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حول  أولية  معلومات  توفير  الدليل  هذا  يحاول 
لفائدة  الباسك.  إقليم  أو  هيرييا  أوسكال 
أو  والسياح)  (املهاجرين  الوافدين  األشخاص 
بالنسبة للمنحدرين من أصول باسكية (باسكي 

الدياسبورة)

خالل  دورية،  وجزر  مد  حركة  الهجرة  تعتبر 
قرون مضت، كان الباسكيني هم من هاجروا، 
تتعدد  األشخاص  من  مجموعة  اآلن  و 
أصولهم يأتون الى هذا البلد من أجل البحث 

على مستقبل أفضل.

مؤشر املد واجلزر.بورتوغاليتي (بيسكايا)

الهدف و املغزى من هذه املادة التربوية

كل  والى  الشتات  في  الباسكيني  أبناء  الى  للمهاجرين،  موجه  الكتاب  هذا 
الزائرين املؤقتني.

ان غالبية املهاجرين الذين قدموا من أجل االقامة بيننا بصفة نهائية يقضون 
سنينا طويلة كي يتمكنوا من استيعاب جزء من بعض أسرار اتمع الذي هم 

بصدد الالندماج فيه.

 يتجلى أحد وظائف هذه الوثيقة باألساس في تسهيل هذا املسارالشخصي 
من  ينطلق  االنتاج  هذا  اجلماعات.  بني  التواصل  وتبسيط  فرد  لكل  والضروري 
وعي على أن مجموعة كبيرة من هؤالء املهاجرين اجلدد ومع استمرارية اإلقامة 
و  بثقافثهم  سيصبحون  بينما  قانونيا،  باسكيني  مواطنني  الى  سيتحولون 
اجتماعيا،عمليا وضريبيا لصالح اتمع الذي  مجهوداتهم مساهمني ثقافيا، 
الذين  الباسكيني  أبناء  متكني  هو  الوثيقة  هذه  وظائف  بني  ومن  يستقبلهم. 
معلومات  من  الشتات-  باسكيي  نسميهم  – الذين  اخرى  بلدان  الى  هاجروا 

بسيطة حول بلد أباءهم و كصلة وصل مع جذورهم.

وأخير بالنسبة للزوار املؤقتني الذين ال يقتنعون باملعلومات التي يقدمها الدليل 
من  الضرورية  املفاتيح  بعض  لهم  يوفر  الكتاب  فهذا  الكالسيكي،  السياحي 

أجل التعرف على هذا البلد.

كمقدمة  االشهاري  الدليل  هذا  بايداع  للثقافة  الباسكي  الس  تكلف  لقد 
للثقافة  الباسكي  البرنامج  اقترح  كما  الباسك.  بإقليم  للتعريف  مختصرة 
بني  املتداولة  الرئيسية  اللغات  الى  ترجمتها  مع  التربوية  الوحدة  هذه  تأليف 
اجلوانب  تستعرض  والتي  السياح،  وبني  الشتات  في  املهاجرين،  مجموعات 
األكثر أهمية في ثقافتنا. مع االفاضة في تناول كل من اللغة، الثقافة، الفن 
و اخلدمات بتدقيق مميزلبالغ أهميتهم. غير أن هذا التقريب يبقى غيرمكتمل 
في حال اذا لم نقم باالرشارة الى كل ما يتعلق بنمط حياتنا وتاريخنا اجلماعي  

(اتمع، القيم، النظام السياسي و احلكومي) وخدماته.    
  

يتعلق األمر هنا مبجرد عمل اعالمي، الميثل بالضرورة موقف احلكومة الباسكية، 
ثم تأليفه على أساس جتديد وإعادة كتابة مؤلف سابق1.

(باييس  هيرييا،  أوسكال  حول  تربوية  و  مختصرة  بانوراما  الكتاب  هذا  يقدم 
الشخصية  املبادرة  ألخذ  قارئيه  لكل  احلافز  يكون  أن  يحاول  أنه  كما  باسكو) 

للبحث واالطالع في احدى مضامينه التي مت االشارة اليها بايجاز.

فى  تناولها  ثم  نه  أل  للمهاجرين  اصصة  اخلدمات  الى  االشارة  هنا  يتم  لم 
مراجع أخرى2.

متهيد

بيتوريا- مينة  مدخل  عند  الطرق  ملتقى 
غاستايس.



متهيد

(املطار الدولي في لوخوا. (بيسكايا

املصطلحات املستعملةمحطة القطارات في أباندو. بيلباو

ينقسم أوسكال هيرييا (إقليم الباسك التاريخي، الثقافي، اللغوي، و بالهوية) الى 
الباسك  إقليم  و  نابارّا  أوسكادي،  مختلفة: جهة  سياسية  و  قانونية  إطارات  ثالثة 

الفرنسي.

أوسكال هيرييا، الباييس باسكو، باسكونيا هو بلد الباسكيني و الباسكيات من وجهة نظرتاريخية، ثقافية ولغوية، دون اغفال مكون الهوية. كما ميكن ترجمة 
مفهوم الشعب الباسكي بالتكثل اجلماعي الذي يقطن البالد منذ أزمان بعيدة.  مع كل ذلك فاإلقليم  مقسم الى ثالثة اطارات قانونية و سياسية مختلفة:  

وغيبوثكوا  بسكايا  ألبة-أربا،  أقاليم  تضم  والتي  الذاتي-  للحكم  األساسي  النظام  يقرها  كما  الباسك» -  «إقليم  أو  ألوسكادي»  الذاتي  احلكم  • «جهة 
سان سيباستيان(غيبوثكوا). بيلباو(بسكايا)،  وعواصمها بالتوالي هي بيتوريا- غاستايس(ألبة-أربا)، 

• اجلهة اإلقليمية نابارّا (نابارّا، نفاروة) و عاصمتها بامبلونا- ارونيا.
ترتيبا هي بايونة، مولي، دونيباني كارازي( ٍسان جان بيي دو بور).• إبارّالدي  (اجلزء الشمالي) أو بالد الباسك الفرنسي أو أوسكال هيرييا الفرنسية يتكون بدوره من اقاليم البوردي، زوبيروة، نابارّا السفلى (بيهينفاروة) وعواصمها 

بينما أوسكادي و نابارّا تشكالن جزءا من الدولة االسبانية، إبارّالدي تنتمي الى اجلمهورية الفرنسية. يقصد بهيغوالدي أي (اجلزء اجلنوبي) أو أوسكال هيرييا املوجودة 
في اسبانيا وهي أوسكادي و نابارّا.

اذن أوسكال هيرييا هي مجموع هذه ااالت الثالثة، أو كل األقاليم السبعة (ستة في حالة احتاد كل من نابارّا و نابارّا السفلى).

رغم أن املصطلح «أوسكال هيرييا» حاليا ال يحدد مجاال سياسيا و مؤسسيا معينا، لكنه يحدد كيان تاريخي و ثقافي يتقاسم فيما بينه جزء مهم من الثراث، 
مع  الباسكية)  للوطنية  قائد  منظرو  أول  (كان  أرانا  سابينو  استعملها  للباسكيني)  (كأرض  «أوسكادي»  املصطلح  أما  والهوية.  التاريخ  اللغة،  الثقافة،  الفن، 
التركيزعلى كل أوسكال هيرييا، لكن عامل الوقت و تزامن القوانني أدى الى أن يقتصر استعمال املصطلح على «جهة احلكم الذاتي للباييس باسكو» (أربا، بيسكايا 

أما املصطلح «أوسكال هيرييا» أو باسكونيا فهو ذلك اال الكبير الذي يضم كذلك نابارّا و إبارّالدي.  و غيبوثكوا)، 
1

 “El Pueblo Vasco, hoy. Cultura, historia y sociedad en la era de la diversidad y del conocimiento” يتعلق األمر بكتاب
.Alberdania. Irun 2006 Ramón Zallo. 

2
 مثال « دليل توجيه املهاجرين» املصلحة املركزية للمنشورات في احلكومة الباسكية، فيتوريا، 2003, وكذلك في املوقع االلكتروني ملديرية السكنى و الشؤون االجتماعية- ادراة الهجرة في املوقع االلكتروني للحكومة

 ) وتوجد باللغتني الباسكية واالسبانية. كما توجد بستة لغات أخرى ( اإلوسكيرا، االسبانية، الفرنسية، االجنليزية، الصينية، العربية و الروسية). كما توفر منسقة جمعيات www.euskadi.netالباسكية (
  وثيقة تتضمن معلومات مهمة من خالل موقعهاHarresiak Apurtuz” C/ Bailén 11 Bis, Bajo, 48003 Bilbao. Tlfno. 94 415 07 35“دعم املهاجرين في  أوسكادي, 

   أو في «دليل املوارد بالنسبة للمهاجرين فيwww.harresiak.orgاإللكتروني 
 Harresiak-BBKبيسكايا» بيلباو.  

                                                         بيسكايا
Bizkaia غيبوثكو
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ميناء أنداروا (بيسكايا).

الشعب الباسكي، شعب له تاريخ عريق كمجموعة 
اخلاصة،  لغته  إستعمال  على  حافض  بشرية. 
األوسكيرا (باسكوينسي)، التي يعتقد أنها من أقدم 

اللغات في القارة األوروبية.

نصب أثري في أريزاال (ألبة-أربا).

اجلزء األول
البالد و السكان



ضيعة تقليدية باسكية

بني املدن والقرى في أوسكادي تتواجد مجموعة 
من املقاطعات املتوسطة احلجم.

جامعة أونياطي (غيبوثكوا)

يقع إقليم الباسك على خط العرض 43 درجة، في أقصى غرب سلسلة جبال البيريني، 
كما يطل على خليج بيسكايا(البحر الكانطبري). هناك استقر الشعب الباسكي ملدة 
قرون كمجموعة بشرية، حيث يفترض أن الباسكيني والنابونيني هم بقايا العصر احلجري 
الذين  الثالثة  األوروبية  األصناف  عنهم  أطلق  ممن  وجودا  أقدم  هم  حال،  كل  وعلى  القدمي 
عرفهم نهاية العصر احلجري احلديث وبداية العصر النحاسي وهم: النرويجي، املتوسطي 
ومن  واأللبيني. وقد حافظ على استعمال لغته اخلاصة وهي اإلوسكيرا (الباسكوينسي)، 
املرجح  أنها أعرق لغة في القارة األوربية. ميتد البلد على مساحة تقدر ب 20.664 كلم 
مربع، ويقطنه حوالي ثالثة ماليني نسمة. يتعلق األمر هنا بأحد أصغر الشعوب العريقة 

ذات الهوية اخلاصة و القوية و التاريخ و الثقافة متميزتني.

يسوده مناخ معتدل التتخلله اضطرابات حادة، غير أنه يتميز بكثرة التساقطات (2.000 
ميكن  األحوال  جميع  في  االبرو)  ضفة  في  ملم   500 و  الرطبة  املناطق  في  سنويا  ملم 
التمتع بوجود ثالثة مناخات مختلفة: سوبالبينو في املنطقة البرينية، أطلسي معتدل 
في  نابارّا(حار  متوسط  و  وسط  و  أربا  جنوب  في  بوغازي  متوسطي  و  الساحل  في  ورطب 

فصل الصيف و بارد في فصل الشتاء).

الواجهة  ففي  املتوسطية.  و  الكانطربية  االختالف:  واضحتا  بحريتني  واجهتني  يوجد 
الكانطبرية يتركزغالبية السكان و الصناعة، بينما في الواجهة املتوسطية و التي يحدها 

نهر االبرو من اجلنوب فهي فالحية مع متركز ضئيل للسكان.

تشكل املنطقة الشمالية من أوسكال هيرييا- إبارّالدي- %15 من مجموع مساحة 
البالد. وتشكل املنطقة اجلنوبية-اكوالدي- و التي تضم كل من أوسكادي و نابارّا 85% 

من اموع املتبقي.

في  دمجه  ثم  الفرنسية  الثورة  فبعد  ادارية،  باستقاللية  الفرنسي  الباسك  بالد  اليتمع 
السياسية  القوى  فغالبية  حاليا  بيرن.  مقاطعات  الى  باالضافة  السفلى  البيريني  والية 
داخل  الباسك  لبالد  خصيصا  اداريا  مستقلة  بجهة  تطالب  السياسية  و  واالجتماعية 

فرنسا.

يقطن في أوسكادي %72 من مجموع سكان باسكونيا، بينما %19 تقطن في نابارّا 
السكاني.  التزايد  في  تقلص  سجل  األخيرة  السنوات  في  أنه  غير  إبارّالدي.  في   9% و 
على غرارذلك ففي نهاية القرن التاسع عشر ومع التطور الصناعي وفدت أعداد كبيرة من 
لريوخة  نابارّا،  قشتالة،  من  كل  من  بالتحديد  وافدين  غيبوثكوا  و  بيسكايا  الى  املهاجرين 
القرن  من  السبعينيات  الى  اخلمسينيات  في  أيضا  املنطقة  عرفت  كما  اكسترميادورة.  و 

العشرين هجرة مكثفة الى كل من أربا و نابارّا.

بيسكايا
عدد السكان : 1.122.637 

املساحه : 2.217 كم مربع 
الكثافة : 506،4 نسمة/كم مربع

ألبا-أربا
عدد السكان : 286.397 

املساحه : 3.037 كم مربع 
الكثافة : 94،3 نسمة/كم مربع 

غيبوثكوا 
عدد السكان : 673.563 

املساحه : 1.980 كم مربع 
الكثافة : 340،2 نسمة/كم مربع 

املصدر :األوستات 
إحصاء السكان والكنى لسنة 2001 

جهة إقليم الباسك
عدد السكان : 2.082.597 

املساحه : 7.234 كم مربع 
الكثافة : 287،9 نسمة/كم مربع

جغرافية إقليم الباسك- أوسكال هيرييا .1
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كما هو احلال في مقاطعات أخرى في أوسكادي، 
ظاهرة  تسجل  (بيسكايا)،  أوركيوال  معبد  في  
تسقط  التي  الشتاء  مياه  أن  هي  و  غريبة 
البحر  في  تصب  األيسر  السطح  إفريز  على  
اجلانب  على  تسقط  التي  بينما  الكانطابري، 

األمين تنتهي في البحر األبيض املتوسط.

