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 ا : 
العدید من ا�ارسني والباح�ني يف خ�ا� وظواهر إال�الم إاللكرتوين، �ىل ٔ�ن العمل  یتفق     

يف هذا ا�ال �متزي �ل�س��ة وا�متوج، نظرا لطبیعة إالنرتن�ت نفسها وما حتویه من صف�ات 

وفضاءات ٕافرتاضیة ت�سم �لغزارة والرس�ة يف التغیري والتحول والتذبذب م�لها م�ل تقلب 

وهذا ما جيعل، �ل ا�راسات اليت تناولت يف مواضیعها ظاهرة من ظواهر  .الب�ار أ�مواج يف

إال�الم إاللكرتوين تؤكد �ىل ٔ�ن ش�بكة إالنرتن�ت �س�تعمرها سلطة ٔ�خطبوتیة ٕافرتاضیة ال�دود 

  .لها، والميكن ب�ٔي �ال من أ�حوال �شخیصها والتحمك فهيا �شلك دق�ق ومطلق

ض مع إال�الم إاللكرتوين أ�مازیغي، ف�ٔمام نذرة البحوث ٔ�و ٕانعدا�ا نفس اليشء تقریبا یفرت      

يف هذا ا�ال، وكرثة املواقع والصف�ات إاللكرتونیة أ�مازیغیة، جتعل الباحث �سعى بصعوبة ٕاىل 

ضبط بعض املفاهمي وحتلیلها من �الل إالح�اكك املبارش واملتواصل بعامل إالنرتن�ت، هذا العامل 

 .�ٔرساره ومعلوماته اليت تتدفق �س�یو� خضمة وتغري مس�متر وم�واصلا�ي �متزي ب

سوف لن نتطرق ٕاىل أ�مور التق�یة املعقدة اليت �متزي هبا املتواضعة يف هذه ا�راسة      

إالنرتن�ت، وٕامنا س�ن�اول ٔ�ن نضع القاريء ٔ�مام مجمو�ة من الظواهر وأ�لیات اليت حتمك مملكة رمقیة 

م �لغ مجیع الرشاحئ ال�رشیة، ویضم البحث مجمو�ة من ا�راسات الت�لیلیة ٔ�صبحت �س�ت�ٔ�ر ٕ�ه�

يف مجمو�ة من  *واملالحظات اليت مقنا ب�سجیلها من �الل ٕاحبار� املتواصل لفرتة زم�یة حمددة

املواقع أ�مازیغیة والعاملیة، ويه فرتة اكنت اكف�ة لوضع ٕاس�ت��ا�ات ومالحظات حول مجمو�ة من 

 .واخلصائص اليت �متزي هبا بعض املواقع أ�مازیغیة إالشاكلیات

و�سعى من �الل هذه القراءات، ٕاىل ٔ�ن �سامه يف البحث عن ماكنة حق�ق�ة لٔ�مازیغیة يف      

، �ىل الرمغ من املعیقات املوضوعیة الك�رية اليت تعرتض لك �حث يف *م�دان إال�الم إاللكرتوين

 :لظاهرة إال�الم�ة، نظرا لٕالشاكلیات التالیةجمال أ�مازیغیة، خصوصا البحث يف ا

ح�ث غیاب املراجع واملصادر املك�وبة ا�ارسة لظاهرة إال�الم والص�افة �لك  :ـ املرجعیة     1

 .ٔ�نواعها عند أ�مازیغ، سواء اكنت كتبا مطبو�ة ورق�ا �ٔو رمقیا ٔ�و حبوث �امعیة ٔ�اكدميیة

                                                 
  .2008إلى بدایة سنة   2007الفترة ممتدة من أواخر سنة   *
 ، "اإلعالم واإلتصال"في ھذه القراءات حاولنا التزاوج بین مفوھمي المصطلحین   *

  .نظرا لتلك العالقة اإلندماجیة والجدالیة التي تجمع  بینھما
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ىل مراكز م�خصصة يف ٕاجناز ٕاحصائیات حول تطور �دم التوفر � :ـ ٕاحصائیة ومعلوماتیة     2

إال�الم إاللكرتوين أ�مازیغي، ومدى موا�بة وتفا�ل أ�مازیغ مع وسائل إال�الم والتق�یات احلدیثة 

يف جمال إالتصال اكٕالنرتن�ت، وغیاب ٔ�رش�یف معلومايت وٕاحصايئ ٕ�ماكنه �زوید الباح�ني 

 .حول إال�الم الرمقي أ�مازیغيوا�ارسني مبعطیات دق�قة، م��ددة وم�عددة 

تت�ىل يف �ون ا�لغة أ�مازیغیة مل تتطور بعد لتصبح لغة ٕا�الم�ة م�افسة  :ـ لغویة وٕا�الم�ة     3

 **ویت�ىل هذا يف غیاب معامج ٔ�مازیغیة �لغات أ�ج�بیة املعروفة يف م�دان التواصل إاللكرتوين،

 .خمتصة يف جمال إال�الم�ات

تت�ىل يف �دم وجود مؤسسات ٔ�اكدميیة �اصة ٔ�و رمسیة �متة  :اكدميیةـ مؤسساتیة و�ٔ 4     

مب�ال إال�الم، تدرس مادة إال�الم أ�مازیغي من الناح�ة النظریة ومن اجلوانب التق�یة 

ٕ�س�ت��اء ظهور �امعة الهاي هبوالندا لٕال�الم أ�مازیغي، واليت من املمكن ٔ�ن  ...والتطبیق�ة

  .لبحث العلمي حول إال�الم أ�مازیغي �لك ٔ�شاك��سامه مس�تق�ال يف تطو�ر ا

  

 سعيد بلغربي

  

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
على معجم إلكتروني للمصطلحات اإلعالمیة األمازیغیة، لألستاذة  اإلنترنیتتحتوي  **

 :سامیا سعد بوزفران، تحت عنوان
Lexique d'informatique Français - Anglais - Berbère Samiya Saad 
Buzefran 
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 ا اول:
 
 

 النشأة والتطور ،ـ الصحافة اإللكترونیة.  

  ـ الثورة اإلعالمیة اإللكترونیة العالمیة، بین الھیمنة الثقافیة

  .والعولمة
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  :النشأة والتطور ،الصحافة اإللكترونیةـ 

  

عملیة ) Communication(تصال ن اإلألیس جدیدا القول     

جتماعیة رافقت تطور المجتمعات البشریة وذلك دینامیة للحیاة اإل

تصال شخصین، ویندمج اإلنسان في ھذه ن ظھرت الحاجة إلأمنذ 

نھ أتصال على العملیة منذ میالده وحتى وفاتھ، ویعرف اإل

اھا تبادل المعلومات واآلراء العملیة االجتماعیة التي یتم بمقتض(

و الجماعات داخل المجتمع، أواألفكار في رموز دالة بین األفراد 

  .1وبین الثقافات المختلفة، لتحقیق أھداف معینة

من مجموعة  على أنھاالصحافة اإللكترونیة ویمكن تعریف     

 خبارالمنشورات التي تستعمل اإلنترنیت كوسیلة لنشر األ

كانت ھذه سواء  ،عالمیة للمتلقيإلتداول موادھا اعبر  والمواضیع

على شبكة  إفتراضي ن لھا وجودأالصحف ذات وجود ورقي أو 

نترنیت فقط، ویمكن تحدید الصحافة اإللكترونیة من حیث نوع إلا

وكل  أعدادھا، صدور الفاصلة بینالخط التحریري والمدة الزمنیة 

اإللكترونیة  ھذه المعطیات جد مھمة لتحدید نوعیة الصحیفة

نشرھا التي تتمیز  طریقةضافة إلى مجال تخصصھا واإلب

مكانیة تصفح مواد الصحیفة التي تعمل بتقنیة را إلظن ،بالعالمیة

نحاء المعمور، عكس الصحیفة الورقیة التي أالرقمنة في كل 

من و ،تحتاج إلى وسائل النقل التقلیدیة للوصول إلى العموم

                                                 
ـ كامل القیّم، وسائل اإلعالم الجماھیري من التلقائیة الى المظلة التكنلوجیة، صحیفة  1

 . 31/  1/ 2007-1812: العدد -الحوار المتمدن الرقمیة 
 :یوجد المقال في الرابط التالي 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=87391 
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عالم  الجرائد والمجالت الورقیة إقتحام عدد منھو  حظالمال

أو العمل بھذین المستویین من التقنیات الصحفیة  ،الرقمي النشر

مما یجعل العمل الصحفي یعیش في مرحلة من في الوقت نفسھ، 

الطبع اإللكتروني إلى الحیاة  برامجالتجدید والتنوع مع دخول 

اإلعالمیة العالمیة، حیث إزداد حجم المھارات التي یجب أن 

لوجیة ویتوفر علیھا الصحفي من أجل التعایش مع التقنیات التكن

  .المتجددة التي یعرفھا العالم

خصوصا مع  ،ھذا الصحفي الذي أصبح أمام تحدیات كبرى    

على نطاق شامل ر اخباأل إنتقال وتداول تحكمالتي  الھائلة السرعة

ة التي توفرھا الثورتنوع المجاالت واإلختصاصات أمام ووواسع، 

، حیث أصبحت المواكبة اإلعالمیة عنصرا الحدیثةاإلعالمیة 

التي ... والثقافیة ،السیاسیة ،أساسیا لفھم التغیرات اإلجتماعیة

یعرفھا العالم بشكل یجعل من المعلومات مصدرا لفھم العولمة 

خیرة التي تعتبر وتأثیر المعلومات والتكنلوجیات على ھذه األ

  .العالمیةأساسا لمعرفة الحركیة 

 ،"عباس مصطفى صدوق"یستعرض الدكتور  في ھذا الصدد،    

مسیرة تطور الصحافة اإللكترونیة  "صحافة اإلنترنیت"في كتابھ 

وإستقبال األخبار عبر أجھزة الحاسوب منذ أن كانت فقط وحتى 

ھور الویب والتحول التدریجي إلى الوسائل المتعددة منذ الربع ظ

ثم اإلنفجار الواضح المتمثل في  ،ن الماضيسعینیات القرتلل ولاأل

ن عدد الیزید مخبار على الشبكة زیادة عدد الصحف وخدمات األ

إلى عدة أالف في نھایة التسعینیات، ثم خروج  الید صابعأعلى 

نترنیت والخدمات اإلخباریة في الشبكة إلى الخارج في إلصحافة ا
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تقریبا وبمختلف  ھورھا في جمیع بلدان العالمظالوالیة المتحدة و

   .2اللغات

أول صحیفة أمیركیة تنفذ " الواشنطن بوست"وتعد صحیفة     

مشروعا كلف تنفیذه عشرات المالیین من الدوالرات یتضمن 

نشرة تعدھا الصحیفة یعاد صیاغتھا في كل مرة تتغیر فیھا 

األحداث مع مراجع وثائقیة وإعالنات مبوبة، وأطلق على ھذا 

والذي كان فاتحة لظھور جیل ) بر الورقيالح(المشروع أسم 

التي تخلت للمرة ) االلكترونیة الصحف(جدید من الصحف ھي 

التقلیدي للتحریر  االولى في تاریخھا عن الورق واالخبار والنظام

والقراءة لتستخدم جھاز الحاسوب وامكانیاتھ الواسعة في التوزیع 

ھذا المشروع ولم یكن  القارات والدول بال حواجز أو قیود عبر

للتطورات المتسارعة في ربط تقنیة  الرائد سوى استجابة

االعالم  الحاسوب مع تقنیات المعلومات، وظھور نظم وسائط

 .3(Multi media)المتعدد 

  

الثورة اإلعالمیة اإللكترونیة العالمیة، بین الھیمنة الثقافیة ـ 
  :والعولمة

 

السنوات األخیرة حدا  یمثل المعدل المتسارع للتغییر الدولي في    

ویتضح ھذا في إنھیار  ،فاصال بین المراحل التاریخیة المختلفة

اإلتحاد السوفیاتي ونھایة الحرب الباردة باإلضافة إلى إعادة 
                                                 

یوجد  ،قواعد النشر اإللكتروني الصحفي الشبكي.. رؤى زاھر، صحافة اإلنترنتـ  2
  :المقال في الرابط التالي

 www.aljazeera.net/NR/exeres/859487FC-AFA4-44E6-8712-
9579EC55B545.htm 

 http://najahh2000.maktoobblog.com : ـ أنظر الموقع التالي 3
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وھناك أمثلة أخرى حول التغییر الجذري  ،توحید األلمانیتین

وتظھر في التوجھ األوروبي نحو التكامل الشامل وبروز الیابان 

 .4إقتصادي كعمالق

ھذه التحوالت السیاسیة والتاریخیة واإلستراتیجیة عبر عنھا     

في ظھور مصطلح سیاسي جدید وھو ما یسمى بالنظام العالمي 

والذي تسیطر فیھ القیم اللیبیرالیة السیاسیة واإلقتصادیة  ،الجدید

وھو ما یعرف  ،والثقافیة التي تتجاوز حدود الجغرافیة والثقافة

وھي أكثر التغیرات األساسیة التي أسھم كل من إنتشار  ،بالعولمة

  .5المعرفة وتكنولوجیا اإلتصاالت في حدوثھا

ولقد ركز النظام العالمي الجدید على اإلستفادة من العوامل     

التي ساھمت في إنھیار القوة القطبیة المنافسة لإلتحاد السوفیاتي 

ي التي كانت قائمة على والمتمثلة في تركبة اإلتحاد السوفیات ،سابقا

ضم الجمھوریات ذات العرق والثقافات والدیانات المختلفة قصرا 

ضمن إدیولوجیة واحدة تتخذ من اإلرھاب والقسر وسیلة لرفض 

    .6التعددیة والحریة واإلنفتاح على ااإلدیلوجیات األخرى

وإستفادت الوالیات المتحدة األمریكیة من ھذه الضروف     

ومن بینھا التكنولوجیا  ،في مجموعة من المجاالتلتطویر قوتھا 

صناعة جدیدة مرتكزة على إدماج المعلومات  الرقمیة لتظھر 

والتي  )ناشري ألعاب الفیدیو(واإلتصاالت وصناعة المحتویات 

                                                 
النظام العالمي الجدید من منظور تاریخي، "ركز الدراسات السیاسیة اإلستراتیجیة مـ  4

 www.ahram.org.eg/acpss/ahram  : أنظر الموقع التالي
 www.ahram.org.eg/acpss/ahram  : أنظر الموقع التاليـ 5

النظام الدولي الجدید، یوجد المقال في الرابط مصطفى القزوني، موقع المسلمون في ـ  6
 www.balagh.com/mosoa/garb/011c4iho.htm : التالي
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 1996من الناتج الوطني الخام سنة   %10أصبحت تشكل حوالي 

  .7كما أنھا تتزاید كل یوم بشكل مظطرب

العولمة "صناعة الجدیدة التي دفعت إلى تطویر مفھوم ھذه ال     

أخذت الدول الكبرى وعلى رأسھا الوالیات المتحدة  ،"اإلعالمیة

األمریكیة تبتكر تقنیات جدیدة للھیمنة على السوق وإنتاج ثقافة 

جماھیریة تفرض على الجمھور المتلقي بمختلف الوسائل 

وھذا ما ینبني ... واإلنترنیتلعاب الفیدیون أالسینیما، التلفزیون، 

على فكرة أن الدول المتقدمة وشركاتھا اإلعالمیة الكبرى تدفع 

بجھة فرض تمثالتھا وقیمھا ومعارفھا ونموذج سلوكھا، ونمط 

 .8حیاتھا على باقي دول العالم

ھذه الھیمنة األمریكیة والتي وفرتھا مجموعة من العوامل     

ومن بینھا مبدأ الحریة، وجود  المتواجدة داخل الفضاء األمریكي

الرسامیل المادیة والتعددیة الثقافیة والسیاسیة، وھي عناصر لم 

تكن متوفرة في كل المجتمعات البشریة في أواخر القرن العشرین 

إلى الیوم، وساھم عنصر التنافسیة في مجال إمتالك تكنولوجیا 

اإلتصاالت اللسلكیة الرقمیة والفضائیة في نمو الحضور 

حیث حاول  ،إلدیولوجیة األمریكیة بكل ثقل في مجال اإلعالما

بعض الدارسین والباحثین تعریف ھذه الظاھرة بإستعمار 

خصوصا مع بروز أشكال وصناعات جدیدة تخدم  ،إعالمي

یقول  في ھذا الصدد ،وأبرزھا اإلعالم اإللكتروني ،التواصل

ة ھناك عالقة وروابط جوھریة بین نظری :"توماس ماكفیل"

فنظریة اإلستعمار  ،اإلستعمار اإللكتروني والنظام العالمي الجدید

                                                 
 "كونیة اإلتصال، عولمة الثقافة شبكات اإلرتباط والممانعة" :حیاويییحیا الـ  7

 .4200 .الرباط .منشورات عكاض
 .ـ نفسھ 8
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اإللكتروني تؤكد أن تصدیر برامج وسائل اإلعالم ینقل عددا 

متنوعا من القیم اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة وفي بعض 

وخالل عقد التسعینات من  ...األحیان ینقل قیما سیاسیة ودینیة

ة تحریر رأس المال والتخصیص القرن العشرین شھدت حرك

سیطرت العدید من الدول على وسائل اإلعالم وملكیتھا 

اإلحتكاریة لھا، لكن تلك السیطرة والملكیة اإلحتكاریة تمت 

  :محاصرتھا بواسطة قوتین إعالمیتین جدیدتین

  .ـ أنظمة اإلتصال والبث السلكي والفضائي1

 ... واألمریكیة ـ اإلنتشار الواسع لبرامج التلفزیون الغربیة2

وكان األثر األساسي المطلوب تحقیقھ خلق مشاھدین وجمھور      

مستعمرین إلكترونیا یتابعون البرامج األمریكیة وھم من أجیال 

   .9المشاھدین الجدد حول العالم

الیمكن الحدیث عن مدى حقیقة مفھوم  ،في ھذا الصدد     

اإلستعمار اإلعالمي اإللكتروني الذي بدأ مع ظھور النظام 

العالمي الجدید حیث نجد أن الصراعات العالمیة من أجل السیطرة 

على مراكز القرار والثروة الطبیعیة والطاقیة التزال مستمرة في 

یق أھدافھ وأن ھذا اإلعالم لم یستطع بعد تحق ،العالم بشكل قوي

اإلستعماریة بشكل تام حیث نجد مجموعة من الشعوب التزال 

تدافع عن ھویتھا القومیة والثقافیة سواء داخل العالم الحقیقي أو 

لھذا فمن الصعب  ،سلكيإلعالم الالا وأداخل العالم اإلفتراضي 

الجزم في مدى إمكانیة نجاح المشروع اإلستعماري اإللكتروني 

ات المتحدة والدول الكبرى، إال أن إمتالك ھذه الذي تقوده الوالی

                                                 
 حسن :، ترجمة"اإلتجاھات، الملكیةاإلعالم الدولي، النظریات، " :طوماس ماكفیل ـ 9

 .2003 .نصر وعبد هللا الكندي، دار الكتاب الجامعي
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الدول لمراكز الدراسات التقنیة وتخصیص مزانیات للبحث في 

میدان التكنولوجي واإللكتروني وغزو الفضاء  یجعلھا السباقة إلى 

إغراق األسواق العالمیة بالمنتوجات اإللكترونیة في مختلف أنحاء 

  .العالم

طراف كانت دول أو جماعات ویبقى التخوف لدى بعض األ     

فكریة أو دینیة على اإلعتراف بوجود ھذه الثورة اإلعالمیة إلى 

عدم إستعدادھم لإلنخراط في مسلسلھا والتخوف من دور ھذه 

القوة اإلعالمیة في إنھیار مصالحھم المكتسبة عبر إحتكارھم 

  .للسلطة اإلعالمیة كما وقع للمعسكر الشرقي سابقا

و المراھنة على تكنولوجیا أیة تاالالمظلة اإلتصوبذلك أصبحت     

تصال بمثابة الخیار اإلستراتیجي للبلدان المتقدمة وعلى رأسھا اإل

ذ تبلغ نسبة نمو إالوالیات المتحدة األمریكیة في ظل العولمة، 

سنویا وقد اعتمدت الحكومة %) 8(تصالیة فیھا الصناعات اإل

ن خالل تبنیھا منذ سنة تصالي ماألمریكیة فعال على الخیار اإل

تصالیة من خالل برنامج على قطاع لتعزیز القدرات اإل 1993

عتمادا على تطور شبكات إ) تصالالطرق السیارة لإل(سمي 

معلوماتیة عالمیة تعتمد اإلنترنت والھاتف واألقمار الصناعیة 

نتشار النماذج الثقافیة والكومبیوتر إلقامة آلیة متكاملة إل

  . 10والمعلومات

لھذا، فمجموعة من اإلنتقادات الموجھة إلى اإلعالم     

اإللكتروني نابعة من عدم مواكبة التطور وغیاب ثقافة إستھالكیة 

                                                 
، "وسائل اإلعالم الجماھیري من التلقائیة إلى المظلة التكنلوجیة" :كامل القیمّ ـ  10

 . 31/  1/  2007 - 1812: العدد -صحیفة الحوار المتمدن الرقمیة 
 :یوجد المقال في الرابط التالي

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=87391 
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عقالنیة للوسائل اإلعالمیة من طرف أغلبیة الشعوب المحافظة 

لعدم تحررھا من والتي تعبر عن رفضھا لمجتمع المعرفة، نظرا 

لكي التعمم ثقافة اإلعالم  لھواجس األمنیة واألخالقیة،سلطة ا

الرقمي في ھذه المجتمعات التي تعیش في عولمة یومیة ولكن لھا 

تحفظات على اإلعتراف الضمني بإنتقال اإلنسان من عصر 

الجمركیة إلى عصر التواصل للتبادل الحر  الحدود والحواجز

اإلعالم یتبنى خذ أھذا اإلنتقال الذي ... للبضائع واألفكار والقیم

   .لھ بمختلف أنواعھمطیة 
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ما ا:  
 
 

 ـ لمحة عن ظھور اإلعالم األمازیغي التقلیدي بالمغرب. 

