ٝ األَاشٜػ١ٝ

 تٝفٝٓاغ ضُٔ اشبطٛط املعتُد٠ 8ٚضعت َٝهسٚضٛفت ٜٚٓدٚٚش :ع 

عاملٝا مما ضُٝهٔ ايرتاخ ٚاسبطاز٠ ٚايجكاف١ ٚاألدب األَاشٜػٞ َٔ أدٚات 

. (إْرتْت)املعًَٛات١ٝ ٚايسق١ُٝ ٚايٓػس اإليهرتْٚٞ ع٢ً أٚضع ْطام غبهٞ 

أال ميهٔ اسبدٜح ايّٝٛ عٔ بدا١ٜ اْػطاز يف َهْٛات اهل١ٜٛ املػسب١ٝ إىل 

 َهْٛني َطتكًني أسدُٖا عٔ اآلخس؟؟

 غسط ضسٚزٟ يتطٜٛسٖا، ٚال  ٚيٛز األَاشٜػ١ٝ يًُٓع١َٛ املعًَٛات١ٝ :ز 

. أعتكد أْ٘ بدا١ٜ اْػطاز يف َهْٛات اهل١ٜٛ املػسب١ٝ نُا دا٤ يف ضؤايهِ



 ٜهُٔ يف تٓٛعٗا، ٚإال ضٓعٛد صبددا إىل َربزات  فػ٢ٓ ٖرٙ اهل١ٜٛ

 .اشبطاب اإلقصا٥ٞ ايرٟ خيتصٍ اهل١ٜٛ املػسب١ٝ

أعتكد إٔ ٖرا اإلجناش حيطب أٜطا يًُػسب يف ضعٝ٘ يًٓٗٛض بايًػ١ 

 مل ٜهٔ ٜتشكل ″8ٜٚٓدٚش ” ٚايجكاف١ األَاشٜػٝتني، ألٕ إدزاز تٝفٝٓاغ يف 

فاإلغعاع ايرٟ . يٛال ايعٌُ ايرٟ قاّ ب٘ املعٗد املًهٞ يًجكاف١ األَاشٜػ١ٝ

ضٝتشكل يألَاشٜػ١ٝ يف اجملتُع املعًَٛاتٞ ضًٝعب أٜطا دٚزا يف 

 .ايتعسٜف بايبعد األَاشٜػٞ َٔ تازٜخ مشاٍ إفسٜكٝا ٚسطازت٘

ع٢ً املطت٣ٛ اإلعالَٞ ايطُعٞ ايبصسٟ نٝف تكِٝ ايتذسب١ اسباي١ٝ  :ع 

 َٚاٖٞ َكرتساتو يًٓٗٛض إعالَٝا باملهٕٛ األَاشٜػٞ ؟

املالسغ إٔ قٓٛات ايكطب ايعَُٛٞ خصٛصا ايكٓاتني األٚىل ٚايجا١ْٝ  :ز 

غسعت َع بدا١ٜ األيف١ٝ ايجايج١ يف إٜال٤ أ١ُٖٝ خاص١ يألَاشٜػ١ٝ يػ١ 

ٚثكاف١ ٚسطاز٠، ٜٚعٗس ٖرا َٔ خالٍ إْتاز ٚبح بساَر أَاشٜػ١ٝ ٚتأٌٖٝ 

 .ايٓػسات اإلخباز١ٜ

َٚٔ أِٖ احملطات ايبازش٠ يف ٖرا ايتشٍٛ أٜطا إْػا٤ قٓا٠ متاشٜػت، ٖٚٞ، 

ٖٚٞ . قٓا٠ عا١َ دا٤ت يتطًط ايط٤ٛ ع٢ً األَاشٜػ١ٝ ٚثكافتٗا ٚيػتٗا

تطاِٖ ايّٝٛ زغِ سداث١ ضٓٗا يف تجُني ايتعدد١ٜ ايًػ١ٜٛ ٚايجكاف١ٝ 

حبٝح ذباٍٚ تٛدٝ٘ َطاَٝٓٗا ٚبساصبٗا . ٚاملعسف١ٝ يف اإلعالّ املػسبٞ

 .إىل املػاٖدٜٔ املػازب١ قاطب١

أَا خبصٛص املكرتسات اييت ميهٓٗا إٔ تطاِٖ يف دبٜٛد َها١ْ 

 :األَاشٜػ١ٝ يف إعالَٓا ايٛطين، فٓرنس َٓٗا



ضسٚز٠ ايتصاّ قٓٛات ايكطب ايعَُٛٞ ببٓٛد دفاتس ايتشُالت يف َا خيص 

اإلْتاز األَاشٜػٞ، ٚذيو إلبساش َهْٛات األَاشٜػ١ٝ باعتبازٖا زافدا َٔ زٚافد 

 ايجكاف١ ٚاسبطاز٠ املػسبٝتني

ربصٝص َٛازد َاي١ٝ ناف١ٝ يتػذٝع اإلْتاز األَاشٜػٞ ٚفسض َكاٜٝظ -

 صاز١َ يف ازبٛد٠؛

ايتأٌٖٝ )تأٌٖٝ ايعاًَني يف صباٍ اإلعالّ ايطُعٞ ايبصسٟ األَاشٜػٞ -

 ؛(ايٓعسٟ ٚايتطبٝكٞ ايالشَني: ايعًُٞ ٚاملٗين

ٚضع َكاٜٝظ صاز١َ الختٝاز أدٛد املٓتٛدات األَاشٜػ١ٝ ايدزا١َٝ ٚايف١ٝٓ -

ٚايٛثا٥ك١ٝ يكطع ايطسٜل أَاّ املكازبات ايفًهًٛز١ٜ اييت دبعٌ َٔ 

 األَاشٜػ١ٝ ضًع١ يالضتٗالى؛

 ايسفع َٔ ضاعات ايبح املخصص١ يكٓا٠ متاشٜػت؛-

إدزاز ايجكاف١ ٚايًػ١ األَاشٜػ١ٝ يف َعاٖد ايتهٜٛٔ ٚاملدازع ٚايهًٝات -

 . اإلعالّ ايطُعٞ ايبصسٟ اييت تدزع َٛاد

احملفٛظ أمسٗسٟ، ايهاتب ايعاّ زبُع١ٝ باسجات ٚباسجٞ املعٗد املًهٞ 

 يًجكاف١ األَاشٜػ١ٝ

 



االعرتاف باألمازيغية يقتضي تبين االمازيغية كلل أي لغة 

 *وثقافة وحضارة

   
مريم الدمناتي عضوة املرصد االمازيغي للحقوق : ذة 

 احلريات والباحجة يف بيداغوجيا اللغة األمازيغية

يف صأٜهِ نٝـ تكُٝني َاحتكل يف املػضب َٔ َٓذظات رعتٛص١ٜ ٚعٝاع١ٝ  :ؼ 

 ٚسكٛق١ٝ يًُهٕٛ األَاطٜػٞ َكاص١ْ َع ٚضع٘ يف باقٞ ايزٍٚ ايعضب١ٝ األَاطٜػ١ٝ األخض٣ ؟

ٚضع١ٝ األَاطٜع١ٝ سايٝا باملػضب ٖٞ ٚضع١ٝ ايًػ١ ايضمس١ٝ أٟ يػ١ املؤعغات ٚيػ١  :ز 

ايزٚي١، ٖٚشا ٜعطٝٗا اذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ اييت نٓا ْطايب بٗا يف اذتضن١ األَاطٜػ١ٝ َٓش َّز٠ 

ٚأعتكز إٔ ٖشٙ ايٛضع١ٝ تتٓاعب َع ٚاقع نٕٛ األَاطٜػ١ٝ يف املػضب تتٛادز . ط١ًٜٛ

. بهجاؾ١ أنرب، ٚألٕ ْغب١ ايٓاطكني أع٢ً َٔ نٌ ايزٍٚ املػاصب١ٝ األخض٣ ٚايؾُاٍ إؾضٜك١ٝ

يكز ناْت االَاطٜػ١ٝ يف نٌ رٍٚ مشاٍ إؾضٜكٝا تعاْٞ َٔ ْؿػ ايغٝاع١ اييت ٜطبعٗا 

املٝٛ ايصاصذ دضا٤ تبين إٜزٜٛيٛدٝا ايك١َٝٛ ايعضب١ٝ، إَا بؾهٌ َباؽض ٚصضٜح نُا نإ 

ؽإٔ ايٓعاّ ايٓاصضٟ ْٚعاّ ايكشايف ٚايٓعاّ ادتظا٥ضٟ ٚإَا بؾهٌ أقٌ بضٚطا نُا نإ عًٝ٘ 

ٚإسا نإ املػضب قز عبل ادتُٝع يف تضعِٝ األَاطٜػ١ٝ ؾشيو . األَض يف املػضب ٚتْٛػ

صادع إىل عٛاٌَ عز٠ َٓٗا طبٝع١ ايٓعاّ ايغٝاعٞ املًهٞ باملػضب ايشٟ ٜتُٝظ ببعض 

املض١ْٚ َكاص١ْ باألْع١ُ يف ايبًزإ األخض٣، ٚحبضص٘ ع٢ً اذتؿاظ ع٢ً ايتٛاطْات ايزاخ١ًٝ 

يزٚاّ االعتكضاص، َٚٓٗا أٜضا اْتؾاص اذتضن١ األَاطٜػ١ٝ يف نٌ َٓاطل املػضب َٔ ايؾُاٍ 



إىل ادتٓٛب، ٚاْتٗاز أعًٛب اذتٛاصايؿهضٟ ٚايغٝاعٞ عٛض ايتصارّ ٚايعٓـ ايشٟ َٝظ 

 .بًزإ ادتٛاص

يهٔ صغِ ٖشا اإلصتاط اإلجيابٞ ايشٟ عاِٖ ؾٝ٘ بٓغب١ نبري٠ أٜضا عٝام االْتؿاضات 

ايؾعب١ٝ اييت اْزيعت يف بًزإ مشاٍ إؾضٜكٝا، إال إٔ ايؿاعًني األَاطٜػٝني َاطايٛا 

ٜعتربٕٚ إٔ ٖٓاى َعضن١ نرب٣ تٓتعضِٖ ٖٚٞ إصعا٤ قإْٛ تٓعُٝٞ ٜضُٔ يألَاطٜع١ٝ 

تؿعٌٝ طابعٗا ايضمسٞ يف قطاعات اذتٝا٠ ايعا١َ، ٖٚشا ٖٛ ايشٟ عُٝهٓٓا َٔ جتاٚط 

 .ايعجضات اييت عضؾتٗا جتضب١ ايعؾض عٓٛات األخري٠ اييت عضؾت عضق١ً نبري٠ هلشا املًـ

َاٖٞ يف صأٜو اآليٝات ايك١ُٓٝ بضر اإلعتباصيًتاصٜخ ٚاذتضاص٠ األَاطٜػٝتني يف ظٌ  :ؼ 

  ؟ اذتؿاظ ع٢ً ٚسز٠ اهل١ٜٛ املػضب١ٝ يف نٌ أبعارٖا اإلث١ٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايغٛعٝٛيٛد١ٝ

أٍٚ َا ٜٓبػٞ االْهباب عًٝ٘ سايٝا ٖٛ ايعٌُ ع٢ً صٝاغ١ قإْٛ تٓعُٝٞ ٜضُٔ  :ز 

اذتؿاظ ع٢ً َهتغبات األَاطٜع١ٝ األصبع١ ٚاييت ٖٞ اإليظا١َٝ ٚايتٛسٝز ٚايتعُِٝ ٚسضف 

تٝؿٝٓاؽ، غري إٔ ٖشا ايكإْٛ عٓزَا تتِ صٝاغت٘ ٜٓبػٞ إٔ تتِ مح١ً تٛع١ٝ ٚاعع١ 

مبضاَٝٓ٘ يتشغٝػ املػاصب١ با١ُٖٝ سيو، ؾاألَض ٜتعًل يف ايعُل بتػٝري ايش١ٖٝٓ 

املػضب١ٝ، ٖٚشا َا جيعٌ َٔ إعار٠ قضا٠٤ تاصٜخ املػضب أَضا ستُٝا ٚضضٚصٜا، ألْ٘ َٔ غري 

املُهٔ إْصاف األَاطٜػ١ٝ بزٕٚ تػٝري ْعض٠ املػاصب١ إىل سٚاتِٗ ٖٚشا ٜكتضٞ تعزٜال 

 .نبريا يف ايتاصٜخ ايضمسٞ املعتُز ست٢ اآلٕ

ٚيغٓا حباد١ إىل ايتشنري بإٔ ايتعًِٝ ٖٛ أعاؼ صتاح نٌ ٖشٙ ايعًُٝات، مما حيتِ 

ّٕ ايًػ١  ايرتنٝظ عًٝ٘ يف ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ باعتباصٙ األٚي١ٜٛ ايكص٣ٛ، َٚٔ املغًِ ب٘ أ

االَاطٜػ١ٝ بعز إٔ صاصت صمس١ٝ مل ٜعز ٜتصٛص إٔ ختصص هلا ثالخ عاعات ؾكط، مما 

حيتِ إعار٠ صٝاغ١ بضزت١ َها١ْ ٖشٙ ايًػ١ يف ايٓعاّ ايرتبٟٛ املػضبٞ مبا ٜتٓاعب َع 

 .َهاْتٗا يف ايزعتٛص

نٝـ تٓعضٜٔ إىل َغتكبٌ املهٕٛ األَاطٜػٞ ع٢ً َغت٣ٛ رٍٚ مشاٍ إؾضٜكٝا أال  :ؼ 

تٗزر بعض رعٛات اإلْؿصاٍ اييت جتٗضبٗا بعض ٖٝآت اجملتُع املزْٞ األَاطٜػٞ 

 ايكاط١ٓ يف أٚصٚبا إىل تٗزٜز اإلعتكضاصٚإىل املظٜز َٔ اإلْؿذاصات يف ٖشٙ ايزٍٚ ؟

َٔ خالٍ األسزاخ األخري٠ ٚخاص١ بعز االْتؿاضات ايؾعب١ٝ ميهٔ ايكٍٛ إٕ ايعضٚف  :ز 

ادتزٜز٠ قز مسشت يألَاطٜؼ بإٔ ٜعٗضٚا ع٢ً َغضح األسزاخ يف ايزٍٚ اييت عضؾٛا ؾٝٗا 



قُعا نبريا َجٌ يٝبٝا ٚتْٛػ َٚايٞ، عري إٔ ايعٛا٥ل َا طايت َٛدٛر٠ بغبب اعتشهاّ 

س١ٖٝٓ املٝظ يف ايٓؿٛؼ، ؾؿٞ يٝبٝا صغِ احتار ادتُٝع ضز ْعاّ ايكشايف إال إ ايهجري َٔ 

 ع١ٓ َٔ عٝاع١ 42املؾاصنني يف ايجٛص٠ حيًُٕٛ أؾهاص ايكشايف جتاٙ األَاطٜػ١ٝ بغبب 

ؾايعضٚف اذتاي١ٝ إسٕ َال١ُ٥ يػعار٠ . املٝظ ٚاإلصٖاب املتبع١ ٚخاص١ يف ايتعًِٝ ٚاإلعالّ

بٓا٤ ايشات يف نٌ ٖشٙ ايبًزإ، َٚٔ املؤنز بإ األَاطٜػ١ٝ عتًعب رٚصا اعرتاتٝذا 

َغتكبال ٚخاص١ يف َٛاد١ٗ اإلصٖاب ايزٜين ٚايتطضف ايٖٛابٞ ايشٟ تزعُ٘ ايغعٛر١ٜ 

ٚقطض بأَٛاٍ ايبرتٍٚ يف إطاص شتطط ٜٗزف إىل إدٗاض االْتؿاضات ٚايتشهِ يف 

 .ايتطٛصات ادتزٜز٠

أَا ْظعات االْؿصاٍ ؾغببٗا ايتُٗٝؿ ايهبري ايشٟ ٜبًؼ سّز اإلسالٍ، ٚعزّ صغب١ ايٓدب 

املضنظ١ٜ يف اقتغاّ ايجضٚات ٚإْصاف املهْٛات املدتًؿ١، ٖٚٛ َا جيضٟ يف َٓطك١ ايكباٌٜ 

بادتظا٥ض َٚٓطك١ اطٚار يف َايٞ، أَا املػضب ؾال ٜعضف أ١ٜ رع٠ٛ يإلْؿصاٍ ع٣ٛ رع٠ٛ 

ايبٛيٝظاصٜٛ ٚباعِ ايعضٚب١ ٠يٝػ األَاطٜع١ٝ، إس ٖزف اإلْؿصايٝني يف ايصشضا٤ نُا ٖٛ 

أَا األَاطٜؼ املػاصب١ ؾِٗ . َعضٚف إقا١َ ادت١ُٜٛٗ ايعضب١ٝ ايصشضا١ٜٚ يف دٓٛب املػضب

ٚايزعٛات اييت عرب عٓٗا ايؿاعًٕٛ . ايؾعب املػضبٞ املتٛادز ع٢ً ايرتاب ايٛطين

االَاطٜػٕٝٛ ال تتعز٣ اذتهِ ايشاتٞ نُا ٖٛ ايؾإٔ يف ايضٜـ، ٚإسا اَا تكضص َٓح اذتهِ 

 .ايشاتٞ يًصشضا٤ ؾغٝهٕٛ أَضا ستُٝا إٔ تطايب ب٘ ادتٗات األخض٣

 تٝؿٝٓاؽ ضُٔ ارتطٛط املعتُز٠ عاملٝا مما 8ٚضعت َٝهضٚعٛؾت ٜٚٓزٚٚط :ؼ 

عُٝهٔ ايرتاخ ٚاذتضاص٠ ٚايجكاؾ١ ٚاألرب األَاطٜػٞ َٔ أرٚات املعًَٛات١ٝ ٚايضق١ُٝ 

أال ميهٔ اذتزٜح ايّٝٛ عٔ بزا١ٜ  . (إْرتْت)ٚايٓؾضاإليهرتْٚٞ ع٢ً أٚعع ْطام ؽبهٞ 

 إْؾطاصيف َهْٛات اهل١ٜٛ املػضب١ٝ إىل َهْٛني َغتكًني أسزُٖا عٔ اآلخض؟؟

ايٛسز٠ مبعٓاٖا ايزميكضاطٞ إمنا تتك٣ٛ حبُا١ٜ ايتٓٛع ٚايتعّزر١ٜ ٚاسرتاَُٗا،  :ز 

ٚاالعرتاف باألَاطٜػ١ٝ ٜكتضٞ تبين االَاطٜػ١ٝ نهٌ أٟ يػ١ ٚثكاؾ١ ٚسضاص٠، ٚاذتضف 

األَاطٜػٞ تٝؿٝٓاؽ ٖٛ أسز أقزّ صَٛط اذتضاص٠ األَاطٜػ١ٝ يف مشاٍ إؾضٜكٝا، ٖٚٛ َضتبط 

بايتاصٜخ ايكزِٜ املا قبٌ إعالَٞ ٚهلشا ٜظعر بعض ايشٜٔ ٜضٜزٕٚ إٔ ٜبزأٚا تاصٜخ املػضب 

ٚٚدٛر تؿٝٓاؽ يف ايؿضا٤ ايعَُٛٞ عٝؾهٌ دظ٤ا َٔ . َٔ زت٤ٞ اإلعالّ ٚايعضب

اهل١ٜٛ ايبصض١ٜ يًُػضب، ٚقز أصبح ذتضف تٝؿٝٓاؽ اَتزار خاصز ايٛطٔ بعز إٔ تبٓاٙ 



نُا إٔ ٖٓاى َٔ . األَاطٜؼ ايًٝبٕٝٛ بزٚصِٖ ٚأرصدٛٙ يف ايتعًِٝ ٚايؿضا٤ات ايع١َُٝٛ

ٜزعٛ يف ادتظا٥ض إىل إعار٠ ايٓعض يف اعتعُاٍ اذتضف ايالتٝين يف نتاب١ االَاطظٝػ١ٝ 

ٖشا رٕٚ إٔ ْٓغ٢ بًزاْا َجٌ َايٞ . ٚاعتُار سضف تٝؿٝٓاؽ اقتزا٤ بايتذضب١ املػضب١ٝ

ٚايٓٝذض ٚدٓٛب ادتظا٥ض سٝح رأب ايطٛاصم َٓش ايكزِٜ ع٢ً اعتعُاٍ سضف تٝؿٝٓاؽ 

 .ست٢ اآلٕ

ع٢ً املغت٣ٛ اإلعالَٞ ايٛصقٞ ٚايغُعٞ ايبصضٟ نٝـ تكِٝ ايتذضب١ اذتاي١ٝ  :ؼ 

 َٚاٖٞ َكرتساتو يًٓٗٛض إعالَٝا باملهٕٛ األَاطٜػٞ ؟

ٖٓاى إقباٍ نبري ع٢ً اجملالت ٚاملٓابض اإليهرت١ْٝٚ اييت أصبشت تعّز بامل٦ات، ٜٚضدع  :ز 

سيو إىل عزّ صتاح ايتذاصب االَاطٜػ١ٝ يف ايصشاؾ١ ايٛصق١ٝ بغبب ضعـ اإلَهاْٝات 

ٚاْعزاّ ايزعِ ٚعزّ ٚدٛر ايًػ١ االَاطبٝػب١ٝ يف ايتعضيِٝ َٓش عكٛر، مما أبطأ ٚدٛر 

 .مجٗٛص قاصئ باالَاطٜػ١ٝ نُا بايعضب١ٝ ٚايؿضْغ١ٝ

أَا ع٢ً املغت٣ٛ ايغُعٞ ايبصضٟ ؾإٕ إْصاف االَاطٜػ١ٝ يف ٖشا اجملاٍ ٜتٛقـ بؾهٌ 

نبري ع٢ً ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ايكارّ، ٚسيو بغبب إصضاص ايكُٝني ع٢ً اإلعالّ ع٢ً 

االعتُضاص يف عٝاعتِٗ ايعٓصض١ٜ صغِ نٌ ايتطٛصات اييت عضؾتٗا ايبالر، سٝح مل تـ 

، نُا 2006ايكٓاتإ األٚىل ٚايجا١ْٝ بتعٗزاتُٗا يف رؾاتض ايتشُالت اييت ٚقعتاٖا َٓش 

إٔ ايكٓٛات األخض٣ ال تعتُز االَاطٜػ١ٝ إال يالعت٦ٓاؼ، ٚأَا ايكٓا٠ األَاطٜػ١ٝ ؾكز ظٗض إٔ 

طُٛساتٗا أنرب َٔ إَهاْٝاتٗا، نُا إٔ تٛادزٖا حتت ٚصا١ٜ ايكطب ايعَُٛٞ دعًٗا 

ٚجتزص اإلؽاص٠ إىل إٔ ٖشٙ ايكٓا٠ َا طايت . عادظ٠ عٔ ايعٌُ يف املغت٣ٛ ايشٟ تطُح إيٝ٘

مل حتغ ست٢ اآلٕ بايبح األصضٞ مما حيضّ أغًب١ٝ األَاطٜػٝني يف املٓاطل املُٗؾ١ 

 .بايتكاط ٖشا ايكٓا٠

ٚبايٓغب١ يإلساعات ارتاص١ ؾكز تبني عزّ اسرتاّ ايعزٜز َٓٗا يكإْٛ ايغُعٞ ايبصضٟ 

. ايشٟ ٚضعت٘ اهلانا ؾُٝا خيص ايتعزر١ٜ ايًػ١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ، رٕٚ إٔ تتعضض أل١ٜ ستاعب١

ٚيعٌ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ عٝهٕٛ يف ساي١ إسا َا تٛؾضت ؾٝ٘ ايؾضٚط املطًٛب١ عاٌَ 

 .سغِ يف إْصاف االَاطٜػ١ٝ يف اإلعالّ

 قاّ َؾهٛصا برتمج١ َغا١ُٖ َضِٜ ايزَٓاتٞ األعتاس أمحز عصٝز
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التوجد فيوا هيمنة، وال تتحكم فيوا العواطف 

 .واألديولوجيات

   
 شاعرة مغربية مقيمة يف عمان باألردن ماماس أمرير

يف صأٜو نٝـ تكُٝني َاحتكل يف املػضب َٔ َٓذظات رعتٛص١ٜ ٚعٝاع١ٝ  :ؼ 

 ٚسكٛق١ٝ يًُهٕٛ األَاطٜػٞ َكاص١ْ َع ٚضع٘ يف باقٞ ايزٍٚ ايعضب١ٝ األَاطٜػ١ٝ األخض٣ ؟

 ال ميهٔ إٔ حنهِ اآلٕ ع٢ً ايتذضب١ األَاطٜػ١ٝ، ؾُا طايت تتدبط يف  بؾهٌ عاّ :ز 

ايهجري َٔ املعٛقات، عٝاع١ٝ، ٚثكاؾ١ٝ ٜٚبزٚ إٔ املداض عغريا، يهٔ بايٓغب١ يٓا يف 

أَا املهتغبات ايزعتٛص١ٜ .. …املػضب ٖٓاى ْطاٍ ٚدٗٛر سجٝج١ تبؾض بايهجري َٔ األٌَ

يف املػضب ؾُا طايت سربا ع٢ً ٚصم، تتعجض بايهجري َٔ ايعكبات، ٚايؾهًٝات، ٚاملربصات، 

ًٜٚظَٗا ايهجري َٔ ادتٗز ٚاملجابض٠ َٔ املدًصني يًٓٗٛض بٗا . ٚاالعتػالٍ ايغٝاعٞ

 .ٚإخضادٗا َٔ زتاٍ ايؾعاصات إىل سٝظ ايٛاقع

َاٖٞ يف صأٜو اآليٝات ايك١ُٓٝ بضر اإلعتباصيًتاصٜخ ٚاذتطاص٠ األَاطٜػٝتني يف ظٌ  :ؼ 

اذتؿاظ ع٢ً ٚسز٠ اهل١ٜٛ املػضب١ٝ يف نٌ أبعارٖا اإلث١ٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايغٛعٝٛيٛد١ٝ 

 ٚغريٖا ؟



 نأَاطٜػ١ٝ ٜؾػًٗا َا جيضٟ ع٢ً َغت٣ٛ ايكط١ٝ  ٖٓا عأقزّ صأٜا َتٛاضعا :ز 

 .األَاطٜػ١ٝ

ال ْٓهض ادتٗز ايهبري املطًٛب َٔ األَاطٜؼ، ست٢ تغرتدع ايجكاؾ١ األَاطٜػ١ٝ َهاْتٗا، ؾكط 

. ٜبك٢ ع٢ً اآلخض إٔ ٜٓعضإىل ايٓطاٍ األَاطٜػٞ ع٢ً أْ٘ ْطاٍ َؾضٚع، ٚسل إْغاْٞ

ٚبٗشا ْهٕٛ قز جتاٚطْا عكب١ ١َُٗ، تعٝل َؾضٚع ايجكاؾ١ األَاطٜػ١ٝ، اييت ٖٞ َهٕٛ 

أعاعٞ يًُذتُع املػضبٞ، أَا تزصٜػ يػ١ األَاطٜؼ ؾٗٞ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ ال تكبٌ أٟ 

 ٚع٢ً … ضز ايجكاؾ١ ايعضب١ٝ نُا ٜتِٖٛ ايبعض َظاٜزات، ٖٞ يٝغت َؤاَض٠

املٓاٖطني يًكط١ٝ األَاطٜػ١ٝ إٔ ٜتٛقؿٛا عٔ ٖشٙ اإلحيا٤ات؟ يشيو جيب االبتعار عٔ 

 أٚ اعتباصٖا زتضر ط١ٜٓ … ثكاؾ١ األَاطٜػٞ ٚنأْ٘ عزٚ آٍت َٔ دظص ايٛاقٛام ايتعاٌَ َع

ٖشا ايطضح ايشٟ ٜطع٘ .. ثِ َؾهٌ ايًٗذات…ٚؾًهًٛص ال ٜٓؿع ؾكط إال دتشب ايغٝاح 

ايبعض نعكب١ يف حتكٝل َؾضٚع تزصٜػ يػ١ أَاطٜػ١ٝ َٛسز٠، يظصع ايهجري َٔ ايتؿضق١ 

بني األَاطٜؼ، ٚعضق١ً َغري٠ ايعٌُ يف ٖشا اجملاٍ، املدتصني َٔ األَاطٜؼ قارصٜٔ ع٢ً 

جتاٚط ٖشٙ األَٛص ٖٚٞ َغأي١ طبٝع١ٝ، يشيو جيب االبتعار عٔ ايعٓـ ايجكايف ٚأعًٛب 

 ٚايتعاٌَ َع ايكط١ٝ باسرتاّ أنجض، ألٕ ايبعض  ..اهل١ُٓٝ ٚايٛصا١ٜ اييت ٜٓتٗذٗا ايبعض

املٛاقـ ايعاطؿ١ٝ ئ جتزٟ؟ عًٝٓا إٔ ْزصى . ٜٓعض إيٝٗا باعتٗتاص ٚعدض١ٜ ٚسكز إثين

 ؾٓتا٥ر ٖشا عتهٕٛ يف غري صاحل  ايٓتا٥ر ايٛخ١ُٝ يًغًب١ٝ اييت ٜٓؿح مسَٛٗا ايبعض،

ألٕ اإلسغاؼ بايضؾض ايشٟ ٜٛادٗ٘ األَاطٜػٞ عترتتب عٓ٘ ايهجري َٔ صرٚر …ادتُٝع 

ٖٚشا ْتٝذ١ َٛضٛع١ٝ يًضؾض ايشٟ . األؾعاٍ يضر االعتباص، ٖٚٞ اآلٕ يف تظاٜز َغتُض

 بٗا بعض املغؤٚيني، ٚأظٔ إٔ ايٓطاٍ  حيغ٘ األَاطٜػٞ، ٚاالعتؿظاطات اييت ٜكّٛ

. َغاس١ ؽاعع١ تتٛؾض ع٢ً ايهجري َٔ اآليٝات ايك١ُٓٝ بايٛصٍٛ إىل ايٓتا٥ر املضد٠ٛ

 .ٚطبعا ادتٗز ايشٟ تبزي٘ َؤعغات اجملتُع املزْٞ يف ٖشا اجملاٍ، دٗز صا٥ع

ايٓكط١ األخض٣ ٖٚٞ االختالؾات ايؿهض١ٜ يألَاطٜؼ ٚاييت تؤثض يف َؾضٚع ايٓٗٛض بايجكاؾ١ 

ٚ متاٖٞ ايبعض َع َٔ ٜغتػٌ املضس١ً ذتغاب أٜزٜٛيٛدٝات٘، …ٚاهل١ٜٛ األَاطٜػ١ٝ

ؾعٗضت بعض األؾهاص اييت ال ختزّ األَاطٜػ١ٝ، يتظٜز َٔ األط١َ، أطَات، ٚتؾتت 

 ..…ادتٗٛر



ٖشٙ ارتالؾات ايؿهض١ٜ ميهٔ إٔ ! األَاطٜػ١ٝ َؾضٚع نٌ األَاطٜؼ ع٢ً اختالف قٓاعاتِٗ

ألْٓا ال ميهٔ إٔ ْؤرجل ٖٜٛتٓا االَاطٜػ١ٝ ذتغاب . تٓاقؿ بعٝزا عٔ ايكط١ٝ األَاطٜػ١ٝ