يتمركزغالبية السكان في املناطق احلضرية املتوسطة و الصغيرة، و تتواجد القرى الصغيرة 
بكثرة في جميع األقاليم و خصوصا في إبارّالدي، نابارّا و أربا، بيلباو هي أكبرمدينة وتضم 
354.168 نسمة و يتضاعف هذا العدد في اال احلضاري لبيلباو الذي يضم كل القرى 

املوجودة على ضفتني نهر بيلباو اليمنى و اليسرى التي تقارب املليون نسمة.

متتد أوسكادي على مساحة قدرها 7.234لم مربع و يقطنها  2.141.116 نسمة 
 53.3% ب  بسكايا  تستأثر  هيرييا).  أوسكال  في  منهم   72%)  (INE 2007)
جغرافيا،  منطقة  أكبر  أنها  الرغم  على  أربا  أما   .32.4% ب  غيبوثكوا  و  السكان،  من 
اداريا  تابعة  انها  غير  أربا  من  جزء  تريبينيو  تعد  السكان.  من  نسبة  أصغر  فيقطنها 
لقشتالة وليون وتضم (1.333 نسمة) كذلك هو الشأن بالنسبة لبيابيردي(بيسكايا) 

التابعة لكنتابرية.

تضم نابارّا  605.022 نسمة (INE 2007) و مساحة تقدر ب 10.421 كلم 
مجموع 3.008.778 نسمة في  نابارّا 262.640 نسمة، من  مربع، و يعيش في 

كل أوسكال هيرييا. 

في حال التعامل مع أوسكال هيرييا كشعب وليس كرقعة جغرافية، يجب تعداد املاليني 
في  تستقر  التي  الكبيرة  األعداد  وخاصة  الدياسبورة  في  يعيشون  الذين  الباسكيني  من 
اسبانيا وفرنسا أو في أمريكا الالثينية ، الواليات املتحدة األمريكية. سواء الذين ولدوا في 
وعلى  الباسكية  األصول  من  اخلامس  أو  الثاني  اجليل  من  املنحدرين  أو  وهاجروا،  باسكونيا 
الرغم من أنهم مواطنني للدول التي يعيشون فيها ولكن جزء من هويتهم الزال متصل 

بإقليم الباسك. 

الشمال   مختلفة: في  جيومناخية  مجاالت  ثالثة  أوسكادي  في  يتعايش 
نبارّأ)،  في  الرونكال  من  إبتداءا  األعلى-البيرني  (في  البرينيكي  املناخ 
الساحلية،  املنطقة  في  ألبا-أربا)؛  في  –أموريو  الوسط  (في  األطلسي 

املناخ املتوسطي (في األسفل- الريوخا ألبيسا).
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2. حملات من التاريخ
 نلقي نظرة على حملات من التاريخ الباسكي.

2.1. من فترة ما قبل التاريخ الى العصور الوسطى
ترجع احليثيات التي ثم العثور عليها في إقليم الباسك الى العصر احلجري(150.000 
الى  أصلها  يرجع  أدوات  على  و  العضام  بعض  على  عثر  كما  املسيح)  ميالد  قبل  سنة 
املوجودات  بني  احلجرمن  على  لرسومات  بصمات  بعض  تعتبربقايا  و  نيانديرتال،  السكان 
البالغة االهمية. و تعد املغارات املكتشفة في الكني، التشري، سنتاميمني و البيردي من 

االستكشافات بالغة االهمية مع رسوماتها الكهفية.

خالل العصراحلجري (2.500 ق.م الى 4.500) حصل تغيير في منط حياة االفراد حيث 
استقروا في احلواضر واشتغلوا بالفالحة وتربية املاشية. و تغيرت احوالهم من رحل الى 
حضريني يعتمدون على انفسهم. و في العصر احلديدي و النحاسي(2.500 ق.م الى 

4.000 ق.م) استعمل احلديد كمادة و ثم تنظيم اتمعات.

 العصر الروماني 

لقد بدأت االمبراطورية الرومانية في ضم مناطق من االراضي الباسكية في القرن الثاني 
كي  سمحت  الطويلة  املدة  هذه  قرون،  خمسة  الروماني  الوجود  خاللها  دام  ميالد   قبل 
تتعايش الثقافتني جنبا الى جنب. فالتواجد الروماني عرف عدم التوازن فلقد كان بطيئا 
و ضعيفا في املناطق اجلبلية و الساحلية بينما عرفت املناطق الفالحية و املنجمية توغال 
سريعا و مكثفا. يرجع الفضل الى االمبراطورية الرومانية في إدخال العملة الى االقتصاد 
الباسكي و اللغة الالثينية كلغة للكتابة. على كل حال لقد كان الهدف االساسي من 
املمتدة  الرومانية  التجارية  الطرق  بني  ربط  نقطة  جعلها  هو  الباسك  بالد  الى  الدخول 
عبر أوسكال هيرييا و التي تربط املتوسطي بالشمال الغربي للجزيرة االيبيرية و اسبانيا 
التوغل  فرنسا ثم معها  سيزار في  الرومانية على يد  االمبراطورية  توغل  بايكيطانا. مع 

في إبارّالدي بعد ذلك.

القبائل  استرجاع  هو  الرومانية  باالمبراطورية  حاق  الذي  االضمحالل  نتائج  من  كان 
هيرييا  أوسكال  تعرضت  املوالية  القرون  في  أنه  مينع  لم  هذا  أن  مع  لنفودها،  الباسكية 
بزعامة  القبائل  توحيد بني  عملية  الثامن متت  القرن  مختلفة. في  تدخالت  حتوالت و  الى 
من القبائل الباسكونية حيث ظهر نوع من التنظيم السياسي املمنهج الذي اتخذ بنية 

محددة ابتداءا من القرن احلادي عشر.

2.2. مملكة نابارّا و االقاليم التاريخية
اينيكوملكا  اختارالنبالء  ملا  التاسع  القرن  في  مملكة  الى  الباسكية  االراضي  حتولت 
بزعامة  خيمونس  مبملكة  استبدالها  ثم  التي  أريتسا  مملكة  من  هو  و   (852-824)
سانتشو كارسيس كأول ملك.(925-905) حيث وصلت هذه اململكة دروتها مع أنتزو 
يجب االشارة أنه اثناء  أو سانتشو هاندية- سانتشوالثالث األكبر(1004-1035)، 
فترة حكمه لم يضم الى مملكته فقط املناطق الباسكية بل امتد نفوده الى غالبية البالد 

املسيحية في كل اسبانيا.

شهدت اململكة في العقود املوالية حتوالت مهمة، فبني 1441 و 1512 تعرضت الى 
دي  خلوان  املوالني  و  فيينا(بومنتيس)  ألمير  املوالني  بني  عنيفة  مواجهات  في  جتلت  أزمات 
أراكون(أرامنتس) و التي انتهت بحلول االحتالل القشتالي لها: ففي سنة 1512 ثم 
قشتالة،  مملكة  من  جزء  لتصبح  الكاثوليكي  فيرناندو  طرف  من  االسبانية  نابارّا  احتالل 
نابارّا  مملكة  تستطع  لم  و  قشتالة.  بالط  طرف  من  مباشرة  يعني  للملك  نائب  يحكمها 
(نابارّا  أو  بهينفاروة  البيريني،  في  املوجودة  اململكة  من  الشمالي  اجلزء  سوى  احلفاظ 
على  احلفاظ  مع   1620 سنة  فرنسا  الى  نهائيا  مركزها  اليه  نقلت  الذي  السفلى) 

القوانني األساسية التى تنضم املدن أو نظام احلكومة احمللية.

تتمتع  كانت  وقد  حضرية  كمراكز  القرى  و  املدن  أنشأت   15 الى   12 القرنني  خالل 
مبجالسها احمللية أوتتوفر على مراسيم ملكية كما هو الشأن بالنسبة للقرى الصغيرة. 
االستغالل  الفالحة،  املاشية،  تربية  على  األولى  بالدرجة  اقتصاداتها  في  اعتمدت  وقد 
الغابوي، الصيد، استخراج املعادن، و باملوازاة ازدهرت معه التجارة البرية و البحرية و كذلك 
احتدام  في  كبير  دور  االقتصادية  لألزمة  كان  احلرفيني).   التقليدية(جتمعات  الصناعة 
و  االراضي  على  لالستيالء  الطائفية  الصراعات  قادت  التي  النبيلة  العائالت  بني  الصراع 
السيطرة على املدن و القرى. غير أنه ثم هزمها من طرف قوى املدن و امللك في أواخر القرن 
اخلامس عشر. و ساعدت هذه األحداث الى تكون املناطق املقاطعات التي وقعت اتفاقا مع 
امللك تتبادل فيه والء املنطقة للملك بشرط احترام النظام االساسي للمجالس واليشمل 

هذا فقط املدن بل جل املناطق وذلك كقواعد متفق عليها للحكم احمللي.
 

متثال إلنيغو أريستا، أول ملك 
و   824 بني  بامبلونة  في 

.852

أوكا  دي  بيلييا-إرونيا  في  األوبوديوم  عن  تفصيل 
(ألبة-أربا).

مغارة سانتيماميني (بيسكايا)
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2.3. ظهور الرأسمالية الليبرالية: مرحلة التصنيع 
األولى

مجتمع  عشرمن  التاسع  و  عشر  السادس  القرنني  خالل  كبيرا  حتوال  البالد  شهدت  لقد 
فيودالي شبيه بنماذج العصور الوسطى الى مجتمع أخريعتمد على النظام الرأسمالي. 
تكونت معه قوى جديدة ظهرت في بداية القرن السابع عشرو تسببت في بزوغ مشاكل 

سياسية و اجتماعية، من بينها عدة ثورات شعبية (ماتشنديسس).

2.3.1 اجلوانب السياسية

بثأثيرمباشرعلى  االسبانية  الشتات  حرب  في  البوربون  لفوزأمراء  املوالية  العقود  متيزت 
كان  الذي  احلرة  التجارة  ونشاط  الضريبية  االمتيازات  من  مهم  جزء  بتخفيض  االقتصاد 
ثم  عشر  الثامن  القرن  أواخر  في  وحتديدا  ذلك  وعقب  الباسكي.  االقتصاد  منه  يستفيد 
نقل احلواجز اجلمركية من بويرتو سيكو الى اجلبال احملايدة لقشتالة الى الساحل و جبال 
البيريني مما منع دخول السلع بكل حرية، لكي يترسخ هذا االجراء كسياسة بصفة نهائية 

بعد احلرب الكارليسية.

بداية  و  عشر  الثامن  القرن  أواخر  في  اسبانيا  و  فرنسا  بني  نشبت  التي  احلروب  تسببت 
القرن التاسع عشرالى احداث خسائرمهمة أهمها احلريق الكبير الذي تعرضت له مدينة 

دونوستي.

لبعض  املتزايد  الباسكي  الشعب  فقدان  هي  ميزته  كانت  فقد  عشر  التاسع  القرن  أما 
حقوقه بسبب أثار احلرب الكارليسية األولى و الثانية و تفاقم األزمة السياسية.

أما احلرب الكارليسية األولى فقد ابتدات سنة 1833 من جهة بسبب صدام بني املوالني 
اسبانيا- مؤيدي اسابيال الثانية(الليبراليني) و أتباع دون كارلوس(كارليستني) و  لعرش 
يرجع أصل الصراع في ذلك الى اصتدام املذاهب(التقليديني و الليبراليني) وكذلك خشية 
بهزمية  املسلح  الصراع  انتهى  و  املدن.  بها  تسير  التي  األساسية  القوانني  فقدان  من 
مت  كما  الدستور،  سلطة  الى  املدن  انضمام  و   1839 سنة  بيركارة)  الكارليسني(جناح 
بالقانون  تعويضها  و  القضائية  و  التشريعية  الصالحية  حذف  و  نابارّا  مدينة  قانون  الغاء 
املتفق عليه نة 1841. و لتتحول نابارّا بذلك الى مجرد مقاطعة تابعة للدولة الليبرالية 
و هذا لم مينع بأن تبقى محتفظة ببعض الصالحيات. على غرار ذلك رفضت املقاطعات 
نظام  ذلك  مبوجب  ليفرض  التابعة  املقاطعة  وضعية  حاليا)  (أوسكادي  الباسكونداغا 

التناوب.

على  زيادة   ،19 القرن  من  السبعينيات  في  نشبت  فقد  الثانية  الكارليستية  احلرب  أما 
الليبرالية  الدولة  حيال  شعبي  سخط  هناك  كان  الليبراليني  و  الكارليستني  بني  الصراع 
التي تفانت فقط في الدفاع عن مصالح التجار و كبار املالكني و املقاولني اجلدد في قطاع 
الصناعة. و رغم نهاية الصراع ثم الغاء نظام الدوائر و املقاطعات احلضرية. وقد إستعادت 
هذه االخيرة أهميتها كمسؤولة على جمع الضرائب في أطر امعات االقتصادية اجلديدة 

بني املناطق الباسكية والدولة.

إسبارتيرو  اجلنرال  بني  بيرغارا»  «عناق  يسمى  ملا  متثيل 
وضعت  الواقعة  (كارليستا). هذه  ماروتو  (ليبرالي) و 

حد للحرب الكارليسية األولى.

الزخرف الزجاجي في مقر مجلس املدينة في غرنيكا (بيسكايا) و 
ميثل منح اإلله للباسكيني قاونينهم القدمية أو مجالس املدن.
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متثال املقاول والسياسي احملافظ بيكتور شباري.
الس أريناس في غيتشو. (بيسكايا).