 ـ نظرة على اإلعالم التقلیدي األمازیغي بالمغرب.  

 ةیـ اإلذاعة السمع.  

 سمعیة البصریةـ اإلذاعة ال.  

 ـ الجرائد األمازیغیة الورقیة.  
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  :اإلعالم األمازیغي التقلیديـ لمحة عن تاریخ ظھور 
  

یعد الشعب األمازیغي من بین المجتمعات المتخلفة في میدان     

اإلعالم "أو شعار  "مجتمع المعرفة"تسییر اإلعالم وتحقیق 

علیھ  الذي تنصمن حقوق اإلنسان  احقیعد  ، والذي"للجمیع

المجتمعات في وخاصة ما یتعلق بأحقیة ، مواثیق الدولیةال

  .التواصل وتبادل المعلومات واألخبار في ما بینھا  بلغتھا األم

 وفي ما یلي نظرة عن بدایات التأسیس لإلعالم األمازیغي    

 :التقلیدي

ي عبر القرون األمازیغأفرزت التجربة اإلنسانیة لدى المجتمع     

كان قدیما ف المتتالیة إھتمام ھذا األخیر باألنشطة التواصلیة،

یتواصلون عبر طرق بدائیة، كالرسائل الرمزیة المتمثلة  األمازیغ

وإضرام النار فوق  ...مفي الرقص، الغناء، الشعر، النحت، والرس

 بحلول كارثة طبیعیة أو وإعالن المرتفعات والجبال كإشعار

أو غیرھا، وتطورت التقنیات التواصلیة لتشمل الرسائل  إنسانیة

 أجھزتلصوتیة التي تطورت مع إستعمال المكتوبة والتسجیالت ا

التسجیل المقترنة بحاجیات التواصل بین األھل والمغتربین 

  .خصوصا مع ظھور الھجرة

 في البادیة األمازیغیة،إضافة إلى الظاھرة الملفتة لإلنتباه     

، ھذا األخیر، الذي ساھم في خلق نوع من "أمذیاز"ظاھرة 

جتمعات األمازیغیة، عبر الوعي اإلعالمي التقلیدي لدى الم

بطرق إبداعیة إیصال األخبار وترویجھا داخل الفضاء األمازیغي 

الذي یعد بمثابة  خیرا األذ، ھباإلیزري والطرب الغناء فیھامتزج ی

في یعبر عنھا بارزة وعالمیة جریدة ناطقة بأحداث محلیة 
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 بحركیتھ "أمذیاز" المتعلقة باألفراح واألقراح، ویتمیزالمناسبات 

مما  وتنقالتھ العدیدة بین الدواویر واألسواق والمناطق األمازیغیة،

یثري ذاكرتھ بالعدید من األحداث المھمة التي ینقلھا من مكان 

  .آلخر

كما ساھمت المساجد في خلق تواصل بین األمازیغ، عبر     

وظھور البرید  .اإلعالم بمكبرات الصوت المثبتة على صوامعھا

ثلة والمساعدة للسلطة كالمقدمین والشیوخ وكذا الوسائط المم

واألعوان، الذین یعتبرون كمصادر إخباریة رسمیة، بحیث 

یعملون على إنتقاء األخبار وتبلیغھا سرا إلى السلطات التي 

یعملون تحت وصایتھا، وھي ظاھرة موروثة عن األسالیب 

اإلستخباراتیة التي كانت سائدة في عھد الحمایة اإلسبانیة 

سیة، والتي أنتجت ما یسمى بالخونة والمخبرین الذین كانوا والفرن

 واألسرار یعملون على تزوید السلطات اإلستعماریة باألخبار

  .المتعلقة بالمقاومة والمقاومین

تشترك ھذه الوسائل في نقل الخبر عبر طرق شفویة أو كتابیة     

م أن التطور الحاصل في وسائل اإلعال أو مرئیة أو رمزیة، إالّ 

جعل المجتمع یستفید من خدمات اإلعالم المتطور المتمثلة في 

 ...وغیرھا التسجیل والتلفاز والھاتف والتلغراف ماكیناتالرادیو و

 .ولو بشكل نخبوي ومحدود

ال  وفي الغالب، كانت ھذه الوسائل تعمل بطریقة غیر حرفیة،    

مع متطلبات وحقوق الشعب األمازیغي، وتتواصل معھ تتالئم 

بلغات أجنبیة، وتتعامل معھ بشكل إقصائي، حرمھ لعدة سنوات 

   .باإلستفادة من إعالم یتواصل ویتفاعل معھ بلغتھ األم
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  :نظرة على اإلعالم التقلیدي األمازیغي بالمغربـ 
  

التزال السیاسات الحكومیة في شمال إفریقیا تعمل من أجل     

تكریس سیاسة الحصص األمازیغیة في اإلعالم الرسمي، دون 

تأسیس مشھد إعالمي أمازیغي محترف قائم بذاتھ،  اإلتجاه إلى

ویتبین ذلك من خالل نظرة موجزة على الخریطة اإلعالمیة 

  :بالمغرب

  

  : ـ اإلذاعة السمعیة    
 

ھي مجرد أقسام كانت تسمى باللھجات، تشتغل بإمكانیات     

البعید عن ) الرباط(وموارد مادیة وبشریة ھزیلة في المركز 

إنشغاالت المواطنین، وتتكرس فیھا السیاسة التقسیمیة 

تاریفیت، تاشلحیت (لألمازیغیین عبر ثالثة مناطق جغرافیة 

قبل ( عة، مانحة في البدایة أربع ساعات لكل مجمو)وتاسوسیت

، بدون التفكیر في )أن تمدد مدة البث في السنوات األخیرة

تطویرھا إلى إذاعة أمازیغیة خاصة مستقلة، لھا مراسلین ومكاتب 

دائمة في كل المناطق األمازیغیة، وغیر مرفقة بأستدیوھات 

البریھي، التي شیدت خاصة لخدمة اإلعالم العروبي 

  .والفرنكفوني

ت تعتمد اإلذاعات الجھویة منذ تأسیسھا وفي إطار موازي كان    

إلى بدایة التسعینیات من القرن الماضي نفس األسلوب، وذلك 

بتخصیص حیز ضیق من برامجھا لألمازیغیة في شقھا الفني 

 غیة ھي مجردبالخصوص، بشكل یخال للمتتبع بأن األمازی

  .مجموعة من التیمات الموسیقیة الغیر
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  :یةـ اإلذاعة السمعیة البصر    
 

تبث نشرات إخباریة قصیرة وفارغة، مترجمة بشكل غیر     

إحترافي من مواد حررت بلغات أخرى، إلى جانب بثھا لبرامج 

فقیرة ولسھرات فنیة تحاول فلكلرتھا بشكل یسیئ إلى الثقافة 

  .المجتمعیة للشعب األمازیغي

  

  :ـ الجرائد األمازیغیة الورقیة    
 

تعمل في إطار نضالي غیر منظم، وتشتغل في ظروف غیر     

مالئمة، إبتداءا من غیاب مصادر التمویل وغیاب مھنیین 

محترفین في مجال اإلعالم األمازیغي، وصوال إلى إحتكار 

وھي جرائد تحمل أسماءا ... المركز للمطابع وشركات التوزیع

وادھا أمازیغیة لكنھا مستعمرة بلغات أجنبیة تحرر بھا م

اإلخباریة، مقابل نشرھا لمواضیع زھیدة باألمازیغیة، وأغلبھا 

  .نصوص ذات صلة باإلبداع األدبي

ولم تخرج الجرائد الحزبیة المغربیة عن سیاسة الحصص     

الرسمیة، بتخصیص بعض صفحاتھا بشكل دوري أو أسبوعي 

لألمازیغیة، كأسلوب تمویھي یخدم بشكل مباشر مصالحھا 

ھتمامھا بالقضیة األمازیغیة، بنشرھا إلتي تدعي فیھا الحزبویة، ا

لمواضیع سطحیة ومتكررة، ال ترقى إلى مستوى تعمیق وتطویر 

 .النقاش والتفاعل الجماھیري الجدي مع الحدث

ھذه ھي حالة األمازیغیة في محنتھا مع اإلعالم بمختلف     

  : أنواعھ، وخصوصا الرسمي، والسؤال المطروح



 سعيد بلغريب -------------------------------------------------------------------------------------------------اإلعالم اإللكرتوين األمازيغي

 - 24 -

ج اإلعالم األمازیغي إلى الوجود أم سیبقى ضحیة ھل سیخرـ      

لسیاسة التھمیش والتقزیم وھي أكبر الجرائم التي تقترف في حق 

  .األمازیغیة واألمازیغیین؟

لھذا، فالحدیث عن األمازیغیة یجب أن یكون في إطار إدماج      

شامل في مؤسسات مستقلة وقائمة بذاتھا ولیست بھوامش مقیدة 

مكانیة ومالیة متذبذة تھمش بشكل أكبر بحصص زمانیة و

 .األمازیغة كلغة واألمازیغ كشعب
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ا ا:  
  

  مفھوم اإلعالم اإللكتروني األمازیغيـ.  

 ـ ظھور وتطور المواقع األمازیغیة. 

 ـ ممیزات وخصائص الكائنات اإللكترونیة األمازیغیة.  

 التسمیات ـ. 

  والتقنیةـ الھندسة الفنیة. 

 ـ أصناف من المواقع األمازیغیة. 

  ـ مواقع الجمعیات والمؤسسات الحكومیة والمواقع

 .األكادیمیة

  مواقع الصحف والوسائل اإلعالمیة األمازیغیةـ. 

 األمازیغیة ـ مواقع المھرجانات والمناسبات. 

  الشخصیة األمازیغیة المواقعـ. 

  المواقع المحلیة والجھویة ومواقع األماكنـ.  

 المتخصصة األمازیغیة ـ المواقع. 

 األمازیغیة ـ المواقع التجاریة. 

 ـ مواقع المنتدیات األمازیغة. 

 ـ المدونات والصفحات الشخصیة. 

  األمازیغیة في المواقع التفاعلیة، غرف البالتولك نموذجاـ. 
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  :مفھوم اإلعالم اإللكتروني األمازیغيـ 
 

یجب اإلعتراف بصعوبة التحدید الدقیق لمفھوم اإلعالم     

اإللكتروني األمازیغي، نظرا لغیاب مؤسسات عمومیة أوخاصة 

تتعامل مع ھذه الظاھرة اإللكترونیة، وتھتم بتطور اإلعالم 

أنھ یمكن وضع تعریف  األمازیغي بشكل علمي وأكادیمي، إالّ 

مؤقت لإلعالم اإللكتروني األمازیغي، بالتأكید على أن كل 

المواقع اإللكترونیة التي یھدف أصحابھا إلى خلق نوع من الوعي 

بالھویة األمازیغیة أو التعریف واإلخبار بالمحیط واإلنسان 

األمازیغي ككل أو بجزء من المكونات الحقیقیة للثقافة األمازیغیة، 

 (كانت ھذه المواقع ناطقة بفرع من فروع اللغة األمازیغیة  سواء

تاسیویت،  ،تامازیغیت، تاقبایلیت، تاریفیت، تاشاویت

  .أو بلغات أجنبیة أخرى...) تاكناریت

وكذلك یمكن إعتبارھا مواقع أمازیغیة إذا كانت تعبر عن    

مواقف شخصیة أوجماعیة رسمیة أو مستقلة بشرط أن تقوم بأداء 

باإلضافة إلى إعتبار كل ما یصدر من مواقع . تواصلیة وضیفة

إلكترونیة من المناطق ووصالت ونشرات وإعالنات 

األمازیغوفونیة ضمن سجل اإلعالم اإللكتروني األمازیغي سواء 

كان من وراء ھذه المواقع وعي بالدفاع عن الھویة األمازیغیة أو 

اصل وتتنوع بدونھ، حیث تختلف الرسالة وطریقة التعامل والتو

درجة الوعي بأھداف كل موقع، لعدة إعتبارات یمكن الحدیث 

عنھا في المراحل القادمة من البحث، حیث ترتبط بنوعیة 

الوضیفة التي یرید أن یقوم بھا كل موقع على حدة وفي مجال 

 .إختصاصھ
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  :ـ ظھور وتطور المواقع األمازیغیة
 

عن سیاقھ غي اإللكتروني األمازیفصل اإلعالم یمكن ال     

العالمي، فمباشرة مع بدایة ظھور الثورة التكنولوجیة التي شھدھا 

العالم على مستوى تبادل المعرفة والمعلومة الرقمیة والتي إستفاد 

تحدید الفترة الزمنیة منھا الفاعل األمازیغي بشكل متدرج، ویمكن 

رن المبتدئة مع نھایة العقد التسعینات من القرن الماضي وبدایة الق

الواحد والعشرین الفترة التاریخیة التي عرفت بروز الملصقات 

والصفحات األمازیغیة الرقمیة على الشبكة العنكبوتیة بشكل 

، أخذ قوة مع مرور الوقت مما جعل ھذه المواقع تضیف زایدمت

 .جدیدة إلى الجسد اإلعالمي األمازیغي وحركة دینامیكیة

األمازیغیة بشكل كبیر مع  ولقد تطورت المواقع اإللكترونیة    

تطور المكتسبات المعرفیة المتعلقة بالتقنیات اإللكترونیة لدى 

األمازیغیین، مما جعل الساحة اإللكترونیة مجال خصبا  ھتمینالم

یتوالد بھا بشكل مستمر سیل ھائل من المواقع الرقمیة األمازیغیة، 

غ الخطاب والتي على الرغم من إختالفھا تشكل أداة من أدوات تبلی

األمازیغي والتعریف بالثقافة واللغة األمازیغیتین، وتكسیر 

شمال إفریقیا، في  التھمیش الذي یعاني منھ اإلنسان والمحیط 

بشكل حاولت من خاللھ ھذه المواقع أن تكون نافذة أخرى 

لإلطالع على المستجد األمازیغي في جمیع المجاالت السیاسیة، 

ولقد ساھم . ..یة، الترفیھیة، والتنمویةالثقافیة، التربویة، الحقوق

إلى  )خارج تامازغا(تواجد مجموعة من األمازیغ في الخارج 

تطور ملحوظ في المسلسل التصاعدي للحركة اإللكترونیة 

 .األمازیغیة
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  :ـ ممیزات وخصائص الكائنات اإللكترونیة األمازیغیة
 

المواقع ، سنقف عند بعض ممیزات عالم ورقةال هفي ھذ    

اإللكترونیة األمازیغیة على مستوى أسماء النطاق والمحتویات 

 .والطابع الفني والتقني والرمزي لھذه المواقع

  

  :ـ التسمیات
 

في جل ھذه المواقع، لم تخرج التسمیات عن المنطق السائد في     

الواقع النضالي للحركة األمازیغیة في إختیار أسماء المواقع، 

داللي عن اإلنتماء السماءا تعبر في معناھا حیث أخذت تحمل أ

األمازیغي، كأسماء الرموز التاریخیة  والمناطق األمازیغیة أو 

أسماء لغویة ذات حمولة لسنیة منتمیة إلى المعجم اللغوي 

 ،األمازیغي، وبعضھا یجمع بین كلمتین أمازیغیة وأخرى أجنبیة

ویمكن أن نالحظ تشابھ في بعض أسماء ھذه المواقع، لكنھا 

 .تختلف من حیث مراكزھا النطاقیة المستضیفة

 

  :ـ الھندسة الفنیة والتقنیة
 

لم تخرج المواقع األمازیغیة عن المألوف عالمیا في         

التصمیم السمیائي والتقني لصفحاتھا، حیث وزعت أقسامھا على 

لثقافة واللغة والصور او مساحات مخصصة لألخبار

باإلضافة إلى صفحة رئیسیة تسمى بالبوابة أو  ...والموسیقى
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الواجھة األولى للموقع مخصصة لعرض خریطة الموقع مع 

 .إثبات ونشر المعلومات الجدیدة أو اآلنیة مقترنة بتاریخ نشرھا

باإلضافة إلى خاصیة التركیز على التعریف بالموقع عبر نشر     

في الواجھة األمامیة ألي موقع، تبین بشكل أو بآخر  صور ثابتة

طبیعة وإھتمامات كل موقع على حدة، كنشـر صور للعلم 

األمازیغي وإنشاء نماذج من صور مركبة لشخصیات وأماكن 

مختلفة، وتغیر ھذه المواقع أثوابھا  توثق أو تصف أحداثا أمازیغیة

 . بإستمرار حسب رغبة المشرفین علیھا

 

  :ن المواقع األمازیغیةـ أصناف م
 

اإلنترنت عبارة عن منظومة إتصالیة، وھذا یعني أن جمیع     

المواقع في الشبكة تھدف بشكل أو بآخر إلى إعالم المستخدم 

بما في ذلك المواقع التي تعتمد تماما على الترفیھ  ،بشيء ما

كالمواقع التي بھا األغاني أو األلعاب، أو تلك المواقع الخدماتیة 

تي تقدم للمستخدمین معلومات عامة أو بریدا إلكترونیا، أو أداة ال

تتنوع المواقع األمازیغیة على اإلنترنیت  .11من أدوات البحث

حسب أھداف كل موقع والوضیفة التواصلیة واإلجتماعیة التي 

  .یرید الساھرون علیھا إیصالھا إلى المتلقي

المواقع في ھذا، یمكن اإلشارة إلى صعوبة تصنیف ھذه     

وإشكالیة تبویبھا، وھذا راجع باألساس إلى طبیعة الشبكة ذاتھا، 

والمتمثلة في سیولة ھذه القارة وسرعة تبدل معطیاتھا لدرجة أن 

                                                 
، یوجد المقال في الرابط تونس جامعة منوبة، ،معھد الصحافة وعلوم األخبار ـ 11

 http://www.geocities.com/pal_media/introduction.htm :التالي
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أي تقویم ال یمكن أن یتم إال داخل األنترنیت، كما لن یكون إال آنیا 