 .َٔ ٜتُاٖٕٛ َع بعض األطضاف ٚاألؾهاص اييت ختزّ أصشابٗا ٚال ختزّ ايؾإٔ األَاطٜػٞ

قضا٠٤ ستاٜز٠ ٚع١ًُٝ، . ايٓكط١ ايجايج١ ٚامل١ُٗ أٜطا ٖٞ قضا٠٤ ايتاصٜخ املػضبٞ قضا٠٤ دزٜز٠

 .التٛدز ؾٝٗا ١ُٖٓٝ، ٚال تتشهِ ؾٝٗا ايعٛاطـ ٚاألرٜٛيٛدٝات

! َجال سني قضأت َٛعٛع١ املػضب ايعضبٞ اييت تؤصذ يؾُاٍ إؾضٜكٝا، أصبت بصز١َ نبري٠

َٛعٛع١ ال ميهٔ االعتُار عًٝٗا إطالقا يف قضا٠٤ تاصٜخ املٓطك١، ألْٗا تًػٞ اآلخض …

 ٖٚٓاى ايهجري َٔ ايهتب حتشٚ سشٖٚا، نتب تؿغض …ٚتًػٞ نٌ َا ٖٛ غري عضبٞ 

 .ٚحتًٌ سغب أٖزاف أصشابٗا

ارتطابات املغضط١ٓ ئ تتُهٔ َٔ تزَري َغري٠ ايٓطاٍ ايجكايف األَاطٜػٞ، جيب إٔ 

ْهٕٛ مجٝعا عًُٝني ٚصارقني ٜٚعرتف اآلخض حبل املهٕٛ األَاطٜػٞ يف إٔ ال ٜبك٢ يف 

 .ايعٌ، ألْ٘ َهٕٛ يعزر نبري َٔ عهإ ٖشا ايبًز

ٚع٢ً املعٗز املًهٞ يًجكاؾ١ األَاطٜػ١ٝ إٔ خيضز َٔ عبات٘ َٚضاٚغات٘ ٜٚكّٛ بزٚص أنجض 

 .ؾاع١ًٝ

نٝـ تٓعضٜٔ إىل َغتكبٌ املهٕٛ األَاطٜػٞ ع٢ً َغت٣ٛ رٍٚ مشاٍ إؾضٜكٝا ، أال : ؼ 

تٗزر بعض رعٛات اإلْؿصاٍ اييت جتٗض بٗا بعض ٖٝآت اجملتُع املزْٞ األَاطٜػٞ 

 ايكاط١ٓ يف أٚصٚبا إىل تٗزٜز اإلعتكضاصٚإىل املظٜز َٔ اإلْؿذاصات يف ٖشٙ ايزٍٚ ؟

ؽدصٝا ضز ايتٝاصات ايغٝاع١ٝ اييت تغتػٌ ايكط١ٝ األَاطٜػ١ٝ ذتغاب  :ز 

ٚحنٔ َهٕٛ ٚطين ثكٌٝ حيتٌ صقُا ! إرٜٛيٛدٝاتٗا، ألِْٗ ٜزخًْٛٗا يف َتا١ٖ عٝاع١ٝ

ايتهتٌ األَاطٜػٞ . نبريا يف زتُٛع تعزار ايغهإ ٚيغٓا أقًٝات ست٢ ْطايب باالْؿصاٍ

 .ٖٛ اذتٌ يًٓذاح

 تٝؿٝٓاؽ ضُٔ ارتطٛط املعتُز٠ عاملٝا مما 8ٚضعت َٝهضٚعٛؾت ٜٚٓزٚٚط :ؼ 

عُٝهٔ ايرتاخ ٚاذتطاص٠ ٚايجكاؾ١ ٚاألرب األَاطٜػٞ َٔ أرٚات املعًَٛات١ٝ ٚايضق١ُٝ 

أال ميهٔ اذتزٜح ايّٝٛ عٔ بزا١ٜ  . (إْرتْت)ٚايٓؾضاإليهرتْٚٞ ع٢ً أٚعع ْطام ؽبهٞ 

 إْؾطاصيف َهْٛات اهل١ٜٛ املػضب١ٝ إىل َهْٛني َغتكًني أسزُٖا عٔ اآلخض؟؟



 ؾاملػضب حبهِ َٛقع٘ ادتػضايف حيؿٌ بايتٓٛع ٚايظخِ ايجكايف مبا ؾٝ٘ …إطالقا  :ز 

 َٔ عٗز ايضَٚإ، ؾشاؾغ …املهٕٛ ايعضبٞ، يهٔ ظٌ األَاطٜػٞ ٜعتظ بجكاؾت٘ ٚيػت٘

عًٝٗا ع٢ً َّض األدٝاٍ، ٚصغِ اإلقصا٤ ايشٟ طاٍ ٖشٙ ايجكاؾ١ ؾٗٞ ساضض٠ أُٜٓا سًًت يف 

أَا . ٜٚعز املػضب َٔ أنجض بًزإ مشاٍ إؾضٜكٝا نجاؾ١ أَاطٜػ١ٝ. زتُٛع ايرتاب املػضبٞ

ٖٚشا املٛضٛع حتزخ عٓ٘ . ايًػ١ ايعضب١ٝ ؾٗٞ يػ١ مج١ًٝ ٜعؾكٗا نٌ َٔ ٜتعًُٗا

ايهجريٕٚ، ٚقضأْا عٓ٘ ايهجري، ٚأثريت سٛي٘ ايعزٜز َٔ املداٚف، ٚصرٚر ايؿعٌ ايغًب١ٝ يف 

أغًبٗا، يهٔ ال أسز عٝهٕٛ يف َصًشت٘ ٖشا االْؾطاص، ايًِٗ إاّل إسا تطٛصت ايًػ١ 

األَاطٜػ١ٝ ٚختًؿت عٓٗا ايًػ١ ايعضب١ٝ، عٓز سيو َٔ سل أٟ يػ١ إٔ تأخش اذتٝظ ايشٟ 

 .تغتشك٘، ألٕ اإلبزاع يف تطٛص َغتُض

ع٢ً املغت٣ٛ اإلعالَٞ ايغُعٞ ايبصضٟ نٝـ تكُٝني ايتذضب١ اذتاي١ٝ َٚاٖٞ  :ؼ 

 َكرتساتو يًٓٗٛض إعالَٝا باملهٕٛ األَاطٜػٞ ؟

ال طاٍ األَاطٜػٞ ًٜعب رٚصا ؾًهًٛصٜا يف ٚعا٥ٌ اإلعالّ يزٜٓا : يف صأٜٞ ايؾدصٞ :ز 

َع األعـ، ٚايرباَر اييت تكزّ باألَاطٜػ١ٝ بضاَر ٖظ١ًٜ، ٚميهٔ إٔ ْطٝؿٗا إىل َا 

عبكٗا َٔ ايتذاصب األَاطٜػ١ٝ اإلعال١َٝ ايغطش١ٝ، حنٔ ْتطًع إىل اإلبزاع اذتكٝكٞ 

ٚيٝػ إىل اعتػالٍ صنٔ َٔ أصنإ اإلعالّ يف املػضب، حنٔ جتضب١ ثكاؾ١ٝ ؾٝٗا طخِ 

ٚأٍٚ خط٠ٛ يف ! َتٓٛع، يشيو جيب اعتػالٍ ٖشا بطضٜك١ ؾٝٗا إبزاع ٚمتٝظ ٚتطٛص

عبٌٝ ايٓٗٛض ٖٛ ارتضٚز َٔ اذتاي١ ايؿًهًٛص١ٜ اييت ظًت حتاصضْا ٚالطايت تهضَّؼ بال 

 . ايجكاؾ١ االَاطٜػ١ٝ دزٜز، ٚال تغتؿٝز َٔ املكَٛات ايػ١ٝٓ اييت متتًهٗا

خاص مبذ١ً إحتار نتاب اإلْرتْت املػاصب١ 
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زد االعتبازملكىنات الشعب املغسبٌ لن يتحقق دون إعالن 

املطاواَ بني هره املكىنات وإلغاء املًصاللغىٍ واحلصبٌ 

 الرٍ متازضه الدولُ

  
حمام وأديب باحث يف الرتاث : األضتاذ أمحد الدغسنٌ 

املاشيغٌ وناشط حقىقٌ مؤضظ احلصب الدميقساطٌ 

 االماشيغٌ املغسبٌ غرياملسخص له

يف رأٓله كٔـ تقٔه ماحتقق يف املػزب مً ميذشات دصتْرٓ٘ ّصٔاصٔ٘ ّحقْقٔ٘  :ظ 

 للنلٌْ األماسٓػٕ مقارى٘ مع ّضعُ يف باقٕ الدّل العزبٔ٘ األماسٓػٔ٘ األخزٚ ؟

مجل  ىعه حتققت يف املػزب تطْرات صزٓع٘ يف بعض دْاىب اذتقْق االماسٓػٔ٘ :ج 

ّدْد بعض ّصاٜل االعالو الضنعٔ٘ البصزٓ٘ ّبدآ٘ بعض الدرّظ االبتدأٜ٘ 

التعلٔه العنْمٕ ّأخريا االعارٗ اىل االماسٓػٔ٘ كلػ٘ رمسٔ٘ يف الدصتْر ٍّذِ  يف

ختص صٔاص٘ الدّل٘ أما التطْرات االصاصٔ٘ ّاملَن٘ ددا ؾَٕ مْاقـ الغعب  دْاىب

املػزبٙ ّخاص٘ الغباب الذٖ جيتَد ْٓمٔا مً أدل تطْٓز ّبلْرٗ حقْق االماسٓؼ علٙ 

 ؾربآز 20مجٔع املضتْٓات حٔح تلاثزت مجاٍرياالماسٓػٔ٘ ابتداٛ مً ظَْرحزك٘ 

  باىتصارالجْرٗ اللٔبٔ٘  اسدادت قْتَا2011



ّظَْرمغزّع دّل٘ أساّاد يف بالد الطْارق ّالتشال يف املػزب مغلل٘ كبريٗ تتعلق 

حبقْق االماسٓؼ يف تيعٔه اىؿضَه حشبٔا حٔح حتارب الدّل٘ بغتٙ الْصاٜل اذتشب 

الدميقزاطٕ االماسٓػٕ املػزبٕ ّتغذع االحشاب العزبٔ٘ ّاالصالمْٓ٘ املْالٔ٘ هلا ّمتارظ 

 املٔش اذتشبٕ

مإٍ يف رأٓم اآللٔات القنٔي٘ بزد اإلعتبارللتارٓخ ّاذتضارٗ األماسٓػٔتني يف ظل  :ظ 

  ؟ اذتؿاظ علٙ ّحدٗ اهلْٓ٘ املػزبٔ٘ يف كل أبعادٍا اإلثئ٘ ّالجقاؾٔ٘ ّالضْصْٔلْدٔ٘

رد االعتبارمللْىات الغعب املػزبٕ لً ٓتخقق دٌّ إعالٌ املضاّاٗ بني ٍذِ  :ج  

امللْىات ّإلػاٛ املٔشاللػْٖ ّاذتشبٕ الذٖ متارصُ الدّل٘ اليت التشال تعتربىؿضَا دّل٘ 

عزبٔ٘ اصالمٔ٘ تيتنٕ اىل مذٍب ّاحد ٓيؿٕ تعدد املذاٍب ّاألدٓاٌ مجل اضطَاد 

 املػارب٘ ّتقٔٔد دصرتٗ االماسٓػٔ٘ بقاىٌْ تيعٔنٕ مئشٍا عً اللػات  املضٔخٔني

املضتعنل٘ يف املػزب ؾضٔاص٘ اذتاكنني متياقض٘ ّتلزظ املٔشبني ملْىات الغعب 

 .ٍّذا ٍْ صبب أسم٘ اهلْٓ٘ الذٖ َٓدد بتطْراألّضاع اىل ما ٍْ اصْأ

كٔـ تيعزإىل مضتقبل امللٌْ األماسٓػٕ علٙ مضتْٚ دّل مشال إؾزٓقٔا أال تَدد  :ظ 

بعض دعْات اإلىؿصال اليت جتَزبَا بعض ٍٔآت اجملتنع املدىٕ األماسٓػٕ القاطي٘ يف 

 أّرّبا إىل تَدٓد اإلصتقزارّإىل املشٓد مً اإلىؿذارات يف ٍذِ الدّل ؟

املػارب٘ الذًٓ ٓقاّمٌْ املٔشادتَْٖ ّاملٔشاللػْٖ ّاذتشبٕ ّاملذٍيب ّٓغعزٌّ  :ج 

باىتناٛ الدّل٘ اىل العزّب٘ أّإىل لػ٘ غالب٘ ّمضٔطزٗ أّ الضٔطزٗ اليت متارصَا العاٜالت 

  لالىؿصال  ّالذًٓ ٍه الذًٓ ٓضطزٌّ اىل التؿلري ّالتخطٔط اذتاكن٘ علٙ اذتله ّالجزّٗ

 ّاهلذزٗ لْ ّددّا راحتَه مع مزكش  ّمل ٓلً الياظ لٔيخزطْا يف مغارٓع االىؿصال

 . اذتله يف الزباط ّعلٙ اذتاكنني اٌ ٓدركْا أخطاٍٛه ّٓصلخٍْا قبل ؾْات االّاٌ

 تٔؿٔياؽ ضنً ارتطْط املعتندٗ عاملٔا مما 8ّضعت مٔلزّصْؾت ّٓيدّّس :ظ 

صٔنلً الرتاخ ّاذتضارٗ ّالجقاؾ٘ ّاألدب األماسٓػٕ مً أدّات املعلْماتٔ٘ ّالزقنٔ٘ 

أال ميلً اذتدٓح الْٔو عً بدآ٘  . (إىرتىت)ّاليغزاإلللرتّىٕ علٙ أّصع ىطاق عبلٕ 

 إىغطاريف ملْىات اهلْٓ٘ املػزبٔ٘ إىل ملْىني مضتقلني أحدٍنا عً اآلخز؟؟

ألجْرٗ التليْلْدٔ٘ ّاالىرتىٔت تضاٍه يف حتزٓز الياظ مً صٔطزٗ احملتلزًٓ  :ج 

لْصاٜل اليغزّاللتاب٘ ٍّٕ أٓضا تؿم اذتصارعً لػات الغعْب اليت حيتقزٍا 



املضٔطزٌّ الذًٓ الٓزمحٌْ ععْبَه مجل ما ّقع ألماسٓؼ مشال اؾزٓقٔا عيدما غلبَه 

بل بضبب عدو  WINDOWS  الػشاٗ ّما تضنُٔ اىغطار اهلْٓ٘ مل حيدخ بضبب

احرتاو مبادئ املضاّاٗ بني امللْىات ّقد اىغطزت اهلْٓ٘ باملػزب ميد ؾزض التعزٓب 

 ّلٔط بضبب ظَْر تٔؿٔياؽ علٙ االىرتىٔت1965الغامل علٙ الغعب صي٘ 

 



زد االعتباز لألماشيغية يته من خالل اإلشازة الركية 

 .”زصيدا مشرتكا جلنيع املغازبة“للنشسع املغسبي باعتبازها 

  
زئيظ االئتالف / فؤاد بوعلي اضتاذ باحث يف اللغويات

الكاتب العاو ملسكص / الوطين من أجل اللغة العسبية

 الدزاضات والبحوث اإلىطاىية واالجتناعية

يف زأٜهِ نٝف تكِٝ َاحتكل يف املػسب َٔ َٓذصات دضتٛز١ٜ ٚضٝاض١ٝ ٚسكٛق١ٝ  :ع 

 يًُهٕٛ األَاشٜػٞ َكاز١ْ َع ٚضع٘ يف باقٞ ايدٍٚ ايعسب١ٝ األَاشٜػ١ٝ األخس٣ ؟

ٜٓبػٞ االعرتاف .غهسا جمل١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١ ٚإدازتٗا ع٢ً االضتطاف١  :ز 

إٔ َا حتكل يف املػسب َٔ َٓذصات دضتٛز١ٜ ٚسكٛق١ٝ ال ٜداْٝ٘ فٝ٘ أٟ بًد َٔ بًدإ 

اجلٛاز ألضباب عد٠ َٓٗا َا ٜتعًل بطبٝع١ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ٚجترزٙ يف ايٛاقع املػسبٞ، 

َٚٓٗا َا ٜتعًل بطبٝع١ اإلْطإ املػسبٞ يف سد ذات٘ سٝح ايعٓف عٓدٙ سسن١ 

 ٚفُٝا ٜتعًل باملٛضٛع األَاشٜػٞ ضٓذد أْفطٓا يف ايتعدٌٜ األخري أَاّ …اضتجٓا١ٝ٥

يهٔ ٜبك٢ ايطؤاٍ ايرٟ . يػ١ َدضرت٠ َٚسمس١ ٖٚٛ َا مل ٜتشكل يف باقٞ ايدٍٚ ايعسب١ٝ

ضتذٝب عٓ٘ األٜاّ ٖٛ ٌٖ ٖرا ٖٛ املطاز ايطبٝعٞ يتطٛز اجملتُع أّ ٖٛ اقتباع ٚفسض 

يُٓرد١ َػاٜس٠ بػ١ٝ تٛدٝٗ٘ حنٛ َطازات أخس٣ أّ ٖٛ اضتخداّ ضًطٟٛ يطبط 

 ايتٛاشْات االدتُاع١ٝ؟



َا ٖٞ يف زأٜو اآليٝات ايك١ُٓٝ بسد اإلعتباز يًتازٜخ ٚاحلطاز٠ األَاشٜػٝتني يف ظٌ  :ع 

  احلفاظ ع٢ً ٚسد٠ اهل١ٜٛ املػسب١ٝ يف نٌ أبعادٖا اإلث١ٝٓ ٚايجكاف١ٝ ٚايطٛضٝٛيٛد١ٝ

 ٚايعكا٥د١ٜ؟

ْتؿٛز إٔ زد االعتباز يألَاشٜػ١ٝ ٜتِ َٔ خالٍ اإلغاز٠ ايرن١ٝ يًُػسع املػسبٞ  :ز 

فاملػازب١ مجٝعا غسنا٤ يف االْتُا٤ ٚال ميهٔ . ”زؾٝدا َػرتنا جلُٝع املػازب١“باعتبازٖا 

ٚبعباز٠ أٚضح إٕ املهٕٛ األَاشٜػٞ ٖٛ دص٤ . إٔ ٜٓعس إيٝٗا نٛض١ًٝ يًتُاٜص اإلثين ٚايكبًٞ

َٔ َهْٛات ثكاف١ٝ عد٠ ؾٓعت خؿٛؾ١ٝ اإلْطإ املػسبٞ يرا فاالٖتُاّ باألَاشٜػ١ٝ 

ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ يف إطاز ضٝاض١ ثكاف١ٝ غا١ًَ َٚٓددل١ تطتشطس األبعاد األضاض١ٝ يهٌ 

ٚسني حتطس . ايطٝاد٠ ايٛط١ٝٓ ٚمحا١ٜ ايتعدد ٚايت١ُٝٓ االقتؿاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ: ضٝاض١

ٖرٙ احملددات تهٕٛ األَاشٜػ١ٝ دص٤ا اؾٝال َٔ اْتُا٤ ٚاضع َٛسد َٚتعدد يف ْفظ 

 .اآلٕ

نٝف تٓعسإىل َطتكبٌ املهْٛني ايعسبٞ ٚاألَاشٜػٞ ع٢ً َطت٣ٛ دٍٚ مشاٍ  :ع 

إفسٜكٝا أال تٗدد بعض دعٛات اإلْفؿاٍ اييت جتٗسبٗا بعض ٖٝآت اجملتُع املدْٞ 

األَاشٜػٞ ايكاط١ٓ يف أٚزٚبا إىل تٗدٜد اإلضتكساز ٚإىل املصٜد َٔ اإلْفذازات يف ٖرٙ 

 ايدٍٚ ؟

أعتكد إ تبًٛز اخلطاب األَاشٜػٞ عسف ايعدٜد َٔ ايٓت٤ٛات اييت ؾاسبت٘ ٚالشَت٘  :ز 

يهٔ ال . َٓر ايبدا١ٜ، أُٖٗا ايٓفش١ ايؿساع١ٝ ضد نٌ َهْٛات املػٗد ايطٝاضٞ ٚايجكايف

ٜٓبػٞ إٔ ْػفٌ دٚز اخلازز يف اضتػالٍ ٖرا اخلطاب ٚإعطا٥٘ طابعا اْفؿايٝا ٜٗدد 

إىل  (َجٌ َسنص َٛغٞ داٜإ)فًٝظ غسٜبا دع٠ٛ َسانص أحباخ إضسا١ًٝٝ٥ . ْطٝر اجملتُع

ايتٛاؾٌ َع احلسن١ األَاشٜػ١ٝ ضد ايعسب، نُا يٝظ غسٜبا إٔ ٜكّٛ ْفظ املسنص بصٜاز٠ 

ملٓاطل ذات ايػايب١ٝ ايٓاطك١ باألَاشٜػ١ٝ، نُا تأضظ خطاب أَاشٜػٞ عٓؿسٟ ممجال فُٝا 

ٜط٢ُ بايهْٛػسٜظ األَاشٜػٞ ٜؤَٔ مبٓطل ايؿساع اإلثين َطتعدٜا اخلازز ع٢ً ابٓا٤ 

دًدت٘ فتاز٠ جتدٙ ٜطًب عٕٛ األَسٜهٝني ضد ايعسب، ٚأخس٣ ٜطايب املٓعُات ايدٚي١ٝ 

بايطػط ع٢ً احله١َٛ املػسب١ٝ َٚٓعٗا َٔ املطاعدات االقتؿاد١ٜ إلدبازٖا ع٢ً اسرتاّ 

 يهٔ ٖرا اخلطاب االضت٦ؿايٞ ٚإٕ ٚدد َٔ ٜدعُ٘ إعالَٝا ال عُل ي٘ ٚال …األَاشٜػ١ٝ



ٚدٛد إال يف ايعامل االفرتاضٞ ألٕ ايتُاٜص ايعسقٞ غري َٛدٛد يف املػسب ٚال ميهٔ إٔ 

   .ٜٓذح يف بًد عاؽ ايتُاٖٞ االثين َٓر قسٕٚ

 تٝفٝٓاغ ضُٔ اخلطٛط املعتُد٠ عاملٝا مما 8ٚضعت َٝهسٚضٛفت ٜٚٓدٚٚش :ع 

ضُٝهٔ ايرتاخ ٚاحلطاز٠ ٚايجكاف١ ٚاألدب األَاشٜػٞ َٔ أدٚات املعًَٛات١ٝ ٚايسق١ُٝ 

أال ميهٔ احلدٜح ايّٝٛ عٔ بدا١ٜ  . (إْرتْت)ٚايٓػساإليهرتْٚٞ ع٢ً أٚضع ْطام غبهٞ 

 إْػطازيف َهْٛات اهل١ٜٛ املػسب١ٝ إىل َهْٛني َطتكًني أسدُٖا عٔ اآلخس؟؟

االْػطاز اهلٜٛاتٞ غري ساؾٌ يهٔ البد َٔ ايتأنٝد أْ٘ يف مجٝع ايتذازب ايعامل١ٝ  :ز 

اييت تعٝؼ ساي١ ايتعدد ايًػٟٛ تٛضع ضٛابط قا١ْْٝٛ ست٢ ال ٜتشٍٛ األَس إىل ؾساع 

يرا فأض١ً٦ اهل١ٜٛ ٚاالْتُا٤ ترتادع أَاّ أض١ً٦ ايٛسد٠ ٚايت١ُٝٓ، أٟ إٔ . يػٟٛ ٖٜٚٛاتٞ

املِٗ ٖٛ ايبشح عٔ املػرتى ايًػٟٛ ايرٟ ٜطُٔ يٓا ٚسد٠ يػ١ٜٛ ٚعُكا اضرتاتٝذٝا 

ٚال أتؿٛز إٔ األَاشٜػ١ٝ بايسغِ . إضاف١ إىل ت١ُٝٓ دلتُع١ٝ جتعًٓا ًْر دلتُع املعسف١

َٔ اخلطاب املؤدجل ايرٟ حيٝط بٗا ٚاحملاٚالت اييت تسغب يف اضتعذاٍ سطٛزٖا يف نٌ 

يرا ٜٓبػٞ ايتفهري اجلدٟ يف ايطؤاٍ ايًػٟٛ ٚفل َٓعٛز . املٝادٜٔ قادز٠ ع٢ً ذيو

ٚأعتكد إٔ اجملًظ ايٛطين يًػات ٚايجكاف١ املػسب١ٝ إٕ دبس بػهٌ . مشٛيٞ ٚعكالْٞ

 .ضًِٝ قادز ع٢ً ايكٝاّ بريو

ع٢ً املطت٣ٛ اإلعالَٞ ايٛزقٞ ٚايطُعٞ ايبؿسٟ نٝف تكِٝ ايتذسب١ احلاي١ٝ  :ع 

 َٚاٖٞ َكرتساتو يًٓٗٛض إعالَٝا باملهٕٛ األَاشٜػٞ ؟

فاملػتػًٕٛ َٔ . ايتذسب١ احلاي١ٝ دٝد٠ ع٢ً ايعُّٛ ٚإٕ نإ ٜٓكؿٗا ايطبط :ز 

اإلعالَٝني بايػإٔ األَاشٜػٞ نجس ٚأٖٛاؤِٖ َٚسدعٝاتِٗ خمتًف١ يرا تعددت شٚاٜا ايٓعس 

ايطابع االستفايٞ ايفًهًٛزٟ يألَاشٜػ١ٝ، : يهٔ زنصت دٌ األقالّ ٚاألؾٛات ع٢ً أَسٜٔ

فاألَاشٜػ١ٝ يٝطت ٖٞ . مما سسفٗا عٔ دٖٛس ايٛاقع املػسبٞ. ٚايبعد ايعسقٞ يًُطأي١

أسٛاؽ ٚأسٝدٚع بٌ ٖٞ ُّٖٛ اإلْطإ املػسبٞ ٚآَاي٘ ٚطُٛسات٘ مبختًف تالٜٚٓٗا، 

ٚيٝطت إث١ٝٓ أٚ أق١ًٝ َٓػًك١ تبشح عٔ سكٛقٗا ايطا٥ع١ بٌ ٖٞ ٚدٛد ٚاقعٞ ٜٓبػٞ 

إٔ ٜستفع اإلعالَٕٝٛ يًتعبري عٓ٘ ٚتهساز أسادٜح َا قبٌ ايتعدٌٜ ايدضتٛزٟ األخري املبين 

 .ع٢ً ايتٛافل ايطٝاضٞ ٚاالدتُاعٞ



خاص مبذ١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١ 

http://www.ueimarocains.com 

 

  
 



ألمازيغية قد جنحت يف انتساع االعرتاف الدشتوري 

 وجعلت مطالبها تتحول إىل قرارات شياشية للدولة

  
 أمحد عصيد كاتب وباحث يف الثكافة األمازيغية:ذ

يف زأٜهِ نٝـ تكُٕٝٛ َاحتكل يف املػسب َٔ َٓذصات دضتٛز١ٜ ٚضٝاض١ٝ  :ع 

 ٚسكٛق١ٝ يًُهٕٛ األَاشٜػٞ َكاز١ْ َع ٚقع٘ يف باقٞ ايدٍٚ األخس٣ يف سلاٍ إؾسٜكٝا ؟

ميهٔ ايكٍٛ إٕ األَاشٜػ١ٝ يف املػسب َكاز١ْ بايدٍٚ األخس٣ يف سلاٍ إؾسٜكٝا قد  :ز 

سككت َٔ خطٛات ْٗكتٗا َا مل ٜتشكل بعد يف ايدٍٚ املرنٛز٠، ؾٛقع١ٝ ايًػ١ 

ايسزل١ٝ مل حتغ بٗا األَاشٜػ١ٝ إال باملػسب ست٢ اآلٕ، ٖٚٞ ايكُا١ْ األق٣ٛ يًشُا١ٜ 

ايكا١ْْٝٛ ٚيًُأضط١ ايؿع١ًٝ، نُا إٔ جتسب١ تعًِٝ ايًػ١ ٚإدزادٗا يف اجملاٍ ايطُعٞ 

ايبؿسٟ زغِ نٌ ايتعجسات ٚايعٛا٥ل املٛدٛد٠، تتذاٚش َا حتكل يف بًدإ اجلٛاز، بٌ 

ميهٔ ايكٍٛ إٕ ايتذسب١ املػسب١ٝ يف دلاٍ ايٓٗٛض باألَاشٜػ١ٝ أؾبشت بػهٌ َٔ 

األغهاٍ إطازا َسدعٝا يدٍٚ أخس٣ ٚخاؾ١ يٝبٝا اييت َا ؾت٧ أطسٖا بعد ايجٛز٠ َباغس٠ 

ًٜذ٦ٕٛ إىل املػسب يالضتعا١ْ باخلدل٠ املػسب١ٝ يف ٚقع األضظ ٚاملستهصات ايكسٚز١ٜ 

 .ملأضط١ األَاشٜػ١ٝ يف بًدِٖ

يهٔ باملكابٌ ال ٜعين ٖرا إٔ ٚقع١ٝ األَاشٜػ١ٝ باملػسب ٖٞ يف ساي١ دٝد٠ حتكل املساد 

ٚايكؿد ٚتبًؼ ايػا١ٜ، ؾع٢ً ايؿعٝد ايدضتٛزٟ ٖٓاى تٓؿٝـ ع٢ً ٚقع قإْٛ تٓعُٝٞ 

حيّدد نٝؿٝات تؿعٌٝ ايطابع ايسزلٞ يألَاشٜػ١ٝ ٚدلاالت ٖرا ايتؿعٌٝ َٚساسً٘ ٚأٚيٜٛات٘، 



