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 عروض كتب

:  فريقياإالحركاث الامازيغيت في شمال  .(8102) ،()إشراف ناصر جابي

  ،شكال التعبير والتحدياث، منشوراث الشهاب، الجسائرأالنخب، 
 صفحت. 563

ظاس الخعاعن حين مشهض حدور الخىمُت إفي ملذة ظيخين ؽشع  حد  ملالىخاب زمشة 

عمشهض البد  في الاكخفاد الخعبُلي للخىمُت حالجضائش  CRDIالذعلُت الىىذي 

CREAD  غُت في ؼماٌ خٌو الحشواث لا لُاإماَص  :خمغ دٌع عهي. ؼملذ الذساظت فٍش

حاخثا )ة( مً خلفُاث  11كام حئهجاصه  لُبُا، جووغ عمفش ، كص ى،الجضائش، املغشب لا

ُ  وادًمُت مخخلفت أ لى مداعس إىت مً حعع مىاظم في الذٌع الخمغ. الىخاب ملعم لع

غُتلا  ألتًدىاٌع املع ُت الثلافُت  خعب ول حلذ ماَص خُت، الخفـو مً الىاخُت الخاٍس

غ املىعلت املؽيلين للىخب  عالاجخماعُينالفاعلُين العُاظُين ع  عالاجخماعُت ألماَص

غُلا   ت.ماَص

م البد  غُت في املغشب لالت لا أعملغشبي املا عالج فٍش ظاس لا  مً هاخُتكص ى ماَص

خي، العوظُو م  ،دًمغشافي عالاكخفادي -الخاٍس غ أعً  ان همورجو الباخثخُ  كذ  ماَص

ت حاملغشب لاكص ى خُ  . ظغع ظلغ لا الٍشف علا  ؼيل العيان الىاظلون حالبرحٍش

م البد  مً زالر مجموعاث إزىو لعاهُت، ول مجموعت جمثل مجاال -خعب فٍش

اجُت، أظاط هزه الشهاهاث هو معألت  جغشافُا عهي موضو  سهاهاث ظُاظُت عهٍو

ُت ول مجموعت ظياهُت عمذى اعتراف الذعلت بها، خُت  خفـو أما مً الىاخُت الخاٍس

م البد  املغشبي،  غُت همعألت مجخمعُت في املغشب فئن عخعب فٍش اهبثاق لاماَص

ت أع ما عشف حلاكص ى ٌعود  خ  "ـإلى الفترة الاظخعماٍس  11كاهون الظهير البرحشي " حخاٍس

ين ًففل حين ظيان املغشب لاكص ى  1492ماي  عالزي اعخبره "علماء" جامع اللشٍع

ضس  الفخىت حُنهم   .ٍع

غُت مً  م البد  أًضا حؽيل الحشواث العُاظُت عالجمعُاث لاماَص ًخدبع فٍش

خُت هفاعلين أظاظُين في الحشان الزي عشفه املغشب لاكص ى مىز ظىت  الىاخُت الخاٍس
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غُت  ،0211 غُت اعخمادا سظمُا حئدساج اللغت لاماَص خُ  خللذ بعض الجمعُاث لاماَص

 ولغت سظمُت إلى جاهب اللغت العشبُت.

م البد  املغشبي إلى هدُجت مفادها أن   ل فٍش غي حاألظلغ  جـو الفاعل لاماَص

املخوظغ حاملغشب لاكص ى حالشغم مً الخعبئت في جل الاخخجاجاث لم ًفل بعذ إلى 

غُت، فهو فاعل مالً لؽشعُت املبذأ  فاكذ لؽشعُت الفعل في ع جأهُذ الزاث لاماَص

غُت.   الذفا  عً الحلوق لاماَص

اوي مً الىخاب عالزي ٌعخبر أهبر جضء مً هاخُت عذد الففداث التي الجضء الث

غُت في الجضائش عجدذًاث الاهذماج  122حلغذ  ـفدت، ًخمدوس خٌو الحشهت لاماَص

معذ الذساظت مً الىاخُت الجغشافُت زالر مىاظم عهي : مىعلت اللبائل التي  الوظني.