فالشبكة العنكبوتیة تشبھ  .تدفق المعلومات بالنظر إلى سرعة

حرك میاھھ على الدوام بما یجعل من المستحیل السباحة محیطا تت

إنھ عالم في تقلب مستمر، ثمة دائما مواقع تختفي  .فیھ مرتین

وأخرى تظھر وأخرى تغیر مكان إقامتھا، ترحل من منطقة إلى 

، لكن سوف نحاول تحدید نماذج متعددة لھذه المواقع مع 12أخرى

   .اإلشارة إلى دورھا التواصلي

 

  :الجمعیات والمؤسسات الحكومیة والمواقع األكادیمیةـ مواقع 
 

وھي فضاءات إلكترونیة تعد بمثابة دلیل  ،المواقع الجمعویة    

للجمعیات األمازیغیة الناشطة في الحقل المدني في تامزغا ودول 

تواجد األمازیغ، ویمكن تحدید وضیفتھا اإلعالمیة في التعریف 

یغیة محلیا ووطنیا ودولیا، عبر بالمنظمات الغیر الحكومیة األماز

نشر األوراق المنظمة لقوانینھا األساسیة واألخبار واإلعالنات 

التي تصدر عن نفس المنظمة أو جمعیات أخرى لھا نفس 

ألنشطتھا  ات صحفیةاألھداف والتصورات، وكما تقوم بنشر تغطی

مة من طرفھا أو فرع من فروعھا، والتوثیق عبر نشر ظالمن

ات تتعلق بالثقافة واللغة والحضارة األمازیغیة، أبحاث ودراس

وذلك بإستخدام التقنیات الرقمیة المعروفة من خالل إستعمال 

 ...الصور الثابتة والمتحركة ونشر النصوص السمعیة

                                                 
  http://aslimnet.free.fr/articles/internet.htm :أنظر الموقع التالي ـ 12



 سعيد بلغريب -------------------------------------------------------------------------------------------------اإلعالم اإللكرتوين األمازيغي

 - 31 -

 13مة المؤتمر العالمي األمازیغيظكأمثلة على ذلك، موقع من    

ة ، ومواقع جمعی14وجمعیة تامزغا بمدینة العروي بالمغرب

، باإلضافة إلى صفحات أخرى یصعب 15تماینوت المغربیة

 .حصرھا كتابیا

ومن جھة أخرى، نجد مواقع المؤسسات الحكومیة الرسمیة     

نظرا لغیاب إعتراف رسمي  ،وھي تعد على رؤوس األصابع

حقیقي وملموس باللغة األمازیغیة، وھي مواقع تشتغل في الشأن 

الرقمیة إلى التعریف بقوانینھا  األمازیغي، ھادفة من خالل أبوابھا

وببرامجھا وأنشطتھا المختلفة، ونجد من  ،األساسیة المنظمة لھا

بالمغرب، وموقع  16بینھا موقع المعھد الملكي للثقافة األمازیغیة

 .17اإلذاعة الثالثة الناطقة باألمازیغیة بالجزائر

أما المواقع األكادیمیة فھي عبارة عن مواقع مستقلة     

ات رقمیة مخصصة لنشر ثقافة أكادیمیة تتمثل أوفضاء

بالخصوص في التعریف بالدراسات اللیسنیة، التاریخیة، 

اإلنتربولوجیة، والثقافیة وغیرھا من األبحاث المختلفة وذلك 

بلغات متعددة أبرزھا الفرنسیة، وكمثال على ذلك الفضاء الرقمي 

فرنسا الذي خصصھ المعھد الوطني للغات والحضارات الشرقیة ب

، باإلضافة إلى موقع جامعة لھاي لإلعالم األمازیغي 18إنالكو

  . 19والعربي

                                                 
 amazigh.org-mondial-www.congresـ13 

 www.thamazgha.org ـ 14
 www.tamaynut.nl، www.tamaynut.org ـ 15
 www.ircam.ma ـ 16
 www.tv-radio.com ـ 17
 www.inalco.fr ـ 18
 www.globallahayeuniversity.comـ  19
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  :ـ مواقع الصحف والوسائل اإلعالمیة األمازیغیة
 

ھذه المواقع على إخراج المنشورات الورقیة إلى الساحة  تعمل    

اإللكترونیة بشكل دوري أو شھري، من أجل إیصال وتقریب 

الصحافة األمازیغیة إلى أكبر عدد ممكن من المتصفحین عبر 

  الشھریة 20العالم، وأشھرھذه الموقع نجد موقع جریدة تاویزا

بشكل  شرنالتي ت  21وجریدة تاسافوت ،الصادرة من المغرب

وكما تعمل العدید  .22وجریدة أوال بالجزائر ،دوري من المغرب

من المؤسسات اإلعالمیة السمعیة والسمعیة البصریة على 

تخصیص مواقع لھا في الشبكة العنكبوتیة، لتكون بمثابة أذرع 

تابعة لھا تنشر من خاللھا معلومات مختصرة عن برامجھا 

بربر "الفضائیة قناة ال وطرق التواصل معھا، ومن أبرزھا موقع

بھوالندا، وموقع  24"أمازیغ تفي"الرقمیة قناة الو ،بفرنسا 23"تفي

  ...المغربب 25سوس الرقمیةإذاعة 

 

  :األمازیغیة ـ مواقع المھرجانات والمناسبات

 

في الغالب مواقع مؤقتة وموسمیة، ذات صفحات  وھي    

ة، أو مختصرة تعمل على نشر اإلعالنات المرتبطة ببرامج معین

                                                 
www.tawiza.net 20  
www.tasafut.org 21  

www.frebend.com/awal22 
www.berbertv.com23 

www.amazightv.net24 
www.radiosouss.com25 
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من خالل نشرھا ألوراق تعمل على التعریف باألنشطة وأماكن 

تواصل خلق وتاریخ إنعقادھا، مع إمكانیة توفیر أرقام وعناوین ل

في إطار  تھا المختلفةمع الزوار، للترویج بنسبة أكبر لألنشط

روف قانونیة ظیقام في ... مھرجان أو تقلید دوري أو سنوي

ج ھذه المواقع األمازیغیة عدیدة تتالئم وطبیعة كل بلد، ونماذ

وأغلبھا یتالشى في فترات زمنیة محددة، نظرا كما قلنا لطبیعتھا 

المؤقتة، ومن بینھا نجد موقع المھرجان الثقافي الوطني السنوي 

 "آیت سعید"بالجزائر، وموقع مھرجان  26للفلم األمازیغي

بالمغرب، إضافة إلى العدید من المواقع المماثلة  27األمازیغي

   .والتي یستحیل حصرھا

 

  :الشخصیة األمازیغیة ـ المواقع
 

رقمیة یعبر فیھا أصحابھا بوسائل متعددة عن  أوراق ھي    

إھتماماتھم األمازیغیة عبر نشر مواد إعالمیة مختلفة كالمقاالت 

غالبا ما تجمع وھي   ...واألخبار والنصوص اإلبداعیة وغیرھا

بین العدید من المواضیع المختلفة تكون مرتبطة بشخص أو 

أشخاص لھم نفس المیوالت األدبیة أو الفكریة أو الفنیة،  وتحتفي 

اإلنترنیت بشبكة واسعة وغنیة من النماذج، وغالبا ما یمتلك 

أصحابھا مھارات فنیة أوإبداعیة معینة، وھي مواقع لفرق 

   ...أمازیغ موسیقیة ولكتاب وشعراء

                                                 
 www.film-amazigh.org ـ 26

http://festivalaytsaid.jeeran.com 27  
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ومن بینھا، الموقع الشخصي للكاتب والروائي األمازیغي     

من المغرب، والموقع الشخصي للشاعر  28محمد أكوناض

 .، وغیرھا29األمازیغي القبائلي كمال السابي

   

  :ـ المواقع المحلیة والجھویة ومواقع األماكن

 

ضاء من بین المواقع األمازیغیة األكثر إنتشارا في الفتعد     

اإللكتروني، وھي عبارة عن مساحات رقمیة لمناطق جغرافیة 

معینة، متخصصة في نقل وتغطیة الحدث المحلي عبر وسیلة 

الكتابة والصورة والفیدیو، وذلك حسب المھارات والتقنیات 

المتوفرة لدى أصحابھا، وغالب ما تملك ھذه المواقع شبكة من 

لحدث من مناطق المراسلین والمتعاونین یعملون على نقل ا

تواجدھم، وعملت ھذه المواقع بشكل قوي في التعریف بالعدید من 

بالفضاءات التي تنتمي ... المكونات التاریخیة، الجغرافیة والثقافیة

إلیھا، كانت مدن أو قرى، وھي مواقع رقمیة معروفة بحركیتھا 

ونموھا المستمر في الشبكة، نظرا لتمتعھا بمیزة السرعة في نقل 

وتحدیثھ، والتجدید في المواضیع التي تشتغل علیھا، وأغلب  الخبر

ھذه المواقع تحتضنھا نطاقات تتمیز بالسھولة التقنیة المستعملة 

 .والتي تكون في متناول المھتمین بتقنیات إنشاء المواقع

ولقد تمیزت المواقع المحلیة والجھویة بظھور ما یسمى     

بصحافة الھامش اإللكتروني، والتي عملت على التعریف بالعدید 

من الجوانب النائیة والمجھولة في كل مناطق العالم األمازیغي، 

                                                 
www.akunad.com28 

http://kamalsabi.free.fr29  
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وكما ساھمت بقوة في إثارت الرأي العام المحلي والدولي 

ة، التي لم یستطع اإلعالم واإلقلیمي للعدید من القضایا الحساس

التقلیدي اإلحتفاء بھا، نتیجة إلعتبارات عدیدة سنحاول اإلشارة 

 .إلیھا في نقط مختلفة من ھذا البحث

ومن بین األمثلة الغزیرة للمواقع المحلیة والجھویة نجد موقعي     

 وموقع مدینة تامنراست ،بالمغرب 31وتیزنیت 30تافراوت

 .33اظور بالمغرب، وموقع مدینة الن32بالجزائر

 

  :المتخصصة األمازیغیة ـ المواقع

 

عدیدة ومتشعبة، تھدف إلى نشر مواد إعالمیة  وھي    

متخصصة في مجاالت مختلفة، وكما تسعى إلى التواصل مع 

زوار باللغة األمازیغیة إلى جانب لغات تفاعلیة أخرى، ومن ال

التي و ،أكثر ھذه المواقع الرقمیة نجد مواقع الموسیقى والترفیھ

توفر خزانات ومكتبات إلكترونیة ضخمة من الصوتیات 

عدیدة  إمكانیاتر یتوف معوالمرئیات الموسیقیة األمازیغیة، 

لإلستماع والتخزین، وغالبا ما تعمل ھذه المواقع بنشر وعرض 

شكل أغلبھا فضاءات یبأشكال غیر قانونیة، ... مواد فنیة وموسیقیة

والدولیة المتخصصة في مجاالت تنتھك فیھا القوانین المحلیة 

 خصبا حمایة الحریات المتعلقة بالملكیة الفردیة، مما یجعلھا مجاال

  . لممارسة القرصنة، وھي آفة تنخر العالم اإلفتراضي ككل

                                                 
www.tafraout.org30 

www.tiznit-ino.net31 
www.tamanrasset.net32 

 www.nadorcity.com ـ 33
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السخریة إضافة إلى ذلك، فالمواقع الترفیھیة تتمیز بنشر ثقافة     

مشاھد  على إستخدام وسائل الصورة والصوت ودبلجة تمدتع التي

الكومیدیا وفن  ةمن طرف ھوا باللغة األمازیغیة سمعیة بصریة

السخریة، وھي مواقع تستقطب العدید من الزوار، نظرا للطابع 

 .الفرجوي والكومیدي الذي توفره بشكل یتجدد كل حین

ومن بین المواقع األمازیغیة المتخصصة أیضا، نجد المواقع     

الریاضیة وھي تھتم بنقل النشاط الریاضي المحلي والجھوي 

والوطني والعالمي، وھي أحیانا مواقع تولي إھتماما خاصا لألندیة 

والفرق المحلیة المھمشة من طرف وسائل اإلعالم التقلیدیة، 

یة الریاضیة المختلفة وھناك مواقعا خاصة تعرف باألند

وبأنشطتھا، ولقد إكتسبت بعض من ھذه المواقع شھرة وطنیة، 

وأمست مصدرا إخباریا أساسیا للعدید من المؤسسات اإلعالمیة 

 34نجد موقع فریق شبیبة القبائل ،ومن بین ھذه المواقع .التقلیدیة

إضافة إلى مواقع ریاضیة إخباریة كموقع الریف  ،الجزائرب

 .بالمغرب 36موقع سوس الریاضيو ،35الریاضي

كما تضم الشبكة الرقمیة العدید من المواقع المختصة األخرى     

ولو بشكل قلیل بالمقارنة مع العدد الھائل من المواقع األخرى، 

وذلك بتوفیر ... كمواقع مختصة بتقنیات البرمجة والمعلومات

ئل مجموعة من البرامج اإللكترونیة وتقدیم شروحات مجانیة بوسا

                                                 
www.jskabylie.org34 
www.rifsports.com35 

 www.souss-sport.com ـ36
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، باإلضافة إلى مواقع 37وتقنیات مبسطة یتم شرحھا باألمازیغیة

  .وغیرھا  ،39ومواقع المرأة ،38مختصة أخرى كمواقع األطفال

  
  :األمازیغیة ـ المواقع التجاریة

  

اإلستعمال الیومي للوسائل اإلعالمیة اإللكترونیة  الیزال    

والخدمات المقدمة من طرف شبكة اإلنترنیت محصورا في 

الب على الترفیھ كاأللعاب اإللكترونیة ومشاھدة الفیدیو الغ

واإلستماع إلى الموسیقى وإستعمال خدمات اإلتصال عبر البرید 

  )...تشات( اآلني اإللكتروني أو منتدیات التواصل

وتتعدد مجاالت اإلبحار في الشبكة حسب اإلمكانیات اللغویة     

التي یتوفر علیھا الزائر، حیث أن أغلبیة الزوار األمازیغ یقبلون 

على المواقع األمازیغیة والعربیة والفرنسیة، لھذا فمدى إستفادة 

وتمكنھ من الزائر من خدمات اإلنترنیت مرتبط بمدى معرفتھ 

، وخصوصا اإلنجلیزیة والتي تجعلھ اللغات اإلعالمیة السائدة

قادرا على إغناء معارفھ في مجاالت المعلوماتیة والمستجدات 

اإلخباریة والتقنیة في الشبكة، ھذه األخیرة التي أصبحت یوما بعد 

ظاھرة یوم تتحول إلى أسواق بدون حدود، مما أدى إلى بروز 

التجارة اإللكترونیة، والتي ساھمت في الترویج للمنتجات المحلیة 

والوطنیة عبر العالم، كما تساھم في التعریف بالمؤھالت 

اإلقتصادیة للدول التي تعتمد على ھذه الخدمة، من أجل تدعیم 

                                                 
http://moslimamazighi.wordpress.com37 

www.amazyan.com38 
www.fadma.be, www.timazighin.nl39 
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نشاطھا التجاري واإلقتصادي عبر تشجیع المقاولین والحرفیین 

ي مجال اإلنتاج والتسویق من أجل على إستخدام التقنیات الحدیثة ف

عولمة ھذه المقاوالت، ومن الطبیعي إستعمال اإلنترنیت كوسیلة 

  .تولدت عن ھذه الظاھرة التي أصبح العالم في ظلھا قریة صغیرة

أن اإلعالم األمازیغي اإللكتروني عبر تقنیاتھ الحدیثة في  إالّ     

مقاولة مجال التواصل لم یستطع التوغل داخل المجتمع وال

األمازیغیة، نتیجة لعدم تطور النظم اإلنتاجیة األمازیغیة، وعدم 

 غیابافة إلى ضمواكبة اإلقتصاد المحلي للتطورات العالمیة، باإل

الثقة التي تربط بین المستھلكین والمنتجین في ما یسمى بالتجارة 

نظم ھذه ت ةقانونی اتاإللكترونیة، نظرا لعدم وجود إطار

  .ریةالمعامالت التجا

تحتاج إلى  والمساھمة في دعم ثقافة تبادلیة تجاریة إلكترونیة    

إستثمار مادي حقیقي من أجل تحدیث العقلیة المسیرة للمقاولة 

 ،عبر توظیف اإلنترنیت في مسلسل التطور المادي واإلقتصادي

مجتمع "لتصبح عامال لتحقیق التنمیة البشریة والوصول إلى 

  ". المعرفة

قول، أن التجارة اإللكترونیة التزال بعیدة عن خالصة ال    

التحقیق داخل النظم التسویقیة األمازیغیة التقلیدیة، لھذا یبقى 

إستخدام اإلعالم اإللكتروني محصورا على الجوانب اإلخباریة 

والتواصلیة والترفیھیة، دون التحول إلى عالم اإلقتصاد والتجارة 

ولیة وخصوصا في ما الرقمیة، رغم وجود بعض المحاوالت األ

یتعلق بمواقع وكاالت األسفار والترویج لبعض المنتوجات 
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والشركات المتوسطة والصغیرة والتجارة في السلع  40التقلیدیة

 . والمنتوجات المستعملة

  

  :ـ مواقع المنتدیات األمازیغیة
   

رقمیة تتكون من أقسام مختلفة، تسمح  خالیاعبارة عن  ھي    

مباشرة أو عبر التسجیل المجاني المسبق  للمتصفحین بالدخول

، تكون ومستعارة ورموز سریةحقیقیة أإختیار أسماء حریة ب

مجموعة من و درجات من العضویة بمثابة إشتراك تمنح للفرد

إضافة المواضیع وطرحھا للنقاش والتعلیق ب تسمح اإلمتیازات

بطرق مباشرة وآلیة، والتحكم في إدارة محتوى  أو إلغائھا علیھا

التي تقدمھا ھذه المنتدیات  البیاناتمن قواعد مجموعة  

)forum(. 