بالتناوب  املسيرة   (1923-1874) اإلسباني  السياسي  النظام  اصالح  مرحلة  متيزت 
الغير  مبسارها  أوسكادي  في  (ساغاسطا)،  والليبيراليني  (كونوباس)  احملافظني  بني 
ألصوات  الكثيف  الشراء  جتلت في  انتخابية  خروقات  العملية  هذه  تخللت  الدميوقراطي. 
رجال  الى  حتولوا  الذين  الكبار  املقاولني  طرف  من  املراقبني  احملافظني  لصالح  الناخبني 
سياسة و نواب كأمثال(شباري، ماتينيز دي الس ريفاس، كاندارياس،أزنار). لقد كان حكما 

إستبداديا.

2.3.2. اجلوانب االجتماعية و االقتصادية:

أما على إمتداد القرنني 18 و19 فقد وقع تغيير كبير في القطاعات االقتصادية كالصيد، 
املالحة، بناء السفن، التجارة الدولية، صناعة الصلب و الفالحة. عمليا كانت بيلباو أنداك 
في القرن 17 قد حتول الى أهم ميناء في كل الواجهة الكانطبرية، باإلضافة الى ذلك كان 

لوصول أفكار عصر األنوارفي القرن 18 دور الى حد ما في دعم هذا التقدم االقتصادي.

إبارّالدي  في  ألغيت  بينما  اخلاصة،  حكمها  أنظمة  على  هيغوالدي  في  املناطق  حافظت 
جميع مؤسسات احلكم الذاتي، لتبقى نتيجة لذلك املناطق الباسكية مندرجة في اجلهة 

االدارية للبيريني السفلي.

احلياة  مجاالت  كل  في  مهمة  تغييرات  حدثت  القرن 20  بداية  و  القرن 19  امتداد  على 
في إقليم الباسك وذلك مع مطلع العصراحلديث. أما في أواسط القرن 19 فقد حدثت 
األنشطة  تركزت  ونتيجة  الرأسمالي.  تطورالنظام  ومعها  األولى  التصنيعية  املرحلة 
من  كبيرة  أعداد  اليها  حج  التي  املناطق  أهم  كاحدى  بيلباو  نهر  ضفتي  على  الصناعية 
املهاجرين من كل نواحي اسبانيا. مشكلني بذلك في سنة 1900، %27.8 من ساكنة 
بسكاية و %12 من ساكنة غيبوثكوا. أما خالل منتصف القرن 19 فقد وقعت هجرة 

محلية مكثفة من نابارّا الى أوسكادي والى مناطق أخرى.

ونقابية  سياسية  وحركات  جديدة  إيديولوجيات  ظهور   19 القرن  نهاية  مرحلة  عرفت 
جديدة. سابينو أرانا كان أول من أسس الوطنية الباسكية أما فاكوندو بيريزاغوا فكان أول 

من أدخل االشتراكية الى بيسكايا. 

شهدت اتمع الباسكي حتوال مهما.
في اال اإلقتصادي و في ظرف قرنني مرت البالد من بلد قروي فقي الى مجتمع متمدن؛ في اال الثقافي تتوفر البالد على 
ممارسات ثقافية جد متحضرة، وتعتبر في اال التكنولوجي منطقة جد متطورة؛ أما في اال السياسي فتمثل خريطة 

سياسية تعددية.

أفران صهر املعادن في سنة 1920. أوركورنيرا إرون أوري كامباني. (بيسكايا).
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2.4. القرن العشرين 
جتدر االشارة الى أنه مع مطلع العصرفي حني تستكمل الدولة االسبانية مقومات بنائها، 
و  اجلمهورين  بني  الصراع  بحدة  متيز  الذي  الثالث  بعهدها  الفرنسية  اجلمهورية  حتتفي 
احملافظني و الذي أدى أيضا الى تقسيم إبارّالدي إيديولوجيا بدورها. لقد انتهى بناء الدولة 
دام  عسكري  انقالب  اثر  السلطة  على  الريبيرا  دي  برميو  الديكتاتور  باستيالء  اسبانيا  في 
امللك  أجبر  مما  الثانية،  اجلمهورية  اعالن  ثم   1931 سنة  في  و  بني(1923-1930) 

ألفونسو XIII على مغادرة البالد.

2.4.1. اجلمهورية الثانية و احلرب األهلية

لقد جلبت اجلمهورية الثانية نشاطا سياسيا كبيرا تاله بعد ذلك االنقالب العسكري الذي قاده 
فرانكو عاشت على اثره البالد حربا أهلية طويلة امتدت بني(1936-1939).

من جانبها تعالت املطالب في أوسكادي من أجل مطالبة بإعادة إحالل نظام احلكم الذاتي، 
غير أن هذا القانون األساسي للحكم الذاتي لم توافق عليه من طرف احملاكم اجلمهورية 
حتى أكتوبرسنة 1936 في أوج احلرب األهلية. وبذلك ثم إحداث أول حكومة باسكية 
خمسة  من  احلكومة  هذه  تشكلت  و  أغيري  أنطونيو  خوسي  (الرئيس)  ليندكاري  بقيادة 
وطنيني باسكيني و ثالثة اشتراكيني و شيوعي واحد باالضافة الى عضو عن كل حزب من 
األحزاب اجلمهورية، ونظرا لألوضاع التي سادت في تلك الفترة متتعت هذه احلكومة بواسع 
مند  كانتا  نابارّا  و  أربا  ألن  غيبوثكوا،  و  بيسكايا  تتعدى  لم  سيطرتها  غيرأن  الصالحيات، 

البداية حتت قبضة السلطة العسكرية للفرانكو.

في سنة 1937 متت السيطرة على كل مناطق إقليم الباسك من طرف جيش فرانكو، 
لتضطر معه احلكومة الباسكية اإلنتقال الى كتالونيا و بعدها في سنة 1939 الى اخلارج.

2.4.2. املرحلة التصنيعية الثانية و امتداد حكم فرانكو

كانت النظام الديكتاثوري لفرانكو (1977-1939) مبثابة الفترة السوداء في تاريخ 
أوسكادي و التي تزامنت و امتداد دكتاتورية نظام فرانكو. و نتيجة للمواقفهما وصمت 
بيسكايا و غيبوثكوا ب « املقاطعات اخلائنة» و شدد النقاب على تداول اللغة اإلوسكيرا 
و الثقافة الباسكية و كانتا موضع مسائلة دائمة، ومنعت بذلك كل األنشطة السياسية 
تها خصوصا في املرحلة األولى (اعتقاالت،  و النقابية، حيث تعددت أشكال التنكيل و حدّ
عمليات نفي و اعدامات). وقد خابت األمال بعد ذلك في بداية اخلمسينات من أجل وضع 
و  املتحدة  الواليات  من  كل  قعت  و  ملا  الدولي  اتمع  طرف  من  فرانكو  حكم  لنهاية  حد 

الفاتيكان عدة اتفاقيات مع حكومته.

حدثت املرحلة الصناعية في نهاية اخلمسينيات وبداية الستينات من القرن 20 ونتجت 
عنها تغييرات اجتماعية واقتصادية مهمة في كل أرباع مناطق أوسكال هيرييا االسبانية 
ومن نتائجها قدوم أفواج جديدة من املهاجرين من بعض مناطق اسبانيا.وابتداءا من نهاية 
الستينيات نشطت املقاومة التي قادها اليساريون و احلركة الوطنية ضد الديكتاتورية، فتم 
احياء االهتمام باإلوسكيرا و الثقافة الباسكية، وتقوت جراء ذلك أيضا احلركات العمالية. 
عرفت سنة 1959 انشاء منظمة ايطا(أوسكادي طا أسكاتسونا- أوسكادي واحلرية) 
ذات أيديولوجية وطنية يسارية و التي ستبدأ مقاومتها املسلحة في مطلع الستينيات.

دخل نظام فرانكو خالل 60 في أزمة تصاعدت معها االضرابات السياسية والعمالية و صعدت 
حركة إيتا عملياتها املسلحة، و متوقفت الكنيسة من النظام عبرإتخاذ مواقف إنتقادية. ونتج 
بذلك عن هذه اخللفيات عمليات قمع من طرف مجالس احلرب، إعالن حاالت الطوارئ، مئات 
كما سجلت وفيات  احملبوسني و املعتقلني، وبعض اإلعدامات(بويغ أنتيش، تشيكي، أوطايغي)، 
في املظاهرات(دونوستيا، بيتوريا-غاستايس 1975، إرونيا 1978...) وفي مخافر الشرطة، 
كما فقدت احلكومة مصداقيتها من خاللها هذه املمارسات. كما عرفت سنة 1973 إغتيال 

املرشح خلالفة فرانكو رئيس احلكومة آنذاك لويس كريرو بالنكو. 

2.4.3. الدميوقراطية و نظام احلكم الذاتي

كانت سنة 1975 تاريخ وفاة فرانكو وفي نفس الوقت بداية املرحلة االنتقالية الى النظام 
الديكتاتوري، حيث لم يتم  باملقابل لم تتم أية قطيعة مع النظام  غير أنه  الدميوقراطي. 
معاقبة املسؤولني عن اجلرائم املرتكبة عقب حكم فرانكو. وبداية ثم اجراء استفتاء شعبي 
في  تشريعية  انتخابات  أول  أجريت  بذلك  و  البالد  في  االصالحات  مسار  ترسيخ  أجل  من 
يونيو1977 وفي ديسمبر1978 عقبها املوافقة على الدستوراالسباني الذي لم تتضمن 
نصوصه حق الشعب الباسكي التقريرفي مصيره كشعب، وعلى غرار ذلك لم يحصل سوى 

على موافقة ثلث املصوتني ونصفهم في نابارّا.

متت املوافقة على القانون األساسي للحكم الذاتي عن طريق استفتاء شعبي أجري سنة 1979 
وكونت كل من أربا، بيسكايا وغيبوثكوا: أوسكادي أو إقليم الباسك باحلصول على 53.69% 
من األصوات. و في سنة 1982 متت املوافقة باستفتاء على القانون التنظيمي العادة اندماج و 

حتسني القانون االساسي لنابارّا. وعلى عكس ذلك فإبارّالدي التتمتع بأي حكم ذاتي. 
 

2.4.4. أوسكال هيرييا اليوم

ناحية  من  خاصة  الذعر،  من  حالة  السنوات  هذه  طيلة  الباسك  إقليم  عاش  جهة،  من 
العنف السياسي، واآلن حتدوه الرغبة في بداية رؤية النور في آخر النفق. في مارس 2006 
أعلنت منظمة إيتا عن إيقاف عملياتها املسلحة والدخول في هدنة مستمرة. ليتم خرق 
هذه الهدنة من جديد في دجنبر 2006 بوضع املنظمة للقنبلة قوية في مطار باراغاس 

أدت الى وفاة شخصني وأحلقت أضرارا مادية كبيرة باملنشأة.

منذ 1968 قضى ألف شخص جراء العنف السياسي من بينهم 800 ضحية مباشرة 
للعمليات املرتكبة من طرف منظمة إيتا. وخصوصا بعد تبني النظام الدميوقراطي، قامت 
(تفجيراملركز  مئلمة  جد  إجتماعية  أضرارا  خلفت  وأعمال  عنيفة  بتفجيرات  النظمة 
على  أورطيكا الرا).  اختطاف  دميوقراطيا،  مختارين  سياسيني  إغتيال  إيبيركور،  التجاري 
غرار كل هذا لم تكن سياسات الدولة منوذجية فخالل الدميوقراطية نفذت بعض االغتياالت 

بالوكالة، ووفيات من جراء التعذيب والرقابة على احلقوق السياسية.

أوسكادي  بني  انشائها  املراد  العالقة  نوعية  مسألة  بقيت  السياسي  اال  في  أنه  غير 
على  احلصول  في  اإلحلاح  في  الباسكي  اتمع  تستمرأغلبية  حيث  مبهمة،  واسبانيا 
خيارات أوسع من أجل التقرير في مسائلهم. حاليا توجد عدة مقترحات (أنظر 4.1) من 

أجل حل كل اخلالفات سياسيا.

خوسي ماريا ليوزاوال (اليمني)، لينداكاري رئيس 
احلكومة الباسكية في املنفي بعد وفاة خوسي أنطونيو أغيري.

تظاهرة في مارس 1976 بعد إغتيال خمسة
بيتوريا-غاستايس. في   عمال 

 1937 سنة  (بيسكايا) في  غرنيكا  من  منظر 
بعد القصف اجلوي لفيلق كوندور األملاني.
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مصنع احلدادة في البوبال. موسكيس (بيسكايا)

بناية في الواحة التكنولوجية في زاموديو. 
(بيسكايا).

3. اتمع الباسكي

عرفت مختلف مناطق أوسكال هيرييا تغييرا في منطها التنظيمي عدة مرات في تاريخها. 
مرت بذلك من التنظيم القبلي الى التقسيم اخلاص الذي ميز العصور الوسطى في شكل 

طبقات اجتماعية (النبالء، رجال الدين، حرفيني، فالحني أحرار و عبيد).

تراتبية و  غيبوثكوا و جزء من أربا أقل  بسكايا و  الفيودالي الذي عم كل من  كان النظام 
الطائفية  احلرب  نهاية  مع  أنه  في  يكمن  هذا  تفسير  و  ونابارّا.  قشتالة  في  منه  طبقية 
النبالة على  صفة  تعميم  القرن 16. ليتم بذلك  الشمولي في  النبل  صفة  إعتماد  ثم 
أغلبية السكان، إبتداءا بالقرى الصغيرة ومن بعد الى مناطق السهول. وقد خول ذلك رفع 
خارج  األسلحة  استعمال  منع  العادلة،  احملاكمة  االعتقال،  حالة  في  اجلسدية  العقوبات 
العمومية.  االس  في  التمثيل  حق  و  املعنية  املؤسسات  مبوافقة  اال  الباسكية  احلدود 
وباملقابل في نابارّا وأربا كانت توجد هناك طبقية: النبالء بإختالف درجاتهم، رجال الدين، 
العبيد  املزارعني  وخاصة  األحرار،  الفالحني  احلارات،  و  الصغيرة  املدن  في  األحرار  السكان 

اتصني في احلرث كما كان سائدا في النظام الفيودالي. 