البالد عمىعلت العواسق حأكص ى مىعلت مضاب بغشداًت جىوب ع  جلع ؼماٌ الجضائش

غُت جشجىض على أمً خالٌ ظشح لاؼياٌ الخالي : إرا واهذ املع جىوب الجضائش، لت لاماَص

ت عزلافُت لذ إلى مذاها بعذ الاعتراف  أنها فهل ًمىً اعخباس ،معالب لغٍو كذ ـع

 الذظخوسي بها، أم أنها اهذمجذ في جملت معالب ظُاظُت عاجخماعُت جدمل مؽشععا

غُت  حذًال في إظاس حعذدي دًملشاظي ٌعُذ حؽىُل عالكت املواظً حالذعلت؟ أم أن لاماَص

ت عالعوظُو اكخفادًت حعُذ ظشح الىلاػ خٌو ؼيل الذعلت -في أبعادها اللغٍو

ت؟  عظبُعتها املشهٍض

خي للمعلب ظبُعت الذساظت فشضذ  م البد  الخعشق أعال إلى البعذ الخاٍس على فٍش

غي ت لعىت  لاماَص داخل خضب الؽعب  1494في مىعلت اللبائل الىبرى مىز لاصمت البرحٍش

غي 1433هخوبش أ 20وال إلى اهخفاضت ـع الجضائشي  ، جوج مً خالله هضاٌ املعلب لاماَص

غُت  ت لاماَص عاجخزث هزه املعألت في مىعلت اللبائل  .الواجهتلى إفي الجضائش بعودة الهٍو

ا جمدوس خوله  املعالب الاجخماعُت عالعُاظُت مجموعت مً ظابعا ظُاظُا علغٍو

 عالوظني املحلي الخمثُلجشجىض على  عالعواسق  مضاب مىعلتيمعالب لاخشى، فُما ظلذ 

غُت  اللغت خُاءإمع  الذعلت مؤظعاث في العادٌ ش جشاثهالاماَص  علبامل جفوس  .عجعٍو

غي كفائُت للثلافت العشبُت العالمُت حل على إبني على هظشة غير ملبني مضاب  لاماَص

ُت اخترام معالخعاٌؾ معها    .مضاب عالعشفُت لبني املزهبُت الخفـو
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غُت في  -مً الجاهب العوظُو  م البد  إلى أن املىاظم لاماَص ل فٍش اكخفادي جـو

الخخلف الاكخفادي عالاجخماعي، إال أنها ال  الجضائش حالشغم مً وونها حعاوي مً أعشاض

ت  حعاوي مً التهمِؾ الاكخفادي امللفود، عاظخفادث مع غيرها مً املىاظم الجضائٍش

غُت وئؼيالُت جىمُت اكخفادًت  ت هامت، فال ًمىً ظشح املعألت لاماَص مً حشامج جىمٍو

ت عزلافُت وؽأث في خضم الفشا  ا-هي كضُت ظوظُو فلغ، حلذس ما لزي جولذ في لغٍو

ً ت حين معاٍس غي  :البلذان املغاسبُت خٌو جدذًذ الهٍو لاٌع ًذعو إلى إدساج البعذ لاماَص

ت هعىفش لالهذماج الوظني إلى جاهب لاظالم عالعشعبت،  ت الوظىُت الجضائٍش في الهٍو

عمعاس اوعضالي ًذعو إلى الاهىماػ على الزاث هخعبير عً الُأط ععذم الثلت في املعاس 

غُت حالجضائش.لاع   ٌ عرلً مىز حشعص املعألت لاماَص

غي في جووغ عً البلذان املغاسبُت لاخشى، رلً أن جخخلف ما ه أؼياٌ الخعبير لاماَص

غُت في جووغ سأث الىوس مع " زوسة الىشامت "في ظىت املعألت لا  لى إث التي أد   0211ماَص

ت هفعها على الشأي العام  ظلوط هظام الشئِغ العاحم حً علي. فشضذ اللضُت البرحٍش

م البد   عبذأ الىلاػ خولها في الفضاء العمومي. ٌعاب على هزه الحشهت، خعب فٍش

هثر مً ألفاعليها عمُلهم هدو الخعبير الثلافي  ينالخووس ي، غُاب جفوس عععي جماعُ

خُت للمعلب ع  .معُاثالعُاس ي على الشغم مً جهود الج ٍشجع رلً إلى الؽشعُت الخاٍس

احي  غي عضعف هزا املعلب على املعخوى العُاس ي ألن املعلب الهٍو احي لاماَص الهوٍ 

ً مً البرعص 
 
غي مدفوس في بعض الذعائش الثلافُت الهامؽُت دعن أن ًخمى لاماَص

ت عا غي الصاٌ سهين معشهت لغٍو غُت ظُاظُا، حمعنى أن املعلب لاماَص ظعت لخوٍس  لاماَص

 في فضاءاث الخيؽئت الاجخماعُت عالفضاءاث الثلافُت فلغ.