مازیغیة وھي في وتضم اإلنترنیت العدید من المنتدیات األ    

 الغالب مواقع متشابھة من حیث األقسام والمواضیع المنشورة

 یبا نفس األھداف، مما یجعلھا فضاءات تتقاسم تقروالمتداولة

مازیغیة لغتھا األ ومن بین المنتدیات التي تتخذ من ،والمواضیع

، إلى جانب المئات 41التواصلیة نجد منتدى إیمزران األمازیغي

 .من المنتدیات األمازیغیة األخرى والتي یصعب عدھا وحصرھا

  

  

 

                                                 
www.robekabyle.com/40 

www.imezran.org/forum41 
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  :ـ المدونات والصفحات الشخصیة

 

في عالم اإلنترنیت،  مواقع شھدت تطورا وإنتشار واسعا ھي    

ھي  "المدونة"إذ أصبحت تعرف إقباال جماھیریا واسعا، و

إلنجلیزیة التي ھي نحت من ا  blogالتعریب األكثر قبوال لكلمة

والمدونة تطبیق من  . بمعنى سجل الشبكة  Web logكلمتي 

ت، یعمل من خالل نظام إلدارة المحتوى، وھو یتطبیقات اإلنترن

 (تظھر علیھا تدوینات "وب"عن صفحة  في أبسط صوره عبارة

مؤرخة ومرتبة ترتیبا زمنیا تصاعدیا، تصاحبھا آلیة  )خالتامد

 .42خالت القدیمةاألرشفة المد

اإلھتمام المتزاید بالتدوین كأسلوب جید وجدید، جعل األمازیغ     

إلى اآلني یدركون بوعي مدى أھمیة نقل الحدث األمازیغي 

الشبكة العنكبوتیة، لیصبح في متناول متصفحي ومستخدمي 

إبداء األراء التفاعل المستمر في الشبكة، ویشھد على ذلك 

حیز الذي یخصصھ التصنیف التقني ألیة مدونة في الومناقشتھا 

على مدى اإلھتمام الذي یلیھ القراء والمھتمین لمناقشة العدید من 

 .43تخص األمازیغ واألمازیغیة المختلفة التي المثیرة القضایا

 إتحاد المدونین"وتمخض عن كثرة المدونات األمازیغیة میالد     

الموافق ل   2957في رأس السنة األمازیغیة 44"األمازیغ

، وتضم مدونة اإلتحاد مجموعة من المدونات 13/01/2007

 ،األمازیغیة التي تعمل في مجال التعریف بالقضیة األمازیغیة

                                                 
 http://ar.wikipedia.org : موسوعة وكیبیدیا42
ألمازیغ یدركون بوعي مدى أھمیة نقل الحدث األمازیغي وفي ا" :عید بلغربيـ س 43 

 .01/06/2007بتاریخ   81 العدد ،جریدة أكراو أمازیغ" وقت حدوثھ إلى اإلنترنیت
 http://tadukli.maktoobblog.com : موقع إتحاد المدونین األمازیغـ 44
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للبیانات  إضافةوعة من األراء واإلبداعیة عبر نشر مجم

 .والتقاریر الرقمیة المختلفة

تعطي المدونات األمازیغیة في اإلنترنیت نفسا جدیدا للخبر     

عبر نطاق واسع وشامل، لیتمكن أكبر وتداولھ األمازیغي، ونقلھ 

فھي آداة . عدد من متصفحي اإلنترنیت من اإلطالع والتفاعل معھ

التعبیرعن الرأي، ویضمھا البعض إلى الخانة  جدیدة من أدوت

في حین  ،تینترناإلیجابیة في قیمة الحریة التي قوتھا ثقافة اإل

ینظر إلیھا البعض من منظور آخر، حیث یرى بعض الباحثین 

أنھا قد أثرت على الصحف المقروءة والمطبوعات، وأنھ بالتدریج 

التخلي عن ت أكثر فأكثر، سیتم ینترنوبانتشار استخدام اإل

المطبوعات أو الجرائد، بعد أن تصبح كل األراء متداولة ومتاحة 

  .45تینترنللجمیع على صفحات اإل

العدید من المدونات األمازیغیة العنكبوتیة الشبكة  تحوي    

یسھر على  ،واآلراء والتصورات المختلفة المضامین واألھداف

رفون إعالمیا إعدادھا جیش جرار من الصحفیین الذاتیین أو ما یع

، نظرا إلھتمامھم الشخصي في إنتاج "المواطنین الصحفیین"ب 

عبر ھذه المدونات، والتي تختلف مضامینھا  الخبر ونشره

 ذات حموالت مدوناتوإدیلوجیاتھا وتتشكل في غالبیتھا من 

مدونات إلى جانب الصور والفیدیو بعضھا یتشكل من و ،إخباریة

  . شخصیة یحررھا مھتمون بقضایا اإلبداع والثقافة األمازیغیة

  

 

                                                 
ثقافة اإلنترنت، صحیفة الحوار المتمدن الرقمیة، یوجد  :ـ محمد رجائي محروس  45

   :المقال في الرابط التالي
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158943  
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  :ـ  األمازیغیة في المواقع التفاعلیة، غرف البالتولك نموذجا

 

اإلنترنیت تقدم خدمات شبھ مجانیة في عالم اإلتصال  أصبحت    

 والتواصل بین األفراد والجماعات، من خالل المواقع التفاعلیة

ثات المباشرة، ونجد من بینھا، الخدمات والمحاد اللحظیة

یب االتواصلیة التي تقدمھا بعض المواقع المشھورة كیاھو والسك

  ...والماسینجیر

 ،46ولكن أشھرھا وأكثرھا إثارة للجدل موقع البالتولك    

لیصبح في فترة  ،1998المطروحة على شبكة اإلنترنیت سنة 

ة إستیعابیة ، ذات طاقوجیزة عبارة عن عالم صغیر إفتراضي

یستطیع من خاللھ المتصفح إنشاء غرف للدردشة  واسعة

والتواصل، وخلق مناخات للتعبیر الحر، وفتح أماكن للحوار 

بلغات متعددة بین فردین أو مجموعة من المتدخلین تجمعھم 

 .أھداف وإنشغاالت متقاربة أو متباینة

 ،مغربوإن بنسبة قلیلة من ال ،األمازیغ من كل بقاع العالم    

نظرا لعدم مجانیتھ، حاضرون بقوة في الغرف البالتوكیة 

، وھي حجرات إفتراضیة  تحمل أسماءا أمازیغیة تبین "الروم"

للزائر عبر نافذة رقمیة أھداف كل غرفة على حدة، وتعمل على 

مناقشة مواضیع مرتبطة بالقضیة األمازیغیة في عالقتھا 

الب خطابا أمازیغیا بالمجتمع، وتستخدم ھذه الحجرات  في الغ

والتحرر، نظرا للطبیعة اإلفتراضیة التي تشتغل  بالجرأة یتمیز

علیھا ھذه الغرف والمفتوحة على جمیع األراء واألفكار 

  .واألشخاص

                                                 
www.paltalk.com46 



 سعيد بلغريب -------------------------------------------------------------------------------------------------اإلعالم اإللكرتوين األمازيغي

 - 43 -

وھي محادثات تحمل خطابا أمازیغیا رادیكالیا، الحضور لھ     

تقریبا بشكل علني في الجانب الواقعي لإلنسان األمازیغي، حیث 

یبني المتدخلون نظریاتھم أحیانا على رفض المسلمات اإلجتماعیة 

وھي غالبا مواضیع ترتبط باللغة والدین  ،والضرب فیھا وإنتقادھا

طة وغیرھا من الطابوھات اإلجتماعیة والعنصریة والجنس والسل

  .والسیاسیة األخرى

ویھدف مسیرو ھذه الغرف الرقمیة إلى تحریر العقلیة     

األمازیغیة من الخطاب السائد المھمین على اإلنسان األمازیغي 

في شمال إفریقیا وبلدان المھجر، وتتمیز بعض الغرف بمناقشة 

بین زوارھا اإلفتراضیین،   ...قضایا فكریة، دینیة، إبداعیة وثقافیة

مما یساعد على  ...وذلك بحضور فعالیات لھا إلمام بھذه القضایا

خلق جو مشحون من المناقشات المتضاربة والمتشابكة، تنتھي 

بمجموعة من اإلصتدامات الفكریة واإلدیولوجیة، وفي النھایة 

 مما یجعلھ ،مفتوحا لنشر الشائعاتومنبعا  فضاءاك لیبقى البالتو

 یفتقد إلى المصداقیةوب مصدرا إعالمیا غیر موثوق فیھ، في الغال

 .اإلعالمیة

المعتمدة وتعد اللغة األمازیغیة من بین اللغات التواصلیة     

مما یساعد مجموعة من داخل ھذه الغرف الرقیة، المتداولة و

على المشاركة في مناظرات فكریة تستمر أحیانا  ي العالمأمازیغ

متواصلة، وخلق تیارات فكریة وإتجاھات أیام أو لعدة ساعات 

 .إدیولوجیة مختلفة تسعى إلى فرض آرائھا وأفكارھا
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اا ا: 
  

 

  المجتمع األمازیغي، بین جدلیة تفقیر اإلعالم واإلعالم ـ

 .الفقیر

 ـ الرأي العام اإللكتروني األمازیغي، المفھوم والتمظھرات. 

  اإلنترنیتوـ الطفل األمازیغي. 
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  :المجتمع األمازیغي بین جدلیة تفقیر اإلعالم واإلعالم الفقیرـ 
  

حاولت الدول واألنظمة السیاسیة بشمال إفریقیا تفقیر  لقد        

، یةاإلعالم والمنابع وسائلالدور اإلعالم، عبر السیطرة على 

إستمراریتھا وإستغاللھا لمصالحھا السلطویة والشخصیة، لضمان 

في ممارسة السلطة، دون بذل أیة مجھودات في بناء إعالم مستقل 

 .حر یخدم المصالح العامة للشعوب التي تحكمھا

ساھمت العالقة الملتبسة والمتوترة بین السلطة واإلعالم  ھذه    

یمكن وصفھ باإلعالم الفقیر،  ياإلعالمالنشاط في بروز نوع من 

، في إنتاج ثقافة التواصل األمازیغیةم دور یقزت یعمل على

ن اإلعالم یداویعتبرھا لغة غیر قادرة على بناء ذاتھا في می

 .والتواصل

فأصبحت المحتویات اإلعالمیة تقدم وجھة نظر رسمیة     

إنفرادیة، تعمل بشكل متعنت على تحقیر اإلنسان والمكونات 

وسائل نقل  الثقافیة األمازیغیة، بعیدا عن تحریر اإلعالم وتنویع

  .المعلومات إلى المواطن

من المتلقین  أصبح عدد ،اإلقصائیة كنتیجة لھذه الممارسات    

ضحیة لھذا اإلعالم الفقیر، الذي یحتقر اللغة األم والمجتمع، 

بشكل ولدت عقدة الخوف من نتائج تأثیرات اإلعالم على 

إلنسان األمازیغي، خصوصا مع دخول وبروز لالسیرورة العادیة 

مجموعة من القنوات الحرة األجنبیة العاملة في المجال الجغرافي 

األمازیغي أو التي تبث برامجھا إلى شمال إفریقیا من الخارج، 

إنجاز تحقیقات صحفیة وإعالمیة وتغطیة  والتي ساھمت في

لمستجدات تعتبر من المسكوت عنھا في اإلعالم الرسمي المحلي، 
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بحذر شدید مع التحوالت  فأصبح المواطن األمازیغي یتعامل

نتیجة للترسبات التي  ،اإلعالمیة التي تشھدھا ھذه الفضائیات

 .خلفھا اإلعالم الرسمي الذي دأب على قمع حریة التعبیر والرأي

لم یستطع اإلعالم الرسمي التقلیدي في دول شمال  ،ولھذا    

 .إفریقیا أن یتحرر من القیود واإلحتكار السیاسي والمیداني

اطن األمازیغي في شمال إفریقیا یحتاج إلى إستراتیجة فالمو

إعالمیة وتواصلیة متحررة من سیطرت السلطات وتحرشاتھا 

   .باإلعالم واإلعالمیین

خالل ھذه العالقة الجدلیة والمتوترة بین اإلعالم والسلطة من     

 إنبثقت وبقوة ظاھرة ،ھذا الحصار اإلعالمي الرسميونتیجة ل

إلنسان األمازیغي إلى توظیف اإلعالم وھروب ا إستئناس

  ...اإللكتروني وإستغالل مساحاتھ الحرة إلثبات ذاتھ المستلبة

  

  :ـ الرأي العام اإللكتروني األمازیغي، المفھوم والتمظھرات
 

المتابعة المیدانیة لسیرورة الحركة اإللكترونیة  نتیجة    

األمازیغیة والتي یمكن تحدیدھا في أكثر من عقد ونیف من 

ھذه الحركة الفتیة تمكنھا وقدرتھا على خالل الزمن، نستنتج من 

إنتاج رأي عام إلكتروني أمازیغي، والذي أصبح یتعامل ویتفاعل 

العنكبوتیة، كما ھو مع جمیع المستجدات األمازیغیة في الشبكة 

الحال في الواقع، ویعبر عن ذلك بأسالیب مختلفة، تبینھا 

 .التفاعالت التي تشھدھا المواقع والمنتدیات والمدونات األمازیغیة

كما أن ھذا الرأي العام اإللكتروني األمازیغي أخذ یتأثر بما ھو     

 منشور في الشبكة ویستفید منھا من أجل بناء مواقفھ النضالیة

والسیاسیة والفكریة من مجموعة من القضایا الحساسة المتعلقة 
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بحقوق اإلنسان والمشاركة السیاسیة وتطور الحریات العامة في 

مناطق شمال إفریقیا، وساھم اإلنتشار الواسع لإلنترنیت وسھولة 

إنشاء وتصفح المواقع والمنتدیات إلى توسیع الرأي العام والتأثیر 

ولھذا، یمكن  .فیة األمازیغیة أو خارجھاسواء داخل الجغرا ھفی

إعتبار اإلنترنیت عامال أساسیا ساھم في تقویة اإلھتمام بالقضیة 

 .ألمازیغیةا

وبخصوص تمظھرات الرأي العام اإللكتروني األمازیغي فھي     

تتجلى من خالل مجموعة من األنشطة النضالیة الرقمیة التي  

اإللكترونیة لمجموعة من قدمتھا الشبكة على مستوى التوقیعات 

العرائض التضامنیة لمساندة ضحایا التعسفات المختلفة، الممارسة 

من طرف أجھزة الدول الحاكمة، ونجد مثل ھذه التوقیعات 

 .47والعالم األمازیغي اإلفتراضیة في موقعي تاوالت

وكذا تبادل البیانات وترجمتھا إلى لغات أجنبیة، مما یجعل     

ر واإللمام بالقضایا األمازیغیة یتسع ویخرج رقعة إنتشار الخب

الحدود عن طریق اإلنترنیت، كما ساھمت اإلتصاالت المعلوماتیة 

التي توفرھا البوابات اإللكترونیة للبرید الرقمي في التواصل بین 

الفاعلین في الحقل األمازیغي في كل أنحاء العالم، بشكل ساھم في  

ال للعدید من النشطاء تبني اإلنترنیت كمصدر أساسي لإلتص

األمازیغ، عوض إستخدام اإلتصاالت التقلیدیة التي كانت إلى 

وقت قریب مكلفة وبطیئة ومراقبة وغیر قادرة على الوصول إلى 

 .كافة المھتمین بالشأن األمازیغي

ویبقى الحدیث عن الرأي العام اإللكتروني األمازیغي مجرد     

صادر البحث الضروري من تفتقد إلى مفوضویة، ظاھرة إعالمیة 

                                                 
www.amazighworld.org 47 
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شاملة تدرس ھذه علمیة  48اتلى خلق دراسأجل الوصول إ

الظاھرة اإلعالمیة الحدیثة، والتي من الممكن أن تعتمد على 

معلومات إحصائیة متخصصة تستفید من أسالیب اإلستفتاء 

واإلستمارة وإستقراء الرأي، وذلك نظرا لغیاب مراكز رسمیة أو 

وتأثیرات الرأي العام األمازیغي مستقلة لدراسة إتجاھات 

  .اإللكتروني

  
  : اإلنترنیت والطفل األمازیغي  ـ

 

كان اإلنسان یعیش طبیعیا بالماء واألكسجین، فإنھ الیوم  إذا    

إضافة إلى ھاتین المادتین العضویتین تحولت اإلنترنیت إلى حاجة 

ضروریة  للحیاة، وكمطلب أساسي ومھم لمواكبة عصر أصبحت 

شرایینھ تتنفس باإلنترنیت، ومن الطبیعي كذلك أن تصاب ھاتین 

البیئي، وھو نفس الشيء الذي بالتلوث " الماء والھواء"المادتین 

یحدث داخل فضاءات وعوالم اإلنترنیت اإلفتراضیة والواسعة 

تتكاثر فیھا العدید من عبارة عن مستنقعات والتي أصبحت 

  . المیكروبات واألوبئة الرقمیة

ولھذا، تخشى العدید من شعوب العالم الفقیر من التأثیرات     

ومستقبل أطفالھا، وخاصة  السلبیة لإلعالم اإللكتروني على واقع

أمام اإلقبال المستمر والمتزاید لھذه الفئة العمریة على شبكة 

اإلنترنیت بشكل قوي وكبیر ومتسارع، إالّ أن األمازیغ وفي 

إحصائیات دقیقة تشتغل على نسب إقبال و مسح غیاب وإنعدام

                                                 
مر في ھذا فاأل ،على معاینات ومالحظات شخصیة ناھذا الموضوع، إعتمد ـ في 48

إلى نقاشات متشعبة ومعمقة لرصد وتحلیل ھذه الظاھرة اإللكترونیة التي  الجانب یحتاج 
  .أصبحت تشكل قاعدة عریضة من األمازیغیین
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األطفال على اإلنترنیت، لیشكل ھذا الغیاب في حد ذاتھ، خطرا 

الطفل األمازیغي من حیث التأثیرات السلبیة التي  كبیر على

ھا اإلنترنیت، وھذا ما یتیح لھ وبكل حریة ل تنتجھا وتروج

اإلنخراط والتفاعل بدون قیود مع البرامج السلبیة، بعیدا عن أیة 

مراقبة مؤسساتیة والتي من الواجب أن توفرھا مؤسسة األسرة 

  ...والمدرسة والشارع

األمازیغي نفسھ أمام مجموعة من المعلومات حیث یجد الطفل      

المتراكمة والھائلة والتي تجعل منھ شخصیة مرتبكة وقلقة تؤثر 

سلبا على حیاتھ الدراسیة والشخصیة، ناھیك عن تفاعلھ 

اإللكترونیة التي توفرھا  ألعاب الفیدیوالمتواصل ضمن برامج 

ھي مجموعة من البوبات الرقمیة بشكل إعتباطي غیر مراقب، و

في الغالب برامج تتضمن أشكاال مختلفة من ألعاب إلكترونیة 

تجبر الطفل على إعتناق سلوكیات منحرفة ومنافیة لألخالق 

  .كالعنف والعنصریة

 قانونیةإضافة إلى ذلك، تساھم مجموعة من البرامج الغیر ال    

والموجھة للطفل توفرھا المنتدیات ومواقع التواصل اآلني 

عو إلى اإلنخراط والترویج للظواھر السلبیة التي والتي تد) تشات(

تتكاثر على ھوامش العدید من المجتمعات ومن بینھا المغرب، 

وھي عبارة عن ظواھر غریبة وشاذة تؤثر بشكل سلبي على 

األطفال أو ما  ھؤالء ، إضافة إلى إقبال49سلوك الطفل األمازیغي

تقنیات على تعلیم " بالجیل الرقمي"یصطلح علیھم إعالمیا 

وإستخدامھ في أغراض تخریبیة وإنتقامیة، " الھاكر"القرصنة و

                                                 
، وتفید العدید من "عبدة الشیطان"ـ إنتشرت في المغرب مؤخرا ظاھرة   49

وجود قاصرین ضمن أفرداھا، وتتبنى ھذه المجموعات  التقاریراألمنیة والصحفیة على
  ..اإلنترنیت كأھم وسیلة للتعارف فیما بینھا للترویج لمعتقداتھا وطقوسھا المنحرفة
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والتحرش الجنسي الذي یتعرض إلیھ القاصرون داخل غرف 

  . الدردشة وغیرھا من السلبیات األخرى

یحدث ھذا في ظل إنعدام تام لبرامج ومواد إلكترونیة تربویة     

ا الشعب وتثقیفیة وترفیھیة تحمل قیم التسامح التي یتمیز بھ

األمازیغي، والتي یجب أن توفر باللغة واإلشارة األمازیغیة، لتقدم 

إلیھ كبدیل لتلك السموم اإللكترونیة المھددة لمستقبل الطفل 

  .األمازیغي

'' سونیا لیفنجستون''أظھرت دراسة أعدتھا في السیاق ذاتھ،     

% 20ن أب، من كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة بلندن 2007سنة 