سادت عدة أنواع من التعاون، ففي عدة دوائر كان السكان يتمتعون واليزالون بحق استغالل 
املعقلن  االستعمال  أجل  من  جماعي  ملك  ذات  (مرتفعات  اجلماعية  باملرتفعات  يعرف  ما 
أجل  من  (أخوية)  دفاعية  جمعيات  في  أو  والسهول).  الدوائر  القرى،  سكان  طرف  من 
االحتماء من اجلبهات التي يقودها االسياد و الفيوادليني والذين كانوا في حالة حرب دائمة. 
أو الرابطات األخوية للصيادين التي تبنت أنظمة في توزيع و بيع األسماك. هذا لم مينع 
من بروز عدة أشكال من عدم املساوات جتلت في (استئتار مالك األراضي في اتخاد القرارات، 
يجهلونها،  ملن  املشاركة  مجال  ضيق  العامة،  االس  في  االسبانية  اللغة  استعمال 

تهميش بعض الفئات مثال األغوتيني في شمال نابارّا، أو اخلجر...).

بظهور  تغييرا  اإلجتماعي  النظام  عرف  التصنيعية  املرحلة  مع  و   19 القرن  نهاية  في 
الفالحني،  احلرفية،  الطبقات  صغرى،  و  متوسطة  بورجوازية  وكذلك  عليا  بورجوازية 

الصيادين و طبقة العمال املأجورين.

حاليا هناك تزايد مهم للمقاوالت الصناعية الصغرى و املتوسطة ويصاحبه تزايد مهم 
و  مصاحلها  تشعبت  و  تنوعت  فقد  العاملة   الطبقة  أما  املهنيني،  و  التقنيني  عدد  في 
عاملة  طبقة  توافدت  اخلدمات،  تطور  نحو  متجه  مجتمع  وفي  التأنيث،  من  نوعا  شهدت 
متنوع.  ثقافي  طابع  ذات  لكن  و  املاضي  في  حصل  ما  مع  مقارنة  قليلة  بنسب  مهاجرة 
كما إمتدت املركبات الصناعية على حساب املناطق القروية، وصطعت الشخصانية في 

التصرفات، وتوسعت احلركية االجتماعية، (التحوالت املهنية و التنقل اجلغرافي)...

3.1. التطور االجتماعي

حسب االحصائيات التي أجريت في أوسكال هيرييا يتبني أنه وقع تغييرمهم على عدة قيم 
في السنوات االخيرة.

حتتل العائلة و الشغل أعلى القيم التي تسمو على قيم أخرى والتي بدورها ازدات أهميتها 
( السياسية، وقت الفراغ) في حني تناقصت أهمية قيم أخرى (الدين) رغم أن الشعب 
حاضرة  وطقوسها  الكنيسة  تستمر  بحيث  (كاثوليكي)  متدين  تقليديا  كان  الباسكي 
الذي  اجليد  فالتقييم  بدوره  األشخاص.  موت  و  بحياة  املتعلقة  االجتماعية  التقاليد  في 

يويله الباسكيني للعمل يجد تفسيره فيما يعرف بروح العمل اجلماعي الباسكي.

إن جتربة عقد ونصف الطويلة سيما في العمل الصناعي خلقت نشاطا حسيا و انضباطا 
صارما تبلورت معه املعارف التقنية و العملية و التقيمية لألعمال املزاولة.

التي  األساسية  النواة  يشكل  الزال  لكنه  و  املتقادمة  األعراف  خانة  في  الزواج  يقحم  لم 
يتبادل فيها االحترام و الوفاء، بينما تغلب قيم التضحية و االحترام و احلب في عالقات األباء 

باألبناء، ويربى الصغارعلى قيم كلها عطف.

ثم  اجلنسني،  بني  املساواة  قانون  الى  باالضافة  اتمع،  في  املرأة  صورة  تغييرت  كذلك   
استيعاب صورة األم بدون زوج و تعلل استعمال الطالق و االجهاض في احلاالت الضرورية. 
هذا االحترام ليس بالغريب على مجتمع عبر التاريخ بدون أن تكون فيه املرآة رأس العائلة، 
مساواتا  أكثر  كان  اإلقليمي  املدني  فالقانون  املنزل.  داخل  كبيرة  مسؤولية  حملها  فقد 
جميع  في  املساوات  فرضت  التي  احلديثة  اإلصالحات  حتى  العام  التقليدي  القانون  من 
التشريعات. ورغم كل هذا ال توجد على أرض الواقع مساوات قانونية حقيقية مع الرجال. 
إجتماعيا حتى يومنا هذا توجد مجموعات تناضل من أجل تصحيح بعض التقاليد (لوس 

أالردس في ايرون و هيندوريبية مثال) وتعويضها ببعض القيم احلديثة.

سيادة  عموما  يسجل  كما  املساوات،  و  احلرية  قيم  عن  دفاع  فهناك  السياسية  في  أما 
الى  ملحوظ  وتوجه  أخرى  مبناطق  مقارنة  بالسياسة  أكثر  إهتمام  و  التقدمي،  املنطق 

املشاركة االجتماعية، التي كانت في وقت مضى متسامحة مع العنف السياسي.

3

أغوطي أو كاغوط، أقلية ذات أصول غير معروفة عانت من التمييز العنصري لعدة عقود على جانبي
إبرالدي  و  الرونكال  البالتزان،  سهول  في  ذلك  حصل  الباسك  إقليم  حالة  في  البيريني. و  جبال 
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3.1.1. عوامل التغيير االجتماعي

 تعيش كل اتمعات و من بينها اتمع الباسكي حاليا حتوال مهما، وعديدة هي العوامل 
هذا  في  أثرت  التي  دميوغرافية )  و  بشرية  سياسية،  تكنولوجية،  اقتصادية،  (ثقافية، 

التغيير.

االقتصادية: في خالل عقدين حتولت البالد من مجتمع قروي فقيرالى مجتمع متمدن ميزة 
كل بلد رأسمالي، حتتد فيه الصراعات االعتيادية بني الطبقات، تسببت األزمة الصناعية 
احلادة في التسعينات الى ظهور فئات تشكل مستنقعات من الفقر و التهميش في بعض 
مناطق جغرافية إقليم الباسك. وحسب إحصائيات األوستات Eustat كان 74.718 
 19.8% و  الفقر  خطرمعاناة  وضعية  في  السكان  مجموع  من   3.5% أي  شخص 

الحتضى بالرفاهية في سنة 2004. 

الفراغ خارج  الثقافية وكيفية التمتع بوقت  املمارسات  الثقافية: وقع حتول ملحوظ في 
و  املدينة  بني  الفارق  وتقلص  األنترنيت)  موسيقى،  فيديو،  تلفزة،  (مذياع،  البيت  داخل  و 
البادية كما حصل نفس الشئ بني الفئات االجتماعية، غير أن هذه الفوارق ظلت موجودة 
فيها  تتحكم  التي  الثقافية.  والسياحة  والكتب  الصحف  كقراءة  املمارسات  بعض  في 

القدرات االقتصادية لألشخاص و مستواهم الثقافي.

خارج  العامالت  النساء  أن  بحيث  النساء  و  الرجال  بني  فوارق  هناك  توجد  الزالت  عموما   
البيت يوضفن وقتا إضافيا أكبرمن الرجال في اخلدمات املزلية، غير أنه هناك توجه واضح 

نحو توزيع املهام املنزلية.

تقدر نفقة االستهالك الثقافي لكل فرد في أوسكادي ب 293.4 أورو في السنة - حتتل 
اجلهة املرتبة الثانية من حيث مستوى االستهالك الثقافي بعد مدريد ب 306.4 أورو- و 

تأتي نابارّا في املرتبة الرابعة ب 272.2 أورو.

إحداث  الى  به  املتعلقة  احلديثة  التقنية  واألدوات  التكنولوجي  التطور  أدى  التكنولوجيا: 
تغيير كبير على منط احلياة.

الباسكية  احلكومة  تبحث  كزغونيا،  البرنامج  بفضل 
الشرائح  كافة  الى  اجلديدة  التكنولوجيات  تقريب  على 

اإلجتماعية.

رغم وجود عراقيل مهمة من أجل حتقيق املساوات
بنفس الباسكيات  املواطنات  تتمتع   السوسيو-مهنية، 
القانونية والسياسية التي يحضى بها الرجال.  احلقوق 

اإلنترنيت
49,3%

الهاتف النقال
91,2%

36,5%
البريد اإللكتروني

14,2%
القنوات اخلاصة

66%
فيديو-ديبيدي

62,7%
الكومبيوتر

نسبة الساكنة (العائالت) التي توظف التكنولوجيا في إقليم الباسك (2006)

CIES o Eustat أرقام إحصائية مسلمة من طرف األوستات
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ساهم إرتفاع مستوى األمل في احلياة و الوالدات 
القليلة في السنوات األخيرة، الى التغييراجلذري 

للهرم السكاني الباسكي.

العقدين  مدى  على  أوسكادي  في  السوسياسية  املشروعات  مناذج  تغييرت  السياسية: 
األخيرين:

كارليستيني  عرف اجلزء األخير من القرن 19 صدام بني فيوريستاس(أنصار قانون املدن)، 
و أنصارامللكية الليبراليني  (هم الفيوريستاس التقليديني و أنصار امللكية الكارليسية)، 
واجلمهوريني التقدميني و عرف اجلزء االول من القرن 20 تعدد البرامج السياسية لكل من 
بعد  االشتراكيني.  و  اجلمهوريني  الفوظويني،  الوطنيني،  التقليديني،  احملافظني،  الليبراليني 

ذلك في الثالثينييات الشيوعيني و كتائب اليمني املتطرف.

تتقاسم  كانت  التي  األحزاب  الشرعية  إكتسبت  فقط  الديكتاتورية  فترة  في  وباملقابل 
التقليديني  املتطرف،  اليمني  كتائب  الفرانكيني،  (امللكيون  فرانكو  مع  اإليديولوجية 
واليسارية  الوطنية  الشيوعية،  األحزاب  من  كل  كانت  بينما  واألوبوس-دايتستاس)، 

تنشط في السرية.

(قريبة  الباسكية  التاريخية  الوطنية  هي:  املوجودة  اإليديولوجية  التوجهات  حاليا 
الباسكو  االشتراكية  اليسارية،  الراديكالية  الوطنية  اليساري)  الوسط  أو  الوسط  من 
اسبانية، احملافظني - وهم وطنيون اسبان- و أخيرا األحزاب اليسارية التي التعرف بهذه 

التقسيمات.

البشرية: ساعد حتسن مستوى املعيشة و التحوالت االجتماعية و االقتصادية الى زيادة 
اهتمام األباء و األمهات بخلفهم أكثر و تأخر مغادرة األبناء لبيت الوالدين.

3.1.2. الدميوغرافية و الهجرة

كانت الضيعة هي احملور الذي يدور حوله اقتصاد اتمع الباسكي التقليدي، ومتيزالتكاثر 
االجتاه:   تقاليد تصب كلها في نفس  نظام االرث على ثالثة  وارتكز  بالبطء،  الطبيعي 
النسب،  (تبقى الضيعة و العقار في نفس خط الساللة التي تنحدر منها العائلة)، 
ممتلكات  بكل  يحتفظ   الذي  البكر  يكون  وغالبا   البنات   أو  األبناء  (أحد  البكر  االبن 
بسبب  تسلم  التي  (املمتلكات  املمتلكات  إنتقال  أو  امللكية)،  التتجزء  لكي  الضعية 

الزوجية خاصة في حالة وجود األبناء).

 السكان في أوسكال هيرييا 1860-2001

EUSTAT :املصدر 

كما نالحظ في اجلدول تضاعفت ساكنة أوسكال هيرييا أربعة مرات خالل 140 سنة، 
بينما حصل ذلك في أوسكادي بخمسة أضعاف خالل نفس الفترة. وتضاعفت ساكنة 
باألساس  الزيادات  هذه  ترجع   ،1.6% بنسبة  فقط  إبارّالدي  في  ذلك  حصل  بينما  نابارّا، 
الى ارتفاع عدد الوالدات في تلك الفترة احملددة و كذلك الى الهجرة الدورية التي حصلت 
في نهاية القرن 19 و منتصف القرن املاضي، في حالة البوردي يعزى النمو الطفيف الى 
مستثمرين.  املتقاعدين،  سياح  و  الهجرة الوافدة من باقي مناطق فرنسا أغلبهم من 
- في إبارّالدي سجل انخفاض غريب للسكان في زوبيروة- بحيث انتقل عدد السكان من 
24.000 في سنة 1860 الى 15.000 حاليا، أما في نابارّا السفلى فقد مرعدد 

السكان من 50.000 الى 28.000 نسمة.
 

من  ليرتفع  و1975   1950 بني  هيرييا  أوسكال  في  السكان  عدد  تضاعف 
من  مهاجرقدموا   470.000 بينهم  من  كان   2.070.000 الى   1.061.000
كل املناطق االسبانية (%22 من السكان) و بني 1957 و2000 عرف عدد السكان 

استقرارا بحيث عاد جزء منهم الى املناطق األصلية بسبب األزمة الصناعية.

 حتكمت مجموعة من العوامل في هذا التغيير: انخفاض نسبة الوفيات، و تقلص نسبة 
الوالدات (بسبب عوامل اقتصادية، التحاق املرأة بسوق العمل، تأخر مغادرة األبناء و البنات 
لبيت العائلة وتأخر سن الزواج) إرتفاع نسبة األشخاص املسنني (يشكل الشباب أقل من 
عدم توفر اإلستقرار في الشغل بالنسبة للشباب، غالء أسعار  20 سنة 5/1 السكان)، 
حتسن  بسبب  للسكان  االخيرة   سنوات  خمس  في  طفيف  ارتفاع  وقع  السكن....  دور 

نسبة الوالدات و حلول املهاجرين.