غرل إٔ احله١َٛ مل تباغس ٖرا املٛقٛع ست٢ اآلٕ، زغِ بسٚشٙ ايكٟٛ يف ايٓكاؽ 

ايعَُٛٞ ٚيف ايًكا٤ات احلصب١ٝ ٚاملد١ْٝ ٚست٢ يف دلًظ املطتػازٜٔ، ٚع٢ً ايؿعٝد 

احلكٛقٞ َا شايت ٖٓاى خسٚقات تستهب بٓؿظ ذ١ٖٝٓ املٝص ايكدمي١، َجًُا حيدخ يف َٓع 

ايتعاٖسات األَاشٜػ١ٝ نُطرل٠ أنادٜس ٚاحلط١ُٝ، َٚا حيدخ يف َهاتب احلاي١ املد١ْٝ َٔ 

َٓع يتطذٌٝ األزلا٤ األَاشٜػ١ٝ يًُٛايٝد، َٚا حيدخ يف دلاٍ ايتعًِٝ َٔ عسق١ً 

يتعُِٝ تدزٜظ ايًػ١ ٚتٛؾرل املٛازد ايبػس١ٜ املطًٛب١، َٚا جيسٟ يف ايكٓٛات ايتًؿص١ٜ 

َٔ َٝص ؾازخٔ َٚا حيدخ نريو َٔ َٓع يسَٛش ايجكاؾ١ األَاشٜػ١ٝ يف ايؿكا٤ ايعَُٛٞ 

َٔ طسف ايطًطات احمل١ًٝ يف بعض املٓاطل نُؿادز٠ سسف تٝؿٝٓاؽ ٚايعًِ األَاشٜػٞ 

َٚٔ د١ٗ أخس٣ َا شاٍ خطاب بعض املطؤٚيني ٜعتُد عبازات َتكاد١َ َجٌ ..إخل

ٚغرل ذيو َٔ ايتطُٝات اييت ٜطبعٗا االختصاٍ ” ايٛطٔ ايعسبٞ”ٚ” املػسب ايعسبٞ“

ـّ عًٝ٘ ايدضتٛز املػسبٞ احلايٞ  .ٚاإلقؿا٤ٕ ٚاييت تتٓاؾ٢ َع َا ٜٓ

ميهٔ ايكٍٛ إمجاال إذٕ إٕ األَاشٜػ١ٝ قد زلشت يف اْتصاع االعذلاف ايدضتٛزٟ ٚدعًت 

َطايبٗا تتشٍٛ إىل قسازات ضٝاض١ٝ يًدٚي١ مل ٜعد أسد جيسؤ ع٢ً إْهازٖا َٔ ايتٓعُٝات 

ايطٝاض١ٝ ٚاملد١ْٝ، يهٓٗا مل تؿٌ بعد إىل املطت٣ٛ املطًٛب يف َأضطتٗا ٚاسذلاّ 

 .قسازات ايدٚي١ يف ذيو

َاٖٞ يف زأٜو اآليٝات ايك١ُٓٝ بسد اإلعتباز يًتازٜخ ٚاحلكاز٠ األَاشٜػٝتني يف ظٌ  :ع 

  ؟ احلؿاظ ع٢ً ٚسد٠ اشل١ٜٛ املػسب١ٝ يف نٌ أبعادٖا اإلث١ٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايطٛضٝٛيٛد١ٝ

 بٌ ٚاييت ميهٔ اعتبازٖا َؿرل١ٜ ٖٞ إزلاح  اآلي١ٝ األٚىل األق٣ٛ ٚاألنجس أ١ُٖٝ :ز 

ايتعًِٝ، إذ بدٕٚ ذيو ال ميهٔ تػٝرل عك١ًٝ املػازب١ َٔ املٝص إىل املطاٚا٠ َٚٔ األساد١ٜ 

إىل اسذلاّ ايتٓٛع ٚاالختالف، َٚٔ اجلٌٗ إىل ايعًِ، نُا ال ميهٔ دعٌ ايًػ١ األَاشٜػ١ٝ 

ِّ تهِٜٛٓٗ يف ايتعًِٝ، ؾبعد االضتكالٍ نإ أطس  يػ١ َؤضطات، ألْٗا عاد١ إىل أطس ٜت

ايًػ١ ايعسب١ٝ احلدٜج١ ق١ً باملػسب، ٚشلرا ناْت ايًػ١ ايؿسْط١ٝ ٖٞ يػ١ اإلداز٠، ٚبعد 

بايتدزٜر ٚأؾبح يًػ١ ايعسب١ٝ ” املػسب١“اضتذالب َدزضني َػازق١ ملد٠ غرل ٜطرل٠ متت 

أطسٖا ايرٜٔ نْٛتِٗ ايدٚي١، ْؿظ ايػ٤ٞ بايٓطب١ يألَاشٜػ١ٝ، ؾايتعًِٝ ٖٛ األضاع ايرٟ 

َٔ . ميهٔ بٓا٤ عًٝ٘ تؿشٝح ايتازٜخ ٚايتعسٜـ باحلكاز٠ املػسب١ٝ ٚمبها١ْ األَاشٜػ١ٝ ؾٝٗا

داْب آخس أعتكد أْ٘ َٔ غرل املُهٔ ْٗا٥ٝا إْؿاف األَاشٜػ١ٝ بدٕٚ تؿشٝح ايتازٜخ ألٕ 



ايسٚا١ٜ ايتازخي١ٝ املعتُد٠ ززلٝا ناْت تطتعٌُ ألغساض إٜدٜٛيٛد١ٝ تتعًل يف بعكٗا 

باشل١ٜٛ ايسزل١ٝ يًطًط١ ٚيٝظ يًُذتُع املػسبٞ، ؾايطًط١ إٕ اعتدلت َجال بإٔ 

األدازض١ ِٖ َؤضطٛ ايدٚي١ املػسب١ٝ ؾألٕ اشلدف ٖٛ ايطهٛت عٔ ايدٍٚ األَاشٜػ١ٝ قبٌ 

مباقِٝٗ ٖٚٞ إٜدٜٛيٛدٝا  (األضس٠ احلان١ُ)” ايعًٜٛني“ٚبعد األدازض١، ٚزبط ساقس 

ٚاألَاشٜػ١ٝ تتكّسز َٔ ٖرا املْٛتاز ايطٝاضٞ . ٚيٝطت تازخيا ؾعًٝا َٛقٛعٝا ٚعًُٝا

ٚنإ َٔ أؾدح ْتا٥ر ٖرا املْٛتاز دٌٗ املػازب١ مباقِٝٗ ٚاستكازِٖ . يتازٜخ املػسب

 .يرٚاتِٗ ٚاؾتدازِٖ باألدٓيب ٚتععُِٝٗ ي٘

َٔ بني اآليٝات نريو إؾالح اإلعالّ ايعَُٛٞ ٚدعً٘ يف خد١َ ايجكاؾ١ ايٛط١ٝٓ بهٌ 

َهْٛاتٗا، ٚإجياد َهإ يألَاشٜػ١ٝ عسؾٗا األؾًٞ يف ايؿكا٤ ايعَُٛٞ ٚٚادٗات 

املؤضطات ٚعالَات ايتػٜٛس، ٚاضتعُاشلا يف دلاٍ ايككا٤ ٚاحملانِ ٚيف دلاٍ ايؿش١ 

ٚاملطتػؿٝات ٚيف اإلداز٠ ايع١َُٝٛ بتدّزز، ٚنرا اضتعُاشلا يف زَٛش ايدٚي١ َجٌ 

 ..ايطٛابع ايدلٜد١ٜ ٚاألٚزام ايبٓه١ٝ ٚايٓكٛد ٚايبطاق١ ايٛط١ٝٓ ٚدٛاش ايطؿس إخل

إٕ ٖرا االضتعُاٍ املهجـ يألَاشٜػ١ٝ يف ايؿكا٤ ايعاّ ٖٛ ايرٟ ضُٝهٓٗا َٔ اخلسٚز 

نُا ضُٝهٔ . بؿؿ١ ْٗا١ٝ٥ َٔ ٚقع١ٝ ايد١ْٝٚ ٚاملٝص إىل ٚقع١ٝ أدا٤ ٚظا٥ـ يػ١ ايدٚي١

 ٚيًشكاز٠ املػسب١ٝ بهٌ أبعادٖا َٚهْٛاتٗا بػهٌ  َٔ إعاد٠ االعتباز يًتازٜخ املٓطٞ

 .َتٛاشٕ

نٝـ تٓعسإىل َطتكبٌ املهٕٛ األَاشٜػٞ ع٢ً َطت٣ٛ دٍٚ سلاٍ إؾسٜكٝا أال تٗدد  :ع 

بعض دعٛات اإلْؿؿاٍ اييت جتٗس بٗا بعض ٖٝآت اجملتُع املدْٞ األَاشٜػٞ ايكاط١ٓ يف 

 أٚزٚبا، أال تٗدداإلضتكساز ٚتٓرز مبصٜد َٔ اإلْؿذازات يف ٖرٙ ايدٍٚ ؟

بايعهظ متاَا، أعتكد إٔ األَاشٜػ١ٝ بٛؾؿٗا ثكاؾ١ حتٌُ قِٝ ايتشسز ٚاملطاٚا٠  :ز 

ضتًعب دٚزا ذلٛزٜا يف اضتكساز ٖرٙ ايبًدإ، ألْٗا ضتٛاد٘ اخلطس احلكٝكٞ ايرٟ ميجً٘ 

ايتطسف ايدٜين ايٖٛابٞ، ٚأْتِ تسٕٚ نٝـ أؾبشت زقع١ ايتطسف ايطًؿٞ تتطع أنجس 

نُا تالسعٕٛ بإٔ اخلطاب . ؾأنجس، ٚمتجٌ تٗدٜدا َتصاٜدا ملؿاحل ايدٍٚ املػازب١ٝ 

األَاشٜػٞ ٜتؿّدز ايؿساع قد اإلضالّ ايطٝاضٞ باملػسب ٚاجلصا٥س ٚيٝبٝا َٚايٞ، 

ؾاألَاشٜػ١ٝ بايٓطب١ يٓا ؾُاّ اَإ قد ايٓصعات ايػسقا١ْٝ ايالعكال١ْٝ، ٚخاؾ١ َٓٗا 

َّس٠ ٚعكٝد٠ اإلخٛإ مبؿس  .عكٝد٠ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ املد



أَا عٔ ايٓصع١ االْؿؿاي١ٝ ؾؿٞ املػسب ع٢ً ٚد٘ اخلؿٛف ال ميهٔ يألَاشٜػ١ٝ إٔ تهٕٛ 

١ٜٖٛ اْؿؿاٍ ألٕ املكؿٛد باألَاشٜػ١ٝ نٌ ايذلاب ايٛطين ٚنٌ املػازب١، ؾًٝظ يف املػسب 

قطع١ أزض خاؾ١ باألَاشٜؼ ٚأخس٣ خاؾ١ بػرلِٖ، ٚشلرا ؾاخلطاب األَاشٜػٞ خطاب 

 يًدٚي١، ٜٚسؾض املٝص ٚايتُٗٝؼ االقتؿادٟ ٚاالدتُاعٞ  ٚطين ٜسؾض ايتُسنص املؿسط

ٚايجكايف ٚايًػٟٛ، ٜٚدعٛ إىل د١ٜٛٗ َٛضع١ سكٝك١ٝ، ٚزمبا قد ٜدعٛ أٜكا إىل احلهِ 

ايراتٞ يًُٓاطل أٚ إىل ايدٚي١ ايؿدزاي١ٝ، ٚيهٓ٘ يٝظ خطابا اْؿؿايٝا ٜٗدف إىل تكطِٝ 

 .ايبًد، ألٕ األَاشٜؼ ال ميهٔ إٔ ٜٓؿؿًٛا عٔ ذٚاتِٗ ٚعٔ بعكِٗ ايبعض

أَا ٚقع١ٝ اجلاي١ٝ يف أٚزٚبا ؾٗٞ ٚقع١ٝ َأضا١ٜٚ تدّلز عٓـ اخلطاب املعازض قّد 

ايدٚي١ املػسب١ٝ يف اخلازز، ٚضببٗا اْعداّ ايدميكساط١ٝ ايداخ١ًٝ مما جيعٌ املػازب١ 

ايرٜٔ ٜعٝػٕٛ يف دميكساطٝات زؾٝع١ يف اخلازز ٜٓعسٕٚ إىل بًدِٖ بٓٛع َٔ ايػكب 

بػهٌ نبرل، ٚال ٜعذلؾٕٛ بػسعٝت٘ ألِْٗ ” املدصْٞ“ٚاحلطس٠، ٜٚٓكُٕٛ ع٢ً ايٓعاّ 

ٜٓبرٕٚ أضايٝب٘ ايعتٝك١ يف احلهِ ايؿسدٟ ٚاضتعباد ايٓاع ٚاضتػالٍ خرلات ايبًد خازز 

نُا ٜسؾكٕٛ طسٜكت٘ يف ايتعاٌَ َعِٗ نُٛزد يًع١ًُ ال غرل، دٕٚ . أٟ اسذلاّ يًكإْٛ

اسذلاّ إْطاْٝتِٗ َٚٛاطٓتِٗ ٚسكٛقِٗ، ِٖٚ ايرٜٔ تعٛدٚا ع٢ً ْٛع َٔ ايتعاٌَ يف 

ٚقد ظٗس ٖرا ايػكب ٚايٓك١ُ يف تعاٌَ اجلاي١ٝ . ايدٍٚ ايػسب١ٝ حيذلّ قٛاعد املٛاط١ٓ

ْٚعسا يكطا٠ٚ األسداخ . ايرٟ ْبرت٘ يف عَُٛٗا ٚزؾكت٘” دلًظ اجلاي١ٝ“املػسب١ٝ َع 

، ٚاييت ظًت دسسا غا٥سا 1958ايسٖٝب١ اييت عسؾتٗا َٓطك١ ايسٜـ بػُاٍ املػسب ض١ٓ 

يف ايٓؿطٝات ٚاألذٖإ، ٚخًكت سادصا ْؿطٝا بني اإلْطإ ايسٜؿٞ ٚايٓعاّ املسنصٟ، ؾكد 

محًت اجلاي١ٝ املػسب١ٝ ايسٜؿ١ٝ ع٢ً اخلؿٛف ٖرا اجلسح إىل خازز ايٛطٔ، َِٚٓٗ َٔ 

، ”َصٚزا“ٚدد قايت٘ يف اإلضالّ ايٖٛابٞ املتػّدد قّد اإلضالّ ايسزلٞ ايرٟ ٜعتدلْٚ٘ 

َِٚٓٗ َٔ محٌ ؾهسا سداثٝا ٚدميكساطٝا ٚسكٛقٝا عؿسٜا قّد ايٓعاّ املػسبٞ نريو، 

ٖٚرا َا ٜؿطس َٛاقـ اجملتُع املدْٞ املػسبٞ باخلازز، ؾُػازب١ اخلازز ٜعٝػٕٛ ضٝاقا 

 .رلتًؿا عُا ْعٝػ٘ يف داخٌ املػسب

 تٝؿٝٓاؽ قُٔ اخلطٛط املعتُد٠ عاملٝا مما 8ٚقعت َٝهسٚضٛؾت ٜٚٓدٚٚش :ع 

ضُٝهٔ ايذلاخ ٚاحلكاز٠ ٚايجكاؾ١ ٚاألدب األَاشٜػٞ َٔ أدٚات املعًَٛات١ٝ ٚايسق١ُٝ 



أال ميهٔ احلدٜح ايّٝٛ عٔ بدا١ٜ  . (إْذلْت)ٚايٓػساإليهذلْٚٞ ع٢ً أٚضع ْطام غبهٞ 

 اْػطاز يف َهْٛات اشل١ٜٛ املػسب١ٝ إىل َهْٛني َطتكًني أسدُٖا عٔ اآلخس؟؟

ُٖا َهْٛإ َطتكالٕ ؾعال ٚيهُٓٗا ٜتبادالٕ األخر ٚايعطا٤ ٚال ميهٔ إٔ ٜتعاٜػا إال  :ز 

ع٢ً ٖرا األضاع، ٚاالعتكاد بإٔ دعٌ األَاشٜػ١ٝ حتت ٚؾا١ٜ ايعسب١ٝ ٜكٟٛ ايٛسد٠ ٖٛ 

َٓعٛز غرل ضًِٝ، ألٕ االَاشٜػ١ٝ حتت ايٛؾا١ٜ ال ميهٔ إٔ حتٝا ٚإٔ تطتُس أبدا بٌ 

ضٝهٕٛ َؿرلٖا ٖٛ االمنشا٤ ايتدزجيٞ، ٖٚرا ضٝؤدر ايؿساعات ٚئ ٜكُٔ االضتكساز 

ؾاملٓعٛز ايعسبٞ اإلضالَٞ ال تُٗ٘ األَاشٜػ١ٝ ٚال تدخٌ قُٔ سطابات٘ بٌ . املطًٛب

ٜسٜد ايطٝاد٠ ايها١ًَ يًعسب١ٝ ٚسدٖا، ٖٚرا َٓعٛز َتذاٚش ايّٝٛ، ألْٓا اْتكًٓا َٔ 

يف ايعكٝد٠ يف ايًػ١ يف :  إىل االعذلاف بايتٓٛع، ٚايتٓٛع َٛدٛد يف نٌ غ٤ٞ األساد١ٜ

ايًٕٛ ٚست٢ يف سسف ايهتاب١، ؾاحلسف األَاشٜػٞ ٖٛ عٓؿس يف ؾطٝؿطا٤ ايتٓٛع 

املػسبٞ، ٚايرٟ ال ٜكبً٘ ال ٜٓبػٞ إٔ ٜتعاٖس بأْ٘ ال َػه١ً ي٘ َع األَاشٜػ١ٝ، ألٕ احلسف 

ال ٜٓؿؿٌ عٔ ايًػ١، نُا إٔ ايرٟ ٜػذلط احلسف ايعسبٞ يًكبٍٛ باألَاشٜػ١ٝ ٜس٣ يف 

احلكٝك١ إٔ آخس ؾسؾ١ يًشؿاظ ع٢ً األَاشٜػ١ٝ حتت ٚؾا١ٜ املٓع١َٛ ايعسب١ٝ اإلضال١َٝ 

 اختٝاز سسف تٝؿٝٓاؽ ؾكد 2003ٚأذنس أْ٘ عٓدَا قسزْا يف بدا١ٜ ض١ٓ . ٖٛ َطأي١ احلسف

نإ ذيو حلطِ اخلالف بني احلسن١ األَاشٜػ١ٝ اييت ناْت تدعٛ إىل احلسف ايالتٝين 

ٚايكَٛٝني ايعسب ٚ اإلضالَٝني ايرٜٔ ناْٛا ٜطايبٕٛ باحلسف ايعسبٞ، ؾشسف تٝؿٝٓاؽ مل 

ٜهٔ أبدا َٛقٛع أخر ٚزّد، ٚنإ ايؿساع بني احلسؾني اآلخسٜٔ، ٚ قد يكٞ تٝؿٝٓاؽ َٛاؾك١ 

، ٚمل ٜتشؿغ إال سصبا (33 سصب َٔ أؾٌ 31 )األغًب١ٝ ايطاسك١ َٔ ايكٝادات احلصب١ٝ

االضتكالٍ ٚايعداي١ ٚايت١ُٝٓ، ُٖٚا أق١ًٝ ؾػرل٠، مما دعٌ املًو ٜٛاؾل ع٢ً اختٝاز 

املعٗد املًهٞ يًجكاؾ١ األَاشٜػ١ٝ ٜٚبعح بت١٦ٓٗ إىل اجملًظ اإلدازٟ ايرٟ نٓت عكٛا ؾٝ٘ 

 .آْراى

عًٝٓا إذٕ إٔ ْػرل َؿَٗٛٓا يًٛسد٠ ايٛط١ٝٓ، ألْٓا اْتكًٓا َٔ َؿّٗٛ ايٛسد٠ عدل ايتُٓٝط 

ٚايتأسٝد إىل ايٛسد٠ عدل ايتٓٛع َٚٔ خالي٘، ٚعًٝٓا إٔ سلاؾغ ع٢ً ْعس٠ َٓطذ١ُ إىل 

 .ٖرا املٛقٛع ألْ٘ ال ميهٔ تهسٜظ ايتٓاقكات

َٔ داْب آخس يكد قاَت ٚشاز٠ ايذلب١ٝ ايٛط١ٝٓ بإدسا٤ دزاض١ سٍٛ تًكٞ سسف تٝؿٝٓاؽ َٔ 

ُٝطس يف  ّٝٔ باملًُٛع أْ٘ أضٌٗ سسف بايٓطب١ يًؿػاز بطبب اي طسف األطؿاٍ، ؾتب



اضتعُاي٘، ألْ٘ ٜتٛؾس ع٢ً ايؿٛا٥ت ٚايؿٛاَت نُا إٔ سسٚؾ٘ ال تتػرل َُٗا نإ َٛقعٗا 

َٔ ايه١ًُ، عهظ احلسف ايعسبٞ ايرٟ حيتاز إىل ايػهٌ ايتاّ يكُإ قسا٠٤ ؾشٝش١ نُا 

ٚبايٓطب١ يًهباز ؾُد٠ تعًِ سسٚف . تتػرل ايعدٜد َٔ سسٚؾ٘ عطب َٛقعٗا َٔ ايه١ًُ

 . تٝؿٝٓاؽ ال تتعد٣ ضاع١ ْٚؿـ

 َٔ طسف املعٗد ايدٚيٞ 2004ٚعؿٍٛ سسف تٝؿٝٓاؽ ع٢ً االعذلاف ايدٚيٞ عاّ 

، ٜهٕٛ قد خطا 8، ٚاْدزاد٘ يف ٜٚٓدٚٚش  iso unicode ملعرل٠ األظدٜات

خطٛات نبرل٠ يف طسٜل حتدٜج٘ يًٝعب ايٛظا٥ـ املٓتعس٠ َٓ٘، نُا عسف خسٚد٘ َؤخسا 

 .إىل ٚادٗات ايعدٜد َٔ املؤضطات ايع١َُٝٛ

ع٢ً املطت٣ٛ اإلعالَٞ ايٛزقٞ ٚايطُعٞ ايبؿسٟ نٝـ تكِٝ ايتذسب١ احلاي١ٝ  :ع 

 َٚاٖٞ َكذلساتو يًٓٗٛض إعالَٝا باملهٕٛ األَاشٜػٞ ؟

ايؿشاؾ١ األَاشٜػ١ٝ املهتٛب١ يف ٚقع١ٝ ؾعب١ بطبب اْعداّ اإلَهاْٝات، ؾٗٞ  :ز 

ذلس١َٚ َٔ اإلغٗاز َٚٔ ايدعِ املطًٛب، مما ٜؿعب َع٘ ايتٛؾس ع٢ً ؾشاؾ١ اسذلاؾ١ٝ 

قادز٠ ع٢ً املٓاؾط١ ٚاالضتُساز، ٖٚرا َا ٜؿطس اختؿا٤ ايعدٜد َٔ املٓابس اإلعال١َٝ 

أَا اإلعالّ املس٥ٞ ٚ املطُٛع ؾاإلذاع١ األَاشٜػ١ٝ خطت بعض خطٛات بصٜاد٠ . ايٛزق١ٝ

 ضاع١، ٚحتطٓت بسادلٗا نجرلا، ٚاضتكطبت طاقات 24ضاعات ايبح يف أؾل ايبح 

غاب١، ٚتسادعت ْٛعا َا ايسقاب١ ايبٛيٝط١ٝ اييت ناْت َطًط١ عًٝٗا يف ايعكٛد 

املٓؿس١َ، يهٓٗا َا شايت ال تتٛؾس ع٢ً ق٠ٛ ايبح ايرٟ ميهٔ إٔ ٜؿٌ إىل رلتًـ 

أَا ايتًؿصٜٕٛ ؾُا شاٍ دلاال يتُعٗس ايعٓؿس١ٜ ايجكاؾ١ٝ يف أد٢ً َعاٖسٖا، . املٓاطل

ؾباضتجٓا٤ ايكٓا٠ األَاشٜػ١ٝ اييت ال تتٛؾس ع٢ً االعتُادات ايهاؾ١ٝ يبًٛؽ إْتاز يف املطت٣ٛ 

ايرٟ تتٛم إيٝ٘، ؾػٔ ايكٓٛات االخس٣ اييت ضبل شلا إٔ ٚقعت ع٢ً دؾاتس حتُالت تتعٗد 

ؾٝٗا بإْتاز ايعدٜد َٔ ايدلاَر باألَاشٜػ١ٝ قد تسادعت عٔ ايهجرل َٔ تًو ايدلاَر اييت 

، بٌ إْٗا دؾعت ببعض ايدلاَر اييت ناْت تبح يف ايطاع١ 2006اْطًكت يف ْْٛدل 

ايجا١ْٝ بعد ايصٚاٍ إىل ايتاضع١ ؾباسا ٚايجا١َٓ ؾباسا بٌ ٚايطادض١ يف بعض األسٝإ، 

 .ٖٚٛ َا ٜعهظ ْعس٠ املٝص ٚايتشكرل ايكدمي١ عٓد املػسؾني ع٢ً ايتًؿصٜٕٛ

يف دؾاتس ايتشُالت اجلدٜد٠ اييت أعدٖا ٚشٜس االتؿاٍ احلايٞ ٜٛدد تكدّ ًَُٛع سٝح 

أؾبشت يألَاشٜع١ٝ ؾذل٠ بح أندل، يهٔ َع بعض ايػُٛض ٚااليتباع ايرٟ ٜعٌ قا٥ُا، 



ُٜطتػٌ يًذلادع عٔ االيتصاَات أٚ حتسٜؿٗا، عدل أْٛاع َٔ ايتشاٌٜ،  ٚايرٟ َٔ املٓتعس إٔ 

ٚايطًٛنات املصاد١ٝ، خاؾ١ ٚإٔ ٖرٙ ايدؾاتس ال تًصّ ايكٓٛات ايتًؿص١ٜ بإعطا٤ االَاشٜػ١ٝ 

  . سكٗا َٔ ٚقت ايرز٠ٚ ايرٟ حتتؿغ ب٘ يألؾالّ املؿس١ٜ ٚاملهطٝه١ٝ ٚاشلٓد١ٜ

خاف مبذ١ً إحتاد نتاب اإلْذلْت املػازب١ 

http://www.ueimarocains.com 

 

  
 



الهظام املغربٌ كاى يتمًس بهىع مو اللًىنة يف التعامل مع 

 .يره القضًة

  
عبد السالم خلفٌ باحث مبركسالديداكتًك والربامج : ذ

 الرباط-الرتبىية املعًد امللكٌ للثقافة األمازيغًة

يف زأٜو نٝـ تكِٝ َا ؼكل يف املػسب َٔ َٓذصات دضتٛز١ٜ ٚضٝاض١ٝ ٚسكٛق١ٝ  :ع 

 يًُهٕٛ األَاشٜػٞ َكاز١ْ َع ٚضع٘ يف باقٞ ايدٍٚ ايعسب١ٝ األَاشٜػ١ٝ األخس٣ ؟

عًٝٓا إٔ ْكس، يف ايبدا١ٜ، إٔ املػسب قطع أغٛاطّا ١َُٗ يف طسٜل االعذلاف ايسزلٞ  :ز 

 نٓا ْعٝؼ ع٢ً 2001بايًػ١ األَاشٜػ١ٝ ٚثكاؾتٗا؛ إذ َٓر االضتكالٍ إىل سدٚد 

غعازات ايعسٚب١ ٚاالْتُا٤ ايعسبٞ اإلضالَٞ، ٚنٓا ْتذٓب اإلعالٕ عٔ اْتُا٥ٓا األَاشٜػٞ 

ٚأَا اآلٕ ؾًدٜٓا، ع٢ً . ايرٟ بدا يٓا يؿذل٠ ط١ًٜٛ َتدًؿّا ٚحيٌٝ ع٢ً َاض غرل َػسف

األقٌ، اؾسأ٠ يًكٍٛ أْٓا يطٓا نُا ُأزَٜد يٓا إٔ ْهٕٛ ٚأْٓا مٔ ؾكط َٔ ضٝشدد َٔ ْهٕٛ 

 .َٚاذا ضٓهٕٛ



ٖرا ع٢ً َطت٣ٛ املبدأ، أٚ ع٢ً َطت٣ٛ تهطرل اؿادص ايٓؿطٞ ايرٟ ظٌ ٜكـ عايّٝا 

أَاّ ايتعسف ع٢ً ذٚاتٓا ٚاالعذلاف بٗا؛ ٚأَا ع٢ً َطت٣ٛ َا ؼكل يف املٝدإ، ؾإْ٘ ال 

ميهٔ يف ْعسْا إٔ ْكِٝ ٖرٙ األغٛاط اييت قطعٓاٖا يف عالقتٗا مبٓذصات ايدٍٚ 

املػازب١ٝ إال إذا أخرْا بعني االعتباز سذِ اـطازات اييت تهبدتٗا َهْٛاتٓا ايًطا١ْٝ 

إذ َٔ املعًّٛ إٔ ايًػ١ األَاشٜػ١ٝ ٚثكاؾتٗا قد عسؾت تسادعّا نبرلّا . ٚايجكاؾ١ٝ ٚاؿطاز١ٜ

ع٢ً غت٢ املطتٜٛات ْتٝذ١ يكسازات ضٝاض١ٝ ْٚتٝذ١ أٜطّا يتشٛالت فتُع١ٝ عُٝك١ 

ٚئ ْهٕٛ َبايػني إذا قًٓا إٔ اـطاز٠ ناْت أندل خالٍ ايعكٛد . َطت ايكِٝ ٚاإلْطإ

اـُط١ األخرل٠، ْعسّا ملا اتطُت ب٘ ايدٍٚ املػازب١ٝ ايك١َٝٛ َٔ عٓـ زَصٟ أد٣ نُا 

إىل َٛت ايعدٜد َٔ املتػرلات ايًطا١ْٝ األَاشٜػ١ٝ  (2008)أبسشت ذيو ايْٝٛطهٛ 

 .ٚايهجرل َٔ األغهاٍ ايجكاؾ١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚاؾُاي١ٝ

ايتؿاٚتات يف سذِ اـطاز٠ َٔ بًد إىل آخس ْتٝذ١ الختالف -  َع ذيو–ٚإذا نٓا ْطذٌ 

املسدعٝات ايطٝاض١ٝ ٚاإلٜدٜٛيٛد١ٝ بٗرٙ ايدٍٚ ؾإٕ األنٝد ٖٛ إٔ ايٓدب اؿان١ُ ناْت 

َتؿك١ ع٢ً تطسٜع ٚترل٠ ايتعسٜب بٗدف بٓا٤ منٛذز ٖٜٛاتٞ َػازبٞ ٜهٕٛ اْعهاضّا 

املٓعَٛات - َجاّل- ٖرا َا ظًت َٚا شايت تسغح ب٘. يًُٓٛذز اشلٜٛاتٞ ايعسبٞ بايػسم

ايتع١ًُٝٝ، ٖٚرا َا اعتادت إٔ تكٓبٌ ب٘ ٚضا٥ٌ اإلعالّ زؤٚع املػازبٝني ألنجس َٔ 

صشٝح إٔ َطتٜٛات ايتعٓٝـ اإلٜدٜٛيٛدٞ ناْت أق٣ٛ يف نٌ َٔ يٝبٝا . مخطني عاَّا

ٚاؾصا٥س يهُْٛٗا ناْتا تٗدؾإ إىل بٓا٤ عسٚب١ إقصا١ٝ٥ َؤضط١ ع٢ً َبدأ االْصٗاز 

ايعسقٞ يف منٛذز ضٝاضٞ أل١َ ق١َٝٛ تسؾض االختالف بػهٌ َطًل؛ ٚصشٝح أٜطّا إٔ 

ٖرٙ املطتٜٛات ناْت أخـ يف نٌ َٔ تْٛظ ٚاملػسب، يهٕٛ األٚىل ساٚيت إٔ تؤضظ 

َٞ بايتْٛط١)يعسٚب١ تْٛط١ٝ خاص١ متتد درٚزٖا إىل أنجس َٔ ثالث١ آالف ض١ٓ  ، (َا ُضُ

ٚيهٕٛ ايجا١ْٝ اػٗت إىل تبين عسٚب١ ثكاؾ١ٝ َع زؾطٗا ايتاّ يهٌ اـٝازات ايطٝاض١ٝ 

 إال أْ٘ …ذات ايٓصٚع ايعسٚبٞ االْكالبٞ املتُج١ً يف ايُٓاذز ايك١َٝٛ ايبعج١ٝ ٚايٓاصس١ٜ