من األطفال یدخلون على اإلنترنت من غرف نومھم، كما أفاد 

من األطفال الذین شملتھم الدراسة بأنھم یستخدمون % 79

اإلنترنت دون الخضوع ألي رقابة، وأشار ثُلثھم إلى أنھم لم یتلقوا 

أي دروس في المدرسة لتوعیتھم بكیفیة استخدام اإلنترنت بالرغم 

علما بان  ..ء واجباتھم المنزلیةمن أن معظمھم یستخدمونھ في أدا

عاماً  19و 9طفالً تتراوح أعمارھم ما بین  1511الدراسة شملت 

  . 50من اآلباء 906و

تجسد ھذه اإلحصائیات التي أجریت في بالد تحترم فیھا بشكل     

واسع وصارم قوانین حمایة الطفولة، وفي بالد تكاد تكون فیھا 

خطورة اإلنترنیت على الطفل نسبة األمیة منعدمة، لتبین ما مدى 

الغربي، وفي ھذا الصدد، تندرج مجموعة من األسئلة المقلقة عن 

مصیر الطفل األمازیغي وما مدى إنخراط المجتمع األمازیغي 

للنھوض بوضع حلول میدانیة یساھم فیھا الجمیع للحد من 

                                                 
  ).منتدیات( نترنتطفال على اإلرشادات لحمایة األـ إ 50
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التأثیرات السلبیة لإلنترنیت وإستغالل ھذه األخیرة بطرق تخدم 

  .!تمع بشكل إجابيھذا المج

العالمیة األخرى الفاعلة في  51تشیر مجموعة من الدراسات    

مجاالت تأثیر اإلنترنیت على الناشئة، أن شراھة األطفال في 

قضاء أوقات طویلة أمام جھاز الكمبیوتر یولد لدیھم مجموعة من 

األمراض الصحیة والنفسیة والجسدیة، ومن التشخیصات 

اإلدمان "نفسیون في ھذا المجال، كارثة الخطیرة التي سجلھا ال

والتي تؤدي إلى مجموعة من المشاكل النفسیة، " على اإلنترنیت

كاإلكتئاب واإلنعزال والعدوانیة والھروب من الواقع 

واإلضطراب في التعامل والتواصل مع األشخاص والمجتمع، 

بحیث یقطع الطفل عالقتھ بمحیطھ الواقعي ویكتفي فقط بتعاملھ 

لمھ اإلفتراضي الذي یشغلھ باألزرار حسب رغبتھ وإرادتھ، مع عا

وإلى إنعكاسات جسدیة أخرى تكمن في إنعزال الطفل عن 

ممارسة الھوایات الریاضیة، بحیث یسبب لھ المكوث الطویل أمام 

الحاسوب في أمراض ترتبط بالعمود الفقري والبدانة وضعف 

  .البصر وغیرھا

ومن الوسائل الوقائیة التي تدعو إلیھا العدید من المنظمات     

، حث الطفولة لترشید إستخدام اإلنترنیت العاملة في مجال حمایة

األباء والعاملین في مجاالت التربیة والطفولة على وضع مصفات 

، وھي برامج "ضمیر إلكتروني"رقمیة یمكن إعتبارھا بمثابة 

ني، تبرمج في ذاكرة الحواسیب توفرھا اإلنترنیت بشكل مجا

المنزلیة الثابتة أو المحمولة لمنع تسرب أیة مواد محضورة 

                                                 
رابطة أطباء النفس : "ـ من بین المنظمات العالمیة الفاعلة في ھذا المجال نجد 51

  ". یكیة ومركز المستقبل الرقمياألمر
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وإباحیة غیر الئقة لألطفال والناشئین بصفة عامة، مع ضرورة 

مراقبتھم وبشكل مستمر وواسع خالل فترات إستعمالھم للھواتف 

وكذلك مراقبتھم خالل  ،الخلویة المدعمة بخدمة اإلنترنیت

بمقاھي اإلنترنیت، ھذه األخیرة، التي یجب أن تلتزم  إحتكاكھم

بقوانین صارمة للحد من تسرب ھذه اآلفات اإللكترونیة إلى 

األطفال المقبلین بإستمرار على ھذه النوادي التي أصبحت 

  . منتشرة بشكل كبیر في المغرب وشمال إفریقیا عموما
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ا ا: 
  

  األمازیغیة اإللكترونیة بین الوظیفتین، اإلخباریة المواقع ـ

 .والتوثیقیة

  ـ التقلید واإلبتكار في المواقع اإللكترونیة اإلعالمیة

 .األمازیغیة

   في المواقع األمازیغیة خطاب الصورةـ.  

 ـ اإلعالم اإللكتروني األمازیغي وإشكالیة اللغة.  

 اإلنترنیتالرقمي األمازیغي في شبكة  خالیا الكتاب ـ. 

 ـ الخبر األمازیغي بین المصادر وإشكالیة التحریر. 

 ـ الخبر األمازیغي وحریة التعلیق. 

 ،إعالم القضیة وأسئلة  ـ اإلعالم اإللكتروني األمازیغي

 .الحرفیة

 ـ الروبرطاج األمازیغي اإللكتروني.  

 ـ الحوار الصحفي في اإلعالم الرقمي األمازیغي. 

 مازیغي وإشكالیة الرقابةـ اإلعالم اإللكتروني األ. 

 ـ اإلعالم األمازیغي الرقمي بین سؤالي، الوظیفة والخطاب. 

 ـ مصداقیة اإلعالم األمازیغي اإللكتروني. 

 ـ صحافة التطوع في مجال اإلعالم اإللكتروني األمازیغي. 
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اإلخباریة  ،المواقع اإللكترونیة األمازیغیة بین الوظیفتینـ 

  :والتوثیقیة
 

اإلخبار وإیصال المعلومة الجدیدة في زمن قیاسي سریع  یشكل    

لتكون في متناول في شكل ملفات وصفحات مبوبة وأرشفتھا 

لكن نظرا لغیاب مصادر  ،الزائر األمازیغي رھان ھذه المواقع

إخباریة یومیة، وضعف حركیة المشھد األمازیغي، حاولت 

 حدثوال مجموعة من المواقع أن تكون مصدرا لتوثیق الفعل

األمازیغي عبر نشر البیانات والوثائق األمازیغیة والتقاریر 

  ...المتعددة المھتمة باللغة والتاریخ

أحیانا یلمس المتتبع لحركة ھذه المواقع غیاب تحدیث     

المواضیع الجدیدة، مع العلم أن اإلنترنیت أكثر سرعة في نقل 

ویظل نشر وتناول الحدث والخبر . ونشر الخبر وتداولھ

األمازیغي بشكل بطيء راجع باألساس إلى عوامل موضوعیة 

تتعلق بالفضاء العام لإلعالم األمازیغي ككل، والذي الزال یعاني 

من الخصاص، ویعمل في إطار الھوایة والتطوع، أو یمارس 

 .غالبا كفعل نضالي دون المرور إلى أن یصبح فعال مھنیا محترفا

 

  :لكترونیة اإلعالمیة األمازیغیةـ التقلید واإلبتكار في المواقع اإل
 

اإللكترونیة اإلعالمیة األمازیغیة التزال تعیش في  الممارسة    

فضاء من المعیقات المادیة والموضوعیة التي تعرقل تطورھا 

ثورة لتواكب التغیرات التقنیة وتحدیات العولمة و ،بشكل قوي

مانویل ما عبر عنھا التكنولوجیا اإلعالمیة، من أجل تحقیق 

فیما عبر عنھا أخرون  ،"المجتمع الشبكي" كاسطیلس ب
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أو بما " مجتمعات الذكاء العالي" أو ب" مجتمعات المعرفة"ب

  .52تعبیراتالسواھا من 

تبقى الممارسة اإللكترونیة اإلعالمیة األمازیغیة كتجربة فتیة     

تتحسن بشكل ملحوظ عبر تكاثر المواقع والصفحات اإللكترونیة، 

وظھور مواقع وبوابات  ،وتعدد المواضیع والمواد المنشورة

إفتراضیة متخصصة في مجاالت متعددة،  ومن أجل تصویب 

ب الوقوف عند ظاھرة طریق المشروع اإلعالمي األمازیغي یج

 .التقلید وما مدى حضور عقلیة إبتكاریة إلكترونیة لدى األمازیغ

إن الحدیث عن ظاھرة التقلید في عالم اإلنترنیت الذي أصبح     

خیمة صغیرة عبر ظھور مواقع البحث العالمیة والتي تقدم 

التي  ...54ویاھو 53كموقعي غوغلخدمات مجانیة ومتطورة 

تبقى المواقع  .قة أو تقلید إلكتروني مكتوبتستطیع رصد أیة سر

اإللكترونیة األمازیغیة في حاجة إلى التخلص من التقلید والبحث 

عن أسالیب إبتكاریة لتحدیث مواضیعھا، وإستراتیجیة عملھا 

المعتمدة على اإلختراع واإلبداع، من أجل تفادي الروتین 

 اإللكتروني الذي یجعل من بعضھا نسخ وصفحات متشابھة

ألخرى، في تقارب مواضیعھا المنشورة وبنیتھا الشكلیة والتقنیة 

الغیر المواكبة للحدث ولتطلعات الزائر األمازیغي، والتي تفتقد 

  .غالبا ألیة منھجیة إدیولوجیة تتوخى إیصال رسالة أو فكرة ما

العمل تأطیر المواطن في اإلعالم ویجب التفكیر في  ،لھذا     

لمساھمة في للنقاش والرصد والتحلیل وا على خلق أوراش رقمیة

وتطویر برامج وتقنیات لھا عالقة باألمازیغیة لغة  وإنتاج إبتكار

                                                 
   www.elyahyaoui.org:موقع المؤلف على شبكة اإلنترنیت :یحیى الیحیاوي52

www.google.com 53 
www.yahoo.com 54 
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وتحتاج المواقع األمازیغیة إلى ثقافة إبداعیة .. .وثقافة وھویة

إلبراز وجودھا في الساحة اإلعالمیة اإللكترونیة العالمیة، لكي 

وأخبار منقولة ال  التكون فضاءات غیر مرغوب فیھا، لنشر مواد

یتم تجدیدھا وتحدیثھا وال تتألم والبیئة األمازیغیة، والتي تحتاج 

إلى أن تكون مجاال إلثبات العبقریة األمازیغیة في مجال اإلختراع 

وتطویر اإلعالم الرقمي، والعمل على بروز إستعداداتھ للتعامل 

 بمھارة مع التقنیات والبرامج الحدیثة، والمساھمة في تطویر

معرفتھ المعلوماتیة وطاقاتھ التقنیة والفنیة، لكي یصبح فیھا 

مع اإلنترنیت  ظل تفاعلھالطرف األمازیغي منتجا عوض أن ی

تفاعال إستھالكیا الیستجیب للتطورات الھندسیة والتقنیة التي 

تعرفھا مجتمعات المعرفة، فطبیعة ھذا المجتمع في تعاملھ مع 

بشكل واسع على إستھالك ثقافة المعلومة في اّإلنترنیت یقتصر  

 .ترفیھیة، دون اإلنتقال إلى التفاعل اإلنتاجي للمعلومة

 

  :المواقع األمازیغیة في ـ  خطاب الصورة
  

تعتمد اإلنترنیت بالدرجة األولى على ثقافة بصریة،  مبدئیا    

فأمام كثرة المعلومات وضخامتھا أصبح لزاما التفكیر في تغییر 

خطاب الخبر من نص طویل ممل غیر مرغوب فیھ، إلى مادة 

مقبولة لتسھیل إصالھا إلى المتلقي عبر طرق التشویق واإلثارة 

، كمادة غیر زیةأدة مرك الصورة الرقمیةتتشكل فیھ  في فضاء 

مكلفة الیبذل من خاللھا الصحفي أي مجھود كبیر لصیاغتھا 

ونقلھا إلى اإلنترنیت، وخاصة أمام إنتشار آالت التصویر الرقمیة 

ذات تقنیات وجودة عالیة غیر معقدة مرتبطة ببرامج الحاسوب، 
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تسمح بتنزیل عشرات الصور في وقت محدد ونشرھا مباشرة 

  .55ناول الجمیععلى النیت لتكون في مت

أسست الفضائیات واإلعالم المرئي الكالسیكي بشكل قوي     

لفتنة الصورة وكیدھا التواصلي، وساھمت في تداعي خطاب 

النص المكتوب، لتصبح الصورة في زمن اإلنترنیت إحدى أھم 

الخبر في قالب بالغي  حرراإلستراتیجیات الحدیثة لإلعالم التي ت

مازیغي على المواقع التي تقدم ورمزي، فإقبال المتصفح األ

خدمات إخباریة في قالب مرئي یؤثثھ خطاب الصور جعل العدید 

 تعتمد الصورة اإلخباریة 56من المواقع األمازیغیة الناجحة

  .  كوجھ حدیث للتواصل وسلطتھا الرمزیة والتأثیریة

إضافة إلى ذلك، فإن اإلھتمام المتزاید بأدبیات الصورة في     

خلق منھا ثورة داخل النسق الشبكي بإنشاء قواعد اإلنترنیت 

لبنوك ضخمة للصور المختلفة في مواقع عالمیة، مؤرشفة في 

ألبومات إلكترونیة، إضافة إلى مواصلة المھتمین بتقنیات البرمجة 

على تطویر وإنتاج برامج جدیدة تتحكم رقمیا في فضاء العمل 

  .الصورة من خالل ممیزات عدیدة ومبھرة

  

  :عالم اإللكتروني األمازیغي وإشكالیة اللغةـ اإل
 

ظل غیاب لغة إعالمیة أمازیغیة أكادیمیة موحدة ومنظمة  في    

في المناطق األمازیغوفونیة على شكل معاجم ودروس  تداولةوم
                                                 

ـ سعید بلغربي، اإلعالم اإللكتروني األمازیغي بالریف، بین جدلیة الخطاب   55
  .وإشكالیة الممارسة، یوجد المقال بعدد من المواقع األمازیغیة

ـ تعتمد نسبة نجاح أي موقع إلكتروني على عدد متصفحیھ وزواره والتي تبرزھا   56
ا على نسبة تصفح العدادات الرقمیة، وتحصیھا مواقع متخصصة أخرى تشتغل آلی

  .المواقع العالمیة
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اإلعالم والصحافة إلى  ةلدراسمحلیة متخصصة، وإنعدام معاھد 

ارسین طلبة والدجانب غیاب مواد دیتاكتیكیة وبیداغوجیة تلقن لل

مادة اإلعالم األمازیغي، أضف إلى  تعلیمیةفي جمیع المستویات ال

قات التي تعیشھا األمازیغیة كلغة غیر معترف بھا یذلك المع

بإستثناء الجزائر التي إعترفت  (دستوریا في دول شمال إفریقیا

، وغیاب البحث األكادیمي والتطور المعجمي )بھا كلغة وطنیة

لغة في مجمل الحیاة العامة، تبقى المواقع وإدراج ھذه ال

اإللكترونیة األمازیغیة تعتمد في خطابھا على لغات أجنبیة 

إلیصال رسالتھا اإلعالمیة والفكریة والنضالیة مع بعض 

بالجزائر والذي یعمل  57"نت إمیورا"اإلستثناءات، نموذج موقع 

على نشر كل مواده تقریبا باللغة األمازیغیة، ومن المالحظ أن 

ھذه اللغة المستعملة غالبا ما تفتقد  إلى الشروط اللسنیة المتفق 

  . علیھا دولیا

بھا حروف خاصة ب تتمیزمن المعلوم أن اللغة األمازیغیة     

 وحروف أشكالعبارة عن وھي  )تیفیناغ والحروف الالتینیة(

مجموعة من األیقونات تتمثل في  نقط  حتوي علىھندسیة ت

ھا دماجوحركات ممیزة تحتاج إلى برامج إلكترونیة خاصة إل

، وھذا ما یؤدي إلى غیاب حواسیبوتوضیفھا في برامج تشغیل ال

تمكن غالبیة المتصفحین من إستعاب مضامین النصوص المكتوبة 

 . بالثقافة واإلبداعوھي نصوص تتعلق غالبا  ،باألمازیغیة

نموذج موقع (وتبقى اللغات التي یتقنھا األمازیغ كالفرنسیة     

واإلنكلیزیة  59)نموذج موقع تاوالت(والعربیة  58أمازیغ القبائل

                                                 
 www.imyura.comـ 57

www.kabyle.com58 
www.tawalt.com59 
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 61)نموذج موقع تاویزا(والھوالندیة  60)نموذج موقع أكراو(

كما أن ... 62)ةنموذج موقع إمازیغین بالجزر الكاناری(واإلسبانیة 

إلیصال الخبر  ةكأدا مواقع أمازیغیة تجمع بین أكثر من لغة ھناك

  .والمقالة األمازیغیة

والنصوص األمازیغیة المنشورة بدورھا تفتقد إلى المعیاریة      

المتفق علیھا دولیا في الكتابة بالحرف الالتیني أو األمازیغي 

تیفیناغ، لھذا، مازالت األمازیغیة كلغة إعالمیة إلكترونیة في 

، وذلك بمجھودات الرقمي والنمو معالجة اإللكترونیةریق الط

شخصیة وجماعیة یبذلھا عدد من المھتمین بالمجال و 63مؤسساتیة

وذلك بالعمل على فتح الباب وتشجیع كل الخطوات  .اإلعالمي

المھمة في میدان إنتاج وتطویر لغة أمازیغیة إعالمیة قائمة بذاتھا 

المحتویات الثقافیة واإلخباریة  اإلنفتاح أمام جمیعقادرة على 

المتعددة، من أجل خلق منتوج إعالمي أمازیغي متطور ینافس 

یة التي تسیرھا الدولة أو ھیمنة اللغات واإلدیولوجیات اإلعالم

، وذلك من خالل المساھمة في تمزیغ أدوات الدعم الخواص

والمعالجة الرقمیة لمالئمتھا مع طبیعة ھذه اللغة وخلق معاجم 

 ...رجمات اآللیة من األمازیغیة إلى اللغات العالمیة والعكسللت

لكي یقتصر في األخیر إستعمال اللغات األجنبیة في ھذه     

المواقع على دور ثانوي یتمثل في إیصال المنتوج اإلعالمي 

خرى، أو القیام بدور األغات للاب ینالناطق یناألمازیغي لآلخر

                                                 
www.agraw.com60 

 www.tawiza.nl ـ 61
www.diariodecanarias.com62 

في موقعھ الرسمي برنامج إلكتروني " المعھد الملكي للثقافة األمازیغیة"ـ یوفر   63
  .خطي، یسمح بتحمیل رسومات مختلفة للحرف األمازیغي تیفیناغ
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ن أجل خلق خدمة إعالمیة للعمل األمازیغي األصلي م ةالترجم

  ...عالمیة یستفید منھا المتصفح الملم باللغات المتداولة عالمیا

  