في سنة 2001 من بني مليوني ساكن في أوسكادي %27 (544.656) ازدادو في 
جهات أخرى في اسبانيا - أغلبيتهم (%91.4)- أو في اخلارج (%8.6). يعتبر متازج 
الثقافات مسألة بالغة األهمية حيث (يقدر أن ربع السكان فقط يحمل اإلسمني العائلني 

األوليني من أصل باسكي).

على أي فاموعة التي عرفت تكاثر سريع مؤخرا هي تلك القادمة من اخلارج. قدم 55% 
 2001 بني  تقريبا  مرات  بثالث  النسبة  هذه  لتتضاعف   2001 و   1996 بني  منهم 
(إكوسبيغي  أخرى  إحصائية  وأرقام  املدني  القيد  سجالت  فحسب  بذلك    .2005 و 
تشكل الهجرة القادمة من اخلارج (83.547) أي مايعادل %4 من مجموع   ،(2006
سكان أوسكادي في سنة 2006. يفترض أن هذه النسبة ازدادت في السنة األخيرة ب 
%23. و باملوازاة حصل ذلك في اسبانيا ب %8.7. بالنسبة لألوسكادي سجلت أعلى 
أوسكادي  في  املهاجرين  نصف  أن  من  الرغم  على   ،-5.5% من  - أكثر  أربا  في  نسبة 

يستقرون في بسكايا.
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 أوسكال
هيرييا إبارّالدي نابارّا أوسكادي أربا غيبوثكوا بيسكايا

722.304 162.000 298.290 424.014 93.344 161.965 168.705 1860

987.428 183.000 312.235 675.193 97.181 226.684 351.328 1910

1.524.206 193.473 369.618 960.845 117.200 331.753 511.892 1940

2.787.094 228.312 483.867 2.074.915 240.267 682.507 1.152.141 1975

2.902.962 262.640 555.829 2.084.493 287.928 673.563 1.123.002 2001



أما أصول املسجلني في القيد املدني فقد كانت كالتالي %49.10 من أمريكا، 28.6% 
%17.39 من افريقيا  من أوروبا (بالتحديد من الدول املنظمة مؤخرا باإلحتاد األوروبي)، 
و %5.5 من أسيا. بني 1989 و 2006 تضاعف عدد املهاجرين بخمس مرات (من 
15.198 الى 83.547) كما تغييرت نسب أصول املهاجرين بحيث في تلك السنة 
كان %50 منهم من أوربا %26,3 من أمريكا، %17.8 من أفريقيا و %5.58 من 

أسيا. وقد ضلت نسب كل إفريقيا و أسيا مستقرة.

من   24.5% اكوادور  و  كولومبيا  من  كل  تشكل  اجلنسيات  حسب  التوزيع  يخص  فيما 
اموع االجمالي يأتي بعد ذلك املغرب %8.9، و البرتغال %7.5 ( مع انخفاض متزايد 
رومانيا  من  كل  ملهاجري  تزايد  ويسجل  األرجنتينني).  املهاجرين  بالنسبة  احلال  هو  كما 

%5.82 و بولويفيا 4.79%.

فيما يخص اجلنس، فهناك توزيع متساو بني الرجال والنساء.

في نابارّا يشكل املهاجرون من بني 592.482 نسمة %8.36 نفس املعدل املسجل 
األخيرة  هذه  ريبيرا  و  –ارونيا  بامبلونة  مقاطعة  في  باألساس  تتركز  التي  و  اسبانيا  في 
املغرب  تسجل %10.11 و يتوزعون حسب اجلنسيات كما يلي، االكوادور (28.12%)، 
مهاجريهم  فيشكل  البرتغال  و  بلغاريا  اجلزائر،  أما   ،(9.7% كولومبيا(   ،(10.22%)
خالل  نابارّا  في  املهاجرين  عدد  عرفها  التي  القفزة  لالنتباه  مثيرة  االجمالي،  اموع  ثلثي 

السبع السنوات األخيرة حيث مر عددهم من 4.313 الى 50.000 مهاجر تقريبا.

حسب املعهد الوطني االسباني لإلحصائيات (INE) في يناير 2006 في أوسكال هيرييا من 
بني 2.718.318 شخص مسجلة في القيد املدني، 2.020.220 أي(%74.3) ازدادو 
في جهة أوسكادي أو نابارّا، في املقابل 548.132 أي (%20.2) ولدوا في مناطق أخرى من 
اسبانيا و149.968 أي (%5.5) في اخلارج، يشكل األجانب منهم الذين الزالوا يحتفضون 

بجنسياتهم 122.276 نسمة أي ما يقابل 4.5%. 

الكولومبني  األوائل:  باملهاجرين  إتصالهم  بحسب  املهاجرين  استقرار  أماكن  تتحدد 
يتوجهون باألساس الى بيسكايا و أربا، و القادميني من االكوادور الى بيسكايا و غيبوثكوا 
و البرتغاليني و األرجنتنني الى غيبوثكوا و املغاربة و اجلزائريني يفضلون أربا و بشكل قليل 
بيسكايا  في  بأنه  اجلزم  ميكن  عموما  بيسكايا...  الى  والبوليفيني  الرومانني  و  غيبوثكوا 

يغلب االثينيني، وفي غيبوثكوا األوروبيني، وفي أربا املغاربيني.

جديدة،  عمالية  هجرة  حلت 
لكن  و  سابقاتها  من  عددا  أقل 
متنوعة،  ثقافات  من  تنحدر 
إجتماعيا،  ثقافيا،  ومساهمة 
مهنيا و ضريبيا لصالح مجتمع 

اإلستقبال. 

في  العربية  للحلويات  متجر 
بيلباو

املهاجرين،  من  جديدة  مجموعات  حضور  إن 
أصبح يعدل مفهوم «الباسكي»
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أوروبا باقي أوروبا اجلزائر  و  املغرب 
الواليات املتحدة األمريكية  و كندا باقي إفريقيا أمركا الالثينية أسيا

املصدر:أجنز إنطالقا من معطيات املعهد الوطني لإلحصائيات
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تغيرت األدوار بني الزوجني بطريقة سريعة 
وجذرية.

حملة إلمياكوندي من أجل إقرار املساوات في 
الواجبات بني اجلنسني.

3.2. العائلة

تتغيير الضوابط العائلية من بلد الى أخر. ففي اتمعات العصرية إنتفت ظاهرة العائالت 
الكبيرة املكونة من عدة أبناء و بنات والتي تتعايش فيها عدة أجيال. حاليا تعددت أصناف 

العائالت و انخفض عدد األبناء و خرجت املرأة الى سوق العمل.

3.2.1. العائلة التقليدية و العائلة العصرية:

الى  الفالحية  و  القروية  العائلة  تغيير  في  املاضي  القرن  في  وقعت  التي  التحوالت  أثرت 
عائلة مدنية و صناعية.

       الفرق بني العائلة التقليدية و العائلة العصرية
العائلة العصرية    العائلة التقليدية  
دميقراطية بتريركالية  
قليلة األفراد  متعددة االفراد  
 تشتغل املرأة خارج البيت املرأة ربة بيت  
 املرونة و املساوات في أداء األدوار يقسم الشغل بني الرجل و املرأة  
العائلة وحدة استهالكية    العائلة وحدة اقتصادية  

تعددت أشكال تكوين األسر، ومن بينها:
من  األحيان  بعض  في  أو  مختلفني،  جنسني  (من  أبناء  بدون  أو  األبناء  برفقة  زوجني   • 

نفس اجلنس).
• العائلة الوحيدة الوالد (شخص واحد زائد األبناء)

• مجموعة من األفراد مرتبطني بصلة دموية، العاطفة أو الزواج
• أفراد وحيديني

العائلة التقليدية (زوجني مختلفي اجلنس وأبناء) وكانت سابقا اخليار الوحيد، أما حاليا 
فتشكل فقط %44.1 من مجموع العائالت املوجودة. حاليا %20 من األفراد يعيشون 
و  أبناء،  بدون  عائالت  من  يتشكل   17% سنوات)  خمس  في  العدد  (تضاعف  وحيدين 

تشكل اموعات التي يعيشها فيها األبناء مع أحد األبوين 10%.

3.2.2. الزواج و الطالق

تتجمع احلقوق و الواجبات التي تنظم الزواج في القانون املدني و في القواعد التكميلية 
أن  الزوحية  للعالقة  ميكن  القانوني،  التشريع  حسب  التشريع.  عليها  ينص  التي  األخرى 
أما  شاهدين،  أو  املندوب  القائد،  القاضي،  أمام  األول  الزواج  يعقد  دينية.  أو  مدنية  تكون 
في  بها  معترف  دينية  طقوس  أربعة  حسب  عقده  ميكن  املدنية  الفات  ذو  الديني  الزواج 
بالوكالة  الزواج  يوجد  كذلك  اليهودية.  و  االسالمية  املسيحية،  الكاثوليكية،  القانون: 
(التصريح لشخص بوكالة لعقد الزواج نيابة عن أحد الزوجني في حالة إستحالة احلضور) 

أوالنوع األخر هو الزواج الذى يعقد في اخلارج أمام الهيئات الديبلوماسية.

 الزواج املثلي

إعترفت عدة دول بالزواج بني األشخاص من نفس اجلنس و كل ما يترتب عنه من حقوق و 
واجبات (هوالندا، بلجيكا، كندا و اسبانيا) و ضمنيا حق التبني و هذا القرار يتعارض مع 

من يرون في هذه الظاهرة شذوذا و ليس اختيارا شخصيا.

اإلبطال، اإلفتراق و الطالق

لغياب  للشرعية  األخيريفتقد  هذا  يقربأن  الذي  قضائي  بصدورحكم  الزواج  إبطال  يتم   
أحد مقوماته.

اإلفتراق

قائمة  العالقة  على  االبقاء  مع  الزوجية،  لبيت  الطرفني  أحد  مغادرة  اإلفتراق  يترتب  و   
قانونيا و تعطيل جميع مخلفاتها. ويجوز لكال الطرفني طلبه قضائيا، كان هناك إتفاق 

بني الطرفني على ذلك أو لم يكن.

الطالق

 الطالق هو حل العالقة الزوجية قضائيا بحيث يصبح للزوجني بعد ذلك حق الزواج من 
يجب  التي  النفقة  األطفال،  حضانة  على  اإلتفاق  الطرفني  على  يتوجب  و  أخر،  شخص 
تسديدها إذ إستوجب األمر ذلك، حق الزيارة و إقتسام األمالك...و في حالة عدم التوصل 

الى إتفاق يحسم في القضية قضائيا بعد االمتثال أمام احملكمة و السماع للطرفني.

العالقة التوافقية

يعتبر اتمع الباسكي اليوم مجتمعا منفتحا وتعدديا. بحيث أصبحت ظاهرة العالقة 
بدون وجود  التوافقية بني شخصني (شخصني قررا العيش معا بدون وجود رابطة الزوجية)، 

عقد يقنن عالقتهما تصرفا إعتياديا.

للعالقات  املنظمة  القاعدة  الباسكي  البرملان  عن  الصادر   2/2003 القانون  ويعتبر   
التوافقية في أوسكادي حيث يخول نفس احلقوق و الواجبات لكل من العالقات التوافقية، 
الصحية،  كاخلدمات  للجهة  اولة  الصالحيات  كل  في  التقليدي  الزواج  و  املثلي  الزواج 
معاش  من  التوافقية  العالقة  طرفي  اليستفيد  قانونيا  أنه  غير  الخ.  الضريبي  النظام 

الوفاة في حالة موت أحد الطرفني.

لكي تعتبر العالقة التوافقية قانونية يتعني على الطرفني تسجيلها في سجل العالقات 
التوافقية في مقر احلكومة الباسكية أو في سجل البلدية التي ينتمون لها.

املساوات بني الرجال والنساء (املساوات بني اجلنسني) محمية ومفروضة من طرف القوانني. 
وفي سنة 2005 قام البرملان الباسكي بتعزيزها مبوافقته على قانون املساوات. من جهة 

أخرى يبقى العنف ضد النساء و التحرش موضوعا للمتابعة قضائية باميتاز.
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3.3. املشاركة االجتماعية
في  ملسه  ميكن  وهذا  اجلمعوية.  و  للمشاركة  خاصة  ميوالت  الباسكي  الشعب  ميتلك 
كافة ميادين اتمع الباسكي، إنطالقا من التعاونيات التجارية الى التشوكوس (محالت 
مرورا باموعات املطلبية أو الرباعيات (مجموعات  تستعمل للحوار، الطبخ، املؤدوبات...)، 

األصدقاء الذين يتقاسمون بإنتظام جزء من وقت تسليتهم ).

 رغم صغر حجم البالد تنشط فيها مجموعة كبيرة من اجلمعيات. حسب إحصائيات 
أوستات فباإلضافة الى 16.128، جمعية مسجلة في 2006 في األوسكادي، هناك 
6.533 جمعية رياضية كذلك ليصبح اموع 22.661 جمعية. أما اجلمعيات ذات 
الثقافية  اجلمعيات  أما   2.428 تشكل  فكانت  وسوسيواقتصادي  السياسي  الطابع 
الترفيهية،  الطبخ،  جمعيات  إقحام  بدون  هذا  العلمية...  الثقافي،  الدعم  (الفنية، 

الرياضية، محبي مصارعة الثيران.... فشكلت 5.035.

3.3.1. النقابات

بعض  في  األجور.  و  للعمل  املعقولة  الشروط  عن  تدافع  و  املقاولني  أمام  العمال  متثل 
الشركات يختارالعمال العناصر الذين يشكلون مجلس الشركة الذي يصبح اجلهاز الذي 

ميثلهم أمام أرباب العمل.