بايسغِ َٔ نٌ ٖرٙ ايتؿاٚتات ٜالسغ أْٗا ناْت تتذ٘ مجٝعٗا إىل تُٗٝؼ األَاشٜػ١ٝ، بٌ 

ٚإىل اضتعُاٍ بعض ٖرٙ ايٓدب يٛضا٥ٌ ايكٗس ايطًطٟٛ َٔ اغتٝاالت ٚاعتكاالت 

  .ٚضذٔ ْٚؿٞ إلضهات األصٛات املعازض١



ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإْ٘ أَاّ تٓاَٞ ايٛعٞ اشلٜٛاتٞ املػازبٞ، ْٚعسّا إىل ايدٜٓا١َٝ اييت عدلت 

عٓٗا اؿسنات األَاشٜػ١ٝ يف سلاٍ إؾسٜكٝا ٚيف ايعامل َٓر ضتٝٓٝات ايكسٕ املاضٞ، بٌ 

ٚأَاّ االْتؿاضات ايػعب١ٝ املتتاي١ٝ اييت غٗدتٗا ايعدٜد َٔ املٓاطل األَاشٜػ١ٝ اقتٓعت 

بعض ٖرٙ ايدٍٚ بطسٚز٠ ايتعاٌَ َع ايٛضع١ٝ بػهٌ آخس، ؾهإ يريو إٔ اعذلؾت 

اؾصا٥س باألَاشٜػ١ٝ يػ١ ٚط١ٝٓ يف دضتٛزٖا األخرل، ٚأعًٓت عٔ تأضٝظ َا ُضُٞ باشل١٦ٝ 

ايطا١َٝ يألَاشٜػ١ٝ، ثِ إْػا٤ قٓا٠ أَاشٜػ١ٝ كتًط١ زدّا ع٢ً ايكٓا٠ األَاشٜػ١ٝ اييت ناْت 

 خطاب٘ ايرٟ ٜعذلف ؾٝ٘ بطسٚز٠ 1995ُتبح َٔ بازٜظ؛ نُا خطب اؿطٔ ايجاْٞ ض١ٓ 

 خطاب املًو قُد ايطادع بأددٜس ٚإْػا٤ 2001تدزٜظ األَاشٜػ١ٝ، ٚتال ذيو ض١ٓ 

املعٗد املًهٞ يًجكاؾ١ األَاشٜػ١ٝ ٚإدزاز ايًػ١ األَاشٜػ١ٝ يف املٓع١َٛ ايذلب١ٜٛ ثِ إْػا٤ 

ٚأَا يف . ”يػ١ ززل١ٝ أٜطّا“قٓا٠ متاشٜػت ٚأخرلّا االعذلاف ايدضتٛزٟ باألَاشٜػ١ٝ بٛصؿٗا 

يٝبٝا، ؾإٕ ايكرايف ايرٟ نإ ٜتابع ايكط١ٝ عٔ نجب، ٚايرٟ نإ ٜكًك٘ املطاز ايرٟ 

 2008أصبشت تتدرٙ املطأي١ بعد إٔ اؽرت شلا أبعادّا دٚي١ٝ، ؾإْ٘ اضتكبٌ ض١ٓ 

َعطّٝا ” َا ؼت زاِضِٗ“ز٥ٝظ ايهْٛهسٜظ ايعاملٞ األَاشٜػٞ ْٚا٥ب٘، يٝتعّسف ع٢ً 

االْطباع، يف إطاز ضٝاضت٘ املتٛد١ٗ آْراى مٛ بٓا٤ ايٛالٜات اإلؾسٜك١ٝ املتشد٠، أْ٘ بدأ 

 .ٜٗتِ باألؾسٜكا١ْٝ ٚبايجكاؾ١ األَاشٜػ١ٝ

إال أْ٘ َع َسٚز ايٛقت بدأ ٜتطح إٔ ايهجرل َٔ ٖرٙ املبادزات ناْت قه١َٛ بأدٓدات 

 ع٢ً ايكط١ٝ  ضٝاض١ٝ ٖدؾٗا اؾٖٛسٟ ٖٛ إَا تٛقٝـ املد اؿسنٞ األَاشٜػٞ أٚ االيتؿاف

نٞ ال تتشٍٛ إىل َطايب ضٝاض١ٝ أخس٣، ٚاييت ال ميهٔ شلِ االضتذاب١ شلا إال بتؿهٝو 

بٓٝات ايدٚي١ اإلٜدٜٛيٛد١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً َؿاِٖٝ ايسأٟ ايٛاسد ٚايؿهس ايٛاسد ٚاملعتكد 

َٚٔ ٖٓا ضٝػسع ايكرايف يف تٛشٜع صهٛى ايتدٜٛٔ ٚيف . ايٛاسد ٚاالْتُا٤ ايٛاسد إخل

َباغست٘ ضٝاض١ ايتأثرل ع٢ً األْع١ُ املػازب١ٝ نٞ تذلادع عٔ اعذلاؾٗا باألَاشٜػ١ٝ، بٌ 

ٚايطػط عًٝٗا نُا ؾعٌ َع املػسب َٔ أدٌ طسد املٓاضًني األَاشٜؼ ايًٝبٝني؛ ٚيف ض١ٓ 

ُٜكدّ ع٢ً إٜكاف باسجني َػسبٝني كتصني يف ايتازٜخ األَاشٜػٞ 2010  ضٓساٙ 

ايكدِٜ ٜٚٓتُٝإ إىل َؤضط١ املعٗد املًهٞ يًجكاؾ١ األَاشٜػ١ٝ، ناْا يف ١َُٗ ع١ًُٝ 

بايدٜاز ايًٝب١ٝ؛ نُا ضٝعتكٌ َعِٗ، يف ْؿظ ايٛقت، باسجني ْٚػطا٤ آَاشٜػٝني يٝبٝني 

ثِ يٝصدز بعدٙ . آخسٜٔ ُتُٗتِٗ ايٛسٝد٠ ٖٞ َطايبتِٗ االعذلاف بٜٗٛتِٗ األَاشٜػ١ٝ



بٝاّْا اضتدبازاتّٝا ٜؤند ؾٝ٘ إٔ نٌ ٖؤال٤ ايباسجني مل ٜهْٛٛا ض٣ٛ زداٍ املٛضاد ايرٜٔ 

ٖٚهرا ؾإٕ ايكدايف مل ٜتٛقـ . ٜعًُٕٛ ع٢ً تؿهٝو ايٛسد٠ ايًٝب١ٝ ٚايتْٛط١ٝ ٚاؾصا٥س١ٜ

ؾكط عٓد قُع األَاشٜؼ ايًٝبٝني داخٌ سدٚد بالدٙ ايٛط١ٝٓ بٌ إْ٘ ضٝتذاٚش ذيو إىل 

عٔ عسٚب١ ” أؾهازٙ األنادمي١ٝ“ايدٍٚ اجملاٚز٠، َع عًُ٘، يف ْؿظ ايٛقت، ع٢ً تصدٜس 

 .اؾٓظ املػازبٞ اييت نإ ٜبػس بٗا عًٞ ؾُٗٞ خػِٝ يف نتب٘ َٚكاالت٘

ٚع٢ً ايعُّٛ ؾإٕ ثٛز٠ ايػعب ايًٝيب ضد ٖرا ايدنتاتٛز ايكَٛٞ، ٚاملطا١ُٖ ايؿعاي١ 

ٚاؿازل١ يألَاشٜؼ ؾٝٗا، ضٝطع سدّا يًهجرل َٔ اضتٝٗاَات٘ ايعسٚب١ٝ، مما ضٝؤدٟ إىل 

 ض١ٓ، نإ َٔ ػًٝاتٗا تسؤع 40اْبجام سسن١ أَاشٜػ١ٝ يٝب١ٝ ظًت َكُٛع١ ألنجس َٔ 

أسد أبٓا٤ يٝبٝا يًهْٛهسٜظ ايعاملٞ األَاشٜػٞ، ٚإدزاز ايًػ١ األَاشٜػ١ٝ يف املٓع١َٛ 

. ايذلب١ٜٛ باملٓاطل األَاشٜػ١ٝ، ثِ ايبد٤ يف إطالم ايعدٜد َٔ ايكٓٛات ٚاإلذاعات األَاشٜػ١ٝ

صشٝح إٔ ذيو ال ٜتِ إال بػهٌ قطاعٞ ٚدٟٗٛ ٚاضتٓادّا إىل َبادزات خاص١ يألغداص 

ٚيبعض اجملايظ َٚصاحل ايدٚي١ أٚ يبعض اؾُعٝات ايجكاؾ١ٝ األَاشٜػ١ٝ أٚ يًُكاَٚني، 

ٚيٝظ ع٢ً ايصعٝد ايٛطين، إال إٔ ٖرا ٜهػـ َع ذيو عٔ ؼٍٛ يف املطاز اشلٜٛاتٞ 

 .ايًٝيب ٚعٔ آؾام ددٜد٠

َٚع ذيو تعٌ ايك٣ٛ املٓا١٥ٚ شلرا ايتشٍٛ ساضس٠، ٚتعٌ املٛاقـ ايكداؾ١ٝ اييت شزعٗا 

يطٓٛات ط١ًٜٛ تعطٞ مثازٖا ايػٛن١ٝ ٚتؤضظ ملالَح دٚي١ ددٜد٠ َؤضط١ ٖرٙ املس٠ 

نُا تعٌ نٌ املهتطبات . ع٢ً إٜدٜٛيٛد١ٝ د١ٜٝٓ تسؾض ايتعدد ٚتتذ٘ مٛ االضتبداد

احملصٌ عًٝٗا ؿد اآلٕ ٖػ١ َٔ سٝح نْٛٗا غرل قص١ٓ بايدضتٛز ٚال بايكٛاْني ٚال 

ٚايرٟ ٜصٜد . باألعساف َا عدا اؿصا١ْ اييت ٜعطٝٗا شلا أبٓاؤٖا بٓطاشلِ ايَٝٛٞ املطتُٝت

ايطني ب١ً ٖٛ ذيو ايتدخٌ ايؿاضح يبعض دٍٚ ايػسم ايبذلٚي١ٝ يؿسض منٛذدٗا 

 .اجملتُعٞ ايبدٟٚ

ٚإذا نٓا ْالسغ تسددّا ع٢ً َطت٣ٛ ايدٚي١ يف ٖرا املٛضٛع، ؾريو يهٕٛ ايطًط١ اؾدٜد٠ 

َا تصاٍ مل تطٝطس بػهٌ ناٌَ ع٢ً نٌ املؤضطات، مما ٜطٌٗ، إىل سد َا، َأَٛز١ٜ 

ايٓدب األَاشٜػ١ٝ يف ؾسض بعض َطايبٗا ايًػ١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ ع٢ً أزض ايٛاقع إَا َٔ 

خالٍ ايتدزٜظ أٚ َٔ خالٍ اإلعالّ أٚ أٜطّا َٔ خالٍ تٓعِٝ أْػط١ ثكاؾ١ٝ ٜػازى ؾٝٗا 

غرل إٔ ٖرا األَس بكدز َا ٜػهٌ . ْػطا٤ اؿسن١ األَاشٜػ١ٝ يف سلاٍ إؾسٜكٝا ٚيف ايعامل



ؾػٝاب ايدٚي١ . ْكط١ ق٠ٛ يًشسنات األَاشٜػ١ٝ بكدز َا ٜػهٌ أٜطّا ْكط١ ضعـ نبرل٠ شلا

نًّٝا أٚ دص٥ّٝا، ٚغٝاب تٛاؾل ٚطين َؤضظ ع٢ً دضتٛز سداثٞ ٚدميٛقساطٞ ٜعذلف 

ظُٝع سطاضٝات اجملتُع ايطٝاض١ٝ ٚايؿهس١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚايد١ٜٝٓ إخل، ٜعين 

أٜطّا إٔ نٌ املهتطبات، زغِ ضآيتٗا، يٝطت ْٗا١ٝ٥، نُا إٔ غٝاب تٝاز سداثٞ قٟٛ 

َٚٓؿتح داخٌ اجملتُع ايطٝاضٞ ايًٝيب ٚسطٛز تٝاز دٜين ظُٝع أدٓشت٘ ١ُٖٓٝٚ 

االْتُا٤ات ايكب١ًٝ ٚاؾ١ٜٛٗ ٜعين إٔ َالَح ايكداؾ١ٝ، يف غكٗا ايكَٛٞ، َا شايت ساضس٠ 

ٚإذا أخرْا بعني االعتباز نريو صعٛد ايتٝازات ايد١ٜٝٓ يف نٌ َٔ َصس ٚتْٛظ . بك٠ٛ

ٚاملػسب إخل ؾإٕ ٖرا ٜؤند إٔ دَكسط١ ايػإٔ ايجكايف ٚايًػٟٛ يف ٖرٙ ايبًدإ َا ٜصاٍ 

َُٗددّا بايذلادع عٓ٘ ٖٚٛ َا ْالسع٘ يألضـ يف ايهجرل َٔ . بعٝدّا عٔ ايتشكل بٌ ٚ

ايتٛدٗات ايهدل٣ املططس٠ ؿد اآلٕ، تًو ايتٛدٗات اييت دعًت املؤمتس ايٛطين 

 ببٝإ يٝعدل ؾٝ٘ عٔ قًك٘، ٚ 2013-02-08األَاشٜػٞ ايًٝيب، َجاّل، خيسز ّٜٛ 

 :ٜؤند ؾٝ٘ ع٢ً إٔ

املُازضات ايعٓصس١ٜ ايبػٝط١ اإلقصا١ٝ٥ اييت اْتٗذٗا ايطاغ١ٝ ايدٜهتاتٛز ايكرايف ضد “

أَاشٜؼ يٝبٝا َا شايت َطتُس٠ ٚبػهٌ ممٓٗر َٚٓعِ َٚؤضطاتٞ َٚكصٛد ٚبإٔ نٌ 

َٔ ز٥ٝطٞ اؿهَٛتني ايًٝبٝتني املؤقتني قد ضازا َٚا شاال ٜطرلإ ع٢ً ْؿظ ايٓٗر 

 .“ايعٓصسٟ اإلقصا٥ٞ ايتُٝٝصٟ ملعُس ايكرايف ضد أَاشٜؼ يٝبٝا

إٕ ايطاد٠ اؾدد يًٝبٝا، إذٕ، زغِ نٌ اآلَاٍ اييت عكدت ع٢ً ايجٛز٠ مل ٚال ٜكدَٕٛ أٟ 

غ٤ٞ يألَاشٜػ١ٝ؛ ال ع٢ً َطت٣ٛ ايتعًِٝ ٚال ع٢ً َطت٣ٛ اإلعالّ ٚال ع٢ً َطت٣ٛ 

اضتعُاٍ ايًػ١ األَاشٜػ١ٝ يف َساؾل ايدٚي١ بٌ ٚست٢ ع٢ً َطت٣ٛ ايتُجًٝٝات 

ٚنٌ اجملٗٛدات اييت ػسٟ سايّٝا ٖٞ فٗٛدات ايؿاعًني . ايطٝاض١ٝ يألَاشٜؼ يف أدٗصتٗا

األَاشٜؼ ٚاملكاَٚني ايرٜٔ ؾتشٛا صدٚزِٖ أَاّ زصاص دٓٛد ايكرايف َٔ أدٌ يٝبٝا 

  .سس٠

ٚيف تْٛظ يٝظ ٖٓاى أٟ غ٤ٞ إجيابٞ ميهٔ إٔ ْعذلف بتشكك٘ يصاحل ايًػ١ ٚايجكاؾ١ 

األَاشٜػ١ٝ؛ ؾصعٛد سصب ايٓٗط١ اإلضالَٞ إىل ايطًط١ ٜعطٝٓا اْطباعّا عٔ بد٤ َسس١ً 

ددٜد٠ َٔ َساسٌ إْٗا٤ َا تبك٢ َٔ يػ١ األَاشٜؼ ٚثكاؾتِٗ؛ ذيو ألٕ ايطاس١ ايتْٛط١ٝ 

ٜتٓاشعٗا ضٝاضّٝا إضالَٕٝٛ بأطٝاؾِٗ املتطسؾ١ ٚاؿان١ُ ٚيٝبرلايٕٝٛ أٚ ٜطازٜٕٛ تػسبٛا 



اقتصادٟ اشلؼ، ٚيًتُٗٝؼ -ٚأَا األَاشٜؼ ؾٓتٝذ١ يٛضعِٗ ايطٛضٝٛ. ايك١َٝٛ ايعسٚب١ٝ

ًُٜتؿُت إيِٝٗ زغِ تأضٝظ ايعدٜد َٔ اؾُعٝات  ايرٟ تعسضٛا ي٘، ٚيهِْٛٗ أق١ًٝ ؾإْ٘ ال 

األَاشٜػ١ٝ ايط١ًُٝ املطايب١ باالعذلاف ايسزلٞ بايًػ١ ٚايجكاؾ١ األَاشٜػٝتني؛ ٚاألد٢ٖ َٔ 

نٌ ٖرا إٔ زداّل سكٛقّٝا َجٌ َٓصـ املسشٚقٞ ايرٟ عسف املٓؿ٢ ْٚاضٌ َٔ أدٌ 

ايدميٛقساط١ٝ ٚسكٛم اإلْطإ ببالدٙ، ٜٓؿٞ إٔ تهٕٛ اشل١ٜٛ ايتْٛط١ٝ ١ٜٖٛ أَاشٜػ١ٝ، 

ؾٗٛ ال ٜين ٜهسز إٔ تْٛظ دٚي١ عسب١ٝ ٚتٓتُٞ إىل األ١َ ايعسب١ٝ اإلضال١َٝ، ٚإٔ نٌ َٔ 

تهًِ بايدازد١ ايعسب١ٝ ست٢ ٚإٕ نإ أَاشٜػّٝا ؾٗٛ عسبٞ، ٚيريو ؾٗٛ ال ٜأتٞ برنس 

 ْٛؾُدل 6يألَاشٜػ١ٝ يف خطابات٘ ؾأسس٣ يف َػازٜع٘؛ يكد أيك٢ ايطٝد ايس٥ٝظ يف ّٜٛ 

 خطابّا َؤثسّا أَاّ ايدلملإ األٚزٚبٞ بطذلاضبٛزؽ أبه٢ ؾٝ٘ نٌ اؿاضسٜٔ ملا متٝص 2013

ب٘ َٔ دؾاع عٔ سكٛم اإلْطإ ٚايدميٛقساط١ٝ ٚسس١ٜ ايتعبرل، ٚيهٓ٘ ملا عسز يًشدٜح عٔ 

ايجكاؾ١ املػازب١ٝ ٚسطازتٗا أْهس إٔ تهٕٛ ٖٓاى أٜطّا سطاز٠ أَاشٜػ١ٝ، ؾًِ ٜٓبظ يف 

سكٗا به١ًُ ٚاسد٠؛ يكد ػاًٖٗا بػهٌ َطًل، َعتدلّا ٖرٙ اؿطاز٠ عسب١ٝ إضال١َٝ 

ُٜعتدل دميٛقساطّٝا ٚسداثّٝا ٚقدّ ايػايٞ ٚايٓؿٝظ َٔ  قصسّا؛ ؾإذا نإ ٖرا ٖٛ ساٍ ز٥ٝظ 

أدًُٗا، ؾإْٓا ْعتكد إٔ ايكِٝ اييت حيًُٗا اآلخسٕٚ ال ميهٔ يف ْعسْا إال إٔ تعُل َأضا٠ 

األَاشٜػ١ٝ اييت ابتدأت عًٍٛ ايك١َٝٛ بني ظٗساْٝٓا، ٚاآلٕ ُتِطِبُل ع٢ً َا تبك٢ ؾٝٗا َٔ 

ٖرا ايسَص . أْؿاع عًٍٛ ايتٝازات ايد١ٜٝٓ املتػدد٠ اييت ميجًٗا ايطٝد ايػٓٛغٞ

اإلضالَٞ ايرٟ أعاد اؿدٜح، َس٠ أخس٣، َٓر ٚصٛي٘ إىل تْٛظ عٔ ايتعسٜب ٚعٔ 

املدًٛع “تعُِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ع٢ً اؾُٝع بٛصـ ايتْٛطٝني عسبّا ٚع٢ً اعتباز إٔ 

مل ٜكَٛا بايدٚز املٓٛط بُٗا يف ايتعسٜب  (بٔ عًٞ)” املدًٛع ايجاْٞ”ٚ (بٛزقٝب١)” األٍٚ

ّ ٚايرٟ ُبح ع٢ً .ايهاٌَ يًػعب ايتْٛطٞ نُا دا٤ يف سٛاز ي٘ يف إذاع١ إنطدلٜظ ف

ٚاـالص١ أْ٘ يٝظ يف تْٛظ دضتٛز ٜعذلف بايًػ١ . 2011 أنتٛبس 28ايٝٛتٛب ّٜٛ 

األَاشٜػ١ٝ، ٚيٝظ ٖٓاى قٛاْني ؼُٞ ايجكاؾ١ األَاشٜػ١ٝ، ٚيٝظ ٖٓاى َدازع ُتدزع 

األَاشٜػ١ٝ، ٚيٝظ ؾٝٗا إعالّ أَاشٜػٞ، ٚيٝظ ؾٝٗا َػازٜع تبتػٞ إعاد٠ االعتباز إىل يػ١ 

ٖٓاى خطاب اختصايٞ ٚاسد قٟٛ . ٚثكاؾ١ ٚتازٜخ ٜطسب ظرٚزٙ يف املاضٞ األَاشٜػٞ

ُٜعتدل اضتُسازّا يًدطابات اإلقصا١ٝ٥، ٖٚٓاى ضٝاض١ ٚاسد٠ ٖٞ ضٝاض١ ايتعسٜب األبد١ٜ، 



ال ؾسم يف ذيو بني عٗد ايس٥ٝظ بٛزقٝب١ٝ ٚعٗد ايس٥ٝظ ابٔ عًٞ ٚعٗد ايس٥ٝظ 

      .َٓصـ املسشٚقٞ ٚز٥ٝظ ٚشزا٥٘ ايطٝد محادٟ اؾبايٞ

ٚأَا يف اؾصا٥س ؾإٕ أغهاٍ املٓاٚز٠ اييت أتكٓتٗا ٚتتكٓٗا ايدٚي١ اؾصا٥س١ٜ قد دعًت 

اييت ” اْتؿاض١ ايسبٝع األضٛد“إذ بايسغِ َٔ . األَاشٜػ١ٝ ؾٝٗا تتدر َطازات خطرل٠

 غٗٝد، ٚنرا بايسغِ َٔ 120، ٚاييت ذٖب ضشٝتٗا َا ٜصٜد عٔ 2001اْديعت ض١ٓ 

 ٚاييت ضكط ؾٝٗا 1980نٌ االْتؿاضات ايطابك١ خاص١ اْتؿاض١ ايسبٝع األَاشٜػٞ ض١ٓ 

 ٚاييت 1994أٜطّا ايعػسات َٔ ايكت٢ً ٚاؾسس٢، باإلضاؾ١ إىل اْتؿاض١ احملاؾغ ض١ٓ 

بٌ ٚبايسغِ َٔ اإلعالٕ عٔ إْػا٤ . قاطع خالشلا األَاشٜؼ املدزض١ ايعسٚب١ٝ اؾصا٥س١ٜ إخل

سه١َٛ ملٓطك١ ايكبا٥ٌ يف املٓؿ٢ ٚيف إطاز االضتكالٍ ايراتٞ ايجكايف َٓر أنجس َٔ 

ضٓتني، ؾإٕ األَاشٜػ١ٝ َا شايت تعٝؼ ٚضعّا أقٌ َا ميهٔ إٔ ٜكاٍ عٓ٘ أْ٘ ٚضع ٜساٚح 

، 2002صشٝح إٔ ايدٚي١ اؾصا٥س١ٜ اعذلؾت باألَاشٜػ١ٝ يػ١ ٚط١ٝٓ َٓر أبسٌٜ . َهاْ٘

، 1995ٚصشٝح أٜطّأ أْٗا أدزدت األَاشٜػ١ٝ يف َٓعَٛتٗا ايتع١ًُٝٝ َٓر ض١ٓ 

 2009ٚصشٝح أْٗا أضطت احملاؾع١ ايطا١َٝ يألَاشٜػ١ٝ ٚأطًكت قٓا٠ أَاشٜػ١ٝ َٓر 

ٚصشٝح أٜطّا إٔ ٖٓاى سصبإ أَاشٜػٝإ َٓػسضإ يف َٓطك١ ايكبا٥ٌ ٜداؾعإ عٔ 

إال إٔ نٌ ٖرا ال ٜٓؿٞ سكا٥ل صاد١َ، ٖٚٞ إٔ ايدٚي١ َا تصاٍ ٚؾ١ٝ . األَاشٜػ١ٝ إخل

ملٓطًكاتٗا اإلٜدٜٛيٛد١ٝ األٚىل اييت عدل عٓٗا أمحد بٔ ب١ً يف مجًت٘ ايػٗرل٠ َٓر 

مٔ عسب، عسب، عسب، عػس٠ َالٜني عسبٞ ٚال َطتكبٌ شلرا ايبًد بدٕٚ ” : ايطتٝٓات

- إمنا ٖٞ (F.F.S)  ؛ ٚيريو ؾإٕ نٌ اؿسنات اييت تدعٞ غرل ذيو، نشسن١”ايتعسٜب

 “اْؿصاي١ٝ دبستٗا اإلَدلٜاي١ٝ ٚايسدع١ٝ“سسنات - يف ْعس عساب اإلٜدٜٛيٛدٝا ايك١َٝٛ

ٚع٢ً ٖرا األضاع ؾإٕ ايدٚي١ اؾصا٥س١ٜ مل ُتكدّ ؿد اآلٕ أ١ٜ َػازٜع دد١ٜ يتطٜٛس ايًػ١ 

األَاشٜػ١ٝ ٚثكاؾتٗا؛ ؾٗٞ، َجاّل، مل ؼطِ يف إغهاي١ٝ اؿسف، ٚتسنت اؿبٌ ع٢ً 

ايػازب يف املؤضطات ايتع١ًُٝٝ، بعطِٗ ٜعًِ باؿسف ايالتٝين ٚايبعض اآلخس باؿسف 

ايعسبٞ ٚايبعض ايجايح عسف تٝؿٝٓاؽ، نُا أْٗا تسنت َؤيؿٞ ايهتب املدزض١ٝ ٜؤيؿٕٛ 

نتبِٗ باؿسف ايرٜٔ ِٖ َكتٓعٕٛ ب٘؛ مما ٚيد ؾٛض٢ إٕ مل ْكٌ ْٛعّا َٔ ايالدد٣ٚ، إذ 

يف ايٛقت ايرٟ ٜتعًِ ؾٝ٘ األطؿاٍ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايًػ١ ايؿسْط١ٝ عسٚؾٗا األص١ًٝ ُتسنت 

ُٜساد َٔ ٚزا٥٘ متٝٝع ٚإؾػاٍ تدزٜظ  األَاشٜػ١ٝ يًكٓاعات ايؿسد١ٜ يًُعًُني؛ ٖٚٛ أَس 



ايًػ١ األَاشٜػ١ٝ؛ ٚأَا ؾُٝا ٜتعًل باإليصا١َٝ ٚايتعُِٝ ؾباإلضاؾ١ إىل إٔ ايػالف ايصَين 

ُٜشذلّ يف  (3)يًتدزٜظ ال ٜتذاٚش ثالخ  ضاعات أضبٛع١ٝ، نُا يف املػسب، ٚايرٟ ال 

ايػايب، ؾإٕ ايطًطات اؾصا٥س١ٜ، ٚضرلّا يف طسٜل قاصس٠ ٖرٙ ايًػ١، ضتعتدل إدزادٗا 

يف املٓع١َٛ ايذلب١ٜٛ عُاّل اختٝازّٜا خاضعّا ألٖٛا٤ اآلبا٤ ٚاألَٗات، َٚكصٛزّا ؾكط ع٢ً 

األَاشٜؼ ايرٜٔ ٜسٜدٕٚ إٔ ٜدزضٖٛا باملٓاطل األَاشٜػ١ٝ، بعٝدّا عٔ نٌ األضس اؾصا٥س١ٜ 

ٚقد تٛدت ٖرا ايعٌُ بطبٝع١ اؿاٍ بؿتشٗا اجملاٍ ٚاضعّا أَاّ ضٝاض١ يػ١ٜٛ . األخس٣

تػتٝت١ٝ تتٛخ٢ َٔ ٚزا٥ٗا تكدِٜ األَاشٜػ١ٝ يف غهٌ تٜٓٛعات شلذ١ٝ َؿصٛي١ عٔ 

بعطٗا ايبعض ٚال ٜسبط بٝٓٗا أٟ زابط َعٝازٟ، ٚيتجبت يًػعب يف ايٓٗا١ٜ إٔ ٖرٙ ايًػ١ 

 .األَاشٜػ١ٝ يػ١ ؾاغ١ً ٚال تطتشل إٔ تدخٌ إىل املدزض١ (ايًػات)

نُا إٔ َٔ ػًٝات اضتٗتاز ايدٚي١ اؾصا٥س١ٜ باملطايب األَاشٜػ١ٝ، ٖٞ أْٗا مل تطع، زغِ 

أٟ ُعد٠ تػسٜع١ٝ أٚ َؤضطات١ٝ أٚ َاي١ٝ  (دٕٚ ززلٝتٗا)االعذلاف بٛط١ٝٓ األَاشٜػ١ٝ 

يطُإ تٓؿٝر ٖرا االعذلاف؛ بٌ ٚاألد٢ٖ َٔ نٌ ذيو ٖٛ إٔ ٖٓاى قاّْْٛا يًتعسٜب ٖٛ 

 ميٓع بػهٌ ٚاضح أٟ اضتعُاٍ يًػ١ أخس٣ غرل 1991 ٜٓاٜس 16 يـ 05-91قإْٛ 

 4ايًػ١ ايعسب١ٝ يف َساؾل ايدٚي١؛ ٚقد اضذلدع بٛتؿًٝك١ ٖرا اإلطاز املسدعٞ يٝؤند ّٜٛ 

 بكطٓط١ٓٝ، إٔ األَاشٜػ١ٝ ئ تهٕٛ َسزل١، ٚإٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٖٞ 2005أنتٛبس 

ٌٖ ضٝػرل بٛتؿًٝك١ : ٜٚبك٢ ايطؤاٍ األخرل ٖٛ. ٚسدٖا ايًػ١ اييت جيب إٔ تبك٢ ززل١ٝ

أٚ َٔ ضٝأتٞ بعدٙ ايسأٟ خاص١ بعد ايجٛزات اييت أٚدت بايكَٛٝات ٚايدنتاتٛزٜات ايعسب١ٝ 

 .يف تْٛظ ٚيٝبٝا َٚصس ٚايُٝٔ ٚضٛزٜا إخل؟ ٖٛ ضؤاٍ ضٓذلى اإلداب١ عٓ٘ يًُطتكبٌ

ٚأَا بايٓطب١ يًُػسب ؾُٝهٔ يٓا إٔ ْتشدخ عٔ ساي١ أخس٣ ؾسٜد٠، يٝظ يهْٛٗا مل تعؼ 

ايكٗس ايجكايف ٚاشلٜٛاتٞ ايرٟ عاغت٘ ايدٍٚ اجملاٚز٠ ي٘، ؾٗرا أَس َطًِّ ب٘؛ ٚيهٔ ألٕ 