غُت في لُبُا بعذ ظىت غ املىعلت   0211جخميز املعألت لاماَص حعابع الاهلعام ألماَص

ا ظُاظُت أع كشاحُ أع شخفُت أع حين مجموعخين هبيرجين هما:  تعفلا العخباساث إم 

غ العواسق في الجىوب عالغشب، غ جبل هفوظت في الؽماٌ الغشبي عأماَص هدُجت  عرلً أماَص

خُت، العُاظُت عالاكخفادًت حين املجموعخين. ًبذع هزا  الخباعذ في العُاكاث الخاٍس

ُ  الاهلعام  ًيالي لبلوسة الخعاب مً الىاخُت املعلبُت حين جُاس ًدبنى الىهج الشاد اجل

غي، عبين جُاس ًيخهج معاسا أهثر حشاغماجُت في جعلعاجه العُاظُت على  الىضالي لاماَص

التي خللها الخُاس لاٌع لاهثر حؽذدا.  جلًالشغم مً أهه ًدلم هخائج ضئُلت حالىظش إلى 



 عروض كتب

19 

غ حؽُذ  ا غالبُت الىخب العُاظُت اللُبُت عختى مً غير لاماَص حالخلذم املحلم دظخوٍس

غُت ولغت عظىُت في ظل حعذد كضاًا  عكاهوهُا على ـعُذ الخعامل مع املعألت لاماَص

)الىضاٌ إلظلاط  0211 الفشا  التي جفشض هفعها على املؽهذ العُاس ي في لُبُا بعذ

ذ مً الخفهم عاملشعهت في الخعامل  خىم اللزافي(، عالتي جذفع الىخب العُاظُت هدو مٍض

غي. زوسة مع  ظمدذ للعواسق حالبرعص هىُان التي فبراًش في لُبُا  12املعلب لاماَص

ُت زلافُت عاجخماعُت جميزهم عً حاقي ميوهاث الؽعب اللُبي.  غي حاسص حخفـو  أماَص

غُت في مفش حزاث الىُفُت املوجودة في ول مً  ال ًمىً الحذً  عً املعألت لاماَص

غي املخواجذ حواخت ظُوة، املغشب عالجضائش أع ختى لُبُا، رل ياوي لاماَص ً أن الحجم الع 

عالتي جلع حالجىوب الغشبي ملفش حاللشب مً الحذعد مع لُبُا ضئُل حامللاسهت مع الخعذاد 

ت  ت بهذف العمغ اللعشي للهٍو العياوي ملفش، غير أنهم لم ًخعشضوا إلى ظُاظاث كهٍش

ون بعه ؤسخ لها املفٍش ًِ غُت التي  غي الثلافُت لاماَص " لاماَص لحىم مفش ذ "ؼِؽىم لاٌع

احي ملفش. جىدفش معالب  ظىت ق.م( 402) على الشغم مً العابع العشعبي الهٍو

غ حمفش حين الخللُذًين عالفاعلين الجذد، فبِىما جعالب الفئت لاعلى  الفاعلين لاماَص

ي ضمً الاخخُاجاث املعِؽُت للعيان، أحالخذماث الصحُت عالخعلُم عبملىُت لاساض ي 

غُت في مفش مع املعالبت  احي وئكشاس حوجود أكلُت أماَص جعالب الفئت الثاهُت حالبعذ الهٍو

غُت ع  م اظخعماٌ اللغت لاماَص
 
دساجها في املىاهج الخعلُمُت عالععي إحئـذاس كاهون ًىظ

غي. مً ملأظعت عدظترة مخخلف املعالب املخعللت حالجاهب الثلافي عالهو  ٍاحي لاماَص

غُت في  الفعب جدذًذ، بؽيل دكُم، املوعذ الزي حذأ فُه الحذً  عً املعألت لاماَص

م البد  أن لا  مش حذأ في الدععُيُاث مع جهود عالم مفش، لىً الشاجح خعب فٍش

حشاهُم، الزي كام حخأظِغ مشهض احً خلذعن للذساظاث إالاجخما  املفشي ظعذ الذًً 

وان عذد مً أوؽعت املشهض جىفب على الاهخمام حاألكلُاث في العالم لاهمائُت، خُ  

 العشبي.

وون الذاسظين مً املىعلت عهو  في -مؤلفه- خعب ىخابهمُت هزا الأجخمثل 

خُا املذاسط الغشبُت هظُعشث علُاملوضو  الزي  ىعلم مً خُ  أن الذساظت لم ج ،جاٍس

غُت حل لت لا أزيُت للمعإكشاءة   مفاده أنغشافي، و دًم -ظشح ظوظُومً خالٌ ماَص

خه لا املجخمعاث املذسعظت عشفذ جالخلا زلافُا عبر جاٍس   .العٍو
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غُت في أبعادها املخعذدة، العُاظُت منها عالثلافُت  الاعترافجبذع معألت  حاألماَص

ظىُت بعذ الاظخلالٌ. عما ًميز هزا الو عالاجخماعُت عوأنها ضمً ظُاق جعوس الذعلت 

ل في خالت الخفاعض حذسجاث مخخلفت في ول دعلت، علاؼياٌ املشافلت له العُاق املخمث

صماث على جبلوس مً أصماث عاضعشاحاث عاخخجاجاث عىُفت أخُاها... هو جأزير هزه لا 

فه خالت مً خاالث دعلت اللاهون عمعألت حىاء املواظىت في املىعلت املعلب لا  غي حـو ماَص

 املغاسبُت على عجه الخفوؿ.

 زريقاث  حمسةحسنيت 