النقابات األكثر أهمية هي النقابات التي متثل الطبقة(العمال بصفة عامة وليس فقط عمال 
شركة معينة): ومن بينها ELA (نقابة قومية و تعمل في أوسكادي و نابارّا) وهي أكبر 
نقابة حيث تضم 105.000 منخرط. و تتبعها اجلمعيات العمالية CCOO (نقابة غير 
متبوعة ب LAB (نقابة قومية) واالحتاد  قومية وهي فرع من نقابة توجد في كل اسبانيا)، 
صغيرة،  أخرى  نقابات  توجد  كما  االسباني).  التراب  العام للشغالني UGT (تغطي كل 

(....ESK; USO) أو قطاعية محضة تعنى بقطاع معني (التعليم، الصحة...).

توجد  كذلك  التبعي،  بالتأمني  للمأجورين  فقط  حق  ليس  النقابات  في  االنخراط  ان 
جتمعات و نقابات خاصة بالعمال ذو التأمني الشخصي و صغار الفالحني و مربي املاشية 

(EHNE;ENBA) أو أرباب النقل.

نسبة املمثلني في اإلنتخابات النقابية 2006
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و  املشاركة  الى  ميوالت  الباسكي  الشعب  ميتلك 
اجلمعوية.
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.تظاهرة من أجل السالم

شركات-تعاونية  وحدة  أهم  هي  موندراغون-أراستي،  التعاونية  الشركات  مجموعة 
باسكية. تتوفر على شركات لإلنتاج، البحث العلمي، التمويل، اخلدمات و الترفيه، وتوجد 

في كافة بقاع العالم.

موندراغون. موعة  DANOBAT التابعة  دانوبات  األالت  تعاونية   منتوج 

3.3.2. جتمعات املقاولني

عن  وتدافع  متثل  التي  املنظمة  هي  (كونفيباسك)  الباسكية  الشركات  كونفدرالية 
 .1983 من  مارس  في  أنشات  أن  مند  الباسكيني  املقاولني  لكل  املشتركة  املصالح 
تتمسك كونفيباسك بفلسفة تهدف باألساس الى تقوية املبادرة الفردية و املقاولة احلرة. 
تنضوي حتتها بطريقة تطوعية أكثر من 130.000 شركة خاصة و هي بذاتها عضو 

.(CEOE) في الكنفدرالية االسبانية للمنظمات االستثمارية

 و من أجل أهداف عامة أخرى تتواجد الغرف التجارية، الصناعية و املالحية. أما الغرف 
املصالح  بتنشيط  تقوم  و  متثل  خاص،  تسيير  و  عامة  صيغة  ذات  جتمعات  فهي  التجارية 
العامة التجارية، الصناعية و املالحية. و من وظائفها تقدمي اخلدمات للشركات (معلومات، 

معارف وإستشارات...) كما تتخذ مبادرات من أجل دفع عجلة االقتصاد.

الشركات التعاونية

الى  تصل  التعاونيات   - الشركات  من  مهم  عدد  بوجود  الباسكي  االقتصاد  يتميز   
وعددها   SAL االسم  اهولة  الشركات  أو  املشترك  العمل  شركات  و   (1.607)
تعاونيات فقط  كانت  إذا   .(1.116)  (SLL) العمل محدودة  شركات  و   (1.058)
 MCC (مجموعة شركات مندراكون) تضم 210 شركة و تشغل 78.000 شخص 
–داخل وخارج (%56.1) في أوسكادي، فمجموعات SAL و  SLL تضم 12.974 
عامل كشريك وهي مؤسسة فقط من العمال الذين أنقدوا بكل تضحية مجموعة من 
في  وظيفة   60.949 أوسكادي  في  يوجد  إجماال  االفالس.  من  الصناعية  الشركات 

االقتصاد اإلجتماعي، وتشكل الشغيلة 6.4 % مجموع الساكنة.

مقر غرفة التجارة، الصناعة و املالحة في 
بيلباو، و متثال ميالدها املئة (1986) لنيستور 

باستيريتشيا.

3.3.3. اجلمعيات و احلركات

يتميز النسيج االجتماعي في أوسكال هيرييا بالكثافة و التنوع، بحيث تتعدد اجلمعيات 
الرياضية، الترفيهية، الثفافية (خاصة املطلبية و املدافعة عن اإلوسكيرا) وأيضا جمعيات 
الشباب، اجليران وأخريات تهتم بالبيئة، ألخ. هذا دون إغفال األحزاب السياسية، النقابات و 
املنظمات الغير احلكومية. من جهة أخرى تنشط أعداد مهمة من احلركات االجتماعية، 
االيكولوجية، النسائية جمعيات السالم و تتميز هذه األخيرة بطابعها املطلبي وأشكال 

تنظيمها وأنشطتها التي تكون غالبا ممنهجة أو مرحلية.

و  اجتماعية  حركات  ظهورعدة  الى  إيتا  منظمة  بها  قامت  التي  العنف  أعمال  خلفت   
املعتقلني.  عائالت  أو  االرهاب  لضحايا  كممثل  أو  العنف  استعمال  ضد  تتحرك  تكثالت 
أهميتها  بسبب  السالم  أجل  من  االجتماعية  احلركات  بعض  االجتاه  هذا  في  سطعت 
ونشاطاتها، كإلكاري (حاليا لوكاري) وحركة من أجل السالم. وهناك أيضا معهد دراسات 
السالم (غيرنيكا غوغوراتوس). ومن جهة أخرى جمع كل من منتدى إيرموا وباسطا يا! 
بني مناهضة االرهاب والوطنية الباسكية، بينما متيزت إيتشيراط بإعتبارها جتمعا لعائالت 

معتقلي منظمة إيتا. 
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3.3.4. اجلمعيات الغير احلكومية

تتولد اجلمعيات الغير احلكومية (ONG) جلبر ضرر بعض اجلهات التي حتاقها الالمباالة، 
تتميز باملهنية و تبحث عن حتقيق الرفاه لبعض اموعات االجتماعية املهمشة أو احلساسة 
اإلشارة  يجب  هنا  ثقافية.  وضائف  لها  أو  املشردين..الخ)  أو  املعاقني  املرضى،  (املسنني، 
الى العدد املتزايد للمنظمات الغير احلكومية االمنائية ONGD. وهي منظمات تسعى 
الى حتسني ظروف معيشة أفراد اتمعات األقل تنمية أو بعض الشرائح املهمشة داخل 
موكاريك كابي،  البلد. ومن أشهرها السالم و العالم الثالث (هيروغارين موندوا طا باكيا)، 

إينتيرمون أوكسفام، سيتام، الصليب األحمر، يونيسكو إتشيا، مؤسسة هورالدي... 

أوسكادي  سييار  نذكر  السياسي  اللجوء  أو  بالهجرة  تهتم  التي  املنظمات  بني  من 
من  الالجئني  األشخاص  مع  العالقة  و  التضامن  تدعم  (منظمة   Euskadi-Cear
الرحمة  دار   ،SOS Racismo العنصرية  من  اإلغاثة  سياسية)،  نزاعات  تعيش  دول 
جمعيات  منسقة  وهي   Harresiak Apurtuz أبورتوس  إيريسياك  أو   ،Cáritas

دعم املهاجرين في أوسكادي.

زيارة اجلالية الكولومبية لزيورتشا
(بيسكايا). بوليبار  (زيناروزا) في 

يتميز إقليم الباسك بالتضامن.

صورة ألحد قوافل املساعدة  التي تضم 
مجموعة من املعدات في أحد مخيمات الالجئني 

الصحراويني.
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(البوردي). بايونة  في  الباسكي  املتحف  واجهة 

املتحدة  (الواليات  بواس  في  للرقص  الباسكية  للمجموعة  اللينداكاري  إستقبال 
األمريكية) مبناسبة املؤمتر الثالث للجاليات الباسكية في العالم (2003). 

3.4. الباسكيني في الدياسبورة
يجتمع  وجمعيات  مراكز  هي  دارالباسكيني  أو   Euskal Etxeak إيتشياك  أوسكال 
فيها املهاجرون الباسكيني واملنحدرين منهم  في جميع أنحاء العالم. وهي األماكن الت 
يتم فيها التعريف بجوانب الثقافة الباسكية. و في غالبية احلاالت ميتزج هذا االحساس 
مع هوية البلد الذي ينتمون إليه. و غالبيتهم منحدرين من أصول املهاجرين الباسكيني 
الذين غادروا البالد للبحث عن العمل في القرن 19، غير أن جزء مهم منهم هاجروا بعد 

حرب 1936، وخاصة الالجئني السياسني منهم.1936.

توجد 161 أوسكال إيتشياك في كل أنحاء العالم  تتوزع بني 21 دولة، تتركز 106 
متبوعة باألروغواي 10و فنيزويال  منها في أمريكا الالثينية (أكثرها في األرجنتني -76-، 

35 في أمريكا الشمالية، 10 في اسبانيا، 5 في أوربا و 3 في أسترليا.  ،(6

3.5. احصائيات
في  حتدث  التي  التغييرات  لدراسة  شيوعا  األكثر  األساليب  من  الرأي  إستطالعات  تعد 
األشخاص  من  معينة  موعة  احملددة  األسئلة  من  مجموعة  توجه  حيث  اتمعات،  
الرسمي  اجلهاز  هو   EUSTAT األوستات  يعتبر  أوسكادي  في  معني.  موضوع  حول 
املكلف باحلسابات، االحصائيات، االقتراعات، مع أنه توجد وحدات أخرى تقوم بإستقراءات 
،أوسكوبارومتر   Sociómetro vasco الباسكي  (السوسيومتر  متنوعة 
ومؤخرا  الشباب،  (الهجرة،  متعددة  مراصد  الى  باالضافة   (Euskobarómetro

 .(www.kultura.ejgv.euskadi.net) مرصد الثقافة

3.6. الهوية
أوسكال  في   19 القرن  طوال  الباسكية  السياسية  و  الثقافية  بالهوية  الوعي  تطور   
هيرييا، حيث أصبح التعامل مع الباسكيني كشعب له مميزاته اتلفة عن باقي الشعب 
االسباني،على األقل من اجلانب الثقافي. غير أنه بالضبط في القرن 20 حيث حتول هذا 
الوعي باالختالف الثقافي الى اال السياسي، أوال بفعل احلركة الوطنية وبعدها - حتى 

يومنا هذا - كوعي جماعي وطني بقناعة األغلبية.
حيث  قوية.  هوية  ذا  تعددي  بلد  صورة  هي  أوسكادي  صورة  الرأي،   استطالعات  حسب 
يشكل فيها الذين يحسون أنهم باسكيني أكثر منه اسبان %55 (عكس الذين يحسون 
الذين يحسون أنهم  بينما  وميثلون فقط 10-12%)،  باسكيني  اسبان أكثر منه  أنهم 

باسكيني و اسبان في نفس الوقت فيمثلون 28%.

أما في نابارّا، فهناك النباريني الذين اتخدوا من انتمائهم الي نابارّا معادل لهوية جماعية 
بأنهم  يشعرون  نباريني  يوجد  أنه  مبعنى  باسكية،  أو  كانت  اسبانية  اسعة،  و  سياسية 
باسكيني أو اسبان أو نباريني فقط. ميثل الذين يشعرون أنهم باسكيني ونباريني %25 من 

مجموع الساكنة، بينهم %30 من الشباب.

في إبارّالدي، أفرزت استطالعات الرأي صورة مخالفة نسبيا. ف %40 يقحمون بطريقة 
مهمة املميز الباسكي الى هويتهم (%16 يشعرون بأنهم باسكيني و %24 يشعرون 
و %52 يشعرون قطعيا بأنهم فرنسيني. أما بني الشباب  بأنهم باسكيني و فرنسيني)، 
الهوية   .(46%) الثانية  واموعة   (48%) األولى  اموعة  في  تنحصر  فاألغلبية 

الباسكية هناك ثقافية أكثر منها وطنية.
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4. التنظيم السياسي
ترتكز الدولة الدميوقراطية احلديثة على إرادة الشعب التي يعبر عنها عن طريق االنتخابات 
البرملانية  الهيئات  تتقلد  التصويت).  بحق  البالغني  املواطنني  كل  (يتمتع  العامة 
املنتخبة مهمة التشريع و املوافقة على القوانني. كذلك توجد صيغ الدميوقراطية أخرى 
الدميوقراطية  تستند  القوانني...).  اقتراح  في  املواطنني  مبادرة  للمشاركة(االستفتاء، 

نظريا على مجموعة من مبادئ اإلشتغال والسيرورة:
و  املعلومات  التعبير،  التجول،  اإلقامة،  الدين،  (االيديولوجية،  فردية  وهي  •احلرية: 

و جماعية (كاملشاركة السياسية). •الكاتيدرا)، 
احلق  وتضمن  الدولة  في  السلط  باقي  عن  مستقلة  سلطة  هي  و  •العدالة: 

الشخصي في اإلستفادة من الدفاع ووصاية احملكمة.
•املساواة: الميكن إقصاء أي شخص بدوافع امليالد، العرق، اجلنس، الدين أو الرأي.

•التعددية السياسية: تسمح بالتعايش بني مختلف اإليديولوجيات املمثلة أساسا 
من طرف األحزاب السياسية.

في الدول الدميوقراطية يعتبر الدستور التعبيراألسمى للشرعية.

وينقسم النظام الى ثالثة سلط مستقلة:
يتنخب  و  احلكومة،  تراقب  و  القوانني  تصدر  (البرملان)  التشريعية:  •السلطة 

أعضائها بواسطة الشعب عن طريق (االقتراع العام املباشر).
•السلطة التنفيدية:(احلكومة) تنفذ القوانني و تصدر القوانني املصادق عليها من 

طرف البرملان ومتارس العمل احلكومي.
وادارة  القانون  احترام  ضمان  على  املسؤولة  وهي  القضائية:(احملاكم)  •السلطة 

القضاء وفقا للقوانني، كما تراقب شرعية اعمال احلكومة.