ٚذيو العتبازات . ايٓعاّ املػسبٞ نإ ٜتُٝص بٓٛع َٔ اي١ًْٛٝ يف ايتعاٌَ َع ٖرٙ ايكط١ٝ

ضٝاض١ٝ ع٢ً زأضٗا إٔ املدصٕ نإ سرزّا َٔ ايطسٚسات ايك١َٝٛ ايػسق١ٝ اييت ناْت تدلز 

ايتدخالت املباغس٠ يًكاد٠ ايكَٛٝني يف ايطٝاضات ايداخ١ًٝ يًدٍٚ اييت ناْت تعتدلٖا 

نإ تبّٓٝا ثكاؾّٝا ٖٜٚٛاتّٝا - نُا أغسْا–ٚيريو ضٓالسغ إٔ ايتبين املػسبٞ يًتعسٜب . عسب١ٝ

أنجس مما نإ تبّٓٝا ضٝاضّٝا ٚإٜدٜٛيٛدّٝا؛ ؾٗٛ مل ٜهٔ ٜتذاٚش املٓطًكات اشلٜٛات١ٝ اييت 

تَٛٔ مببدأ ايعسٚب١ دٕٚ املسٚز إىل املبدأ ايطٝاضٞ ايرٟ ٜدعٛ إىل ػاٚش ايدٚي١ ايكطس١ٜ 



ٚقد عدل اؿطٔ ايجاْٞ عٔ . َٔ أدٌ بٓا٤ األ١َ ايعسب١ٝ املٛسد٠ َٔ احملٝط إىل اـًٝر

َؿَٗٛ٘ ٖرا يًٛسد٠ ايعسب١ٝ يف أنجس َٔ قط١ إىل ايدزد١ اييت ؼؿغ ؾٝٗا ع٢ً اضِ 

، عٓدَا مت تأضٝط٘، ملا حيًُ٘ ٖرا االضِ َٔ دالالت ق١َٝٛ أزاد ”اؼاد املػسب ايعسبٞ“

بٌ ميهٔ تًُظ ٖرا املؿّٗٛ أٜطّا يف َٛاقؿ٘ َٔ . إٔ ٜؿسضٗا ايكرايف ٚسهاّ اؾصا٥س

ايتعًِٝ؛ ؾكد ظٌ ٜؤند دا٥ُّا ع٢ً ضسٚز٠ االشدٚاد١ٝ ايًػ١ٜٛ، ٚيف اؿاالت اييت نإ ٜأتٞ 

ؾٝٗا إيٝ٘ ايكاد٠ ايعسب ؿج٘ ع٢ً اإلضساع يف ع١ًُٝ ْػس ايتعًِٝ، مبا ٜعين ذيو تعسٜب 

ايػعب املػسبٞ ايرٟ نإ األَاشٜؼ ٜػهًٕٛ أغًبٝت٘، ؾإٕ املًو نإ ٜسؾض ٖرا األَس، ملا 

 .نإ حيٌٝ عًٝ٘ ٖرا ايؿعٌ َٔ زٖاْات اٜدٜٛيٛد١ٝ يد٣ ايكَٛٝني نإ ٜعازضٗا املًو

ٚيريو ؾإٕ املتتبع يًػؤٕٚ اشلٜٛات١ٝ باملػسب ٚمبٓطك١ سلاٍ إؾسٜكٝا عَُّٛا ضٝالسغ، 

َجاّل، إٔ املٛاقـ ايك١َٝٛ ناْت أنجس تطسؾّا يف نٌ َٔ اؾصا٥س ٚيٝبٝا ٚتْٛظ، ع٢ً اعتباز 

أْٗا ناْت تٌٓٗ بػهٌ َباغس، ٚع٢ً تؿاٚت، َٔ َعني ايبعج١ٝ االضت٦صاي١ٝ، يف سني 

  -إذا اضتجٓٝٓا َٛاقـ األسصاب ايٛط١ٝٓ ايعسٚب١ٝ ٚايبعج١ٝ باملػسب–املػسب١ٝ ” ايعسٚب١“إٔ 

االْكالبات ايعطهس١ٜ ٚايتدخٌ املباغس يف ايػؤٕٚ ايداخ١ًٝ يًدٍٚ ” عسٚب١“ناْت تسؾض 

َٚٔ ٖٓا ْؿِٗ أٜطّا نٝـ إٔ املػسب ناْت عالقات٘ . املطتك١ً ؼت أٟ ذزٜع١ ٚنٝؿُا ناْت

ٚئ . ايدبًَٛاض١ٝ َتٛتس٠ َع ٖرٙ ايدٍٚ اييت ناْت تعتدل ْؿطٗا َٗد ايكَٛٝات ايعسب١ٝ

ْؿػٞ ضسّا إذا أندْا إٔ أندل دعا٠ األَاشٜػ١ٝ األٚا٥ٌ ناْٛا قسٜبني ددّا َٔ قٝط ايكصس 

املًهٞ، ٚذيو َجٌ احملذٛبٞ أسسضإ، َؤضظ اؿسن١ ايػعب١ٝ ايرٟ ٚقـ يف ٚد٘ 

االختٝازات ايطٝاض١ٝ ايتعسٜب١ٝ يبعض األسصاب ايٛط١ٝٓ، ٚقُد غؿٝل َدٜس املدزض١ 

املٛي١ٜٛ ٚعطٛ أنادمي١ٝ املًُه١ ٚصاسب املعذِ األَاشٜػٞ ٚايرٟ قدّ أنجس َٔ َساؾع١ 

دؾاعّا عٔ ايًػ١ ٚايجكاؾ١ األَاشٜػٝتني؛ باإلضاؾ١ أٜطّا إىل سطٔ أٚزٜد ايرٟ يعب دٚزّا 

َُّٗا يف تأضٝظ املعٗد املًهٞ يًجكاؾ١ األَاشٜػ١ٝ، ٚايرٟ مل ٜهٔ خيؿٞ أبدّا دؾاع٘ عٔ 

األَاشٜػ١ٝ زغِ تكًدٙ ملطؤٚيٝات عًٝا؛ ٖٚهرا ؾُٔ داخٌ احملٝط ايكسٜب َٔ املًو 

ضٓالسغ أْ٘ نإ ٖٓاى َٔ ٜسؾع صٛت٘ يًتأنٝد َٔ د١ٗ ع٢ً أَاشٜػ١ٝ املػسب، ٚيًتأنٝد 

َٔ د١ٗ ثا١ْٝ ع٢ً عسٚب١ َػسب١ٝ ثكاؾ١ٝ تتٛقـ عٓد تعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚثكاؾتٗا ٚيهٔ 

ٖٚرا ٖٛ َا مل . دٕٚ إٔ ٜؤثس ذيو بػهٌ ضًيب ع٢ً اشل١ٜٛ األَاشٜػ١ٝ مبدتًـ َهْٛاتٗا

بٌ ٖٚرا ٖٛ . ْهٔ لدٙ يف األٚضاط ايكسٜب١ ملايهٞ ايطًط١ يف ايدٍٚ املػازب١ٝ األخس٣



ايطبب ايرٟ ضٝذعٌ املًه١ٝ يف املػسب تطتذٝب بػهٌ أٚ بآخس، ٚبدٕٚ عكد 

إٜدٜٛيٛد١ٝ، يبعض املطايب األَاشٜػ١ٝ ٚتػهٌ ٚسدٖا يف ايبدا١ٜ ايؿاعٌ األضاضٞ ايرٟ 

 .اعذلف باألَاشٜػ١ٝ يف ايٛقت ايرٟ ناْت ؾٝ٘ أغًب األسصاب ايٛط١ٝٓ متاْع ٚتسؾض

املؿّٗٛ اإلقصا٥ٞ )ٚمٔ إذا نٓا ْطذٌ ٖٓا ٖرا ايؿسم بني املؿَٗٛني يًعسٚب١  

، ؾإْٓا ْؤند يف املكابٌ إٔ ايتصٛز املػسبٞ ي١ًٜٛٗ نُا مت (ٚايعٓصسٟ ٚاملؿّٗٛ ايجكايف

تٓصًٜ٘ ط١ًٝ اـُطني ض١ٓ املاض١ٝ مل ٜهٔ أقٌ خطٛز٠ عٔ ايتصٛز ايبعجٞ ؾُٝا ٜتعًل 

إذ ْتٝذ١ يًطٝام ايكَٛٞ ايعسٚبٞ اإلٜدٜٛيٛدٞ ٚايتٛد٘ . بايتعاٌَ َع املهٕٛ األَاشٜػٞ

يػ١ ٚاسد٠، ثكاؾ١ ٚاسد٠، دٜٔ )مٛ بٓا٤ دٚي١ ممسنص٠ قا١ُ٥ ع٢ً ايٛاسدٜات املعسٚؾ١ 

ٚخيدلْا . ضُتُٗؼ األَاشٜػ١ٝ يف مجٝع َؤضطات ايدٚي١ (ٚاسد، ١ٜٖٛٚ ٚاسد٠ إخل

إٔ املًو اؿطٔ ايجاْٞ، يف بدا١ٜ ” تٝؿٝٓاؽ“أسسضإ يف أسد سٛازت٘ بإسد٣ فالت 

االضتكالٍ، صسح َٜٛا يف إسد٣ دًطات٘ عٓدَا أثرل َٛضٛع األَاشٜػ١ٝ، إٔ ٖرٙ ايكط١ٝ 

ٚبعد أنجس َٔ . ضٓعاؾٗا بعد عػسٜٔ ض١ٓ، أٟ بعد إٔ ٜسضخ املؤضطات ٚميسنصٖا

، نُا ضتأتٞ املبادزات اييت أطًكٗا املًو 1995عػسٜٔ ض١ٓ ضٝأتٞ خطاب٘ ض١ٓ 

قُد ايطادع؛ غرل إٔ نٌ ٖرٙ املبادزات ناْت تصطدّ بٛاقع عٓٝد َٓٗا َا ٜستبط 

أضاضّا باألسصاب اييت تتداٍٚ ع٢ً نساضٞ ايٛشازات، َٚٓٗا َا ٜستبط بايرٖٓٝات اييت 

تػهًت ط١ًٝ ايعكٛد املاض١ٝ يد٣ املطؤٚيني يف ٚشازات ايتعًِٝ ٚايجكاؾ١ ٚاإلعالّ ٚاإلداز٠ 

ٖٚهرا ؾبايسغِ َجاَل َٔ إٔ ايدٚي١ املػسب١ٝ أْػأت املعٗد املًهٞ ايرٟ ٚقع َع . عََُٛا

 2003ٚشاز٠ ايذلب١ٝ ايٛط١ٝٓ اتؿاق١ٝ إطاز إلدزاز األَاشٜػ١ٝ يف املٓع١َٛ ايتع١ًُٝٝ َٓر 

، مل 2011ٚتعُُٝٗا بػهٌ نًٞ يف مجٝع املطازات َٚطتٜٛات ايتعًِٝ يف سدٚد 

ْصٌ ؿد اآلٕ إىل تعُُٝٗا ست٢ يف االبتدا٥ٞ ايرٟ ال ٜتذاٚش عدد املطتؿٝدٜٔ َٔ 

.  تًُٝر٠ ٚتًُٝر َٔ أصٌ سٛايٞ أزبع١ َالٜني َتُدزع تكسٜبّا500.000تعًُٗا 

ال ٜصٌ إىل  (إذا صح ٖرا ايسقِ) 500.000ٚالسعٛا َعٞ إٔ َٔ ضُٔ ٖرٙ ايـ 

 14.000َِٓٗ؛ نُا إٔ َٔ أصٌ  (يف املا١٥) / 17املطت٣ٛ ايطادع ض٣ٛ سٛايٞ 

أضتاذ َتدصص ايرٜٔ متادِٗ يتعُِٝ ايتعًِٝ يف املطتٜٛات االبتدا١ٝ٥ ال متتًو 

 أضتاذّا َتدصصّا؛ ٚإذا ضسْا ع٢ً ٖرٙ ايٛترل٠ ؾإٕ َع٢ٓ 385املٓع١َٛ املػسب١ٝ ض٣ٛ 

أٟ يف ٚقت .  ض١ٓ أٚ أنجس65ذيو إٔ األَاشٜػ١ٝ ئ تتعُِ يف االبتدا٥ٞ إال بعد سٛايٞ 



ٚأَا يف اإلعدادٟ . تهٕٛ األَاشٜػ١ٝ قد غبعت َٛتّا نُا تؤند ايدزاضات يف ٖرا ايصدد

ٚايجاْٟٛ ؾًشد اآلٕ يٝظ ٖٓاى تًُٝر ٚاسد ٜتابع دزاضت٘ يف األَاشٜػ١ٝ، نُا أْ٘ يٝظ 

 .ٖٓاى أضتاذ ٚاسد مت تهٜٛٓ٘

ايبصسٟ مل ٜصدٕ ؾساغ٘ بكٓا٠ –ٚع٢ً املطت٣ٛ اإلعالَٞ ضٓالسغ إٔ َػٗدْا ايطُعٞ 

ٚزغِ –؛ َٚع ذيو ؾإٕ ٖرٙ ايكٓا٠ 2010أَاشٜػ١ٝ، ٖٞ قٓا٠ متاشٜػت، إال َٓر ض١ٓ 

تعٝؼ أٚضاعّا صعب١ ع٢ً غت٢ املطتٜٛات، نُا اعذلف بريو ايٛشٜس - سداث١ ضٓٗا

ؾٗٞ قٓا٠ ال تٓتر أؾالَّا بٌ تهتؿٞ بدبًذ١ أؾالّ غاٖدٖا . َصطؿ٢ اـًؿٞ غدصّٝا

املػازب١ بايدازد١ أٚ بايعسب١ٝ؛ نُا إٔ ايسضّٛ املتشسن١ ال تتِ دبًذتٗا إىل األَاشٜػ١ٝ إال 

ؾُٝا ْدز؛ ٚغايبّا َا ٜػتػٌ بٗا املٛظؿٕٛ بػهٌ َهدع إىل ايدزد١ اييت ٜطتشٌٝ 

ٚأَا ع٢ً َطت٣ٛ إدزاز األَاشٜػ١ٝ يف اإلدازات . داخًٗا ايتٓؿظ يف ايؿصٍٛ اؿاز٠

ُٝالسغ إٔ ٖٓاى تسددّا ٚاضشّا، إذ بايسغِ، َجاّل، َٔ إٔ املًو قُد ايطادع  املػسب١ٝ ؾ

نإ قد أعط٢ أٚاَسٙ الضتعُاٍ األَاشٜػ١ٝ يف ايكطا٤، بإجياد َذلمجني، ٜالسغ أْ٘ ؿد 

ٚتعٌ بعض املبادزات ع٢ً َطت٣ٛ نتاب١ . اآلٕ يٝظ ٖٓاى أٟ َػسٚع يف ٖرا االػاٙ

 قدٚد٠، ٚال ُتعدل بايطبط عٔ املػسب  أزلا٤ املؤضطات باألَاشٜػ١ٝ ٚعسف تٝؿٝٓاؽ دد

املتعدد ايرٟ جيب إٔ ٜتُعٗس يًُٛاطٓني ٚيألداْب بػهٌ ٚاضح ع٢ً املطت٣ٛ 

ٚاألد٢ٖ َٔ نٌ ذيو ٖٛ أْ٘ يف عص االعذلاف ايدضتٛزٟ بذلضِٝ األَاشٜػ١ٝ َا . ايبصسٟ

شايت بعض إدازات اؿاي١ املد١ْٝ تسؾض ايتطُٝات األَاشٜػ١ٝ اييت ٜسٜد اآلبا٤ ٚاألَٗات 

 .َٓشٗا يًُٛايٝد اؾدد

ٜٚعٌ َع ذيو إٔ أندل إلاش مت ؼكٝك٘ ؿد اآلٕ ٖٛ إْػا٤ املعٗد املًهٞ يًجكاؾ١ 

األَاشٜػ١ٝ ايرٟ متهٔ َٔ إٔ ٜٓتر ع٢ً املطت٣ٛ األنادميٞ َا مل ٜتِ إْتاد٘ ط١ًٝ 

اـُطني ض١ٓ املاض١ٝ؛ نُا إٔ تدخالت٘ يف غت٢ املٝادٜٔ نايتعًِٝ ٚاإلعالّ ٚايًػ١ 

ٚايجكاؾ١ قد دعً٘ ٜطع األزض١ٝ ايع١ًُٝ اييت ػعٌ َٓ٘ ايّٝٛ قطبّا َسدعّٝا يف ايعامل 

ٚيف ايدٍٚ املػازب١ٝ اييت بدأت تسدع إيٝ٘ يف ايعدٜد َٔ ايكطاٜا املستبط١ باملعرل٠ أٚ 

ٚتتُٝص ػسبت٘ يف ايتدزٜظ عٔ ايتذسبتني اؾصا٥س١ٜ ٚايًٝب١ٝ، َجاّل، . بايتدزٜظ أٚ بػرلٖا

يف نْٛ٘ ٚضع َبادئ ػعٌ َٔ األَاشٜػ١ٝ ًَهّا يهٌ املػازب١ ٚيٝطت ًَهّا يؿ١٦ دٕٚ 

 (تدزٜطٗا إيصاَّٝا يهٌ األطؿاٍ املػازب١)أخس٣؛ ٚيريو لدٙ ٜتب٢ٓ ززلّٝا َبدأ اإليصا١َٝ 



، َٚبدأ املعرل٠ (تعُُٝٗا يف نٌ املطتٜٛات ٚاملطازات ايدزاض١ٝ)َٚبدأ ايتعُِٝ 

، ثِ أخرلّا َبدأ سسف تٝؿٝٓاؽ ايرٟ أصبح اؿسف (تدزٜظ األَاشٜػ١ٝ يف اػاٙ تٛسٝدٖا)

 .ايسزلٞ يًػ١ األَاشٜػ١ٝ

إٔ ٖرٙ املهتطبات اييت ؼككت إىل سدٚد  (ٖٚرا ٖٛ تكُٝٝٓا يًتذسب١)ٚإذا نٓا ْكس 

، (بايسغِ َٔ نٌ املػانٌ املطتعص١ٝ)، ٖٞ األؾطٌ ع٢ً املطت٣ٛ املػازبٞ 2011

ؾإٕ األض١ً٦ املطسٚس١ بإؿاح ايّٝٛ تستبط أضاضّا بتؿعٌٝ ايدضتٛز ٚغاص١ بٛضع 

ٌٖ ضٝهٕٛ ٖٓاى اػاٙ مٛ تسصٝد . ايكاْْٛني ايتٓعُٝٝني ايًرٜٔ مل ٜسٜا ايٓٛز ؿد اآلٕ

َا مت إْتاد٘ َٓر تأضٝظ املعٗد املًهٞ إىل ايّٝٛ، مبا ٜعين ذيو َٔ تٓصٌٜ يكإْٛ 

تسضِٝ ايًػ١ األَاشٜػ١ٝ ٜعٝد إىل ٖرٙ األخرل٠ اعتبازٖا ٚميٓشٗا ْؿظ اإلَهاْٝات اييت 

ألختٗا ايعسب١ٝ، أّ إٔ ذ١ٖٝٓ ايتُٝٝص ضتطاٍ ٖرا ايكإْٛ مما ضٝذعًٓا ْعٝؼ َس٠ أخس٣ 

ْؿظ ايتطٜٛؿات ٚاإلزدا٤ات اييت عػٓاٖا خالٍ ايعكد األخرل؟ أٜطّا َا ٖٛ َصرل املعٗد 

املًهٞ يًجكاؾ١ األَاشٜػ١ٝ؟ ٌٖ ضٓسصد ػسبت٘، ٚمنٓش٘ اإلَهاْٝات ايالش١َ، ْٚكٟٛ أدا٤ٙ 

َٚٛقع٘ ايكاْْٛٞ أّ ضٓؿسغ٘ َٔ املٗاّ اييت نإ ٜططًع بٗا ٚلعٌ َٓ٘ َؤضط١ 

يًدٜهٛز ٜتشهِ ؾٝٗا ز٥ٝظ سه١َٛ يٝطت األَاشٜػ١ٝ َٔ أٚيٜٛات٘؟ ثِ نٝـ ضٝهٕٛ 

فًظ ايًػات ٚايجكاؾ١ املػسب١ٝ؟ َٚا ٖٞ املٗاّ اييت ضتؤٍٚ إيٝ٘؟ ٚنٝـ ضتهٕٛ ٚضع١ٝ 

املؤضطات ٚاملعاٖد ايع١ًُٝ اييت ضٝطُٗا؟ َٚا ٖٞ ٚايٛضع١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚاملٗاّ املٓٛط١ 

بهٌ ٚاسد٠ َٓٗا؟ ثِ َا َٛقع املعٗد املًهٞ، َس٠ أخس٣، يف نٌ ذيو؟ إٕ نٌ املؤغسات 

تؤند أْ٘ بدٕٚ ضػط غعيب ٚاشٕ ٚبدٕٚ تدخٌ ًَهٞ نُا ػسٟ ايعاد٠ ضٝهٕٛ َصرل 

 .ٖرا ايكإْٛ ٖٛ ايتكصِٜ، َٚع٘ ضتتكصّ األَاشٜػ١ٝ

َاٖٞ يف زأٜو اآليٝات ايك١ُٓٝ بسد االعتباز يًتازٜخ ٚاؿطاز٠ األَاشٜػٝتني يف ظٌ  :ع 

  ؟ اؿؿاظ ع٢ً ٚسد٠ اشل١ٜٛ املػسب١ٝ يف نٌ أبعادٖا اإلث١ٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايطٛضٝٛيٛد١ٝ

ال ٜتعًل األَس ٖٓا بآيٝات ؾكط يسد االعتباز، ٚيهٔ ٜتعًل أٜطّا بايُٓٛذز اجملتُعٞ  :ز 

ٌٖ ْسٜد فتُعّا سداثّٝا َٓؿتشّا ع٢ً ايتعدد ٜٚؿتدس عاضسٙ َٚاضٝ٘ . ايرٟ ْسٜدٙ

ٚخيطط يبٓا٤ َطتكبً٘؛ أّ أْٓا ْسٜد فتُعّا أسادّٜا نُا دأبٓا ْؿعٌ ذيو َٓر أنجس َٔ 

إٕ زد االعتباز يًتازٜخ ٚاؿطاز٠ األَاشٜػٝتني ٜتطًب أٚاّل إعاد٠ االعتباز إىل . مخطني ض١ٓ

ُٜعكٌ إٔ ْٓؿٞ . اؾػساؾٝا، ؾهٌ قازات ايعامل متتًو دػساؾّٝا سلاشلا إال إؾسٜكٝا إذ ال 



عٔ ٖرٙ املٓطك١، ْٚعتدلٖا نُا يٛ أْٗا دص٤ َٔ آضٝا  (ٚاألَاشٜػ١ٝ)اـاص١ٝ اإلؾسٜك١ٝ 

السعٛا َجاّل نٝـ ْتشدخ، يف إعالَٓا، عٔ ايػعٛب اإلؾسٜك١ٝ دٓٛب . َٚٔ تازخيٗا

َٛزٜطاْٝا ٚاؾصا٥س ٚيٝبٝا؛ إْٗا بايٓطب١ شلِ غعٛب إؾسٜك١ٝ تٓتُٞ إىل قاز٠ أخس٣ دْٚٓا؛ 

عًٝٓا، إذٕ، إٔ ْهٕٛ . ٚأَا مٔ ؾٓػهٌ دص٤ّا َٔ غعب آخس ٜكع يف قاز٠ بعٝد٠ عٓٗا

َستبطني بٗرٙ األزض اييت ْعٝؼ ؾٛقٗا ٚاييت أْتذٓا بؿطٌ َٛقعٗا ٖرٙ اشل١ٜٛ اييت 

إٕ ٚسد٠ اشل١ٜٛ . ْتشدخ عٓٗا، ٚيهٔ يف ْؿظ ايٛقت عًٝٓا إٔ ْهٕٛ َٓؿتشني ع٢ً غرلْا

ٚيهٔ . ال تعين بتاتّا إقصا٤ َهٕٛ أٚ قتً٘ نُا نإ ٜطًب ذيو بعض َجكؿٝٓا ايكَٛٝني

ٜعين إدَاز نٌ ٖرٙ املهْٛات بهٌ أبعادٖا يف املٓع١َٛ ايك١ُٝٝ اييت تعٝد إْتادٗا 

  .ٚؼٝٝٓٗا ٚتطٜٛسٖا َؤضطاُتٓا ايع١ًُٝ ٚاؾاَع١ٝ ٚايذلب١ٜٛ ٚاإلعال١َٝ ٚاإلداز١ٜ إخل

ٚأعتكد إٔ أٍٚ غ٤ٞ ميهٔ ايكٝاّ ب٘ يف ٖرا ايصدد ٖٛ إعاد٠ االعتباز، يف َٓاٖذٓا 

ايدزاض١ٝ، إىل تازخيٓا اؾُعٞ ٚإىل اؿطاز٠ األَاشٜػ١ٝ اييت متتد آلالف ايطٓني ع٢ً 

إذ نٝـ ميهٔ يٓا إٔ حيظ أبٓاؤْا باْتُا٥ِٗ إىل ٖرٙ اؿطاز٠ ٚإىل ٖرٙ . ٖرٙ األزض

ٌُّ ايهتب املدزض١ٝ ال تتشدخ عٔ ٖرا ايتازٜخ إال بٛصؿ٘ تازٜخ أداْب  اؾػساؾٝا ٚن

َٚطتعُسٜٔ ٚغصا٠؛ ؾٗٛ تازٜخ ؾٓٝكٝني ٚتازٜخ زَٚإ ْٚٚداٍ ٚتازٜخ ؾسْطٝني ٚإضبإ 

إذ ٜتِ . ٚأَا مٔ ؾال ٚدٛد يٓا إال بٛصؿٓا ضهاّْا أٚا٥ٌ، ثِ ال غ٤ٞ بعد ذيو. إخل

ايطهٛت عٔ ايتازٜخ ايكدِٜ ٚعٔ نٌ املطاُٖات اييت قدَٗا األَاشٜؼ يف كتًـ 

اجملاالت ايع١ًُٝ ٚاملعُاز١ٜ ٚايؿهس١ٜ ٚايطٝاض١ٝ، ٜٚتِ ايطهٛت عٔ املُايو األَاشٜػ١ٝ 

. قدميّا ٚسدٜجّا ُٚتكدّ نُا يٛ أْٗا عباز٠ عٔ فُٛع١ قبا٥ٌ َتدًؿ١ َٚتٓاسس٠ ؾُٝا بٝٓٗا

يف ايٛقت ايرٟ ٜتِ ؾٝ٘ ايسؾع َٔ غإٔ املطتعُسٜٔ ٚايتأنٝد ع٢ً أِْٗ ِٖ ٚسدِٖ َٔ 

ٚاألضٛأ يف نٌ ٖرا . َٝاَٚني” عبٝدّا“أٚ ” عُااّل“صٓع سطازتٓا ٚأْٓا مل ْهٔ عٓدِٖ إال 

ٖٛ إٔ ٖرٙ املٓاٖر عٓدَا ؼط َٔ ق١ُٝ األَاشٜؼ، ٚعدلِٖ َٔ ق١ُٝ نٌ املػازب١ 

ٚاملػازبٝني، ْساٖا إىل داْب ذيو ُتكدّ قسا٤ات َػسض١ ٚخاط١٦ عٔ بعض ايًشعات 

ايتازخي١ٝ ضٛا٤ يف عصس َا قبٌ اإلضالّ أٚ يف عصس ايؿتٛسات ٚايعصٛز ايٛضط٢ أٚ يف 

ٚأَا يف . ايعصس اؿدٜح َع تسنٝصٖا أنجس ع٢ً تازٜخ اؿسٚب ٚيٝظ ع٢ً تازٜخ ايطًِ

اؿاالت اييت تكدّ ؾٝٗا املساسٌ اؿطاز١ٜ األقدّ ؾإْٗا تتٛقـ عٓد بالد ايساؾدٜٔ ٚعٓد 

ُٚددت  املصسٜني ٚايصٝٓٝني ٚاشلٓٛد إخل دٕٚ إٔ تٓبظ به١ًُ ٚاسد٠ عٔ ايًك٢ اييت 



ٚيألضـ ؾإْ٘ عٓدَا . مبٓطك١ سلاٍ إؾسٜكٝا ٚاييت تؤند ع٢ً اؿطازات اييت َست َٔ ٖٓا

ْتأٌَ يف نٌ ٖرٙ املطاَني ضٓذد أْؿطٓا أَاّ َٓع١َٛ تع١ًُٝٝ ؽسز َٛاطٓني 

أٚ نُا ُقدّ )ٜعتصٕٚ بتٛازٜخ األداْب ٚاملطتعُسٜٔ، ٚحيتكسٕٚ تازخيِٗ ألْ٘ يف ْعسِٖ 

ُٜكدّ أٟ غ٤ٞ يإلْطا١ْٝ (شلِ  .تازٜخ ؾكرل مل 

يف إطاز إعاد٠ - يف ْعسْا–إٕ إعاد٠ االعتباز إىل املهٕٛ األَاشٜػٞ جيب إٔ ٜٓدزز 

االعتباز إىل ايهٝإ املػسبٞ يف نًٝت٘، ٚيٝظ إعاد٠ االعتباز إلث١ٝٓ يف َٛاد١ٗ إث١ٝٓ أخس٣ 

؛ ٖٚٛ َا ٜعين أْ٘ نُا إٔ ايعسب١ٝ بًػاتٗا (ٚإٕ نٓا ال ْعذلف باؿدٚد اإلث١ٝٓ باملػسب)

ٚثكاؾتٗا ٚتازخيٗا دص٤ َٔ سطاز٠ األَاشٜؼ جيب إٔ ْكدّ األَاشٜػ١ٝ بًػاتٗا ٚثكاؾتٗا 

ٜٚبدٚ يٞ إٔ اـطاب املًهٞ ايرٟ أند ؾٝ٘ . ٚتازخيٗا بٛصؿٗا دص٤ َٔ سطاز٠ ايعسبٞ

ع٢ً َبدأ نٕٛ األَاشٜػ١ٝ ًَو يهٌ املػازب١ ٖٛ َا ضٝكـ يف ٚد٘ أٟ ْٛع َٔ املرٖب١ 

ٖٚٛ َا ضٝؤضظ يجكاؾ١ ددٜد٠ قا١ُ٥ ع٢ً . اإلت١ٝٓ نٝؿُا نإ ْٛعٗا عسب١ّٝ أٚ أَاشٜػ١ٝ

  .اضتطُاز نٌ قُٝٓا ايسَص١ٜ اؿطاز١ٜ ٚعدلٖا ٖٜٛتٓا املػسب١ٝ املتعدد٠

نٝـ تٓعسإىل َطتكبٌ املهٕٛ األَاشٜػٞ ع٢ً َطت٣ٛ دٍٚ سلاٍ إؾسٜكٝا أال تٗدد  :ع 

بعض دعٛات اإلْؿصاٍ اييت ػٗسبٗا بعض ٖٝآت اجملتُع املدْٞ األَاشٜػٞ ايكاط١ٓ يف 

 أٚزٚبا إىل تٗدٜد اإلضتكساز ٚإىل املصٜد َٔ اإلْؿذازات يف ٖرٙ ايدٍٚ؟

ؾهٌ َا ٖٓاى . أٚاّل أْا مل أزلع أبدّا بأٟ دع٠ٛ اْؿصاي١ٝ ال يف املػسب ٚال يف أٚزٚبا :ز 