  :الرقمي األمازیغي في شبكة اإلنترنیت خالیا الكتاب ـ
  

مفھوم الكتاب الرقمي على إعداد لوحات وصفحات  یقتصر    

بشكل إلكتروني على صفحات  تاحةمتمكن الزائر من قراءة كتب 

توفرھا آلیات الحواسیب والھواتف النقالة وعدد من الویب التي 

 عالمیا المعروف" كیندل"األجھزة الرقمیة المختلفة كجھاز 

وتسھل إمكانیة التحمیل والتخزین  التي تمنحبالكتاب الرقمي، و

والترجمة اآللیة وإضافة أشكال من المنشورات المختلفة إلى 

مواقع متخصصة في الكتاب اإللكتروني، وترویجھ بشكل قانوني 

 یستجیب للمعاییر الدولیة لحقوق الملكیة الفردیة وحقوق النشر

عة، والتوزیع، لتسمح للمتلقي اإلطالع علیھ بطرق مجانیة أو مدفو

یتم من خاللھا إقتناء كتاب ما بأثمنة رمزیة منخفضة التكالیف، 

مقارنة بالكتب الورقیة التي أصبحت مكلفة مادیا نتیجة لغالء مادة 

الورق وآلیات الطبع المیكانیكة، وأصبح الكتاب الرقمي یروج 

  .تجاریا بطرق آلیة معتمدة على خدمات اآلداء البنكي اإللكتروني

أصبحت تھدد بشكل كبیر أوراش صناعة الكتاب  ظاھرة رقمیة    

التي تربعت على عرش الكتابة " مملكة الورق"الكالسیكي وتھدد 

والقراءة منذ تاریخ إختراع المطبعة، بحیث تدنت الیوم نسبة 

منخفضة  معدالتالمقروئیة فأصبحت تتدحرج بشكل سریع نحو 

لورقیة جدا، تعززھا المعطیات التي توفرھا أسواق المطبوعات ا

ومراكز التوزیع التي تؤكد في تقاریرھا اإلحصائیة السنویة على 

  .أن نسبة المبیعات في إنخفاض مستمر ومتدھور
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كل ھذا راجع باألساس إلى دور اإلنترنیت في إنتقال القارئ     

إلى البوابات اإللكترونیة التي توفر خدمات إخباریة ومعلوماتیة 

جعل المتصفح في إستغناء عن سریعة ومتطورة وسھلة التناول ت

  .إقتناء المنشورات المعروضة ورقیا

ومن ممیزات الكتاب الرقمي، القراءة الضوئیة والتفاعلیة مع     

النص من خالل إختیار األلوان والخلفیات وحجم الكتابة ونوعیتھا 

حسب الرغبة المالئمة للقارئ، مع إمكانیة إستثمار لروابط ذات 

المتصفح على مواضیع متشعبة أخرى طبیعة تكمیلیة تحیل 

متشابھة ذات صلة بالمادة المقروئة، وھي خصائص التوفرھا 

سوى اإلنترنیت، ضمن ھذا السجال اإللكتروني مازال الكتاب 

األمازیغي بعید عن ھذه الخاصیة الممیزة التي تجعل منھ كتابا 

رقمیا، إالّ أن تقنیات من برامج مجانیة توفر ملفات الكتابة 

المتاحة في الشبكة، ساھمت في تحویل  )pdf ،doc(قراءة  ك وال

العدید من الكتب الورقیة إلى كتب رقمیة تسمح للقارئ تداولھا 

بشكل إلكتروني، وھي كتب موزعة على مجموعة من المواقع 

والمكتبات اإللكترونیة العالمیة، بحیث أنھ ولحد اآلن، ال تتضمن 

لترویج وإصدار الكتب  الشبكة العنكبوتیة أیة مكتبة خاصة

األمازیغیة الرقمیة، ومن بین المواقع المشھورة نجد موقعي 

اللذان یوفران مكتبات عمالقة   4shared65وموقع  64غوغل

للعدید من الكتب ضمنھا رفوف إلكترونیة خاصة بالكتاب 

األمازیغي، وأغلبھا كتب إبداعیة منشورة بأمازیغیة القبائل 

  . بالجزائر

                                                 
www.docs.google.com64 

www.4shared.com65  
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األمازیغیین مكتبة  67وتمازیغت تورا 66عي تاوالتویوفر موق    

إلكترونیة ضمن خریطتھم المعرفیة حیزا مھما لنشر الكتب 

.. األمازیغیة وإعادة نشر كتب تاریخیة ودینیة وفلسفیة وإبداعیة

تخص األمازیغ، وذلك بطرق رقمیة ساھمت بشكل كبیر في نشر 

م العدید وتداول مجموعة من المنشورات األمازیغیة، خاصة أما

من المشاكل والمعیقات التي تؤثث سوق نشر وتوزیع وترویج 

الكتاب األمازیغي الورقي بشكل الیتعدى خطوطا جغرافیة 

  .ومجالیة محدودة وضیقة

  

  :ـ الخبر األمازیغي بین المصادر وإشكالیة التحریر
 

 ساسياأل مصدرالالخبر  شكلیاإلعالم الدیموقراطي  في    

فھو العنصر األول ... تقلیدیةإلغناء الساحة اإلعالمیة الرقمیة أو ال

خلق دینامیكیة وحركیة إعالمیة وإخباریة  المساھم فيواألساسي 

كیفما كانت وفي أیة مؤسسة إعالمیة كیفما كان نوعھا وطریقتھا 

الوصول إلى الخبر  ھ أصبح من الصعوبة بمكانالتواصلیة، إال أن

مازیغي والمؤسسات العمومیة المؤطرة لھذا داخل المجتمع األ

  .المجتمع

ونقصد ھنا األخبار الرسمیة التي تتحكم فیھا األجھزة اإلداریة     

البیروقراطیة، نظرا للعقلیة السائدة في دوائر القرار السیاسي 

بدول شمال إفریقیا بالتحفظ عن تسریب المعلومة إلى العموم، لھذا 

إلعالم اإللكتروني األمازیغي ھو الذي فالخبر األكثر تداوال في ا

                                                 
www.tawalt.com66  

www.tamazight-tura.com67 
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یكون المجتمع المدني مصدرا وصانعا لھا، كاألحداث اإلجتماعیة 

التي تحدث  األمنیة أو أما األحداث ...والریاضیة والثقافیة والفنیة

بشكل مفاجيء والتي تكون المؤسسات الحكومیة السابقة إلى 

ومراكز  معرفتھا كالمحاكم وأجھزة األمن والمراكز الطبیة

وھذا راجع باألساس إلى إحتكار السلطة للخبر،  ...اإلسعافات

بحیث تعمل على إحتكار المعلومات التي یراد لھا التعتیم، أو تبثھا 

للعموم بعد صیاغتھا بوسائلھا الخاصة والتي غالبا ما تتم في 

الدولي، لیكون  دھالیز تعمل على تمویھ الرأي العام المحلي أو

  .وأجھزتھا وسیلة لخدمة الدولة  رفي األخیالخبر 

من الصعب الحدیث عن دینامیكیة اإلعالم أصبح  ،لھذا     

األمازیغي بسبب عدم سھولة الوصول إلى الخبر في وقت حدوثھ، 

ویبقى الحدیث عن اإلعالم اإلخباري اإللكتروني األمازیغي أنھ 

نظرا لغیاب مصار الخبر الموثوق بھا،  ،دون المستوى المطلوب

عدم قدرة ھذه المواقع اإللكترونیة على المواكبة الیومیة لخلق و

تغطیات شاملة لألحداث، بإستثناء إجتھادات ذاتیة تعتمد على 

یعتمدون في مصادرھم اإلخباریة على  ةمتعاونین أو مراسلین ھوا

القصاصات والروایات الشعبیة، كما أن ھناك مصادر شبھ رسمیة 

 ه المواقع، لتصبح بشكل أو بآخرتعمل على إیصال الخبر إلى ھذ

 .بوقا من أبواقھا ھذه األخیرة

إضافة إلى غیاب ثقافة إعالمیة إلكترونیة لدى الفاعلین     

السیاسیین واإلقتصادیین واإلجتماعیین وبشكل عام العاملین في 

مراكز القرار، لتبقى ھذه المواقع غیر متمكنة من اإلحاطة الشاملة 

إلخباري من المنطقة أو الجھة التي تشتغل أو الجزئیة بالمستجد ا

یعیش في حالة الیزال علیھا، لھذا فاإلعالم اإللكتروني األمازیغي 

نتیجة ألزمة اإلعالم  والمالي من اإلضطراب الزمني والمكاني
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األمازیغي بصفة عامة، مما یؤثر سلبا على ھذه التجربة التقلیدي 

  .الفتیة

الم األمازیغي بكل أصنافھ عن الیمكن فصل إشكالیة اإلعكما     

المعیقات القانونیة والمساطیر اإلداریة المعقدة والعقلیة السیاسیة 

المحافظة المقیدة لحریة اإلعالم والرافضة للتحوالت الجذریة التي 

یساھم فیھا اإلعالم الحر والمستقل، باإلضافة إلى غیاب الدعم 

ضروریة من أجل المالي والوسائل العملیة والتقنیة والبشریة ال

ت توجھامي األمازیغي  لكي ینافس التنمیة المنتوج اإلعال

 .اإلعالمیة األخرى

 

  :ـ الخبر األمازیغي وحریة التعلیق
  

طبیعة المواضیع المطروحة على شبكة النیت ذات  تعتبر    

عند بعض المواقع التي تقدم إلى جانب الموضوع خدمة  خاصة

اآللیة وجود فضاءات  مرافقة من أجل التعبیر بواسطة التعلیقات 

اإلنخراط والمساھمة في  وبدون إمتیاز مما یتیح للجمیعالحرة، 

تعمیق وإنتاج األراء حول الموضوع المطروح للنشر، وتعبر 

لة نتیجة عدم مرورھا ردود الفعل المرافقة للموضوع بحریة شام

على أیة ھیئة رقابیة تتحكم في مضامینھا، ما عدا تدخل المسؤلیین 

عن ھذه المواقع في حذف وإلغاء بعض التعلیقات التي یتصرف 

، وحذف عبارات بھا أصحابھا بشكل غیر الئق أخالقیا أو أدبیا

كما أن ھناك مواقع أخرى  ...تمس المعتقد أو تدعو إلى العنف

التعلیق مفتوحا وحرا على الرغم من وجود مثل ھذه تجعل باب 

ألن التقنیة المستعملة تسمح للزائر بإضافة الردود والتعلیقات، 

في وقت  اقفھ ونشرھاتعلیقھ وذلك بطرق آلیة، والتعبیر عن مو
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مما یمیز اإلنترنیت على الوسائل اإلعالمیة التقلیدیة  ،قیاسي

ثارة للنقاش، وھذا ما األخرى، بإعتبارھا أكثر دقة وتفاعل وإ

یشجع الكثیر من الصحفیین والكتاب من مختلف الشرائح 

واألعمار بنشر مقاالتھم وكتاباتھم في الشبكة، من أجل معرفة 

الصدى وما مدى تفاعل القراء والمتصفحین مع إنتاجاتھم األدبیة 

  ...أوالفنیة أوالفكریة

میزة تقرب فالتعلیق على الخبر أو المادة المنشورة یعتبر     

المتلقي من صاحب المقال، مما یتیح فرصة اإلتصال والتواصل 

بین الطرفین، في وقت كانت فیھ الكتابة والنشر الورقي حكرا 

على فئة معینة من الصحفیین والكتاب الذین تجمعھم في الغالب 

إدیولوجیات حزبیة أو فكریة موحدة أو عالقات عائلیة أو ما شابھ 

لیوم ھذه التقنیة تعد وسیلة لتحدید وجھات لھذا، أصبحت ا .ذلك

النظر حول موضوع معین والتفاعل معھ بكل حریة في موقع 

معین من طرف أشخاص یتوزعون على أماكن جغرافیة 

وإنتماءات فكریة وإدیولوجیة مختلفة من العالم، مما یوسع من 

ھامش الحریة التي توفرھا بعض المواقع األمازیغیة كموقعي 

التي تشتغل بھذه التقنیة  69، وبربر كوم68لجزائرالقبائل با

 .والتفاعلیة التواصلیة

على العكس تماما، فالمواقع التي تفتقد إلى ھذه التقنیات     

 ،التفاعلیة وھذه المساحات المخصصة للنقاش والحوار والتجاوب

 .تبقى المادة اإلخباریة واإلعالمیة المنشورة فیھا جامدة وجافة

                                                 
www.kabyle.com68 
www.berber.com69 
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لكتروني یعتبر آلیة ضروریة إلى جانب الخبر، فالتعلیق اإل    

حیث الیمكن التعبیر عن الرأي األخر دون وجود فضاء تقني 

، والتي تكون أحیانا أكبر من المساحة ردودمخصص لھذه ال

المخصصة للمقالة موضوع النقاش في المواقع التي تتمیز بنسبة 

  .كبیرة من الزوار

  

  :إعالم القضیة وأسئلة الحرفیة ـ اإلعالم اإللكتروني األمازیغي،
 

 وجلباب لم یخرج بعد اإلعالم اإللكتروني األمازیغي عن ھموم    

القضیة األمازیغیة، لھذا فمحاولة وضع دراسة نقدیة للمنتوج 

اإللكتروني األمازیغي یعتبر عمال مسبوقا آلوانھ، فالحركة 

ازیغي اإللكترونیة األمازیغیة ھي نتاج لتطور الفعل النضالي األم

ولیست تطور طبیعي ومنھجي لسیرورة الشعب األمازیغي في 

میدان تعاملھ باإلتصال أو اإلعالم بإعتبارھما ضرورة تقنیة 

  .حتمیة لمواكبة عالم اإلتصال اإللكتروني

فبروز المواقع اإللكترونیة األمازیغیة ھي محاولة إلیصال      

ضالیة وعي أمازیغي مكمل ومسایر لدینامیكیة الحركة الن

األمازیغیة، لھذا فالحدیث عن الحرفیة في مجال اإلعالم الرقمي 

یبقى رھین بتطور الفعل إإلعالمي ككل، ھذا الیعني عدم وجود 

مواقع تعمل بجدیة على تحسین خدماتھا التواصلیة في ظل 

كغیاب ثقافة  ،الشروط والمعوقات الذاتیة والموضوعیة الحالیة

   .لمادي والتقنيالتمویل و اإلشھار والدعم  ا
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  :ـ الروبرطاج األمازیغي اإللكتروني 
 

یعد الروبرتاج الصحفي الذي یعتمد على نقل الحدث عن     

فنا من فنون اإلعالم  )الفیدیو( طریق إستعمال الصورة والصوت

اإللكتروني الحدیث، حیث دخل  مجال المواقع األمازیغیة بعد 

على تقنیات الوسائل   تمكن مجموعة من الھواة الذین یتوفرون

واآللیات الرقمیة، من أجل القیام بمحاوالت مھمة في میدان 

الروبرتاج الصحفي الذي أصبح یتمتع بمكانة كبیرة لدي المھتمین 

حیث یتلقى إستجوابا كبیرا من طرف  ،بمجال اإلعالم الرقمي

المتصفحین والزائرین لھذه المواقع، وخصوصا مع بروز 

شكل أفالم إرتجالیة قصیرة كوسیلة حیة  إستخدام الفیدیو في

إلى أكبر عدد ممكن من المتلقین، وتنتشر  آلنيلإلیصال الخبر ا

ظاھرة الروبرطاج المرئي أو المصور مع وجود  واسعبشكل 

والتي تجد  ،كثیرة تحتفي بمثل ھذه األشكال اإلعالمیة 70فضاءات

  . صدى لدى المبحر األمازیغي في الشبكة العنكبوتیة

وھذا راجع باألساس إلى سیطرت الوعي السمعي البصري     

وقلة الوعي بالقراءة والكتابة عند الزائرین األمازیغ الذین یبحثون 

وخصوصا أن ھذا النوع  ،عن مواد إعالمیة سھلة المتابعة والتلقي

من المحتویات المسمات عالمیا بالربورتاجات الیدویة أوالمنزلیة 

Vidio casiroعتمد على فنون التصویر والحوار ، والتي ت

والتعلیق الشفوي أو الجنیریك، وأحیانا تكون مجرد إستعراض 

لمجموعة من الصور الثابتة مع إدماجھا بمادة صوتیة، وبعضھا 

                                                 
: ه الفضاءات الرقمیة، نجد الموقع العالمي یوتوبيھذ ـ من أشھر  70

www.youtube.com  
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الیتوفر على تعلیق صوتي أو كتابي، وأغلبھا أفالم عشوائیة تعتمد 

مواقع  في صیاغتھا على برامج الفیدیو التي یتم تنزیلھا مجانا من

إلكترونیة عدیدة تسمح بإنشاء وتركیب مقاطع ألفالم قصیرة غیر 

 .إحترافیة

وتتخذ ھذه األفالم كموضوع للعرض مجموعة من األحداث     

المتمیزة أو النقط الساخنة والحساسة في الجغرافیة األمازیغیة، 

والتي التسلط علیھا وسائل اإلعالم الرسمیة الضوء، فالمواضیع 

إلیھا ھذه الربورتاجات القصیرة عبارة عن طابوھات  التي تتطرق

والمسكوت عنھا في ... تتناول القضایا المحرمة سیاسیا وثقافیا

  .المشھد اإلعالمي التقلیدي

مما تتیح ھذه المواقع اإلعالمیة األمازیغیة توفیر فقرات     

إخباریة  حیة تعرف إقباال كبیرا، وكما تساھم بشكل فعال في 

الرأي العام المحلي والوطني والدولي، وتصبح مادة  71إثارة

 .ومصدرا للخبر والجدل في وسائل اإلعالم المكتوبة المستقلة

ومن بین المواقع التي تعمل في ھذا المجال، نجد موقع     

بالریف المغربي الذي أنجز مجموعة من  72إیریفین

الربورتاجات القیمة حول قضایا تاریخیة وثقافیة وأخرى 

ماعیة تتعلق بمجموعة من إنشغاالت ومعانات السكان مع إجت

بمناطق أو المنعدمة البنیات التحتیة الھشة الفقر واألوبئة و

كما تحاول  ....تواجدھم سواء بالمجاالت الحضریة أو القرویة

                                                 
، والتي "لقناص تاركیست"إثارة للجدل، سلسلة من األفالم  القصیرة  ـ كان أكثرھا  71

حققت نسبة عالیة من المشاھدة في موقع یوتوبي العالمي، والفیدیو عرى بشكل قوي 
ذي إستحال تحقیقھ ضمن إطارات ظاھرة الرشوة بالریف المغربي، وھو الشيء ال

حقوقیة أسست خصیصا لتحسیس المواطن إلى ضرورة  العمل والمساھمة في محاربة 
  ...ھذه اآلفة

www.irifien.com72 
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بعض الربورتجات التعریف باألنشطة اإلحتجاجیة التي تعرفھا 

 .لمنكوبة إقتصادیاالساحة األمازیغیة بمجموعة من المناطق ا

والیزال العمل في میدان الربورتاج الصحفي اإللكتروني     

یحتاج إلى مجھودات كبرى واألمازیغي دون المستوى المطلوب، 

لتكثیف حضور ھذا النوع اإلعالمي وتطویره في المواقع بشكل 

قوي لمواكبة حیة ودقیقة لما یقع في المجتمع األمازیغي من 

نتظار إحداث مؤسسات تلفزیة أمازیغیة أحداث مختلفة، في إ

مستقلة في جمیع المناطق األمازیغیة، لكي تستجیب للتحوالت 

  .اإلعالمیة التي عرفھا العالم في ظل ھیمنة اإلعالم الفضائي

  

  :ـ الحوار الصحفي في اإلعالم الرقمي األمازیغي
 

الحوارات الصحفیة التي تقوم بھا بعض المواقع  وفرت    

ة األمازیغیة متنفسا جدیدا ورحبا للتعبیر عن األفكار اإللكترونی

الحرة للفاعلین السیاسیین والجمعویین األمازیغیین، الممنوعین 

من طرف وسائل اإلعالم التقلیدیة المختلفة وخصوصا الرسمیة 

منھا، مما یجعل الشبكة الرقمیة مجاال خصبا لتداول مجموعة من 

كل صریح عن مجموعة من الحوارات المختلفة، والتي تتحدث بش

الطابوھات واإلشكالیات الممنوعة من التداول في الصحافة 

التقلیدیة الرسمیة منھا والمستقلة، ھادفة إلى كشف الضوء على 

مجموعة من القضایا المرتبطة بواقع ومستقبل اإلنسان 

األمازیغي، ومن بینھا حوارات حول العمل السیاسي األمازیغي 

غة األمازیغیة وإنشاء األحزاب السیاسیة المحضور، كدسترة الل

األمازیغیة، وحوارات ونقاشات مع الفعالیات المدافعة عن أفكار 

القبائل الكبرى بالجزائر (الحكم الذاتي ببعض المناطق األمازیغیة 
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وأخرى تتناول القضایا  )ومنطقتي الریف وسوس بالمغرب