4.1. التنظيم السياسي في أوسكادي و القانون 
األساسي للحكم الذاتي 

يحدد القانون األساسي للحكم الذاتي املوافق عليه باستفتاء في أكتوبر 1979 بنسبة 54% 
من األصوات املدلى بها الصالحيات التي يتمتع بها إقليم الباسك داخل الدولة االسبانية.

ذاتي  حكم  كإقليم  تأسس  جنسيته،  كتعبيرعن  هيرييا،  أوسكال  أو  الباسكي  ”الشعب 
الدستور  مع  بالتوافق  الباسك،  إقليم  أو  أوسكادي  اسم  حتت  االسبانية  الدولة  داخل 
والقانون األساسي للحكم الذاتي، والذي يشكل قاعدته األساسية األولية“. هكذا تبدأ 
كذلك  يعرف  الذي  و  لألوسكادي  الذاتي  للحكم  األساسي  للقانون  التمهيدية  الفقرة 

بالقانون األساسي لغيرنيكة.

ووفقا لهذا القانون التنظيمي، تتكون جهة أوسكادي من املناطق التاريخية و هي أربا، غيبوثكوا، 
و بيسكايا، يبقي نفس القانون امكانية إنظمام نابارّا مفتوحة في حالة قرار اإلقليم ذلك.

السياسية  للسلطة  التقليدي  الرمز  وهي  احلكم)  (عصى  املكيلة 
الباسكية. كما تستعمل كذلك من أجل اإلعتراف بالشخصيات كما في 

حالة رئيس مجموعات اخلجر في بيسكايا، الذين متيزوا بكفاءاتهم.

قانون  مقترحات  تصبح  ان  املواطنني  ملطالب  ميكن 
عن طريق جمع التوقيعات.
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4.1.1. مشروع جتديد القانون األساسي للحكم الذاتي

ساري  يزال  الذي  لكرنيكة  األساسي  للقانون  وفقا  الباسكي  السياسي  اجلهاز  ينظم 
املفعول والذي يخضع حاليا لعملية املراجعة.

30 دجنبر من  الباسكي في  البرملان  2005-2001 وافق  التشريعي  خالل الفصل 
2004 باألغلبية املطلقة على املشروع اجلديد «للقانون األساسي للحكم الذاتي في 
أوسكادي» الذي يرمي الى تعميق املفاوضات مع احلكومة االسبانية للوصول الى حتقيق 
يدعو  و  االسبانية».   احلكومة  مع  سياسية  «شراكة  على  يرتكز  جديد  سياسي  عقد 
هذا األخيرالدولة االسبانية للتحول الى دولة تعددية، وأن تقترب من النمودج الفيدرالي 
أو الكونفدرالي، تأسيس نظام ضمانات بالتطبيق و يعطي الشعب الباسكي خيارا أكبر 
االسباني،  النواب  مجلس  طرف  من  رفضها  ثم  الوثيقة  هذه  غيرأن  التقرير...  أجل  من 

في مدريد.

4.1.2. بعض اخلصوصيات التاريخية

و  القدمية  املمارسات  و  كالعادات  التاريخية،  الذاكرة  على  تؤثر  التي  العوامل  هي  متعددة 
التي تتجاوز كل البنيات املنطقية املعقدة. 

نتج عن جتربة اجلمارك القدمية في «امليناء اجلاف» و عالقات التجارة احلرة مع بعض الدول 
األوروبية بروز توقيع املعاهدات في مجال املالحة البحرية مع دول كاجنلترا ( االس العامة 
في بيسكايا سنة 1353 و مع غيبوثكوا في 1482) أو انشاء القنصلية في بيلباو 
اجلوانب  في  سواء  البالد  ميزت  التي  الدولية  العالقات  تشيرالى  عوامل  كلها   ،(1511)

االقتصادية - كبلد مصدر- أو ككيان سياسي.

تكون  كانت  التي  بيسكايا  في  ميرندادس  عند  ساد  الذي  القدمي  التمثيلي  التنظيم  إن 
االس العامة القدمية في كرنيكة أو الرباعيات في أربا أو باييس في نابارّا، توحي بالتقليد 
اجلمعوي، بحيث كانت الدائرة اجلماعية هي اال الطبيعي الذي تتفاعل فيه العالقات بني 
تعتبرالدوائرقاعدة إنتخاب  املقاطعات املتجاورة. تختلف اليوم أدوار هذه التجمعات مثال 
سكان  جتمعات   وهي  أولزامة)  أو  (بباستان  نابارّا  في  يحتفظ  اآلن  وحتى  العامة،  االس 

السهول أو املقاطعات الكبيرة في مجالس صغيرة...

إن جتمع اجليران في جمعيات (بيلتزار) من أجل التقرير في املسائل اجلماعية التي تخصهم 
تقليد قدمي الزال يحتفظ بسماته الى اليوم. مثال في بيرياتوا و زيراين يتقلد السكان هم 
االنتخابات  في  سيمثلونهم  الذين  األشخاص  اختيار  مهمة  اجلمعيات  خالل  يتقلدون  من 
سواء من أجل  اجلماعة، أو ما يعرف باألوزوالن (وهو العمل اجلماعي الذي يقوم به اجليران)، 
العمل  أشكال  خالل  من  أو  اجليران،  أحد  منزل  سقف  أو  (بيديخينتزا)  املسالك  إصالح 

التعاوني واالقتصاد التضامني الذي عرف في إقليم الباسك.

فيما يتعلق باحترام احلقوق األساسية لألفراد (نبذ سوء املعاملة) كما جاء متضمنا في 
هابياس كوربوس امعة في تنظيمات مجالس املدن. كما شاعت العادة في اللجوء الى 
القرعة لالختيار املسؤولني و تداولها بني اجليران، أو إجبار السلطة على انشاء مراكزها كي 
خدماتها من  بتقريب السلطة و  للمسؤولية. وهو مايعرف اليوم   تكون علنية خاضعة 
املواطنني. ومن جهة أخرى كان يلزم على السلطات العليا االحترام و االلتزام، عبر ما كان 
يسمى»الباصي فورال» حيث أن االس العامة و احملاكم كانت تصغى للمقتضيات غير 
أنها ال تطبق القرارات الصادرة عن امللك و التي تتعارض مع القانون احمللي التي تعمل به 

املقاطعة.

(التظاهرات  ماتشيناداس  تكرار  غريبا  يكن  لم  الدميوقراطية  اخلصائص  هذه  ضوء  على 
اإلجتماعية في القرن 17، و على األخص في القرن 18) التي وقعت في أوسكال هيرييا 

ضد تعسف السلطة.

وهما غاستايس  الباسكية في  احلكومة  البرملان و  مقر   يوجد 
ويستمدان اجلهوي  الطابع  ذوات  الرئيسيتني   املؤسستني 
 شرعية وجودهما من القانون األساسي للحكم الذاتي. وهما

 مؤسستني عموميتني بالنسبة
بيسكايا، (ألبة-أربا،  لإلقليم  الثالثة  التاريخية   للمناطق 

.(غيبوثكوا

قاعة مجلس النواب الباسكي
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على   5% حتصيل  عضو  كل  على  يتعني  البرملان  غرفة  داخل  العضوية  اكتساب  أجل  من 
األقل من األصوات املعبر عنها داخل دائرة ترشيحه.

احلكومة الباسكية

يتم إختيار الينداكاري (الرئيس) من طرف األغلبية في البرملان، و باالضافة الى أنه الرأس 
بتعيني  كذلك  يقوم  و  للبالد،  األعلى  املمثل  و  القيادة  يعد   ، الباسيكة  احلكومة  اجللي 
املستشارين( موازي لوزراء) الذين يقومون مبهمة تسييراملديريات (الضرائب، الثقافة...). 

ميكن أن تكون احلكومة مكونة من حزب واحد يستأثر باألغلبية أو حكومة إئتالف. 

4.2.2. املناطق التاريخية واال احمللي

اجلهوية.  املؤسسات  و  اإلقليمية  األجهزة  بني  العالقة  التاريخية  املناطق  قانون  ينظم 
هذا القانون باالضافة الى القانون األساسي للحكم الذاتي هما السند القانوني الذي 
املقاطعات  احترام  على  مبادئه  ترتكز  الذي  و  أوسكادي  داخل  الفدرالي  النمودج  يؤسس 

الثالثة و املساوات بينها.
 

االس العامة و املندوبيات اإلقليمية

متتلك كل واحدة من املناطق الثالثة في أوسكادي مؤسساتها اخلاصة. البرملانات اإلقليمية 
تتمتع  اإلقليمي)  (الس  حكومة  و  وغيبوثكوا)  بيسكايا  أربا،  في  العامة  (االس 

بصالحيات واسعة، من بينها جمع الضرائب املباشرة و الغير املباشرة.

يتم اختيار ممثلي و ممثالت االس العامة عن طريق االقتراع العام املباشر وعددهم 51 
االنتخابات  بالتزامن مع  املمثلني  اختيار  مقاطعة.  يتم  املوجودة في كل  الدوائر  بحسب 
اجلماعية وبذلك يتعني على الناخبني االدالء بصوتني الختيار األعضاء اجلماعيني ثم ممثلي 
االس العامة في نفس الوقت.تصوت االس العامة على امليزانية كما تقع على عاتقها 
مهمة اختياراجلهاز التنفيدي (الس اإلقليمي) لتسييراملقاطعة أو املنطقة التاريخية.

أو  املندوب  ويترأسها  ألدوندييا)  (فورو  اإلقليمي  الس  هي  مقاطعة  كل  في  احلكومة 
املندوب العام مبساعدة فريق من النواب ، وكل هذا داخل حدود املقاطعة.

متارس االس اإلقليمية، من جانبها السلطة في املناطق التاريخية فقط في املسائل التي 
تندرج ضمن صالحياتها.

4.2. البنية البسيطة للجهاز احلكومي
 يبني اجلدول تبسيطا لبنية اجلهازاحلكومي، اإلقليمي و اجلماعي:

 

4.2.1. إقليم الباسك

الرئيسيتني  املؤسستني  وهما  غاستايس  في  الباسكية  احلكومة  و  البرملان  مقر  يوجد 
ذوات الطابع اجلهوي ويستمدان شرعية وجودهما من القانون األساسي للحكم الذاتي. 
وهما مؤسستني عموميتني بالنسبة للمناطق التاريخية الثالثة لإلقليم (أربا، بيسكايا، 

غيبوثكوا).

هنالك الس األعلى للقضاء والذي متتد صالحياته الى كل تراب أوسكادي  وتعتبراملندوبية 
احلكومية املمثل املباشرللسلطة املركزية في أوسكادي.

البرملان الباسكي

البرملان الباسكي هو أسمى جهاز ميثل الشعب الباسكي و الذي تتلخص مهامه في سن 
على  املوافقة  أيضا  و  الباسكية.  احلكومة  أعمال  مراقبة  في  كذلك  واصدارها  القوانني، 

ميزانيات اإلقليم ككل.

يتكون الس من 75 عضوا يختارون بالقتراع العام املباشر ملدة أربعة سنوات.
تدوم احلملة االنتخابية ملدة 15 يوما. وينظم القانون استعمال اال ااني في وسائل 
حزب  كل  طرف  من  عليها  احملصل  األصوات  مجموع  االعتبار  بعني  آخدا  العمومية  االعالم 

خالل االنتخابات البرملانية السابقة. 

اجلهوية  اإلدارة  أجهزة 
 البرملان الباسكي

  احلكومة الباسكية

أجهزة احلكومة احمللية

البلديات

أجهزة احلكومة

 االس العامة
 لأللبة

 االس العامة
 لبيسكايا

 االس العامة
  لغيبوثكوا

 الس اإلقليمي
  أللبة

 الس اإلقليمي
  لبيسكايا

 الس اإلقليمي
 لغيبوسكوا

املقر املركزي للحكومة الباسكية في الكوا. 
بيتوريا-غاستايس.

رؤساء احلكومة الباسكية الثالثة منذ حلول 
الدميوقراطية في تخليد الذكرى 70 لتأسيس 

احلكومة الباسكية األولى منذ 1936.
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الس االقتصادي 
الس  نظام  بواسطة  الضريبي  اال  في  أوسكادي  و  اسبانيا  بني  العالقة  تنظم 

االقتصادي.

اال  هذا  في  الباسكية  العمومية  لالدارة  االستقاللية  كامل  االقتصادي  الس  يخول 
ويسهرعلى أن متارس الصالحيات اولة لها وفق القانون األساسي للحكم الذاتي.  

انبثق نظام الس االقتصادي عن النظام اإلقليمي، مت العمل به في نابارّا سنة 1841 و في 
أوسكادي في 1878 و مت تبنيه سنة 1978 بواسطة املرسوم اإلضافي األول للدستور. 
باحلق  لألوسكادي  االعتراف  الذاتي  للحكم  األساسي  القانون  من  الثالث  الفصل  يتضمن 

في ادراة الضرائب ومزاولة الصالحيات املترتبة عنها.

تنقسم الضرائب الى:

الضرائب املباشرة: تفرض مباشرة على الدخل الفردي لألشخاص. و هي ظرائب تصاعدية 
(تفرض النسب تصاعديا بزيادة املداخيل) و ترفض على:

(IRPF) الرواتب، بواسطة الضريبة على الدخل الفردي لألشخاص •
• أرباح الشركات، بواسطة الضريبة على الشركات

• املمتلكات، املنازل، األسهم
• التركات، امليراث و الهبات

الضرائب الغير املباشرة: و تفرض على االستهالك، املبيعات و التجارة اخلارجية.

الضريبة على القيمة املضافة IVA و الضرائب اخلاصة تفرض بتنسيق بني جميع الدول 
األوربية.