إٔ غبابّا أَاشٜؼ جيتُعٕٛ ضٛا٤ يف املػسب أٚ يف خازز املػسب بعطِٗ ٜتشدخ عٔ 

ضسٚز٠ ايتدبرل ايجكايف ٚايًطاْٞ يف إطاز اؾ١ٜٛٗ املٛضع١ نُا تسٜد إٔ تطسسٗا ب٘ ايدٚي١ 

أٚ يف إطاز سهِ ذاتٞ تعتدلٙ َٓاضبّا إلعاد٠ ايٓعس يف نٝؿ١ٝ تطٝرل غؤؤْٓا ايجكاؾ١ٝ 

ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ إخل ع٢ً غساز َا ٖٛ َٛدٛد َجاّل يف إضباْٝا َع ايهطالٕ 

بصٝػ١ أخس٣ إٕ . ٚايباضو إخل أٚ ع٢ً غساز َا ٖٛ َٛدٛد يف بًذٝها ٚضٜٛطسا إخل

ٖؤال٤ ايػباب ٜطسسٕٛ ايكط١ٝ األَاشٜػ١ٝ يف إطاز ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ، ٚيريو تساِٖ َٔ أنجس 

أضـ إىل ٖرا إٔ ٖؤال٤ ايػباب . ايٓاع اْتكادّا يألطسٚس١ االْؿصاي١ٝ يف ايصشسا٤ املػسب١ٝ

 ٖٚٛ َا مل تكدز عًٝ٘ ايهجرل َٔ –َٚعِٗ اؿسن١ ايجكاؾ١ٝ األَاشٜػ١ٝ عَُّٛا متهٓٛا 

َٔ إٔ ٜكٓعٛا نٌ اؿسنات - األسصاب املػسب١ٝ ٚايٓػطا٤ ٚايؿاعًني يف اجملتُع املػسبٞ

ٖرا َا ؾعًت٘ َجاّل َع . األَاشٜػ١ٝ يف سلاٍ إؾسٜكٝا ٚايػتات بايطسح ايٛسدٟٚ املػسبٞ



اؿسن١ األَاشٜػ١ٝ يف دصز ايهٓازٟ ٖٚرا َا ؾعًت٘ َع اؿسن١ األَاشٜػ١ٝ يف نٌ َٔ اؾصا٥س 

ٚإْٞ ألؼد٣ أٟ . إٕ ايرٜٔ ٜتُٕٗٛ اؿسن١ األَاشٜػ١ٝ باالْؿصاٍ ْعسؾِٗ دٝدّا. ٚيٝبٝا

ٚاسد َِٓٗ إٔ ٜأتٞ بٓص، بٝاّْا نإ أٚ بالغّا أٚ قسازّا تعًٔ ؾٝ٘ مجع١ٝ أَاشٜػ١ٝ أٚ 

ٚع٢ً ٖرا األضاع ؾإٕ نٌ . فًظ أَاشٜػٞ أٚ ؾٝدٜساي١ٝ أَاشٜػ١ٝ عٔ َٛقـ اْؿصايٞ

ُٜكاّ ع٢ً أضظ ٚط١ٝٓ؛ ؾٗٓاى  ُٜكاّ اآلٕ يف فاٍ ايًػ١ ٚايجكاؾ١ األَاشٜػ١ٝ  ايعٌُ ايرٟ 

َعرل٠ أَاشٜػ١ٝ ع٢ً أضاع ٚطين، ٖٚٓاى عٌُ أنادميٞ ٜكّٛ ب٘ املعٗد ٜكّٛ ع٢ً 

أضاع ٚطين، نُا إٔ نٌ اؾُعٝات ايجكاؾ١ٝ األَاشٜػ١ٝ داخٌ املػسب ٚخازد٘ تعٌُ يف 

إٕ عًٝٓا إٔ ْتدًص َٔ تًو اآلثاز املدَس٠ اييت . إطاز ثكاؾ١ ٚط١ٝٓ ١ٜٖٛٚ ٚط١ٝٓ داَع١

؛ ؾِٗ َٔ خًكٛٙ، ”ايعٗرل ايدلبسٟ”نسضٗا ٚطٓٝٛ ايعسٚب١ غًكِٗ ألضطٛز٠ َا أزلٛٙ بـ

ِٖٚ َٔ آَٔ ب٘ ٚصدق٘، ِٖٚ َٔ قسزٙ يف املٓاٖر ايدزاض١ٝ يهٞ ٜكدَٛا األَاشٜؼ نُا يٛ 

ٚيريو يٓهٔ . أِْٗ اْؿصايٝني ٜٚكدَٛا ٚطٓٝٞ ايعسٚب١ بٛصؿِٗ ِٖ ٚسدِٖ ايتٛسٝدٜني

ُٜعط٢ يهٌ : صاقني َع أْؿطٓا إٕ ايرٟ ٜٗدد االضتكساز ٜٚؤدٟ إىل االْؿذازات يٝظ إٔ 

ٚايتُٗٝؼ ٚاإلقصا٤ ” اؿهس٠”إٕ ايرٟ ٜؤدٟ إىل االْؿذازات ٖٛ ايعًِ ٚ. ذٟ سل سك٘

 .ٚاؿط َٔ اإلْطإ بطبب ايًٕٛ أٚ ايًػ١ أٚ ايدٜٔ أٚ ايجكاؾ١ أٚ غرلٙ

 تٝؿٝٓاؽ ضُٔ اـطٛط املعتُد٠ عاملٝا مما 8ٚضعت َٝهسٚضٛؾت ٜٚٓدٚٚش :ع 

ضُٝهٔ ايذلاخ ٚاؿطاز٠ ٚايجكاؾ١ ٚاألدب األَاشٜػٞ َٔ أدٚات املعًَٛات١ٝ ٚايسق١ُٝ 

أال ميهٔ اؿدٜح ايّٝٛ عٔ بدا١ٜ  . (إْذلْت)ٚايٓػس اإليهذلْٚٞ ع٢ً أٚضع ْطام غبهٞ 

 إْػطاز يف َهْٛات اشل١ٜٛ املػسب١ٝ إىل َهْٛني َطتكًني أسدُٖا عٔ اآلخس؟؟

ٌٖ ٜعين ٖرا إٔ تُٗٝؼ األَاشٜػ١ٝ ٚتؿكرلٖا ٚإقصا٤ٖا ضٝؤدٟ بايطسٚز٠ إىل ؼٝٝد  :ز 

ٖرا االْػطاز، أّ أْ٘ قد ٜؤدٟ إىل عهظ ذيو متاَّا نُا عًُتٓا ايهجرل َٔ ايتذازب يف 

مل حيًُٛا أبدّا -  إذا عدْا إىل تازخيٓا ايطٌٜٛ–إٕ األَاشٜؼ . يٓهٔ ٚاضشني. ايعامل

نُا إٔ ايػعب . ايطالح ضد غعب يهِْٛٗ خيتًؿٕٛ َعِٗ عسقّٝا أٚ إتّٓٝا أٚ ثكاؾٝا

يٓكسأ ايتازٜخ . األَاشٜػٞ مل ٜؤضظ أبدّا ط١ًٝ تازخي٘ أٟ دٚي١ ع٢ً أضظ عسق١ٝ أٚ ق١َٝٛ

ٚيهٔ ؾكط ألٕ ايكِٝ . ٖٚرا يٝظ ألْ٘ مل ِٜٛدد ايػسٚط اإلٜدٜٛيٛد١ٝ يؿعٌ ذيو. دٝدّا

األَاشٜػ١ٝ مل ٚال تَٛٔ بايعسق١ٝ؛ ؾٗٞ مل تؤضظ أبدّا يػذسات األْطاب ٚمل تؿتدس أبدّا 

يكد ظٌ . يالضتٝال٤ ع٢ً ايطًط١” ايٓك١ٝ“ٚمل تدع االْتُا٤ إىل األزَٚات ايعسق١ٝ . بايدّ



ٖرا ايػعب ٜعتدل ْؿط٘ نهٌ ايػعٛب يٝظ ؾِٝٗ غسؾا٤ ػسٟ يف عسٚقِٗ دَا٤ 

 املطت٣ٛ ايجكايف،  يهٔ ع٢ً. َكدض١، ٚاآلخسٕٚ نًِٗ ػسٟ يف دَا٥ِٗ ايدَا٤ املدْط١

إٔ األَاشٜػ١ٝ ال ميهٔ شلا إٔ  (أٚ ايٓدب ؾِٝٗ)ٖٚرا ٚعٞ عصسٟ ددٜد، السغ األَاشٜؼ 

تطتُس يف اؿٝا٠ ٚال إٔ تتطٛز ٚتططًع بأدٚازٖا اييت ناْت تططًع بٗا يف ايكدِٜ إذا مل 

تصطٓع شلا نُا ايعسب١ٝ ٚايؿسْط١ٝ ٚايجكاؾات األخس٣ ايٛضا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿدٜج١ ٚاييت 

ؾإذا ناْت ايًػ١ األَاشٜػ١ٝ ٚثكاؾتٗا قد تعاٜػت يكسٕٚ ط١ًٜٛ َع . 8َٔ بٝٓٗا ايٜٛٓداٚش 

ايعسب١ٝ، ٚناْت األغًب١ٝ يف ذيو ايصَٔ أغًب١ٝ أَاشٜػ١ٝ، ٚمل ٜطذٌ ايتازٜخ أٟ اْػطاز 

يف اشل١ٜٛ املػسب١ٝ ٚال املػازب١ٝ، بٌ ٚمل ٜكع أٟ صساع بني املػازب١ ع٢ً أضظ عسق١ٝ أٚ 

إت١ٝٓ إال َا تعًل بايصساعات سٍٛ املساعٞ أٚ سٍٛ َصادز ايعٝؼ أٚ سٍٛ ايطًط١، 

ؾهٝـ ميهٔ إٔ ْطسح ٖرا ايٓٛع َٔ األض١ً٦؟ إٕ اْتػاز األَاشٜػ١ٝ جيب إٔ ٜهٕٛ َبعح 

اؾتداز يهٌ املػازب١ ألْٗا عُل اشل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ، ٚإٕ اْتػاز ايعسب١ٝ جيب إٔ ٜهٕٛ أٜطّا 

َٚٔ ٜؿتدس بٓصؿ٘ ٚحيتكس . َبعح اؾتداز يهٌ املػازب١ ألْٗا ايعُل املكابٌ شلرٙ اشل١ٜٛ

 .ْصؿ٘ اآلخس، ؾإْ٘ ال ميهٔ يٓا إال إٔ ْطًب ي٘ ايػؿا٤ ايعادٌ َٔ ٚعٝ٘ ايٛطين املػًٍٛ

ع٢ً املطت٣ٛ اإلعالَٞ ايٛزقٞ ٚايطُعٞ ايبصسٟ نٝـ تكُٕٝٛ ايتذسب١ اؿاي١ٝ  :ع 

 َٚا ٖٞ َكذلساتو يًٓٗٛض إعالَٝا باملهٕٛ األَاشٜػٞ ؟

ٖٚٞ بداٜات ٚإٕ نٓا . إٕ ايتذسب١ اإلعال١َٝ اؿاي١ٝ َا تصاٍ يف بداٜاتٗا األٚىل املتعجس٠ :ز 

ْكُٝٗا إجيابّٝا إال أْٗا ؼتاز إىل ايهجرل َٔ اؾٗد يهٞ تٓٗض ع٢ً زدًٝٗا ٚتٓطًل 

ٚإٕ أٍٚ غ٤ٞ ميهٔ إٔ ْجرلٙ يف ٖرا ايصدد ٖٛ إٔ ٖٓاى متٝٝصّا إعالَّٝا ضد . َطسع١

ٚنٌ ايتذازب اإلعال١َٝ ايٛزق١ٝ اييت تأضطت يف ايطٓٛات األخرل٠ تعٝؼ أش١َ . األَاشٜػ١ٝ

ٖٚهرا تٛقؿت أغًب ٖرٙ ايتذازب اييت تصٌ إىل . ساد٠ ْتٝذ١ يعدّ أخر ايدٚي١ بٝدٖا

اييت ناْت تصدز َٔ َد١ٜٓ ” تاٜٚصا“ ػازب، ٚنإ آخسٖا ػسب١ دسٜد٠ 08سٛايٞ 

ٚأَا بايٓطب١ يًتذسب١ ايٛسٝد٠ املتبك١ٝ، ٖٚٞ دسٜد٠ . ايٓاظٛز، ٚاييت تٛقؿت ايط١ٓ املاض١ٝ

، ؾإْٗا َاشايت إىل ايّٝٛ تٓاضٌ ٚتتشٌُ نٌ األعبا٤ ٚسدٖا، إىل ايدزد١ ”ايعامل األَاشٜػٞ“

اييت أصبح ؾٝٗا أصشابٗا ٜصسؾٕٛ َٔ دٝٛبِٗ عًٝٗا، يف ايٛقت ايرٟ لد ؾٝ٘ صشؿّا 

بايؿسْط١ٝ ٚايعسب١ٝ تأخر ايدٚي١ بٝد أصشابٗا ٚذيو بايسغِ َٔ إٔ بعطٗا ال ٜعٝؼ أٟ 

ٚأَا ؾُٝا ٜتعًل باإلعالّ ايطُعٞ ايبصسٟ، ؾإٕ ايتُٝٝص ال ٜتذ٢ً ؾكط يف نٕٛ . أش١َ



اإلذاعات ٚايكٓٛات ٜكتصس بجٗا ع٢ً ضاعات قدد٠ ٚق١ًًٝ خالٍ ايّٝٛ ٚال تػطٞ نٌ 

زبٛع ايٛطٔ ٚال ُتكدّ شلا ايٛضا٥ٌ ٚاإلَهاْٝات ايًٛدٝطتٝه١ٝ ٚاملاي١ٝ ايك١ُٓٝ بتطٜٛس 

أدا٥ٗا بٌ أٜطّا يف نٕٛ صشؿٝٝٗا ٚاملػتػًني ؾٝٗا ٜتعسضٕٛ إلقصا٤ ٚتُٗٝؼ ٚاضشني 

سُٝٓا ٜتعًل األَس َجاّل بايتهٜٛٔ ايرٟ ٜطتؿٝد َٓ٘ شَالؤِٖ بايًػات األخس٣ دِْٚٗ؛ نُا 

ُٜطتبعدٕٚ بػهٌ َؿطٛح َٔ نٌ ايتػطٝات ذات األ١ُٖٝ ايٛط١ٝٓ أٚ ايدٚي١ٝ  أِْٗ 

مما حيص يف . نتػط١ٝ األْػط١ املًه١ٝ بػهٌ َباغس أٚ تػط١ٝ أْػط١ خازز ايٛطٔ

أْؿطِٗ ٜٚؤثس ع٢ً َعٜٓٛاتِٗ ٜٚعتدلٕٚ أْؿطِٗ اؿًك١ األضعـ يف اؾطِ اإلعالَٞ 

 .نً٘

. ايعداي١ ٚاملطاٚا٠: ٚيريو ؾإٕ املكذلح ايٛسٝد ايرٟ ميهٔ إٔ أتكدّ ب٘ يف ٖرا اإلطاز ٖٛ

ؾهًُا بكٞ املطؤٚيٕٛ ميٝصٕٚ بني َهْٛاتٓا ايًػ١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاؿطاز١ٜ ٚعِبسٖا ميٝصٕٚ 

بني أبٓا٤ ايبًد ايٛاسد ؾإْٓا ئ ْهٕٛ ؾكط بعٝدٜٔ عٔ منٛذز اجملتُع ايعادٍ ٚاؿداثٞ 

ٚاملتطأَ ايرٟ ْسٜدٙ، ٚيهٔ ْهٕٛ منأضظ دادٜٔ يتُٝٝص ع٢ً أضاع ايًػ١ ٤ْٞٗٚ 

ايذلب١ ايؿاضد٠ يريو االْػطاز امُلَتشّدخ عٓ٘، ٚايرٟ مل ٜعػ٘ بًدْا أبدّا يف تازخي٘ 

   .ايطٌٜٛ

خاص مبذ١ً إؼاد نتاب اإلْذلْت املػازب١ 
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ما حتتاجى هذي الجقافة اآلن هٌ أن تٌاصل مساراتوا 

 . جنبا إىل جنب مع باقُ مكٌنات الجقافة املغزبَة اإلبداعَة

  

 إدرٍس علٌش شاعزًصحفُ منشط بزنامج ثقايف بزادٌٍكاب

يف صأٜهِ نٝف تكِٝ َا حتكل يف املػضب َٔ َٓذظات رعتٛص١ٜ ٚعٝاع١ٝ  :ؼ 

.. ٚسكٛق١ٝ يًُهٕٛ األَاطٜػٞ َكاص١ْ َع ٚضع٘ يف باقٞ ايزٍٚ ايعضب١ٝ األَاطٜػ١ٝ األخض٣

 ؟

أنجض َٔ -اعرتف يًشضن١ االَاطٜػ١ٝ املػضب١ٝ بكٛتٗا يف ايصُٛر ع٢ً َزاص ايغٓٛات :ز 

- أصبع١ عكٛر َٔ ايٓطاٍ ايجكايف يعب فٝ٘ ايٝغاص بهٌ َهْٛات٘ رٚصا أعاعٝا ًَُٚٗا

 يتشكٝل األٖزاف   يػ١ ٚثكاف١ ،ٚجتاٚط ايصعاب ٚارتالف يًٓٗٛض باذتكٌ االَاطٜػٞ

ق٠ٛ ٖشٙ اذتضن١ يف صٖاْٗا ع٢ً ايبعز ايجكايف َهٓت ٖشا ايٓغٝر َٔ إٔ . املٓؾٛر٠

 تغِٗ ٚبػظاص٠ يف اإلَهاْٝات اهلا١ً٥ اييت ختظْٗا  جيعٌ َٔ ٖشٙ ايجكاف١ ق٠ٛ اقرتاس١ٝ

 .ثكاف١ ايتعزر ٚايتٓٛع ٚاالختالف بعٝزا عٔ نٌ أؽهاٍ ٚ ايتعصب ٚايػًٛ ٚايؾٛف١ٝٓٝ



 يف بٓٛر ايزعتٛص املػضبٞ   تٓظًٜٗا ٖشا اإلصضاص املٓتر َهٓٗا َٔ إٔ تهٕٛ ع٢ً دزٍٚ

 .ادتزٜز ٚاالعرتاف بٗا ثكاف١ ٚيػ١

َا ٖٞ يف صأٜو اآليٝات ايك١ُٓٝ بضر اإلعتباص يًتاصٜخ ٚاذتطاص٠ األَاطٜػٝتني يف ظٌ  :ؼ 

  ؟ ..اذتفاظ ع٢ً ٚسز٠ اهل١ٜٛ املػضب١ٝ يف نٌ أبعارٖا اإلث١ٝٓ ٚايجكاف١ٝ ٚايغٛعٝٛيٛد١ٝ

عزا اذتٛاص ٚارتًل ٚاإلبزاع َٚز دغٛص ايتٛاصٌ ٚاسرتاّ ايضأٟ ٚايضأٟ األخض ٚإقضاص  :ز 

. ال اعتكز بٛدٛر آيٝات أخض٣ َتذزر٠ ٚخالق١. ثكاف١ االعرتاف بضَٛط ٖشٙ ايجكاف١ 

االَاطٜػ١ٝ يػ١ ٚثكاف١ يٝغت ١ٜٖٛ َفكٛر٠ حنتاز العتعارتٗا إْٗا َهٕٛ أعاعٞ َِٗ 

ًَِٚٗ يعُّٛ ايؾعب املػضبٞ ظٌ صاعدا يكضٕٚ ،َٚا حتتاد٘ ٖشٙ ايجكاف١ اآلٕ ٖٛ إٔ 

 . دٓبا إىل دٓب َع باقٞ َهْٛات ايجكاف١ املػضب١ٝ تٛاصٌ َغاصاتٗا اإلبزاع١ٝ

نٝف تٓعض إىل َغتكبٌ املهٕٛ األَاطٜػٞ ع٢ً َغت٣ٛ رٍٚ مشاٍ إفضٜكٝا أال  :ؼ 

تٗزر بعض رعٛات اإلْفصاٍ اييت جتضبٗا بعض ٖٝآت اجملتُع املزْٞ األَاطٜػٞ ايكاط١ٓ 

 ؟.. يف أٚصٚبا إىل تٗزٜز اإلعتكضاص ٚ ٚإىل املظٜز َٔ اإلْفذاصات يف ٖشٙ ايزٍٚ

 اصتباطا عطٜٛا ٚدزيٝا يف دٖٛضٖا اذتٞ يف نٝف١ٝ  يف اعتكارٟ املغأي١ َضتبط١ :ز 

تزبري ثكاف١ ايتعزر ٚايتٓٛع ٚاالختالف فٗشٙ ايجكاف١ ٖٞ ادتغض ايهفٌٝ يتذاٚط أعطاب 

 .ٚفداذ ايعٓف ٚاذتضب األ١ًٖٝ ٚايطا٥ف١ٝ

 تٝفٝٓاغ ضُٔ ارتطٛط املعتُز٠ عاملٝا مما 8ٚضعت َٝهضٚعٛفت ٜٚٓزٚٚط :ؼ 

عُٝهٔ ايرتاخ ٚاذتطاص٠ ٚايجكاف١ ٚاألرب األَاطٜػٞ َٔ أرٚات املعًَٛات١ٝ ٚايضق١ُٝ 

أال ميهٔ اذتزٜح ايّٝٛ عٔ بزا١ٜ  . (إْرتْت)ٚايٓؾض اإليهرتْٚٞ ع٢ً أٚعع ْطام ؽبهٞ 

 ؟؟..إْؾطاص يف َهْٛات اهل١ٜٛ املػضب١ٝ إىل َهْٛني َغتكًني أسزُٖا عٔ اآلخض

  ال أعتكز سيو ٚبايعهػ فٗشا املعط٢ ايتكين ٚايفين ايضقُٞ ٖٛ إضاف١ ْٛع١ٝ :ز 

عٝعٌُ يف املغتكبٌ ع٢ً عع١ ايتٛاصٌ ٚايشٜٛع ٚاالْتؾاص هلشٙ ايجكاف١،ع٢ً األقٌ يف 

بزاٜت٘ بني املهْٛات ايٓاطك١ بٗشٙ ايًػ١،ْاٖٝو ع٢ً إٔ َؤعغ١ َٝهضٚعٛفت ٖٚٞ َٔ 

ايؾضنات ايعُالق١ ٚ َضن١ َغذ١ً تعٌُ بهٌ َا أٚتٝت َٔ إَهاْٝات اعرتاتٝذٝتٗا 

 . بايتأنٝز عٝزص عًٝٗا أصباسا نبري٠ يتٛعٝع عٛقٗا ٖٚٛ عٛم

 ٚاعتعاصات٘ ٚال  ال خٛف ع٢ً ايجكاف١ املػضب١ٝ َٔ االْؾطاص،إْٗا ثكاف١ حت٢ٝ بايتعزر

  . ٚاملهْٛات األخض تغتهني َطًكا ألسار١ٜ ايٛاسز ايشٟ ًٜػٞ ٜٚكصٞ املهٕٛ



ع٢ً املغت٣ٛ اإلعالَٞ ايٛصقٞ ٚايغُعٞ ايبصضٟ نٝف تكِٝ ايتذضب١ اذتاي١ٝ ٚ َا  :ؼ 

 ؟.. ٖٞ َكرتساتو يًٓٗٛض إعالَٝا باملهٕٛ األَاطٜػٞ

متتًو اذتضن١ االَاطٜػ١ٝ املػضب١ٝ باعتباصٖا سضن١ رٜٓا١َٝ عا١ًَ ٚفعاي١ قزص٠ خالق١  :ز 

يتعهػ ايصٛص٠ املؾٗز١ٜ اييت تضعخ تكايٝز ثكاف١ ايتعزر ٚايتٓٛع ٚاالختالف،ٚرا٥ُا 

اعتٓارا يًرتنٝب١ االدتُاع١ٝ املػضب١ٝ يتذاٚط نٌ أؽهاٍ ارتالف يتعٗض ٖشٙ ايجكاف١ بصٛص٠ 

اعتكز داطَا اْ٘ بفعٌ ٚق٠ٛ خًل َظٜز َٔ صٚح املبارصات ارتالق١ .سطاص١ٜ نُا تًٝل بٗا

 ٚايصٛص٠ ٚثكافات ايًباؼ ٚايطبخ ٚاىل  يف ايغُٝٓا ٚاملغضح ٚايغضر ٚايؾعض ٚايتؾهٌٝ

 ٚنٌ أؽهاٍ ايتعبري ايفين ٚاإلبزاعٞ، ٚيف ٚعا٥ٌ  نٌ عًٛنٝات اإلْغإ االَاطٜػٞ

 ايعٝز٠ ٚاملتعزر٠ صق١ُٝ ناْت َهتٛب١ أٚ َغُٛع١  اإلعالّ ٚٚعا٥ط٘ ايتكًٝز١ٜ ٚاذتزٜج١

 ٚايهف١ًٝ بإ تتطٛص ٖشٙ ايجكاف١ يتغاِٖ يف إثضا٤ ٚإغٓا٤ ايجكاف١  أٚ َض١ٝ٥ ٚسزٖا ايكارص٠

ٚيٝػ ٖٓاى ٚصف١ داٖظ٠ يهٔ صٚح املبارص٠ ٖٞ األعاؼ يٝٛاصٌ ٖشا ايضٖإ .املػضب١ٝ

 .سطٛصٙ ايفاعٌ ٚايٛاطٕ

خاص مبذ١ً إحتار نتاب اإلْرتْت املػاصب١ 
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 لسياسي والثقايف يف نقاش األمازيغيةا

  
 رمضان مصباح اإلدريسي

 :تٛط١٦

 ْكاـ ثضٟ، ٚسار أسٝاْا، سعٞ  ٚسزٖا ايقزؾ١ قارت اىل ٖشٙ املكاصب١ ايتش١ًًٝٝ ملناَني

 :َٝالر األ١َٝ األَاطٜػ١ٝ: ب٘ َٛمٛعٞ املٓؾٛص مبٛقع ٖغربٜػ ؼت عٓٛإ

http://hespress.com/writers/72877.html 

ٖٛ اختٝاص ٖشا - ٖٚٛ ٜؾهٌ ؾضٜل املًـ–نإ دٛابٞ ع٢ً َضاع١ً األعتاس عبزٙ سكٞ 

املٛمٛع بايشات ؛ٚقز ؾضمت٘ ،سغب قٓاعيت، رعرت٠ األَاطٜػ١ٝ ؛ٚملا تبني ي٘ أْين ْؾضت٘ 

 .عاٚر االتقاٍ بٞ َكرتسا َغا١ٖ ثا١ْٝ ٜؿضر بٗا املًـ

تضانِ - ٚقز ْاٖظت املا١٥ ٚايعؾضٜٔ اىل سز ايغاع١–ٖهشا بزا يٞ إٔ تعًٝكات ايكضا٤ 

خالفات ٚآصا٤ ال ٜقح إٔ تشٖب عز٣ ،ٚمٔ ْؤعػ يبزاٜات أَاطٜػ١ٝ ْضٜز هلا مجٝعا 

 .إٔ تجُض ٚمعا يػٜٛا ٚثكاؾٝا ٜضتاح ي٘ اؾُٝع ؛بأقٌ األخطا٤ ٚأبغط ايتهًؿ١

 :عٓؿٛإ ايٓكاـ

http://hespress.com/writers/72877.html


أعذٌ، بز٤ا ،اصتٝاسٞ ملا أبإ عٓ٘ ايكضا٤ َٔ تتبع ٚس١ٜٛٝ ،يف ْكاـ ٚاعع مل تعز 

 .ؼع٢ ب٘ غري َكابالت أعٛر األطًػ؛سني ٜتُِ ايهالّ َا عذظت عٓ٘ األقزاّ

 َٔ ايزاخٌ اـاصز ،مما ي٘ راليت٘ يف َا خيك  اتغعت خاصط١ ايٓكاـ مبغا١ُٖ قضا٤

االٖتُاّ ايعاّ بايغٝاع١ ايًػ١ٜٛ يًبالر ؛ نُا استز ايتزاؾع بني ايؿضقا٤ ،ِٖٚ ٜٓتقضٕٚ 

هلشا ايتٝاص أٚ ساى ؛مما ٜعين إٔ اْتعاص ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ايشٟ ْك عًٝ٘ ايزعتٛص 

،ٚاقرتاب عاع١ اؿغِ ،أثضا نجريا ع٢ً أعقاب ايكضا٤ ؛ست٢ غزا نٌ قضٜل ال ُٜٗ٘ إٔ 

ال ِٜٗ إٔ تهٕٛ . ٜغتُع يضأٟ َعاصم٘ دٝزا؛ قبٌ إٔ ٜعًٞ فٛت٘ مُٔ َؾاٜعٝ٘

 َقٝبا ،املِٗ أْت َع َٔ؟

يٝغت هلا َقزاق١ٝ َٓٗذ١ٝ أنارمي١ٝ ؛يهٓٗا ، ٚيٛ ،فشٝح َا ٖٞ اال ع١ٓٝ عؾٛا١ٝ٥ 

تؿضض االعت٦ٓاؼ بآصا٥ٗا ؛نُا تشنض نٌ َغؤٍٚ َعين ،ٚباعتباص عزرٖا، بٛمعٗا ٖشا

بٓكاـ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ، أْ٘ إطا٤ قن١ٝ ؽا٥ه١ ٜٓتعض اؾُٝع نٝـ عٝتِ ايبح ؾٝٗا 