مسلحة  كما ھو العسكریة المتعلقة بالدفاع عن الحق في المقاومة ال

 .الشأن عند الشعب الطوارقي بالنیجر ومالي

ھذه الحوارات التي تتعدد مواضیعھا وتتشعب حسب المحاور     

أنھا ساھمت في خلق تواصل بین الفاعلین  وإھتماماتھ، إالّ 

وھي وسیلة بدیلة أخذت تلغي  ،السیاسیین في الحقل األمازیغي

غالبا ما كانت تصل إلى بشكل تدریجي الحوارات التقلیدیة التي 

المھتم األمازیغي بشكل مبتور، نتیجة للرقابة التي تتحكم فیھا 

 بشكل قوي السلطات البولیسیة وأذیالھا الحاكمة في شمال إفریقیا،

على الرغم من كثرة األشرطة التوھیمیة التي تنتجھا ھذه  وذلك

حریة الحكومات والتي تتغنى فیھا  بالدیمقراطیة والتعدد الثقافي و

  .وتداولھ الرأيإنتاج 

نزلت اإلنترنیت كصاعقة مدویة على رؤوس األنظمة     

والجماعات السیاسیة والتي ما فتئت تمارس سلطة إحتكار 

جاءت المعلومة بالسیطرة على روافد اإلعالم ووسائلھ، و

ھذه  في فك السحریة اإلنترنیت كصفعة قویة، أبانت عن قوتھا

ا صغیرا لتداول األفكار وأرشفتھا في وجعل العالم مركز ،القیود

  .إطارات  الحدود لھا

 

  :ـ اإلعالم اإللكتروني األمازیغي وإشكالیة الرقابة
 

إذا كانت اإلنترنیت قد وفرت فضاءا كامال للممارسة اإلعالمیة     

الحرة دون أیة حدود وقیود قادرة على كبح الرسالة التواصلیة 

قى رھینة الرقابة الذاتیة التي المتحررة، إال أن ھذه الحریة تب

یفرضھا نوعیة المجتمع الموجھة إلیھ تلك الرسالة اإلعالمیة، 
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وطبیعة األنظمة السیاسیة التي یتعامل معھا أرباب المواقع 

لھذا، یمكن الحدیث  .اإللكترونیة أو الوسائل اإلعالمیة األخرى

ھنا عن الرقابة بشكل مرتبط مع الخوف النفسي والجسدي الذي 

یفرضھا الصحفي على نفسھ، والمقترنة بنوعیة األعراف 

اإلجتماعیة السائدة والتوجھ العقائدي والدیني ونوعیة القیود 

السیاسیة والقانونیة المعلنة والمضمرة للدول التي تتعامل مع ھذه 

 .الوسائل

فالرقابة ھنا موجودة بشكل مزدوج لدى الفاعل اإللكتروني     

لى الرقابة المفروضة من طرف األمازیغي، باإلضافة إ

المؤسسات العمومیة عبر القوانین المنظمة للصحافة واإلعالم 

  .بكل أنواعھ

حالیا أنھا ال تتوفر الكالسیكیة یالحظ على الصحافة األمازیغیة     

على القدرة والجرأة الضروریتین للخوض في مواضیع 

القول من الممكن  لكن، وإالّ بشكل ناذر المحرمات والطابوھات

على توسیع ھامش اإلعالم الرقمي ساھم بشكل أو بآخر أن 

التي ساھمت في تطویر  ، عبر مجموعة من الصفحاتالحریات

ن ھناك مواقع أ، مع العلم صیاغة الخطاب اإلعالمي األمازیغي

مغضوب علھا من طرف األنظمة الحاكمة كمواقع المعارضة 

واقع التي تتحدث والم 73اللیبیة النشیطة بالخارج كموقع تاوالت

عن التاریخ األسود والجرائم المرتكبة ضد األمازیغ في شمال 

 .إفریقیا، كأحداث تافسوت إیمازیغین بالجزائر

رقابة في میدان اإلعالم اإللكتروني فرض ویظل الحدیث عن     

 ،ومعقدا تقنیا مستحیالمن طرف الحكومات على ھذه المواقع شیأ 

                                                 
www.tawalt.com73 



 سعيد بلغريب -------------------------------------------------------------------------------------------------اإلعالم اإللكرتوين األمازيغي

 - 72 -

فادتھا من تقنیات الحمایة الرقمیة وإست نظرا لتشعبھا وكثرتھا،

ھذه المواقع وقرصنة ، وتبقى إفتراضیة تدمیر كالتشفیر واألكودة

محتملة في إطار معارك إلكترونیة، بحیث تمطر بأمراض 

وفیروسات رقمیة ترسل من طرف تقنیین ملمین بأسالیب 

وتدمیر ھذه المواقع والتشویش علیھا، لصدھا على  "ھاكرال"

 .اإلعالمیة والنضالیة مواصلة مھمتھا

ونظرا لغیاب المواد اإلعالمیة والحركة السیاسیة الضرورتین     

، تبقى ھذه الرأي العامللخوض في قضایا حساسة قادرة على إثارة 

الرقابة الذاتیة والموضوعة  ظاھرة  معروفة في جمیع وسائل 

  .اإلعالم العالمیة

اقع الخطاب إال أنھ في  بعض المناسبات تضع ھذه المو    

لحریات اإلعالمیة في المحك من ل ھالرسمي الذي یدعي إحترام

مدى إمكانیة تخطي الخطوط الحمراء المرسومة ما أجل معرفة 

ا، عبر إثارة قضایا یمن طرف األنظمة الحاكمة في شمال إفریق

مثیرة للنقاش والتي تعد من الطابوھات المحرمة للجدل، 

، والحدیث عن )موذج الجزائرن( كالخوض في الشؤون العسكریة 

والعرق أسرار العائلة الملكیة بالمغرب، وقضایا الجنس والدین 

ومواضیع الصحافة الوردیة المھتمة بمتابعة الشخصیات المؤثرة 

في المشاھد المحركة للمجتمع من مشاھیر الفنانین والریاضیین 

  .وغیرھموالسیاسیین 

  

  :الوظیفة والخطاب ،ـ اإلعالم األمازیغي الرقمي بین سؤالي
 

إذا كان اإلعالم بجمیع أصنافھ المختلفة یھدف باألساس إلى     

تحقیق التواصل بین فردین أو أكثر، فإن غایة اإلعالم اإللكتروني 
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ال تخرج على ھذا النطاق، حیث یقوم بعمل وظیفي من أجل 

إیصال وإرسال الخبر األمازیغي إلى مجموعة من المھتمین بھذا 

وتعتبر  المواقع الرقمیة وسیلة مھمة لتعمیق الوعي الشأن، 

اإلعالمي لدى اإلنسان األمازیغي، خصوصا لدى الشباب الذي 

  .یملك خبرة في التعامل مع الحاسوب وتقنیاتھ

 ةمحصورالتزال الخطاب اإللكتروني األمازیغي شبكة تغطیة     

شرائح وعینات المجتمع  یشمل عدد من ضیق في إنتشار

ي، دون تحقیق تواصل كامل مع مختلف مكونات ھذا األمازیغ

المجتمع،  نظرا ألسباب موضوعیة تتمثل في األمیة والفقر 

   ...وغیاب ثقافة تكنولوجیة

فالخطاب الذي تحملھ ھذه الوسائل اإلعالمیة اإللكترونیة     

یتناسب مع أفكار وطموحات ھؤالء الشباب، وأحیانا یصبحون ھم 

لھذا الیمكن . حریك ھذا الخطاب اإلعالميالفاعلین في إنتاج وت

الحدیث عن خطابات متعددة في الخریطة اإلعالمیة اإللكترونیة 

األمازیغیة، فھي ـ حالیا ـ كلھا ترمي نحو ھدف إیصال الخبر 

كما ھو الحال في  ،ونشر الوعي بالقضیة واإلنسان األمازیغي

منشورات الصحافة االمازیغیة الورقیة المتمثلة في الجرائد وال

 .األمازیغیة

 

  :ـ مصداقیة اإلعالم األمازیغي اإللكتروني
 

مصداقیة موقع إعالمي أمازیغي إلكتروني إال ب تكھنالیمكن ال    

بعد المتابعة الدائمة والمستمرة لمواده اإلخباریة التي یقدمھا 

  .للزائرین
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وطرح إشكالیة المصداقیة جاء كوعي بأھمیة ھذا الشرط في     

مسیرة اإلعالم اإللكتروني، لكي الینحرف عن األھداف النبیلة 

من أجل القیام بدوره األساسي، وإیصال  ،للصحافة واإلعالم ككل

الحقیقة والبحث عنھا بالطرق القانونیة الممكنة إعالمیا، من أجل 

غي الذي أصبح یتعامل مع الشبكة تبلیغھا للمستھلك األمازی

العنكبوتیة كمصدر بدیل ومتمیز لمتابعة األخبار والمستجدات 

  .التي ترتبط بواقعھ الیومي وإھتماماتھ المعرفیة

ال جدوى من التنظیر أو الحدیث عن إعالم أمازیغي إلكتروني     

دون الخوض في سؤال المصداقیة التي یجب أن تكون عنصرا 

لمبادرات اإلعالمیة كیف ما كان نوعھا وھدفھا محترما في كل ا

وإختصاصتھا، ویمكن القول بأن اإلعالم األمازیغي اإللكتروني 

حالیا یتمیز ویتمتع نسبیا بنوع من المصداقیة، نظرا إلرتباطھ 

بطموحات حركة نضالیة وھي الحركة الثقافیة األمازیغیة، إال أنھ 

ه القاعدة الغالبة وھذه بعض المواقع  تخرج عن ھذأن أحیانا، نجد 

الفلسفة النضالیة، وتحاول التحایل على الزائر عبر الترویج 

أفكار معینة، أو المبالغة في مدحھا أو نقدھا إلیدیلوجیات و

 .لشخصیة أو فكرة ما ألسباب معینة

إذا كانت اإلنترنیت بمثابة ھروب من الوسائل اإلعالمیة     

بعض  أن نجد عند التقلیدیة بشكل كلي أو جزئي، فالبد

قناعات تكمن في الدفاع والبحث عن  ھذه الشبكةالمتصفحین ل

 .المصداقیة في المادة اإلعالمیة اإللكترونیة

وتعتبر القوى السیاسیة واإلقتصادیة والدینیة والنخب ذات     

النفوذ المعینة ھي المصادر المؤثرة في إفقاد اإلعالم لمصداقیتھ 

أو متقدمة تتنوع  نامیةلبلدان سواء كانت المعرفیة والمھنیة، فكل ا

فیھا درجة تأثیر ھذه النخب عن اإلعالم واإلعالمیین، وتبقى 
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اإلستقاللیة المالیة  ریالمصداقیة كغایة الیمكن تحقیقھا دون توف

والفكریة للمؤسسات والمواقع اإلعالمیة، والتي یمكن لھا أن تتأثر 

المؤثرة في المجتمع الذي بشكل أو بآخر بالمحیط العام وبالتیارات 

  .تمارس فیھ وضیفتھا اإلعالمیة

 

  :ـ صحافة التطوع في مجال اإلعالم اإللكتروني األمازیغي
  

تمیز العمل اإلعالمي  الخصائص التيأھم  من التطوع یعتبر    

اإللكتروني األمازیغي، فالعاملون في ھذا المجال یقومون 

بممارسة الصحافة اإللكترونیة بشكل تطوعي من أجل التعبیر عن 

مھارتھم الشخصیة في تطویر میدان الصحافة واإلعالم، 

وفي خدمة اإلعالم  خصوصا مع تزاید الوعي بدور التطوع 

ذا اإلعالم جاءت كنتجة لثقافة األمازیغي، حیث أن بدایة ھ

التضحیة والمشاركة المجانیة التي یقدمھا المھتمین للصحافة 

  .األمازیغیة النشیطة في أرض الواقع

أصبح من ممیزات ھذا الفعل التطوعي أنھ الیفقد ھذه التجربة ف    

من المواقع، كبیرة الفتیة مصداقیتھا حیث ساھم في توالد مجموعة 

  ...أن التقني واإلعالميشابة مھتمة بالشعیة إبداوبروز طاقات 

یجب اإلعتراف بأن التطوع جاء كنتیجة لطبیعة الوضع  ،لھذا    

الحالي للغة والثقافة األمازیغیتین، وكذا إلنتشار ثقافة ثویزا 

والتعاون التي تمیز الصحفیین اإللكترونیین في تبادل المواضیع 

صالھا إلى أكبر عدد من عبر إی... والمعارف واألخبار والبیانات

الجمھور دون مقابل مادي، مما یجعل العمل التطوعي في میدان 

العمل اإللكتروني األمازیغي السمة التي تھیمن على التجارب 
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اإلعالمیة الموجودة حالیا في المشھد اإللكتروني األمازیغي، 

  :والذي تتجلى مظاھره فیما یلي

  .ونفقات شخصیةـ شراء النطاقات الرقمیة بتكالیف     

ـ تزوید ھذه المواقع بالوثائق والمعلومات واألخبار     

بشكل مجاني من أجل نشرھا وتوسیع مجال تداولھا ... والبیانات

  .        بین األمازیغ

ـ العمل على خلق ورشات إلكترونیة من أجل تعلیم وتعمیم     

امج مجانین من أجل اإلستفادة بتسییر وتطبیق والتعامل مع البر

  .المعلوماتیة التي تساعد على تطویر وإنشاء المواقع

ـ خلق برامج مرئیة ومسموعة تعمل على شرح وتبسیط     

  .البرامج اإللكترونیة باللغة األمازیغیة للمبتدئین
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ا دسا:  
  

 أسباب  اإلعالم اإللكتروني األمازیغي الكردي والكتاالني، ـ

 .النماذج المقارنةتحدید 

  ـ مقارنة وضیفیة بین اإلعالم اإللكتروني األمازیغي الكردي

 .والكتاالني
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أسباب تحدید  اإلعالم اإللكتروني األمازیغي الكردي والكتاالني،ـ 

 :النماذج المقارنة

 

تحدید النماذج المقارنة األساسیة المقترحة في سباب األ من بین    

  :نجد

بإعتبارھا مجموعات بشریة تتمیز بوضع لغوي خاص   :أوال    

داخل مجال سیاسي مركب ومعقد، فاللغة األمازیغیة لغة معترف بھا 

بشكل جزئي الیرقى إلى مستوى تطلعات المدافعین عنھا، والتوجد 

أیة دولة أو جھة مستقلة في شمال إفریقیا تعتبر األمازیغیة لغة 

نفس الوضع تعیشھ اللغة  .خلیةرسمیة  في دساتیرھا وقوانینھا الدا

الكردیة، بإعتبارھا لغة متشتة بین مجموعة من الدول، وتحیا في 

ظروف دونیة، ال تؤطرھا وال تحمیھا القوانین والمساطیر الدستوریة 

 .الدول المنظمة لطبیعة ھذه

 ةأما اللغة الكتاالنیة فھي لغة رسمیة في الجھة المستقلة لكتالونی    

، وتتعایش داخل دولة تسیطر "القشتالیة"اإلسبانیة  إلى جانب اللغة

 .فیھا عقلیات القرارات المركزیة

  .وجود ھذه المجموعات البشریة في مواقع جغرافیة متباعدة :ثانیا    

اإلستفادة من التجارب المتقدمة التي یتمتع بھا اإلعالم  :ثالثا    

  .اإللكتروني الكتاالني

العرقیتین األمازیغیة والكردیة تنتمیان إلى المجموعتین  :رابعا    

، بالمقابل المجموعة الناميأو دول ما یسمى بالعالم المتخلف

  .الكتاالنیة  والتي تنتمي إلى العالم المتحضر

دراسة مقارنة ألسالیب الدفاع عن الھویة القومیة  :خامسا    

ھة بتوضیف اللغة األصلیة التي تشترك نسبیا في وجود عوائق متشاب

  .أمام إدراجھا في المجاالت العامة وخصوصا اإلعالمیة منھا
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ـ مقارنة وضیفیة بین اإلعالم اإللكتروني األمازیغي الكردي 

  :والكتاالني
 

إذا كان الھدف األساسي من اإلعالم اإللكتروني األمازیغي     

والتعریف بالھویة .. .ھو إیصال وعي سیاسي وثقافي 74والكردي

التاریخیة لھذین الشعبین المضطھدین، إال أن الكتاالنین والقضیة 

 كذلك یتقاسمون مع ھذین الشعبین تقریبا نفس األھداف

، لكنھم یخرجون في تناولھم للحدث عن المفھوم والتوجھات

النضالي التقلیدي المعروف عند األمازیغ واألكراد، لیعملوا على 

القضایا اللغویة  نقل جمیع إنشغاالتھم حول الھویة وخصوصا منھا

إلى تطبیقات مادیة تتجلى في مجاالت متعددة، وذلك بتسخیرھم 

 .لكل الوسائل اإلعالمیة المعروفة والمعروضة قانونیا

لقد شكل اإلستقالل الذاتي كنظام سیاسي لتسییر الشأن     

الكتاالني عن طریق حكومة جھویة مستقلة قادرة على سن قوانین 

والقنوات اإلعالمیة التواصل باللغة تلزم على جمیع الوسائل 

خصوصا الوسائل الرسمیة منھا، عكس اللغة والكتاالنیة 

األمازیغیة والكردیة التي التتوفر على دعم قانوني وسند دستوري 

یخول لھا اإلندماج في المجاالت الحیویة وخصوصا في اإلدارات 

 والمؤسسات اإلعالمیة الرسمیة، ولقد ساھم العامل اإلقتصادي

والسیاسي بقوة في تحریر اإلعالم االلكتروني الكتاالني من 

 الھواجس التقلیدیة التي تتحكم بوسائل اإلعالم في الدول المتخلفة

  .أوالنامیة

                                                 
 .ـ في ھذه المقارنة، إشتغلنا على بعض المواقع الكردیة الناطقة باللغة العربیة 74
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الوعي السیاسي واإلقتصادي بدور اإلعالم في المجتمع     

لھذا، فالھدف من  .األمازیغي والكردي الزال في مراحلھ الجنینیة

لتخلص من التبعیة وھیمنة سلطة اآلخر ثقافیا أیة حركة ھي ا

فإذا كان الشعب الكتاالني في ھذا الصدد قد  ...وسیاسیا وإقتصادیا

فاألمازیغ واألكراد الزالوا بعد في صراع  ،حقق إستقاللیة نسبیة

مع الذات واآلخر من أجل إثبات الھویة والوجود بأسالیب سلمیة 

حزب العمال الكردستاني  أمازیغ الطوارق، واألكراد(أو مسلحة 

 .) جنوب تركي

فأصبح المشھد اإلعالمي الكتاالني یقدم صورة إعالمیة     

متطورة  مطابقة ومواكبة لحاجیات المواطن الكتاالني في 

التواصل اآلني والیومي، منخرطا في التحوالت اإلعالمیة التي 

یة یشھدھا العالم، فجل المواقع اإللكترونیة اإلخباریة والخدمات

بكتالونیا أصبحت تقدم خدماتھا إلى المشتركین بواسطة تعویضات 

مادیة ومالیة، عكس الخدمات األمازیغیة والكردیة التي تنشر 

نظرا لضعف البنیة اإلقتصادیة وضعف  ،مواضیعھا بشكل مجاني

وغیاب إستراتیجیة وإرادة قویة  لدى المتلقي، القدرة الشرائیة

دة لإلعالم في ھذه المجتمعات من لتطویر مكانة التقنیات الجدی

 .طرف السلطات السیاسیة واإلقتصادیة الحاكمة

فأصبحت الشبكة اإللكترونیة الكتاالنیة تتوفر على ھویة نطاقیة     

في الشبكة العنكبوتیة مدعمة من طرف الحكومة  (cat)واسعة 

الكتاالنیة، ویستفید ھذا اإلعالم من تعدد األطراف المساھمة في 

. كالمؤسسات العمومیة والشركات الخاصة والجماعیة تطویره

وتتوفر الصحف كلھا على مواقع ناطقة باللغة الكتاالنیة كلغة 

أساسیة ورسمیة إلى جانب وجود صحف إلكترونیة متخصصة 

تحتوي على مقاالت منشورة تتناول كل القضایا السیاسیة 
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ني بأسلوب حرفي ومھ  ...واإلقتصادیة واإلجتماعیة والعلمیة