 .،تؿعٝال يًُكتن٢ ايزعتٛصٟ

يف ايٓغر ع٢ً َٓٛاٍ عبل - تبغٝطا يًُغأي١- عٝذاْب ايقٛاب نجريا نٌ َٔ ٜؿهض 

؛ٚاألخش مبٓطًكات مت إصعاؤٖا قبٌ ايزعتٛص اؾزٜز ،ٚست٢ قبٌ اؿضاى اجملتُعٞ ايشٟ 

 .اقتناٙ

  
 املغت٣ٛ ايعاّ: ايتباؼ ايجكايف بايغٝاعٞ

ٚاملؿضم، ٜربط يف ايٓكاـ أنجض َٔ ايًػٟٛ ،ال أرصٟ َا ايشٟ دعٌ ايغٝاعٞ املتٛتض

املؿضٚض يف ْكاـ يػٟٛ إٔ حينض اهلِ ايجكايف؛ .ايجكايف،بٌ نار ٜػطٞ عًٝ٘ ن١ًٝ

 يتعاٌَ  إصعا٤ إعرتاتٝذ١ٝ: ٚسُٝٓا حينض ايٓكاـ ايغٝاعٞ حينض يف سزٚرٙ ايٛظٝؿ١ٝ 

 .ايزٚي١ َع املهٕٛ األَاطٜػٞ

ٚبهٌ َٛمٛع١ٝ، يف ْٛع األرا٠ ايهؿ١ًٝ ،برتٚ ٖٚز٤ٚ،َٓاقؾ١ ايجكايف تزؾع اىل ايبشح 

يف ٖشا املغت٣ٛ َٔ ايٓكاـ ؼنض ق٠ٛ اؿذر،ٜٚظٜح .بتشكٝل أِٖ ٚأؾنٌ تضانِ

 .املٓطل،ثِ ايتذضٜب ،إ اقتن٢ اؿاٍ، نٌ صأٟ خاط٧ أٚ قافض

ايٓكاـ ايغٝاعٞ يًُغأي١ ايًػ١ٜٛ،ٖٚٞ ثكاؾ١ٝ، ؼنض ؾٝ٘ ايعقب١ٝ ،ٚايشات١ٝ ايؿضر١ٜ 

 . ٚاؾُاع١ٝ، ع٢ً سغاب املٛمٛع١ٝ



يف ٖشا ايٓكاـ ،سٝح ؼنض املقاحل ايغٝاع١ٝ ايعا١َ املتعزر٠،ٚصمبا ست٢ املقاحل 

 .ايؿضر١ٜ ،تهجض اؾًب١ ٚتػطٞ ع٢ً نٌ صأٟ كايـ ،ٚيٛ نإ األؾنٌ ٚاألؾٝز

تعٛر غًب١ ايغٝاعٞ ،يف ايٓكاـ ايًػٟٛ األَاطٜػٞ اىل نٕٛ ايكن١ٝ األَاطٜػ١ٝ مل ٜٓعض 

إيٝٗا ع٢ً أْٗا ثكاؾ١ٝ باألعاؼ اال يف ايغٓني األخري٠؛بز٤ا َٔ خطاب أدزٜض ،ٚتأعٝػ 

 .املعٗز املًهٞ يًجكاؾ١ األَاطٜػ١ٝ

ٜكزّ ايعٗري ايرببضٟ ٖٓا نُٓٛسز يتغٝٝػ ايكن١ٝ بٗزف ايتشهِ أنجض يف املػاصب١ َٔ 

 . ايؿضٜكني ؛ٖٚشا َا اْتبٗت ايٝ٘ اؿضن١ ايٛط١ٝٓ ؛ٚقز ناْت أغًب قٛتٗا ايناصب١ أَاطٜػ١ٝ

” ايكضٕٚ املع١ًُ“ٜٚعٛر ايتغٝٝػ يف اؿكٝك١ اىل َا قبٌ ٖشا بكضٕٚ ،ٚفٛال ست٢ اىل 

 .‘غٛتٝٞ”ع٢ً سز عباص٠ املؤصذ

 ٚخقٛفٝات٘،ٚايػظا٠ ٜطٛعْٛ٘،ست٢  َٓش ٚع٢ األَاطٜؼ أْؿغِٗ نهٝإ ي٘ َكَٛات٘

 .متٛت عقبٝت٘ ٚال تكّٛ ي٘ رٚي١، َا إٔ َا إٔ خينعٛا أصم٘ يغًطاِْٗ

ٜغتج٢ٓ ايؿتح اإلعالَٞ إس صغِ إٔ األَاطٜؼ مل ٜٓعضٚا إيٝ٘ اال نػظٚ آخض،يف ايبزا١ٜ،ؾكز  

اْت٢ٗ بِٗ األَض اىل اعتٓام اإلعالّ ،ٚؼٌُ املغؤٚي١ٝ ايهرب٣ يف ْؾضٙ يف ؽب٘ 

 .اؾظٜض٠ األٜبري١ٜ،ٚايشٚر عٓ٘،ٖٓاى، قضْٚا بعز ايؿتح

. بٌ ٚتأعغت رٍٚ َػضب١ٝ اَاطٜػ١ٝ ،مل تهٔ ممه١ٓ ال َع ايؿٝٓٝكٝني ٚال َع ايضَٚإ

  .ٚمل جيز أبٓا٤ ايعضب ايؿاؼني غنام١ يف إٔ ٜؤٍٚ أَضِٖ ايزٚييت اىل أَاطٜؼ ٜزبضْٚ٘

األَاطٜػٞ ايعضبٞ، املتُٝظ عٔ األٚماع َع ايؿٝٓٝكٝني ،ٚيٛال ٖشا ايٛاقع ايعكزٟ ٚايجكايف

 ٚايضَٚإ ،ملا استنٓت ايكبا٥ٌ األَاطٜػ١ٝ رع٠ٛ املٛىل إرصٜػ األنرب ،ٚقز قزّ ايٝٗا

 .َغتنعؿا طضٜزا

عٓٓتعض ْتا٥ر ايبشح األنارميٞ يف املغتكبٌ، ست٢ ْعضف مل امُشًت ايجكاؾ١ 

األَاطٜػ١ٝ، ٚامقض ٚدٛرٖا يف األيغٔ ٚ األعضاف ايكب١ًٝ ٚؾًهًٛصٖا ؛بعٝزا عٔ يػ١ 

ايعًّٛ ايؾضع١ٝ ٚاآلراب ٚرٚاٜٚٔ ايغالطني،ست٢ ٚايزٍٚ أَاطٜػ١ٝ ،ًَٛنا ٚنتابا ٚؽعضا٤ 

ٚعغانض؟ أَض حيريْٞ نجريا ،خقٛفا ٚيًُٗزٟ ابٔ تَٛضت ،َؤعػ رٚي١ 

 ست٣ؿٞ َغاص ٖشٙ ايزٚي١  املٛسزٜٔ،نتابات ٚخطب أَاطٜػ١ٝ ،ظًت ٜت١ُٝ َٚٗذٛص٠

 . ايعع١ُٝ



ٚصمبا ،ٚقبٌ ٖشا بهجري اختاص طاصم بٔ طٜار األَاطٜػٞ أال ٜغتٓٗض ُِٖ دٝؾ٘ ايؿاتح 

طبعا إ فح . ٚ األدٝاٍ ؾهاْت خطبت٘ ايؾٗري٠ ايعابض٠ يًكضٕٚ،اال بايؿقش٢ ،أغًب٘ أَظٜؼ

 .أْ٘ أَاطٜػٞ ٚإٔ اـطب١ ي٘

رٕٚ إٔ ميٝظ أسز بني ،اْتٗت أط١َ ايعٗري ايرببضٟ اىل َا اْتٗت ايٝ٘ ،ٚاعتكٌ املػضب 

 .ايعضبٞ ٚاألَاطٜػٞ ألْ٘ يف ايٓٗا١ٜ ؾضح َػضبٞ:ايؿضسني 

عٓبزأ تعزار ايغٓني ايعذاف سُٝٓا عارت ايكن١ٝ اىل ايتغٝٝػ ٚأباْت ايزٚي١ املغتك١ً 

عٔ ؽضاع١ يف ايتعاٌَ َع املطايب األَاطٜػ١ٝ ؛رٕٚ َربص َعكٍٛ ملداٚؾٗا ؛عزا 

 .اإلعكاطات ايٓؿغ١ٝ يًشضب ايباصر٠ بني املعغهضٜٔ ايؾضقٞ ٚايػضبٞ

يعٌ املدظٕ صأ٣ يف َطايب ْؾطا٤ األَاطٜػٝني ،ٚقتٗا،َا جيعًٗا قضٜب١ َٔ طُٛسات 

 .ٜغاص َغٓٛر بارٜٛيٛد١ٝ أمم١ٝ ثٛص١ٜ

  َغت٣ٛ ايتعًٝكات :ايتباؼ ايجكايف بايغٝاعٞ

إماؾ١ إىل اـًؿ١ٝ ايتاصخي١ٝ اييت - ميتح ٖشا االيتباؼ ايشٟ عأقزّ بعض ايُٓاسز َٓ٘

َٔ ٚعٞ سزٜح دزا يعب بعض األنارميٝني ٚايٓؾطا٤ رٚصا نبريا يف - أؽضت إيٝٗا

 .تؾهً٘ ،بهٌ عٓؿٛاْ٘ إٕ مل أقٌ عٓؿ٘

صغِ اْتُا٤ بعض ٖؤال٤ األنارميٝني اىل املعٗز املًهٞ يًجكاؾ١ األَاطٜػ١ٝ، ؾإ ْؾاطِٗ  

 خقٛفا ٖٚٛ تابع –املهجـ خاصز ٖشا املعٗز ٖٛ املكقٛر ؛اس يٝػ يف قاْْٛ٘ األعاعٞ 

ٚاالدتٗار يف إظٗاصٖا مبعٗض ،َا ٜؿغض سز٠ ايتعاطٞ َع ايكن١ٝ - يًُؤعغ١ املًه١ٝ

 .ايكن١ٝ ايغٝاع١ٝ ايباسج١ رَٚا عٔ ايقزاّ

 نُا ٚصرت رٕٚ تقشٝح يػٟٛ: األَج١ً

 : عقب١ األَاطٜػ١ٝ :أٚال

 :نًٓا أَاطٜؼ َػاصب١ 1

 !يف املػضب ؟” عضب“ َٔ قاٍ يو بأْ٘ ٜٛدز …ظاْب سيو 

 .نٌ املػاصب١ أَاطٜؼ ٜا أخٞ

 ملاسا تقضٕٚ ع٢ً اعتباص أْؿغهِ أداْب يف بالر املػضب األَاطٜػ١ٝ؟؟

 ملاسا تضؾنٕٛ ايعٝؿ بغالّ يف املػضب األَاطٜػٞ؟

 ملاسا تضٜزٕٚ ؾضض ١ٜٖٛ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ع٢ً أٌٖ املػضب؟؟؟



 .ِٖ ايشٜٔ ٜؿضقْٛٓا. ايعضٚب١ ٚايغًؿ١ٝ ٚاإلعالَٕٝٛ خطض ع٢ً املػضب

 :قُز2

نرتت َكاالت اؿاقزٜٔ ٚ املتعقبني يًػ١ ايعضب١ٝ ٖزٙ األٜاّ ٚ مٔ مبكتن٢ تٓظٌٜ 

ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ يًػ١ االَاطٜػ١ٝ ايًػ١ ايضمس١ٝ ٚ ايًػ١ ايٛط١ٝٓ بٌ يػ١ ؽعٛب نٌ 

ايؾُاٍ االؾضٜكٞ عهػ ايعضب١ٝ اييت ٖٞ يػ١ ؾضمتٗا ايٓدب١ ايغٝاع١ٝ ع٢ً ايؾعب ٚ ال 

 .…اسز ٜغتعًُٗا يف ايتداطب ايؾؿٟٛ يف نٌ متاطغا

 :أَاطٜؼ3

je vous dit une chose l’arabe est une langue 
pour la prière pas plus pas moins, la preuve 

que tous les pays arabes même l’Arabie 
saoudite,étudier l’anglais et nord Afrique le 

français comme langue de science,. 

 :ؾنٌٝ ابضا4ِٖٝ

 ْتزنض اؿاد١ اىل َٝظا١ْٝ مد١ُ سني ٜتعًل األَض باالَاطٜػ١ٝ أَا ايًػات األخض٣ ؾال باؼ

ٖٞ املعتُز٠ يف  (ايعضب١ٝ)ٚأٚصرمت عباص٠ َٔ املٓطكٞ،ٚايزعتٛصٟ ،إٔ تهٕٛ ايًػ١ األّ

 تبين ٖشا ايتعضٜـ ٚطٓٝا

ايػ١ ايعضب١ٝ ٖٞ يػتو االّ اَا َالٜني َٔ االَاطٜؼ ؾًػتِٗ االّ ٖٞ االَاطٜػ١ٝ ٖٚشٙ 

دضمي١ يف سل ايؾعٛب العتالبٗا سكٛقٗا باعتكار ايبعض إ يػت٘ االّ ميهٔ تعُُٝٗا 

 .يتقبح يػ١ اَا يًذُٝع قغضا

 :بزٕٚ َشٖب5

يكز ار٣ تضعِٝ االَاطٜػ١ٝ يف ايزعتٛص بعز االعتؿتا٤ عًٝ٘ َٔ طضف ايؾعب املػضبٞ 

ٚاقضاصٙ باألغًب١ٝ اىل ٖٝذإ خؿاؾٝؿ ايعالّ ٚخضٚدٗا َٔ نٗٛؾٗا يظصع مسَٛٗا ْٚؾض 

 . اٚب٦تٗا ، ٚنجض ْعٝل ايػضبإ غنبا ٚسكزا ٚتٜٗٛال ٚنإ َقٝب١ قز سًت بٗشا ايبًز

 :أطًػ أَاطٜؼ6

تبشجٕٛ عٔ ..ٌٖ بغبب تضى ابٓا٥هِ ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚ تٛدِٗٗ يًػات اخض٣ ادٓب١ٝ 

عشز آخضٜٔ يالستٝاٍ عًِٝٗ؟؟يتشنرينِ يكز بزأت ايٓٗن١ االَاطٜػ١ٝ يف إالقالع ٚ 



محًتهِ ٖشٙ مز االَاطٜػ١ٝ َاٖٞ يف ايٛاقع إال رعا١ٜ فا١ْٝ يتٝؿٝٓاؽ ٚاإلقالع 

 !!!!!!!!!!!االَاطٜػٞ

 :قضا٠٤ يف ايتعًٝكات

صغِ إعضامٞ عٔ تعًٝكات فار١َ أدز ْؿغٞ ، ست٢ َٔ خالٍ ٖشٙ ايُٓاسز، يف را٥ض٠ 

يٝػ ايهاتب را٥ُا ألٕ بعض ايضرٚر ٚدٗت –ٚعٞ عٝاعٞ ؽكٞ؛ٚعٞ ال ٜض٣ يف اآلخض 

 .غري اؾشِٝ- يضرٚر أخض٣

يهٔ َٔ ٖشا اآلخض؟ َٔ قاٍ بإٔ ١ٜٖٛ املػاصب١ جيب إٔ تٓاقؿ َٔ دزٜز؟ َٔ أْغ٢ 

 ٖؤال٤ املٓزؾعني يف ايعُل ايجكايف

 ايشٟ ٜؾتػٌ َٔ أدً٘ ايزعتٛص ؛خقٛفا ؾقً٘ اـاَػ؟

- يػ١ ٚثكاؾ١–يعٌ ٖؤال٤ ال ٜعٕٛ عُل اـطاب ايزعتٛصٟ ،ٖٚٛ جيعٌ َٔ األَاطٜػ١ٝ 

 .ؽأْا ِٜٗ مجٝع املػاصب١

ؾهضٚا َعٓا يف .ال أسز ٜؾهو أٚ ٜعرتض ع٢ً أمس٢ قٛاْني ايبالر: َٔ ٜكٍٛ هلؤال٤

 أؾنٌ ايغبٌ يًتؿعٌٝ ؛بهٝؿ١ٝ َٛمٛع١ٝ ؟

أعٛر أليؿت االْتباٙ إىل إٔ بعض ايظعاَات األَاطٜػ١ٝ ،خقٛفا ايهتب١ َِٓٗ،ال 

ٜغتشنضٕٚ أِْٗ خياطبٕٛ َغتٜٛات َتعزر٠ ،ٚأِْٗ ال ٜإَٔٓٛ إٔ ٜغا٤ ؾُِٗٗ َٔ 

 طضف عا١َ ايكضا٤ ،ٚخقٛفا ايؾباب ؛مما ٜػشٟ ٖشٙ ايعقب١ٝ ايعُٝا٤

يف ايزؾاع عٔ قن١ٝ أقضٖا ايزعتٛص ٚاْت٢ٗ ايهالّ غقٛل َغت٣ٛ َٔ َغتٜٛاتٗا؛ 

 ..ٖٚٛ املغت٣ٛ ايشٟ ٜؾذع ع٢ً االعتجُاص يف ايعٓـ ٚايبػنا٤ ألْ٘ األعٌٗ

 :عقب١ ايعضب١ٝ:ثاْٝا

 : َػاصبٞ – 1

ٜزعٕٛ أِْٗ يف صس١ً د١ٜٛ عٝاس١ٝ اىل اعطٓبٍٛ ثِ ال ًٜبجٛا إٔ ٜتغًًٛا اىل 

بعنِٗ ٜكٍٛ إ ٚمعِٗ ٜهار مياثٌ . يًُؾاصن١ يف يكا٤ات ٜار ؾاؽِٝ* اعضا٥ٌٝ*

ْعريٙ ايٝٗٛرٟ، ؾُٝا ٜقزح أعتاس ايًػ١ األملا١ْٝ بايزاص ايبٝنا٤ َِٓٗ بإٔ ع٢ً املغؤٚيني 

َٔ تبك٢ َِٓٗ ٖٓا اَا . ايرتبٜٛني املػاصب١ ارصاز احملضق١ يف املكضاصات ايزصاع١ٝ املػضب١ٝ

ؾنٌ اصعاٍ ابٓت٘ ؿنٛص ْؿػ املٓتز٣ يهٔ املدقك يًٝاؾعني أٚ ْقب ْؿغ٘ َزاؾعا 

 .يف املػضب (مبؿَٗٛٗا ايقْٗٝٛٞ اينٝل)عٔ ايغا١َٝ 



2 – Marocain de Taounate 

ق٠ٛ املػاصب١ يف ٚسزتِٗ ٚقضاصِٖ ٚأعتكز بإٔ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ تزصى مضٚص٠ ايضدٛع اىل 

أَا ايشٜٔ يف قًٛبِٗ َضض َٔ األَاطٜؼ . املٓبع ايقايف يبزا١ٜ ايبٓا٤ ايقشٝح 

املتعقبني ، ؽاؾاِٖ اهلل، ؾِٗ ق١ً ال ٚطٕ هلا عرير اهلل نٝزِٖ يف مٛصِٖ إٕ عاداًل أّ 

 . آداًل

Marocain de Taounate3 

املتعقبٕٛ ايعًُإْٝٛ َٔ ايرببض ٜزصنٕٛ بإٔ يػ١ املدترب غري داٖظ٠، ٚال ميهٔ إٔ تهٕٛ 

نشيو، يهٔ صغِ ٖشا تضاِٖ ٜعارٕٚ ايعضب١ٝ يٝقضؾٛا األْعاص اىل ايؿضْغ١ٝ اييت ال خيؿٕٛ 

 .إٕ ٖزؾِٗ املؿنٛح ٖٛ خز١َ يػ١ أعٝارِٖ ايؿضْغٝني ٖٚشا ئ ٜهٕٛ. سبِٗ هلا

 : املػضبٞ ايعضبٞ ايكضؽٞ -4

اتضنِٗ ٜزصعٕٛ األَاطٜػ١ٝ بتٝؿٝٓاؽ ؾايعضب ئ ٜزصعٖٛا ٚئ ٜتٛسز األَاطٜؼ ألِْٗ 

قَٛٝات ٚقبا٥ٌ كتًؿ١ ٚهلِ يػات كتًؿ١ ٚال ٜتؿاُٖٕٛ اال بايزاصد١ ايعضب١ٝ نٛع١ًٝ 

 .ٚعٝط١ بِٝٓٗ

ٌٖ تعٔ إٔ صٜاؾ١ عٝتدًٕٛ عٔ يػتِٗ ٜٚتبٕٓٛ ايغٛع١ٝ؟ يٛ نإ سيو ممهٓا يٛدزت 

عٛاع١ ػاصا بايٓاظٛص ٚاؿغ١ُٝ نُجٌ باقٞ املزٕ، ٚيهِٓٗ ئ ٜغتطٝعٛا ايقُٛر 

 ..بايضٜـ ألٕ عًعِٗ عتبٛص َاراّ ايضٜؿٞ ٜؿنٌ ايتعاٌَ َع ايتادض ايضٜؿٞ عٛض اآلخض

ايٓدب١ ايضٜؿ١ٝ صاؾن١ يألَاطٜػ١ٝ نًػ١ أصار بٗا عٛاع١ ابتالع ١ٜٖٛ ٚيػ١ اآلخضٜٔ، ٚقز مت 

 ..اققا٤ األنارَٝني َٔ ايضٜـ َٔ املعٗز املًهٞ يألَاطٜػ١ٝ ٚعٝطض عًٝ٘ ايغٛعٕٝٛ

 : فٓٗادٞ ايجالثا٤ -5

 (٠٠٠طْات١، فٓٗاد١، املقاَز٠، ايظٚا١ٜٚ، ٚنتا١َ)األَاطٜؼ مل ٜهْٛٛا ؽعبًا أبزًا، ٚإمنا قبا٥ٌ 

 : ايضٜاسٞ -6

األٕ أعرتدع صؽزٙ ٖٚٝبت٘ ؾطٔ .املدظٕ تٛصط بعز إصتبان٘ ٚتكُٝ٘ اـاط٧ يألسزاخ

ؾطٔ أْ٘ َؾضٚعا .ؾطٔ أْٗا ؾكط ؽضَز٠ نُا ظٗض يف آخض ايتعاٖضات .يػًطت٘ ايتاصخي١ٝ

َؾضٚع مشٛيٞ هلا كًؿات ال ؼق٢ .عٝاعٝا مدُا جيض ايبالر إىل سضب ال َؿض َٓٗا 

 .ؾطٔ إٔ املطًب ايؾضعٞ ٖٛ ؾكط رصٜع١ ٚصا٥ٗا باب دِٗٓ.ٚال تعز

 :قضا٠٤ يف ايتعًٝكات



يف ٖشا املغت٣ٛ َٔ ايٓكاـ ،ايبعٝز نٌ ايبعز عٔ ايكقز َٔ املٛمٛع، ال ميهٔ إٔ 

ال ميهٔ إٔ ٜٛيز اإلققا٤ غري اإلققا٤،ٚتعُِٝ طالت ايبعض .ٜٓتر عٔ ايعٓـ غري ايعٓـ

 .ع٢ً ايهٌ

ٚايتٓهض يًكن١ٝ ايؿًغط١ٝٓٝ ،باعتباصٖا ؽأْا عضبٝا ، فضٜح مبٛاال٠ ايق١ْٝٛٝٗ  اتٗاّ

ٚإعالَٝا؛ٜٚتأعػ ٖشا ع٢ً تقضحيات غري َغؤٚي١ تقزص عٔ بعض غال٠ األَاطٜػ١ٝ 

،رٕٚ االْتباٙ اىل أْٗا تؾهٌ خطضا ،يٝػ ع٢ً ايكن١ٝ ايؿًغط١ٝٓٝ ،ٚيهٔ ع٢ً قن١ٝ 

 . األَاطٜػ١ٝ ساتٗا

 ٚنأْ٘ نٝز ٜغتٗزف اإلعالّ؛يف إغؿاٍ تاّ  ايٓعض إىل رؾاع األَاطٜػٝني عٔ قنٝتِٗ

يًشكا٥ل ايتاصخي١ٝ اييت ػعٌ ايزٍٚ األَاطٜػ١ٝ َٓاؾش١ عٔ ايزٜٔ ،بٌ َٚتؾزر٠ ؾٝ٘ 

 .َٔ األَاطٜؼ،ع٢ً َض ايعقٛص،ٜناف ٖشا اىل نٕٛ ايعزٜز َٔ ايعًُا٤ .

ايرببض ؛ٚقز أطًكٗا عًِٝٗ غريِٖ ،بٌ أطًكٗا =اإلفضاص ع٢ً ايتغ١ُٝ ايكزمي١ يألَاطٜؼ 

 .ايْٝٛإ ع٢ً غريِٖ َٔ ايؾعٛب

اعتباص املتعقبني َٔ ْؾطا٤ األَاطٜؼ ،عًُاْٝني ؛صمبا ملػاطي١ ايغًؿٝني ٚاالعتكٛا٤ 

 . بِٗ

َض٠ أخض٣ ٜتِ . ايطعٔ يف ٚطٓٝتِٗ ،بايٓعض إيِٝٗ نُذضر خزّ ألعٝارِٖ ايؿضْغٝني

 . مُٔ اؿضن١ ايٛط١ٝٓ-نباصا ٚفػاصا- ايتٓهض يزٚص املكاَٚني األَاطٜؼ

مما جيعًِٗ ال ٜتٛافًٕٛ يف َا بِٝٓٗ اال ،اعتباص األَاطٜؼ فضر ؽتات بًػات كتًؿ١ 

 .بايعضب١ٝ ايزاصد١

 …إْهاص إٔ ٜهٕٛ يألَاطٜؼ ٚعٞ بهٝاِْٗ ٖٜٚٛتِٗ نؾعب ،يػًب١ ايكب١ًٝ عًِٝٗ

يف –ال ؽؿ٢ ايؾش١ٓ ايغٝاع١ٝ عٔ ٖشٙ ايتعًٝكات ،يز٣ ايؿضٜكني؛ٖٚٞ ال تؿغض 

بايتٓاؾػ اؿظبٞ ألٕ ايٓظع١ ايعضق١ٝ غري َكبٛي١ ،عٛا٤ يف قإْٛ األسظاب - اعتكارٟ

ٚصغِ غًب١ ايعٓقض األَاطٜػٞ ع٢ً بعنٗا، يف َكابٌ .ايضمسٞ ،أٚ قٛاْٝٓٗا ايزاخ١ًٝ

 .ايعٓقض ايعضبٞ يف غريٖا ،اال أْٗا تعٌ َٓؿتش١ أَاّ مجٝع املػاصب١ ،ٚع٢ً قزّ املغاٚا٠

 ،ٚاْتاداتٓا ايؿ١ٝٓ،نٌ املناَني اييت ميهٔ إٔ تزؾع  نُا تػٝب عٔ بضافٓا ايتع١ًُٝٝ

 فٛب ايتؿضق١ ايعضق١ٝ



بعٝز٠ - ٚصغِ صٚاز األَاطٜػ١ٝ بٗا يف بعض املزٕ–ٚتعٌ املؤعغات ايضمس١ٝ يًزٚي١ 

 .نٌ ايبعز عٔ تقٓٝـ املػاصب١ باعتباص أفٛهلِ

ؾهٝـ ٚفًٓا ايّٝٛ اىل نٌ ٖشا ايعٓـ ايشٟ تعهغ٘ ايتعًٝكات ،نًُا تعًل األَض بٓكاـ 

 سٍٛ األَاطٜػ١ٝ؟

  َٔ املغؤٍٚ عٔ ٖشا ايٛعٞ ايؾكٞ ،نُا أعًؿت؟

َٔ ي٘ َقًش١ يف ايٌٓٝ َٔ ٖشٙ ايًش١ُ اييت ؼككت عرب قضٕٚ َٔ ايعٝؿ املؾرتى 

 ٚايتعاقب ع٢ً سهِ ايبالر؟

َٔ ٜغع٢ اآلٕ اىل إققا٤ اآلخض ٚايتٓهض يهٌ ايرتاخ األَاطٜػٞ ،ايؾؿٟٛ ٚاملهتٛب،ايشٟ ال 

 ػز ؾٝ٘ إطالقا َا ٜٛسٞ بايقضاع بني ايؿضٜكني املٓقٗضٜٔ؟

ال تعجض ع٢ً ،مبا ؾٝٗا نتب ايٓٛاطٍ ايؿك١ٝٗ ،يف نٌ املتٕٛ ايؾضع١ٝ اييت اطًعت عًٝٗا 

أر٢ْ إؽاص٠ ٜؾتِ َٓٗا ٖشا ايتقٓٝـ ايعضقٞ ايشٟ ؼبٌ ب٘ بعض املكاالت 

 .ٚايتعًٝكات،يف ايعزٜز َٔ املٛاقع االيهرت١ْٝٚ

اْٗا أع١ً٦ تزؾع اىل ايتؿهري بهٌ َغؤٚي١ٝ ،بٌ اىل اؿه١ُ إ تأتت، ألٕ نغض ايظداد١ 

 .،إ سقٌ،ال جيرب

مٔ يف غ٢ٓ عٔ ايطا٥ؿ١ٝ ،خقٛفا ٚمٔ ْض٣ آثاصٖا يف ايعزٜز َٔ رٍٚ ايعامل ؛مبا 

 .ؾٝٗا ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ

 :سنٛص ايٓكاـ ايجكايف ايبٓا٤

املغا١ُٖ : اصتكت صرٚر نجري٠ اىل َغت٣ٛ ايكن١ٝ املضنظ١ٜ اييت اؽتػٌ عًٝٗا املكاٍ

 املتٛامع١ يف تٛؾري ايرتانِ

ايكابٌ يالعتجُاص ،يًدضٚز بكإْٛ تٓعُٝٞ يتٓظٌٜ ايؿقٌ اـاَػ َٔ ايزعتٛص ؛مبا 

حيكل ايػاٜات ٚ األٖزاف اؿكٝك١ٝ اييت تٛخاٖا املؾضع ٖٚٛ ٜزعرت األَاطٜػ١ٝ ،ٚميًهٗا 

 .ؾُٝع املػاصب١

ٚصغِ ايكٓاع١ اؿاف١ً ،ٚاملؤعغ١،بهٕٛ اؿضف ايعضبٞ ميهٔ إٔ خيزّ ايجكاؾ١ األَاطٜػ١ٝ 

نإ اهلزف ٖٛ تعُٝل ايٓكاـ .أنجض َٔ غريٙ ؛ؾًِ ٜهٔ اهلزف ؾضض ٖشا ايضأٟ ع٢ً أسز 

 َٔ دزٜز ،خقٛفا



ٚايٓك ايزعتٛصٟ مل ٜؾض اىل ٚمع١ٝ عابك١ ًَظ١َ ،بٌ أبك٢ عًٝ٘ املؾضع َؿتٛسا 

عزا ايزعرت٠ احملغّٛ يف أَضٖا ،نٌ .،ؾتشا يباب االدتٗار َٔ دزٜز ٚيٝػ إغالقا ي٘

 .تؿافٌٝ ايتٓظٌٜ قاب١ً يًٓكاـ

َٔ َقًش١ ايًػ١ األَاطٜػ١ٝ ْٚؾطا٥ٗا ،قبٌ غريِٖ، إٔ تٓاقؿ قناٜاٖا َٔ دزٜز ،ع٢ً 

 .م٤ٛ ايتٛد٘ ايزعتٛصٟ اؾزٜز

إ أٟ ؾؾٌ يف صعِ ايغٝاع١ ايًػ١ٜٛ األَاطٜػ١ٝ ٜؤرٟ اىل ْتا٥ر ٚخ١ُٝ ،ٚاىل اعطا٤ 

 ال اعتعذاٍ يف َا ٖٛ َقريٟ يًبالر؛ٚال  .ايضاؾنني اؿذ١ بأِْٗ ناْٛا ع٢ً فٛاب

 ..اعتدؿاف ب٘

َٔ ؽإٔ ايٓكاـ ايًػٟٛ ايجكايف ؛ٖٚٛ ابعز َا ٜهٕٛ عٔ ٜغض،بٌ ْظم، ايغٝاعٞ 

،ٚتعزر َغتٜٛات ايتعاطٞ َع٘،إٔ ٜؤعػ يكٓاعات ٜتؿل سٛهلا اؾُٝع ؛خقٛفا 

 .ٚفاٍ ايتذضٜب َؿتٛح الختباص املكرتسات قبٌ اؿغِ ؾٝٗا

 . يف بٓا٤ ايغٝاعات ايًػ١ٜٛ ال َزعا٠ يًتغضع ؛ٚيٓا خري َجاٍ يف ايتعضٜب املتعجض

 :مناسز َٔ ايتعًٝكات

1- alfarji : 

 فزص قضاص باإلمجاع َٔ أعنا٤ اجملًػ اإلراصٟ يًُعٗز املًهٞ 2002 ٜٛيٝٛط 5ّٜٛ 

يًجكاؾ١ األَاطٜػ١ٝ بإٔ اؿضف األْغب يهتاب١ ٚتزصٜػ ايًػ١ األَاطٜػ١ٝ ٖٛ اؿضف ايالتٝين 

 يهٔ مّت ايتدًٞ عٔ ٖشا ايكضاص سُٝٓا ٖزر ٠ٚتبٓت٘ ايٛطاص٠ أتَٛاتٝهٝا” ايؿضْغٞ ؾْٛٝتٝهًٝا“

 ٠تٓعِٝ إعالَٞ بايٓظٍٚ إىل ايؾاصع

مت إعتُار سضف تٝؿٝٓاؽ يهتاب١ األَاطٜػ١ٝ َٔ طضف ايػايب١ٝ ايغاسك١ ألعنا٤ اجملًػ 

اإلراصٟ يًُعٗز املًهٞ يًجكاؾ١ األَاطٜػ١ٝ بعز ؾؾًِٗ ؾضض اؿضف ايالتٝين، صاؾنني 

نُا ٜكٛيٕٛ، إَعاْا يف ْؿٞ فؿ١ ايعضٚب١ ” سضؾا أصَٝا“يهٌ َا ي٘ عالق١ بايعضب١ٝ ٚيٛ نإ 

 ٠عٓ٘

  صَٛط ؾكط؟8ٌٖ ايتٝؿٓام سضف أفٌٝ أَاطٜػٞ؟ نٝـ نإ ايطٛاصم ٜهتبٕٛ ب

 ملاسا سشؾٛا ايهًُات ايعضب١ٝ؟

2 – Tamzaiwit : 



ست٢ ال ْتِٗ َٔ خقَٛٓا بايؾعٛب١ٝ ًٜظّ إٔ ْكٍٛ أْٓا يغٓا مز تعًِٝ ايعضب١ٝ 

-اؿنٝهٞ-بٔ تَٛضت…ٚداز بٔ طيٛ-عابل ايرببضٟ-ؾأعالؾٓا األَاطٜؼ

إٖتُٛا بايًػ١ ايعضب١ٝ نٛع١ًٝ يؿِٗ ايزٜٔ أٚال ٚيٝػ نأرا٠ يتعضٜب ايؾعٛب …اإلؾضاْٞ

ٚقز ٜتعرتض َعرتض ٚ ٜكٍٛ ملاسا أًُٖٛا متاطٜػت؟ !اييت ٚدزت يتتعاصف ال يتتعاصب

اؾٛاب ببغاط١ أْٗا ناْت ٚاقعا َعاؽا ٚ مل تهٔ َٗزر٠ يف ٚدٛرٖا نشاهلا ايّٝٛ أمـ 

إىل سيو إٔ فتُعات ايكضٕ ايٛعٝط تٓكغِ غايبا إىل خاف١ ٚ عا١َ ٚناْت يًعا١َ عٛا٤ 

عاَٝتٗا تًٗر بٗا ٚ يًداف١ َٔ ايعًُا٤  (ايالت١ٝٓٝ)يف املؾضم أٚ املػضب أٚ ست٢ أٚصبا

ٚ ٖشٙ ايٓعض٠ ٖٞ  (صأمساٍ صَظٟ)يػ١ ؾقٝش١ خايق١ ؼؿغ هلِ َهاْتِٗ ٚ سعٛتِٗ

مٔ مز تعًِٝ ايعضب١ٝ غًؿٝات ق١َٝٛ عضٚب١ٝ .ٚ يهٔ..اييت أَاتت ايعضب١ٝ عٓز أًٖٗا

 .ػعٌ ايتعًِٝ أرا٠ يًتعضٜب

3 – TAMZAIWIT : 

مٔ ْبزٍ َا يف ٚععٓا يتكزِٜ َعضؾ١ ع١ًُٝ سٍٛ ..ؽهضا األذ سغٔ ع٢ً تعًٝكو

يػ١ )إس إٔ أنرب عٛا٥ل ايعًِ أسهاّ ايك١ُٝ..ايًػات ػعٌ ْعضتٓا هلا ْغب١ٝ ٚ ٚمع١ٝ

 ٚ {إْا أْظيٓاٙ بًغإ عضبٞ َبني}اهلل عبشاْ٘ ٚ تعاىل قاٍ (..عا١َٝ-يػ١ َكزع١-ؽضٜؿ١

ٚ ايبٝإ …مل ٜكٌ بايًغإ ايعضبٞ املبني يتدتك يػ١ ايعضب رٕٚ غريٖا بقؿ١ ايبٝإ

نُا عضؾ٘ اؾاسغ إعِ داَع يهٌ َا نؾـ قٓاع املع٢ٓ ٖٚتو اؿذاب رٕٚ 

يٛ تؿنٌ املعًل ايشٟ قزّ ..اإلبالؽ ٚ ايتٛافٌ..ٖٚشٙ ٖٞ ٚظٝؿ١ عا٥ض األيغٔ..اينُري

ْؿغ٘ َؿتؾا يًػ١ ايعضب١ٝ أٚ غريٙ ممٔ ٜزاؾع عٔ ايعضب١ٝ ٚ أداب بقزم ٚ َٛمٛع١ٝ ٚ 

 59مبعضؾ١ يغ١ٝٓ ٚتاصخي١ٝ ٚ أْجضٚبٛيٛد١ٝ ع٢ً األع١ً٦ اييت طضستٗا يف تعًٝكٞ 

ألْ٘ أفال اٜزٜٛيٛدٞ ٖزؾ٘ ايتؾٜٛؿ -ألفبح نٌ ايٓكاـ سٍٛ تٛسٝز األَاطٜػ١ٝ باطال

 ع٢ً َؾضٚع سناصٟ مدِ

4- Ali- 

أخٛى يف اهلل قبٌ االْتُا٤ ايعضقٞ َٔ أفٍٛ أَاطٜػ١ٝ، ٚأعتاس َؿتؿ َار٠ ايًػ١ 

ٚعهِ ؽققٞ يف اجملاٍ ايًػٟٛ، ٚاطالعٞ ع٢ً . ايعضب١ٝ بايغًو ايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ

خباٜا األَٛص يف اجملاٍ ايرتبٟٛ، ٜؤعؿين إٔ أطف سكٝك١ َض٠، ملٔ ٜضأٖ ع٢ً لاح 



ػضب١ تزصٜػ األَاطٜػ١ٝ، بٌ ٚملٔ ٜضأٖ ع٢ً تضعِٝ األَاطٜػ١ٝ ساملا بٛاقع أؾنٌ مما 

 .ٜعٝؾ٘ املػاصب١

مث١ سكٝك١ ع١ًُٝ ٜكضٖا ايعاصؾٕٛ، َؤراٖا إٔ ايًػ١ أٟ يػ١، ال ميهٔ إٔ تٓتؾض ٚإٔ 

 :تغتُض ٚتعُض، إال إسا ناْت هلا ٚظٝؿ١ أٚ عًط١ مما ًٜٞ

 ايٛظٝؿ١ ايع١ًُٝ إٕ ناْت يػ١ عًِ ٚتهٓٛيٛدٝا، -

 ايٛظٝؿ١ ايتٛافًٞ املضتبط١ بايؾٝٛع ٚايتزاٍٚ املضٖٕٛ بعزر ايٓاطكني بٗا، -

ايغًط١ ايغٝاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ، ٚعًٝ٘ ؾًػ١ ايزٍٚ امل١ُٓٝٗ اقتقارٜا ٚعٝاعٝا، ٖٞ  -

 .األنجض اْتؾاصا، ٚاعتُضاصٖا َضتبط باعتُضاص ايتؿٛم االقتقارٟ ٚايغاعٞ

 .ايٛظٝؿ١ ايز١ٜٝٓ، ٖٚٞ ٚظٝؿ١ متتاط بٗا ايًػ١ ايعضب١ٝ األطٍٛ عُضا -

-… 

 !! ٚيهِ إٔ تتغا٤يٛا عٔ ْقٝب األَاطٜػ١ٝ

5 – asnflaw : 

ٚقٝغٛا رصد١ - خاصز عٛؼ–اخضدٛا باملعٝاص١ٜ اىل أعٛام األَاطٜؼ .قاٍ ايهاتب 

 إ املدترب اؿكٝكٞ ٖٛ اجملتُع ٚيٝػ َؤعغ١ …ايتٛافٌ َع ايٓاؼ،ثِ اسهُٛا

خاصز –اخضدٛا باملعٝاص١ٜ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ اىل أعٛام املػاصب١ .ٚأْا بزٚصٟ أقٍٛ .. ايبشح

 إ املدترب اؿكٝكٞ ٖٛ …ٚقٝغٛا رصد١ ايتٛافٌ َع ايٓاؼ،ثِ اسهُٛا- ايضؾٛف

 ..اجملتُع ٚيٝػ َؤعغ١ ايبشح

6- Marocain de Taounate : 

اخضدٛا باملعٝاص١ٜ اىل أعٛام .إ ايعٛر٠ اىل ايقٛاب خري َٔ ايتُارٟ يف اـطأ…“

 إ املدترب …ٚقٝغٛا رصد١ ايتٛافٌ َع ايٓاؼ،ثِ اسهُٛا- خاصز عٛؼ–األَاطٜؼ 

 : ٖٓا بٝت ايكقٝز ٜاأعتاس َقباح/ ” ..اؿكٝكٞ ٖٛ اجملتُع ٚيٝػ َؤعغ١ ايبشح

يٛ نإ املتعقبٕٛ ٜعضؾٕٛ ايقٛاب ألْقتٛا يًُدتقني يف ايًغاْٝات ٚيًباسجني 

يهٔ ايػًٛ …ٚاألنارميٝني ٚعًُا٤ اإلدتُاع ٚايزٜٔ ٚصداٍ ايغٝاع١ ٚاألعاتش٠ ايباسجني 

ٚايػضٚص ٚايعذضؾ١ أفِ آساِْٗ ٚأع٢ُ بقريتِٗ ؾاْػًكٛا ع٢ً أْؿغِٗ ٚصاسٛا ٜغبٕٛ 

مل ٜغًِ َٔ أساِٖ ال ايضٜؿٞ ٚال ايظٜاْٞ ْاٖٝو عٔ . ٜٚؾتُٕٛ نٌ َٔ ال ٜٛاؾل ٖٛاِٖ



، ست٢ اإلعالّ ٚايًػ١ ايعضب١ٝ ٚاؿضف ايعضبٞ (ايػري َٛدٛر أفاًل بايٓغب١ هلِ )ايعضبٞ 

 .مل ٜغًِ َِٓٗ

ايقٛاب ٜاأعتاس ٖٛ اعتُار نٌ يػ١ بضبض١ٜ يف دٗتٗا ايطبٝع١ٝ ٖٚش َا قاٍ ب٘ ايعزٜز 

أٟ سٌ آخض غري قبٌ . َٔ املٗتُني املػاصب١ َٔ أَجاٍ ايزنتٛص امساعٌٝ ايعجُاْٞ

 .يًتشكٝل

 :قضا٠٤ يف ايتعًٝكات

ْالسغ مجٝعا اصتؿاع َغت٣ٛ ايٓكاـ ،ٖٚشا صادع اىل َالَغ١ ٖشٙ ايتعًٝكات ؾٖٛض 

 .املٛمٛع، يف ػاٚط ٚامح يًعٓـ ايًؿعٞ ٚايغٝاعٞ ايشٟ ٜتأت٢ يًذُٝع

ٚقز نإ َٛمٛع إمجاع –يف املجاٍ األٍٚ ٜجري املعًل قن١ٝ ايعزٍٚ عٔ اؿضف ايالتٝين 

 . تبين تؿٓاؽ إىل-2002ع١ٓ

طبعا ٖشا ايتشبشب سقٌ ،نُا إٔ إققا٤ اؿضف ايعضبٞ َٔ ايٓكاـ ،إماؾ١ اىل تٓك١ٝ 

 .ايعضبٞ أَٛص ثابت١” ايزخٌٝ‘األَاطٜػ١ٝ املعٝاص١ٜ َٔ 

، ٜؤنزإ ع٢ً االبتعار ايتاّ ؾُاع١ ”ايتطٗري ايًػٟٛ”ٖشا اإلققا٤ يًشضف ايعضبٞ ،ٚ 

 .االٜضناّ عٔ املٛمٛع١ٝ اييت تكتنٝٗا ايقضا١َ ايع١ًُٝ

أٟ اؿضٚف أؾنٌ ٚظٝؿ١ٝ ،ٚيهٔ َٔ قٓاع١ قب١ًٝ بإققا٤ :مل ٜٓطًل ايٓكاـ َٔ عؤاٍ

  .نٌ َا ميت إىل ايعضب١ٝ بق١ً ؛ست٢ ٚيٛ نإ ٖٛ األؾٝز

نٌ يػات ايعامل تتنُٔ رخٝال اعتعاصت٘ َٔ غريٖا ٚمتًهت٘؛ست٢ ايكضإٓ ايهضِٜ ٜتنُٔ  

أيؿاظا يٝغت َٔ دظٜض٠ ايعضب؛ ؾٌٗ َٔ املٓطكٞ إٔ تتؿل مجاع١ َٔ ايباسجني ع٢ً 

 َعري٠ يػ١ يتطٗريٖا َٔ ايزخٌٝ أعاعا ؟

 األيؿاظ  سُٝٓا ٜغأيٕٛ عٔ عبب ايتعقب ألَاطٜػ١ٝ عٛؼ جيٝبٕٛ بأْٗا األطٗض َٔ

 ٖشٙ سذ١ تؤنز ع٢ً ايتٗاؾت ٚ ققض ايٓعض، ألٕ َٔ ٜغع٢ يؾٝٛع ثكاؾت٘  .ايعضب١ٝ

ٜبشح عٔ ايًػ١ املٓؿتش١ ،املؤ١ًٖ أنجض يًتٛافٌ؛ؾهٝـ أفبح اْػالم ايغٛع١ٝ ؾنال هلا 

 ع٢ً غريٖا؟

ٚأنتبٗا عضٚف عضب١ٝ ؛ٚقز عبل إٔ ، ايظنضا١ٜٚ بهٌ طالق١  اْٞ أؼزخ األَاطٜػ١ٝ ايظْات١ٝ

تضمجت ؾقٛال َٔ ايزعتٛص ،ٖٚٞ يف أصؽٝـ ٖغربٜػ ؛ٚال طيت أسنض إٔ ايتعًٝكات 

ايعٓٝؿ١ ٚقتٗا صنظت ع٢ً نْٛٗا أَاطٜػ١ٝ ؽايطٗا ايعضب١ٝ نجريا؛ؾٌٗ ٖشا ٜٓتكك َٓٗا أّ 



جيعًٗا األنجض ؼكٝكا يًتٛافٌ؟يكز ؽعضت باالعتظاط ٚأْا أقضأ صرٚرا َٔ قضا٤ ال ٜتشزثٕٛ 

 .األَاطٜػ١ٝ فضسٛا بأِْٗ ؾُٗٛا يػيت بٓغب١ نبري٠

ٜٓكٌ املعًل ايجاْٞ ايٓكاـ اىل ٚمع١ٝ تاصخي١ٝ ٚظـ ؾٝٗا ؾكٗا٤ األَاطٜؼ اؿضٚف ايعضب١ٝ 

  .ِٖٚ ٜٓكًٕٛ َتْٛا ؾك١ٝٗ اىل األَاطٜػ١ٝ

ٖشٙ اؿكٝك١ ال ًٜتؿت إيٝٗا االٜضنإَٝٛ ،بٌ ٜهضٖٕٛ إٔ حيادٛا بٗا،ٚيعًِٗ ٜهضٖٕٛ 

 .“ايبزع١”،أٜنا، َجٌ ٖؤال٤ ايعًُا٤ األَاطٜؼ ايشٜٔ ٚقعٛا يف ٖشٙ

ٜٚكعٕٛ يف ايتٓاقض ِٖٚ ٜؿاخضٕٚ بايرتاخ األَاطٜػٞ اآلخض ؛ؾٌٗ ٜغتكِٝ عًُٝا إٔ 

 مضّ األَاطٜػ١ٝ َٔ

 أٟ ٚد٘ يًُدتاص ايغٛعٞ أسب   عضبٝا ٚرٜٓٝا؟ صٚاؾزٖا ٖشٙ، ال يؾ٤ٞ اال ألْٗا اؽتػًت

 يكز أؾار بٛدٗٝ٘ َٚا اؽتٗض إال بُٗا َعا؛ؾٌٗ تضم٢  ايٝهِ؟ايٛد٘ األَاطٜػٞ أّ ايعضبٞ؟

 اؾُاع١ بٗشا؟

إ .أيتكٞ ٖٓا َع املعًل ايجايح يف تكزٜض خطٛص٠ أسهاّ ايك١ُٝ ع٢ً ايعًِ بقؿ١ عا١َ

أسب ٖشٙ ايًػ١ ألْٗا األطٗض أٚ .ايغٝاعات ايًػ١ٜٛ ايؿعاي١ ال تٓبين ع٢ً ٖشٙ األسهاّ 

 ٖشا  .األقزؼ ،بػض ايٓعض عٔ ٚظٝؿٝتٗا ايؿع١ًٝ يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايجكاؾ١ٝ املبتػا٠

اؿضف ٜعذبين صغِ َعضؾيت بأْ٘ خنع إلماؾات سزٜج١ قاّ بٗا ْاؼ ال اختقال عُٝكا 

 .هلِ

ٜٚكاصب ايتعًٝل ايضابع ايٛظٝؿ١ٝ َٛمشا إٔ ٖٓاى عٛاٌَ جيب إٔ تضاع٢ ،َٔ ؽأْٗا 

ال تغتشنض ٖشٙ ايعٛاٌَ ايؾش١ٓ ايعاطؿ١ٝ بٌ تغطض ع٢ً ايك١ُٝ .تٝغري اْتؾاص ايًػات 

 .املناؾ١ اييت تتأت٢ َٔ ٖشٙ ايًػ١ أٚ تًو

ٜعذبٓا مجٝعا ايؿًهًٛص األَاطٜػٞ ،سُٝٓا تًعًع أٖاطجي٘ يف استؿاي١ٝ ال تٓتٗٞ باؿٝا٠، 

 ٚاؿغني أؽٝبإ ؛ؾٗشا خطاب ؾين  باؿب ،بايطبٝع١ ،ْٚطضب الٜكاعات املاٜغرتٚ َٛس٢

 .َكٓع دزا ْعؾك٘ رٕٚ إٔ مضض ع٢ً سيو

سُٝٓا متعريٕٚ ٚتطٗضٕٚ ؾٌٗ .اْ٘ ق١ُٝ َناؾ١ اىل ؾٕٓٛ اإلْغا١ْٝ ٚيٝػ املػاصب١ ؾكط

  أّ ال؟  عٝكزص ،ٚ ٌٖ عٝكتٓع ٜٚتُجٌ تغتشنضٕٚ إٔ اآلخض ٖٛ املعين،ٖٛ ايشٟ

 .اْهِ ال متعريٕٚ ألْؿغهِ بٌ يآلخضٜٔ 



أٚ طضٜك١ فٛؾ١ٝ َػًك١ تتًٕٛ ؾٝٗا ،ئ ٜغُح يهِ املػاصب١ بتشٌٜٛ املعٗز اىل طا١ٜٚ 

 .إ املعٗز ٜٓؿل عًٝ٘ َٔ املاٍ ايعاّ يٝشكل ايٓؿع ايعاّ.األٚصار ع٢ً ٖٛانِ

 :خامت١

عاد١ اىل دٗٛر املػاصب١ نًِٗ؛مبٛدب -  يػ١ ٚثكاؾ١–إٕ املغأي١ األَاطٜػ١ٝ 

دٗٛر األنارميٝني ٚايباسجني ٚايغٝاعٝني ٚمجٝع ايٓؾطا٤؛َٔ األَاطٜػٝني َٚٔ .ايزعتٛص

غريِٖ ؛ٚال بأؼ ست٢ َٔ االعتؿار٠ َٔ خربات ايزٍٚ سات ايتذضب١ يف ايتعزر ايًػٟٛ 

 .ايزاخًٞ

يكز اصتهب خطأ نبري سُٝٓا ُدعٌ املعٗز املًهٞ يًجكاؾ١ األَاطٜػ١ٝ سهضا ع٢ً ايباسجني 

 . األَاطٜؼ ؾكط؛يف تػٝٝب ٚامح ست٢ يتُجًٝٝات األَاطٜػٝات األخض٣ غري املُج١ً سايٝا

ٖشا َا فشش٘ ايزعتٛص اؾزٜز .إ املعٗز ال ٜؾتػٌ يألَاطٜػٝني ؾكط بٌ يًُػاصب١ نًِٗ

 .ؾاؼا اجملاٍ يٓكاـ دزٜز ٜقشح تعجض املٓطًكات

ايعضب١ٝ، األَاطٜػ١ٝ ،ايعرب١ٜ،األْزيغ١ٝ، - إ ايٛعٞ باملهْٛات ايجكاؾ١ٝ املػضب١ٝ ،نًٗا

ٚصعِ عٝاع١ َتها١ًَ يًٓٗٛض بٗا ٜتذاٚط بهجري - اؿغا١ْٝ ايؿضْغ١ٝ ٚاالعبا١ْٝ

 ست٢ يف َا خيك األَاطٜػ١ٝ –اختقافات املعٗز اؿاي١ٝ؛ٖٚٞ اختقافات نضعت 

  .االْػالم املتؾزر مزا ع٢ً ايضٚح اييت اْطًل َٓٗا ايعٗري املًهٞ املؤعػ-ؾكط

َٔ ٖٓا مضٚص٠ إعار٠ ايٓعض يف نٌ املٓطًكات ،َا راّ املنت ايزعتٛصٟ مل ٜغتجٔ أ١ٜ 

 .قن١ٝ ثكاؾ١ٝ عا١َ أٚ أَاطٜػ١ٝ

إ املضادعات ايعُٝك١ َطًٛب١ ايّٝٛ أنجض َٔ أٟ ٚقت ؛ٚإ نإ يٓا إٔ ْؿدض يف املػضب  

 ،ؾبٗشٙ ايًش١ُ

 . اييت ػُع املػاصب١ َٓش ايكزِٜ ؛ٚإ نإ يٓا إٔ ْػاص أٚ ْتعقب ؾًٗا

إ ايتعًٝكات َٛمٛع ٖشٙ ايكضا٠٤ املتٛامع١ تؤنز ع٢ً ساي١ استكإ جيب إٔ ْعضف نٝـ 

 .ْقضؾٗا مٛ األؾٝز يػٜٛا ٚثكاؾٝا

خال مبذ١ً إؼار نتاب اإلْرتْت املػاصب١ 

http://www.ueimarocains.com 

 



 أطروحات الثكافة األمازيغية بني االئتالف واالختالف

  
 حممد الشغروشين ناقد مسرحي وسينمائي

ٜصعب اذتدٜح عٔ املهٕٛ األَاشٜػٞ باعتبازٙ أحد َستهصات اهل١ٜٛ املػسب١ٝ َٔ غري َا 

اضتخطاز يًتخٛالت ايهرب٣ اييت عسفٗا املػٗد ايجكايف ٚايطٝاضٞ املػسبٞ، اْطالقا َٔ 

تأضٝظ املعٗد املًهٞ يًجكاف١ األَاشٜػ١ٝ، ٚإفطاح اجملاٍ ايطُعٞ ايبصسٟ هلا، ٚإدزادٗا 

ضُٔ املٓع١َٛ ايرتب١ٜٛ بايطًو االبتدا٥ٞ، ٚأخريا تطُني ايًػ١ األَاشٜػ١ٝ ضُٔ 

 .ايدضتٛز املػسبٞ ادتدٜد إىل داْب ايًػ١ ايعسب١ٝ نًػتني زمسٝتني يًبالد

ٚي٦ٔ ناْت ٖرٙ اإلجناشات ٖٞ َٔ صًب املطايب اييت ظًت تٓاضٌ َٔ أدًٗا ايٓدب 

ايطٝاض١ٝ ٚايفهس١ٜ ٚايجكاف١ٝ املٓاصس٠ يًكط١ٝ األَاشٜػ١ٝ، فإٕ ايطاح١ املػسب١ٝ ناْت 

ٚالشايت تعٝؼ جتاذبات ترتاٚح بني املؤتًف َع ايدٚي١ اذتدٜج١ ٚايساَٞ إىل املأضط١ 

 اإلْطإٚايدميكساط١ٝ ٚايعٌُ ٚفل املٛاثٝل ٚايعٗٛد ايدٚي١ٝ ارتاص١ حبكٛم

عًُا َٔ ايفاعًني يف ٖرا االجتاٙ بإٔ َٔ طبٝع١ ايهٕٛ ٚاإلْطإ ايتػري ٚايتبدٍ، ٚقد  ،

أت٢ ع٢ً األَاشٜػ١ٝ حني َٔ ايدٖس مل تعد َع٘ يػ١ ايتبادٍ ٚايتداٍٚ االقتصادٟ 

ٚايجكايف ٚايطٝاضٞ، بايٓعس يًتخٛالت اييت عسفٗا املػسب قبٌ االضتعُاز ايفسْطٞ ٚبعد 

االضتكالٍ، ذيو إٔ ايتخٍٛ َٔ منط ايعٝؼ ايفالحٞ ايسعٟٛ يف ايكس٣ ٚاألزٜاف يف 



حطٔ ايكب١ًٝ أٚ احتاد قبا٥ٌ اضتٓادا إىل األعساف املسع١ٝ،قد اضتبدٍ بأمناط عٝؼ بد١ًٜ 

تتأضظ ع٢ً ايصٓاع١ ٚايتذاز٠ ٚارتدَات ٚضط فطا٤ات حطاز١ٜ اخترت ايًػ١ ايعسب١ٝ 

 .يػ١ يًتٛاصٌ ٚايتُدزع ٚايعًِ ٚاملعسف١

ٚبػض ايٓعس عٔ نٕٛ ٖرٙ ايتبدالت ناْت طٛعا أٚ نسٖا، فإٕ ايجابت تازخيٝا إٔ َا حدخ 

. قد ضاُٖت فٝ٘ أطساف عدٜد٠ ٚتٛدٗات إٜدٜٛيٛد١ٝ أصبخت ـ أٚ تهاد ـ يف ذ١َ ايتازٜخ

ٚبايتايٞ فكد تٛدٗت بعض َؤضطات اجملتُع املدْٞ إىل ايتعاطٞ َع املهتطبات، تسّٚ 

تدعُٝٗا ٚتجبٝتٗا ع٢ً أزض ايٛاقع، ٚإٕ نإ املطًٛب َٓٗا حايٝا إٔ تًعب أدٚاز ايك٠ٛ 

االقرتاح١ٝ فُٝا خيص ايكٛاْني ارتاص١ بتٓصٌٜ ايٓص ايدضتٛزٟ، ٚمبا ٜطتذٝب الْتعازات 

ايٓدب املػسب١ٝ املؤ١َٓ باذتداث١ ٚايٛحد٠ يف ظٌ تعدد١ٜ َهْٛات اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ، 

َٚٛاد١ٗ املد ايفسْهٛفْٛٞ، حٝح الشايت ايًػ١ ايفسْط١ٝ تفسض ُٖٝٓتٗا ع٢ً اجملاٍ 

االقتصادٟ ٚايجكايف ٚاإلعالَٞ ٚدٚايٝب ايدٚي١ َٚؤضطاتٗا، مما جيعٌ ايًػتني 

 .املدضرتتني ـ ايعسب١ٝ ٚاألَاشٜػ١ٝ ـ ع٢ً اهلاَؼ

أَا االجتاٙ املدتًف فٝبين أطسٚحت٘ ع٢ً ْكض إٜدٜٛيٛدبا ايتعسٜب، ٚايدع٠ٛ إىل 

االْفصاٍ تاز٠ ٚاالضت٦صاٍ تاز٠ أخس٣، َتبٓٝا عٔ ٚعٞ أٚ غري ٚعٞ أضطٛز٠ ْكا٤ 

األدٓاع يف إطاز أحالّ طٛبا١ٜٚ َتعاي١ٝ عٔ ايٛاقع املػسبٞ، ٜٚتذ٢ً ذيو َٔ خالٍ 

 :ايٓكاط ايتاي١ٝ

إيػا٤ ايطريٚز٠ ايتازخي١ٝ ايٓاٖط١ أضاضا ع٢ً ايجٛابت ٚاملتػريات،ضٛا٤ مت ذيو بتدخٌ •

 .ايعٛاٌَ ارتازد١ٝ أٚ ايداخ١ًٝ، املٛضٛع١ٝ أٚ ايرات١ٝ

طبٝع١ ايتعاٜؼ ايطًُٞ األَاشٜػٞ ايعسبٞ ٚاملُتد يكسٕٚ عدٜد٠ َٔ ايصَٔ، بطُإ •

 .ايٛحد٠ ايد١ٜٝٓ ٚايٛط١ٝٓ ٚايطٝاض١ٝ

ايتُاشج ايدَٟٛ ٚاختالط األْطاب األَاشٜػ١ٝ ٚايعسب١ٝ، ٚايتداخٌ ايًطين ايفا٥ِ عرب •

 .ايًػ١ احمله١ٝ قسٜٚا ٚحطسٜا ع٢ً اَتداد ايسقع١ ادتػساف١ٝ يًٛطٔ

نٕٛ ايعدٜد َٔ ايكبا٥ٌ األَاشٜػ١ٝ قد تعسبت، ٚباملكابٌ ٖٓاى قبا٥ٌ قد متصغت، مما •

 .جيعٌ َٔ َكٛي١ االْفصاٍ ُٖٚا ٜدحط٘ ايٛاقع



تبين أطسٚحات تػسٜب١ٝ خازد١ عٔ ايطٝام املػسبٞ، باعتباز إٔ املطأي١ األَاشٜػ١ٝ ذات •

خصٛص١ٝ ختتًف يف دٛاْب عد٠ عٔ َجٝالتٗا يف دٍٚ أخس٣، ٚإٕ ناْت تػازنٗا يف 

 .املبادئ اإلْطا١ْٝ ايهرب٣ َجٌ اذتكٛم ايجكاف١ٝ ٚايًػ١ٜٛ

ٚبايتايٞ فإٕ ٖرا االجتاٙ ال ٜعدٚ نْٛ٘ زد فعٌ ٚقيت، تػرٜ٘ حطابات َع١ٓٝ، يٝظ َٔ 

ضُٔ اٖتُاَاتٗا اذتفاظ ع٢ً ٚحد٠ املٛاطٓني ٚايدفاع عٔ قطاٜاِٖ ايعادي١ مبٓعٛز 

عًُٞ ٚٚاقعٞ، َتٓاض١ٝ يف ْفظ اآلٕ بإٔ يف عكٌ ٚدطد ٚقًب نٌ َٛاطٔ َػسبٞ 

غ٤ٞ بٌ أغٝا٤ َٔ متاشٜػت الميهٔ تٓاضٝٗا أٚ ايتفسٜط بٗا يػ١ ٚثكاف١ ٚحطاز٠ 

 .ٚٚدٛدا

خاص مبذ١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١ 

http://www.ueimarocains.com 

 