متطور، عكس اإلعالم األمازیغي والكردي الذي الیخرج غالبا 

عن نطاق الخطاب النضالي والممارسة اإلعتباطیة دون الوصول 

 .إلى تحقیق وجود مؤسساتي قادر على تطویره

مما الشك فیھ أن درجة الوعي لدى المتلقي تساھم في تطویر     

أن عدم أو  الفعل اإلعالمي اإللكتروني عند المجتمعات، إالّ 

ضعف وجوده یجعل من ھذا اإلعالم مجرد خطاب ضیق، ال 

یتعدى اإلھتمام الشخصي أو الجماعي للشعوب التي تمارسھ بدون 

أن یرتقي إلى كونھ ضرورة عالمیة مؤثرة في األحداث اإلقلیمیة 

 .والعالمیة من أجل مواكبة التقدم والعولمة التي یشھدھا العالم

في كتالونیا تتعامل باإلنترنیت وتقدم  فالمؤسسات العمومیة    

باللغة الكتاالنیة للمبحرین الملمین بھذه اللغة خدمات إداریة 

لمواطنین عبر الشبكة لعموم ا وإعالمیة وإخباریة وإعالنیة

البرلمان، ( :اإللكترونیة مواقع الحكومةما یعرف بالعنكبوتیة 

) الجامعات الوقایة واإلنجاد المدني، الشرطة، المستشفیات،

  ...والمرافق الحیویة األخرى

مع وجود صحافة إلكترونیة منتظمة التحدیث تمارس عملھا      

بشكل دقیق ومحترف معتمدة على كفآت بشریة مكونة في المیدان 

الصحفي واإلعالمي في جانبیھ التقني والتحریري، مواكبة للحدث 

لى المحلي والوطني والدولي بشكل مستمر دون اإلعتماد ع

أسالیب التطوع  وإستھالك الخبر الجاھز المرسل عبر علب 

والذي أصبح السمة المھیمنة على طبیعة  ،البرید اإللكتروني

 .المواقع والمنشورات اإللكترونیة األمازیغیة والكردیة

المواقع اإلعالمیة الكتاالنیة أن  تمن جانبھا أیضا، إستطاع    

یة في تواصلھا مع تجعل من اللغة الكتاالنیة أداة أساس
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كذلك من تطور التقنیات لتصبح لغة  تالمتصفحین، وكما إستفاد

إعالمیة تواصلیة حاضرة في جمیع وسائل اإلعالم عكس اللغة 

حیث  ،الكردیة واألمازیغیة التي لم تستطع بعد تحقیق ھذا الھدف

یتم اللجوء واإلستعانة بلغات أجنبیة لتبلیغ خطابھـا، وبھذه اللغات 

یتم تحقیق التواصل الداخلي بین األمازیغ أو كذلك یة األجنب

األكراد، مختصرة في ذلك على توضیف لغاتھا األصلیة في 

میدان اإلنتاجات واإلبداعات األدبیة والفنیة، في غیاب أقلمتھا 

وسیرورتھا مع حركیة اإلعالم اإللكتروني العالمي، وذلك بالعمل 

عالمیة وتطویرھا من على التفكیر في الترویج للمصطلحات اإل

 .أجل خلق صحافة أمازیغیة أو كردیة تتعامل كلیا بلغاتھا األصلیة

اإلعالم اإللكتروني الكتاالني على نظیره األمازیغي  ویتمیز    

كذلك بقدرتھ على إثارة الرأي العام بشكل قوي، نظرا  *والكردي

 وتوفرھا على مصداقیة ومھنیة ،لجودة المادة اإلعالمیة المقدمة

جعلت منھا قادرة على إثبات وجودھا، ویثبت ذلك نسبة تزاید 

المشتركین في شبكة األنترنیت، في الوقت الذي نجد فیھ تأثیرات 

اإلعالم اإللكتروني على الرأي العام األمازیغي والكردي قلیلة 

ومحدودة،  تخص نخبة من المھتمین تتابع القضایا عبر اإلنترنیت 

 .بشكل بطيء وثانوي

ھتمام المؤسسات الكتاالنیة بتطویر اإلعالم اإللكتروني ضمن إ    

وتقریب اإلعالم من المواطن  "مجتمع المعرفة"برنامج أو ظاھرة 

                                                 
من  ،المرئي الكردي أن یثبت بقوة بنیتھ المتطورةمن جانب آخر، إستطاع اإلعالم  *

خالل شبكة عریضة من القنوات األرضیة والفضائیات التي تبث برامجھا باللغة 
ماعدا  ،في الوقت الذي نجد فیھ إنعدام وغیاب تام لقنوات وفضائیات أمازیغیة ،الكردیة

مشفر  بشكل ،والتي تبث برامجھا في حدود بث زمني قصیر ،قناة بربر تیفي
وإعتباطي، وتعتمد على موارد بشریة ومالیة ضعیفة بالمقارنة مع الفضائیات العالمیة 

  .األخرى
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بمختلف أشكالھ، حیث تخصص میزانیات لدراسة ھذه الظاھرة 

وتطویرھا في مختلف الجامعات والمؤسسات األكادیمیة والمعاھد 

 .المتخصصة في مجال المعلوماتیات

وجود وعي إعالمي لدى المتلقین في كتالونیا بضرورة تنظیم     

وعقلنة اإلستھالك اإلعالمي اإللكتروني  خصوصا أمام المشاكل 

التي تطرحھا حریة اإلعالم الذي خلق بالمقابل مجموعة من 

السلبیات واإلشكالیات، تتمثل في اإلنھیارات األخالقیة عبر 

واقع والتي تعمل في المضامین التي تحملھا مجموعة من الم

یر منضبطة، ومن بینھا مواقع ذات طبیعة دعائیة تعمل غإطارات 

 لدىوتروج ألشكال تجاریة محرمة دولیا، كالتجارة في الجنس 

القاصرین والتحریض عن العنف والعنصریة وإنتھاك حریات 

والترویج لشركات القمار  مؤسسات،الفكریة لألشخاص وال الملكیة

، ھي األخرى وغیرھا من األمور الغیر الشرعیةالغیر القانونیة 

بالمقابل لیسن  ،أشیاء جعلت المشرع الكتاالني یلتفت إلیھا بسرعة

مباحث للشرطة  إنشاءقوانین صارمة لمتابعتھا ومحاربتھا، و

  .المتخصصة في میدان المخالفات والجرائم اإللكترونیة

قابة إجابیة عتبر ھذه الرت من الناحیة األخالقیة والقانونیة    

الحریات الفردیة حمایة و ،القاصرینالفئات المتضررة من لحمایة 

المتواجدة  والقذرة والجماعیة من الخروقات واألعمال الشاذة

والمتداولة على الشبكة العنكبوتیة، لھذا فمجال المقارنة بین 

الممارسة اإلعالمیة الكتاالنیة واألمازیغة الكردیة في ھذا المجال 

المجتمعات ونوع الحریات  ھذه ما نتیجة للقیم السائدة فيیظل منعد

 والطابوھات المقیدة في إطارات عقائدیة وسیاسیة وعرفیة

لكن من الممكن أن تنتشر مثل ھذه األوبئة و ...وأخالقیة

اإللكترونیة في المجتمعین األمازیغي والكردي بشكل غیر محتمل 
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تحمي ھذه إلكترونیة  ن ومساطیرانیوق نظرا لغیاب ،في الشبكة

القومیات من ھذه اآلفات الخطیرة التي تروج لھا اإلنترنیت بشكل 

 .سلبي
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: 

  

القول، هذه القراءات هي جمرد إستنتاجات ومالحظات حاولنا من  جممل    

عامل اإلفرتاضي خالهلا أن نربط ا�تمع األمازيغي يف عالقته مع اإلنرتنيت، هذا ال

أشكاهلا يف إطار و  محوال�ا أصبح يشكل أهم قاعدة للمعلومات بكلالذي 

وتتشعب وتتوتر فيها الصيغ والربامج اإللكرتونية " الفوضى الرقمية"تنتعش فيه 

  . دراستها مبناهج دقيقة وثابتةوضع مسح جلميع خرائطها و بشكل يستحيل 

كل الفئات ا�تمعية لإلخنراط   خطوة رمزية لتشجيع وتظل هذه الدراسة    

واملسامهة يف بناء جمتمع أمازيغي معريف ستصبح فيه اإلنرتنيت بوسائلها التقنية من 

الدعائم األساسية الرهانات املستقبلية و إحدى أهم ... احلواسيب واهلواتف النقالة

اليت أصبحت تتطور وتتدفق بشكل سريع  ،اليت سرتتكز عليها الثورة املعلوماتية

ومذهل، واليت سوف تنتقل من خالهلا سلطة القوة من مفهومها التقليدي املرتكز 

على الطاقة العسكرية الذرية والنووية إىل مستقبل تتجه فيه القوة حنو فاعلية 

 األستاذ املهدي املنجرة شريإمتالك ا�تمع للمعرفة واملعلومة، ويف نفس الصدد ي

املعركة اليوم تدار على خلفية من املوارد البشرية واملعلومات، هي "موضحا أن 

واألنرتنيت هو مفتاح كل األبعاد ... احملرك اجلوهري لعمليات اإلبداع واإلبتكار

هذا دون أن ننسى أن األنرتنيت هذا أصبح مع الزمن من أكرب ... احلياتية

هي اليت يسميها  هذه السلطة . اإلحتكارات اليت تكونت يف تاريخ املعرفة

أو العسكرية (على عكس السلطة املادية " السلطة الناعمة"اإلسرتاتيجيون ب 
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  .  75)"باألساس

إذن، للحفاظ على التوازن الرقمي بني الدول املستهلكة للمعلومة     

يف حتقيق ما يسمى  اإلجايب اإللكرتونية، يتطلب من ا�تمع األمازيغي اإلخنراط

وذلك من خالل  ،"األمية املعلوماتية"والقضاء على  "لعايلجمتمعات الذكاء ا"ب 

، وإستغالل اجلوانب اإلجابية اليت تقدمها "فوضى اإلعالم الرقمي"تقنني وترتيب 

بطة بتطورات تحتديث القطاعات اإللكرتونية املر ترشيد و اإلنرتنيت، والعمل على 

االت التواصل الرقمي، بتنمية املهارات املختلفة يف جم ،املعلوماتية اتكنولوجيال

بوضع إسرتاتيجيات مدعومة ماديا ومعنويا لكي تساهم يف إبتكار وتطوير وإنتاج 

وإستهالك أفكار وأشكال رقمية جديدة تنافس املد القوي للمعلومة املتداولة 

 .عامليا

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، 142ـ المھدي المنجرة، حوار التواصل، من أجل مجتمع معرفي عادل، ص   75

  .2000الطبعة السادسة، دار ولیلي مراكش 
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  : ادر

  :مصادر ورقیةـ 
  اإلعالم الدولي، النظریات، اإلتجاھات، الملكیة" :ماكفیل طوماسـ" ،

 .2003، دار الكتاب الجامعي وعبد هللا الكندي نصر حسن :ترجمة

  كونیة اإلتصال، عولمة الثقافة شبكات اإلرتباط " :حیاويیال یحیاـ

  .4200منشورات عكاض الرباط " والممانعة

  الحدث  ألمازیغ یدركون بوعي مدى أھمیة نقلا" :بلغربي سعیدـ

العدد  ،جریدة أكراو أمازیغ" األمازیغي وفي وقت حدوثھ إلى اإلنترنیت

 .01/06/2007بتاریخ   81

  اإلعالم اإللكتروني األمازیغي بالریف، بین جدلیة  :بلغربي سعیدـ

الخطاب وإشكالیة الممارسة، نشر المقال بعدد من المواقع والجرائد 

 .المغربیة

  حوار التواصل، من أجل مجتمع معرفي عادل، ص  :المنجرة المھديـ

 .2000، الطبعة السادسة، دار ولیلي مراكش 142

  :ـ مصادر رقمیة
  النظام العالمي الجدید من "ـ مركز الدراسات السیاسیة اإلستراتیجیة

   www.ahram.org.eg/acpss/ahram : منظور تاریخي

  الجدید موقع المسلمون في النظام الدولي :مصطفى القزونيـ : 

www.balagh.com/mosoa/garb/011c4iho.htm  

  وسائل اإلعالم الجماھیري من التلقائیة إلى المظلة " :القیمّ  كاملـ

 1812: العدد -، صحیفة الحوار المتمدن الرقمیة"التكنلوجیة

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=87391  

 تونس جامعة منوبة، ،معھد الصحافة وعلوم األخبار ـ :

www.geocities.com/pal_media/introduction.htm 

  ثقافة اإلنترنت، صحیفة الحوار المتمدن  :محمد رجائي محروسـ

   :الرقمیة

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158943 

  موقع المؤلف على شبكة اإلنترنیت :یحیى الیحیاويـ: 

www.elyahyaoui.org  
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  :النسخة الرقمية فهرس

  

  07 .......................................................................................................إالهداء ـ 

 08 .........................................................................................................ـ املقدمة 

  

:ا اول  

  11 ....................................................................الص�افة إاللكرتونیة، ال�ش�ٔة والتطورـ 

 13.....................................ـ الثورة إال�الم�ة إاللكرتونیة العاملیة، بني الهمينة الثقاف�ة والعوملة  

 

ما ا:  

  20................................................ا�ٔمازیغي التقلیدي �ملغربـ حملة عن ظهور إال�الم  

 22......................................................ـ نظرة �ىل إال�الم التقلیدي ا�ٔمازیغي �ملغرب   

 22..........................................................................................ـ إالذا�ة السمعیة  

 23............................. ..................................................ـ إالذا�ة السمعیة البرصیة  

 23.................................. ............................................ـ اجلرائد ا�ٔمازیغیة الورق�ة  

 

اا : 

 26................................ ......................................ـ مفهوم إال�الم إاللكرتوين ا�ٔمازیغي  

 27............................................................................ـ ظهور وتطور املواقع ا�ٔمازیغیة  

 28......................................................إاللكرتونیة ا�ٔمازیغیة ـ ممزيات وخصائص الاكئنات 

 28......................................................................................................ـ ال�سمیات  

 28.......................................................................................ـ الهندسة الف�یة والتق�یة 

 29...............................................................................ـ �ٔصناف من املواقع ا�ٔمازیغیة 
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 30...............................................ـ مواقع امجلعیات واملؤسسات احلكوم�ة واملواقع ا�ٔاكدميیة 

  32............ ..............................................مواقع الصحف والوسائل إال�الم�ة ا�ٔمازیغیةـ 

 32........................... ......................................ا�ٔمازیغیة ـ مواقع املهر�ا�ت واملناس�بات 

  33........................ ........................................................الشخصیة ا�ٔمازیغیة املواقعـ 

  34.................. ..................................................املواقع احمللیة واجلهویة ومواقع ا�ٔما�نـ 

 35.......................... ......................................................املتخصصة ا�ٔمازیغیة ـ املواقع  

 37...................... .............................................................ا�ٔمازیغیة ـ املواقع الت�اریة 

  39....................... ...........................................................ةیـ مواقع املنتد�ت ا�ٔمازیغ 

 40........................ ..................................................ـ املدو�ت والصف�ات الشخصیة 

  42............. ...................................ا�ٔمازیغیة يف املواقع التفا�لیة، غرف البالتو� منوذ�اـ 

 

ااا : 

 45 ...........................................ـ ا�متع ا�ٔمازیغي، بني �دلیة تفقري إال�الم وإال�الم الفقري 

 46....... ..........................................ـ الر�ٔي العام إاللكرتوين ا�ٔمازیغي، املفهوم وا�متظهرات 

  48.................................................................................وإالنرتن�تـ الطفل ا�ٔمازیغي 

 

 

ا ا:  

 54.... ...............................ـ املواقع إاللكرتونیة ا�ٔمازیغیة بني الوظیف�ني، إالخ�اریة والتوثیق�ة 

  54......... .................................إاللكرتونیة إال�الم�ة ا�ٔمازیغیةـ التقلید وإالبتاكر يف املواقع 

   56....................... ............................................يف املواقع ا�ٔمازیغیة خطاب الصورةـ 

 57............. ...............................................ـ إال�الم إاللكرتوين ا�ٔمازیغي وٕاشاكلیة ا�لغة 

 60.......... .........................................ـ �ال� الك�اب الرمقي ا�ٔمازیغي يف ش�بكة إالنرتن�ت  

 62.............. ................................ـ اخلرب ا�ٔمازیغي بني املصادر وٕاشاكلیة التحر�ر والتعلیق 



 سعيد بلغريب -------------------------------------------------------------------------------------------------اإلعالم اإللكرتوين األمازيغي

 - 90 -

 64.......................... ..................................................�ٔمازیغي وحریة التعلیقـ اخلرب ا 

 ،66....... ................................ٕا�الم القضیة و�ٔس�ئ� احلرف�ة ـ إال�الم إاللكرتوين ا�ٔمازیغي 

 67................... .......................................................ـ الرو�رطاج ا�ٔمازیغي إاللكرتوين 

 69.............. ...............................................ـ احلوار الصحفي يف إال�الم الرمقي ا�ٔمازیغي  

 70............. .............................................ـ إال�الم إاللكرتوين ا�ٔمازیغي وٕاشاكلیة الرقابة 

 72........... ...................................ـ إال�الم ا�ٔمازیغي الرمقي بني سؤايل، الوظیفة واخلطاب 

 73.................... ...............................................ـ مصداق�ة إال�الم ا�ٔمازیغي إاللكرتوين 

 75........... .......................................ـ حصافة التطوع يف جمال إال�الم إاللكرتوين ا�ٔمازیغي 

  

  :ا ادس

  78.. ...............�ٔس�باب حتدید ال�ذج املقارنة إال�الم إاللكرتوين ا�ٔمازیغي الكردي والك�االين،ـ 

  79.. .............................وضیف�ة بني إال�الم إاللكرتوين ا�ٔمازیغي الكردي والك�االينـ مقارنة 

 

 85.................................... ..........................................:............................ـ �امتة 

  87...................................... .................................................................ـ املصادر  @

 88............................ ............................................................................ـ الفهرس 
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 :  

Said_Belgharbi@yahoo.es  
  

  .دار الكبداني، بالريف المغربي 1974من مواليد  ـ

  .عضو بعدد من الجمعيات الثقافية األمازيغية ـ

  . عضو بمنظمة حركة شعراء العالم ـ

  

  :صدر له

 .2006قصصية باألمازيغية، املغرب سنة  جمموعة" Aãwaä ibbuyebpen"ـ 

  .2008جمموعة قصصية بأمازيغية الريف، املغرب سنة  "  Asfidjet"ـ 

  .2009رواية أمازيغية، املغرب سنة  " Nunja, tanecruft n izerfan"ـ 

جمموعة قصصية مرتمجة إىل اللغة األمازيغية عن األدب الكردي، " Anfarar"ـ 

  )الطبع تحت( .2011املغرب 
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