ال يهم املبلغ الذي مت حتصيله - كيفما كان حال اإلقتصاد الباسكي وحتمال اطرة لم تكن 
باإليجابية في سنوات 80 -  يتوجب على أوسكادي تسديد حصة من الضرائب احملصلة 
الى احلكومة املركزية من أجل حتمل األعباء العامة التي هي من إختصاص احلكومة املركزية 
(العالقات الدولية، الدفاع، اجلمارك، النقل العام...) وليست مخولة ألوسكادي. و حتددت 

هذه احلصة منذ 1981 في %6.24 سنويا من امليزانية العامة للدولة.

واالس  الباسكية  احلكومة  بني  الباقي  توزيع  يتم  احملددة،  احلصة  إستخالص  حالة  وفي 
اإلقليمية بنسبة %70 و %30. ومن جهتها توجه االس اإلقليمية %50 من اموع 

الذي تلقته الى متويل البلديات.

وصلت ميزانية احلكومة الباسكية لسنة 2007 الى 8.740 مليون أورو.

  ميزانية احلكومة الباسكية

نابارّا لها نظام مماثل  يصطلح عليه توافقي و بنظام محاسبي ثابث.

البلديات

التسيير  عن  املسؤولة  األجهزة  هي  البلديات 
خالل  من  األساسية  ووظيفتها  جماعة،  كل  في 
تنظيم  هي  واملستشارين،  القائد   شخص 
اخلدمات البلدية، (النظافة، النقل، الوقاية املدنية 
و التهيئة...). و من أجل التمويل، تفرض البلدية 
رسوما وضرائبا كما تتلقى منحا من مؤسسات 
عمومية أخرى. تقوم كل بلدية بتسيير مواردها 
الباسكية  البلديات  جمعية  تسمى  اخلاصة. 

. EUDEL. أوديل

 املداخيل النفقات

التعليم
الصحة

الضرائب

أخرى * متنوعة
*  املداخيل اخلاصة  %3 • املديونية العامة %1 • اإلعتمادات أوروبية 3% 

11% 7%

31%

58%

93%

الصناعة
اإلسكان و البيئة
األشغال العمومية

الشغل
 العدل

الداخلية
الثقافة
الفالحة

              اموع                   8.740  مليون أورو

 كل ما يتعلق بالضرائب و عالقاته بني اسبانيا
 و أوسكادي ينظم بواسطة نظام الس

 االقتصادي. الذي يخول إستقاللية ضريبية
 كاملة لإلدارة العمومية الباسكية

توقيع اإلتفاقية اإلقتصادية بني ممثلي احلكومة 
الباسكية و احلكومة املركزية (2007).
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 االستفتاء: يعلن للتقرير في مسألة معينة. عادة ما تكون أسئلة محددة حول تصرف 
استفتاءات  في  التصويت  مت  مثال  اسبانيا  في  إستثنائية.  سياسية  أحداث  أو  حكومي 
الذاتي،  للحكم  األساسي  القانون  الدستور،  السياسي،  االصالح  قانون  على  متعددة: 

االنظمام الى حلف الشمال األطلسي و معاهدة الوحدة األوربية.

كما يعد حق التنظيم في جتمعات من أجل التعبير والتظاهر من طرق املشاركة املعترف 
بها و املزوالة كذلك.

4.3. متثيلية املواطنني في أوسكادي: األحزاب السياسية

اليوم،  الباسكي  الدميوقراطي  التقليد  يكتمل 
السياسية  واملشاركة  للتصويت  الشمولي  باحلق 

للمواطنني.

إجتماع  و  (بيسكايا)  غرنيكا  مدينة  مجلس  مقر 
للمجلس في غيبوثكوا.

الوطن  (يوم  إيغونا  البيري  مبناسبة  سياسي  لقاء 
الباسكي) في بيلباو (2005).

األحزاب السياسية هي األداة األساسية ملشاركة املواطنني في السياسة. تتكلف األحزاب 
السياسية مبسؤولية التمثيل السياسي. وتدافع عن إيديولوجيتها كما تضع برامج من 
أجل الوصول الى السلطة السياسية لكي تطبق مشروعاتها على أرض الواقع كجهاز 

حكومي.

4.3.1. وظائف األحزاب السياسية

•جمع االقتراحات و املصالح من أجل برنامجها السياسي
•اختيار األشخاص األكفاء من أجل شغل مناصب سياسية

أو  احلكومة  في  كانت  سواء  وضعها  بحسب  احلكومة،  عمل  انتقاد  أو  •دعم 
املعارضة

•حتصيل املوارد املالية لضمان تنفيد أعمالها

من الضروري أن يبنى التسيير الداخلي و تنظيم األحزاب على أساس 
دميوقراطي

4.3.2. املشاركة واملساراالنتخابي

التعبيرات:  من  نوعني  يوجد  الدميوقراطية  الدول  في 
االنتخابات و االستفتاءات. 

أجل  من  سنوات  أربع  كل  مرة  جترى  االنتخابات: 
اختيار أعضاء احلكومة. في احلالة الباسكية تعلن  
في أوقات مختلفة، االنتخابات التشريعية (من أجل 
و  اختيار النواب و الشيوخ على الصعيد الوطني)، 
البرملانيات)،  و  البرملانيني  اختيار  أجل  (من  اجلهوية 
االصغاء  (يتم  اإلقليمية  و  اجلماعية  االنتخابات  و 
و  فيها بصوتني من أجل اختيار األعضاء و املمثلني)، 

األوروبية (من أجل اختيار نواب البرملان األوروبي).
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النتائج االنتخابية البرملانية في أوسكادي لسنة 1980، ماي 2001 و أبريل 2005

 إحصائيات 2005: 1.214.604. املصوتني
%31.05.األصوات

البيضاء و امللغية12.981.
 
  

البرملان الباسكي. بيتوريا-غاستايس

تقام في أوسكادي إنتخابات بلدية، إقليمية، جهوية، عامة (احلكومة املركزية) و أوروبية

حسب استطالعات الرأي (%50) من السكان في أوسكادي يحس بأن ليس له ميوالت وطنية بينما 
االنتخابات  نتائج   كانت  بالفعل  أكثر.  بتصويت  األخير يحضى  اخليار  كذلك، رغم أن  بأنها  %45 حتس 
اجلهوية لسنة 2005 على الشكل التالي:  حصلت األحزاب الوطنية على %53.5، احلزب الشعبي و 
احلزب االشتراكي %40، و اليسار املوحد %5.4.  حسب نفس االحصائيات يفضل %31 من السكان 
أن  كما  اجلذري،  التغيير  يحبدون  الثلثني  أن  يعني  الذاتي.  احلكم  و33%  الفيدرالية   33% االستقالل، 

األغلبية تسعى الى تقريراملصير أو االختيار احلر.

إن رؤساء احلكومة الباسيكة lehendakaris خالل الربع قرن األخير كانوا الوطنيني كارلوس غارايكوتشيا، 
خوسي أنطونيو أردانزة، و خوان خوسي إيباريتشي.

4.3.3. األحزاب السياسية احلالية ونتائجها االنتخابية

في أوسكادي ال يوجد فقط حزبني رئيسيني، كما هو احلال في عدد من الدول. توجد سبعة أحزاب أو تكثالت ممثلة في البرملان: 
اليسارالوطني  ،PP الباسك الشعبي  احلزب   ،PSE-EE الباسكي االشتراكي  احلزب   ،PNV الباسكي  الوطني  احلزب 

 Batasuna (مت حله مبوجب تطبيق قانون األحزاب الذي أثار جملة من االنتقادات وقد أيد أتباع احلزب في االنتخابات 
 .ARALAR و أراالر Ezker Batua اليسار املوحد ،EA أوسكادي و احلرية ،(EHAK اجلهوية في 2005 جزب
وزع األحزاب الى وطنية (احلزب الوطني الباسكي، باطاسونا، إييا و أراالر PNV, Batasuna, EA y Aralar) وأخرى 
ولكن مبواقف مختلفة حول ”املسألة الباسكية“. كذلك يقترحون عدة مناذج للعالقة  ليست كذلك (باقي األحزاب)، 
املقصود إقامتها بني أوسكادي و اسبانيا.(حكم ذاتي، فيدرالية، كونفدرالية أو استقالل)، وأيضا في طرق القضاء على 
العنف السياسي الذي تعيشه البالد. وبينما تنحدر بعضها من اليسار (احلزب االشتراكي الباسكي، اليسار املوحد، 
ليس األمر كذلك بالنسبة للباقي  ،(PSE-EE, Batasuna, Ezker Batua y Aralar باطاسونا و أرالر

بحصولها  حكمت  التي   PNV, EA y EB أحزاب  حتالف   2001-2005 التشريعي  الفصل  عرف 
على 36 مقعد من بني 75، دون الوصول الى حتقيق األغلبية املطلقة داخل البرملان. وفي املقابل لم تكن 
املعارضة متجانسة هي األخرى. وفي الفصل التشريعي املبتدأ في 2005 كانت احلصيلة جد مفتوحة 
ب 32 مقعد حتت سيطرة احلكومة، وكان من املفروض البحث على حتالفات زمنية سواء مع أراالر، احلزب 

.Aralar, PSE-EE o EHAK ،اإلشتراكي أو إيهاك
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2005 2001 1980

املقاعد األصوات % األصوات األصوات املقاعد األصوات % املقاعد األصوات % األحزاب

29 38,6 463.873 604.222 33 42,72 25 38   حلزب الوطني الباسكي و أوسكادي والوحدة
(EA + EAJ-PNV)

15 17,3 208.795 326.933 19 23,12 8 13,3 ااحلزب الشعبي
(2001 UA + PP)(1980 UCD + PP) 

18 22,6 272.429 253.195 13 17,90 9 14,2  احلزب االشتراكي الباسكي و اليسارالباسكي
(PSE-EE)

9 12,5 150.188 143.139 7 10,12 11 16,6  باطاسونا-إيهاك
 (Ex Batasuna) EHAK

3 5,4 64.931 78.862 3 5,58 1 4  (PCE 1980) Ezker Batua اليسار املوحد 

- - - - - - 6 9,8 أوسكادي      يسار 
Euskadiko Ezkerra

1 2,33 28.001 - - - - - Aralar



البرملان (األعلى) و احلكومة في نابارا
 (األسفل). بامبلونة-إرونيا.

4.4. مؤسسات نابارّا و إبارّالدي
نابارّا

بسبب  مختلفة  كانت  بنيتها  أن  غير  بها،  لها  معترف  تاريخية  بحقوق  نابارّا  تتمتع 
مكانتها كقيادة للنظام امللكي الذي مرت به.

نابارّا  حلكومة  االلكتروني  املوقع  يورد  نابارّا،  في  احمللي  للحكم  التاريخي  التحليل  في 
املراحل اتلفة التالية: 

امللك،  هي  ومؤسساتها  مستقلة.  مملكة  نابارّا  كانت   1515 الى   9 القرن  من   (1
احملكمة العليا أو العامة -محكمة ذات  احملاكم، الس امللكي -االدارة العليا للقضاء-، 

طابع تقني- ومجلس اجلبايات -الضرائب و األمالك- .

2) من 1515 الى 1839، حافضت نابارّا -بعد الغزو القشتالي- على وضعيتها 
كمملكة لها مؤسساتها اخلاصة، و لكن كمملكة تابعة الى العرش االسباني،  ليتحول 
احلكم بيد ملك اسبانيا وميثله نائب في نابارّا. ولقد توالت محاوالت والة عهد عائلة لوس 

ألبير إسترجاع السلطة من منطقة بيهينفاروة حتى 1789.
 

كان نائب امللك يعني احملاكم العامة و التي كانت في تلك الفترة تتمتع بسلطات مهمة 
يتقاسمها  فكان  التنفيدية  السلطة  أما  الضرائب.  تنظيم  و  القوانني  امالء  بينها  من 
سنة  أنشأت  التي  اململكة  مندوبية  و  قشتالة)  ملك  طرف  من  (يعني  امللكي  الس 

1576 كجهاز حكومي دائم و ممثل للحكومة و احملاكم. 

3) في فترة 1982-1841، أصبحت نابارّا مقاطعة اسبانية، فاقدة بذلك سلطاتها 
التشريعية والقضائية. ومت تعويض امللك بقائد عسكري عام و مندوب حكومي (مدني). 
منطقة  الى  نهائيا  اجلمارك  حتولت  و  إلزامية.  العسكرية“  ”اخلدمة  معه  أصبحت  و 
البيريني، و لم يعد الس اإلقليمي يتمتع سوى باإلستقاللية اإلدارية و اجلبائية و أصبح 

ملزما باملساهمة في حتمل أعباء الضرائب املفروضة وطنيا.

4) إبتداءا من سنة 1982، وتطبيقا ملبادئ دستور1978 و قانون إعادة دمج و حتسني 
وأصبحت  التشريعية.  و  الضريبية  باستقالليتها  تتمتع  نابارّا  أصبحت  املدن،  نظام 
الضريبي  النظام  أما  النباري.  والبرملان  احلكومة،  الرئيس،  هي   التمثيلية  مؤسساتها 

فيخضع إلتفاق إقتصادي مع احلكومة املركزية.

كانت نسبة العزوف عن التصويت %26.2. األصوات امللغية املدلى بها لصالح حزب 
الوطني  (اإلحتاد  بني  أقلية  حكومة  هناك   .5.5% (منحل)،   Batasuna باطاسونا 
النباري و التحالف النباري UPN-CDN) بقرار اإلشتراكيني (PSN) بعدم عقد إتفاق 

.IUN و اليسار املوحد (Nafarroa Bai نفاروا – باي)مع الوطنيني

إبارّالدي

كان لها مسارها اخلاص.

في سنة 1152 تزوجت ليونور دي أكيطانا من اينريكي بلنطاخينيت، الذي أصبح ملك 
التي  و  مملكته  الى  البيرني  في  الواقعة  الباسكية  املناطق  ضم  قد  و  بعد،  فيما  إجنلترا 
بيهينفاروة الى  االجنليزي ملدة ثالثة قرون. في الوقت الذي إنظمت فيه  خضعت للحكم 
نابارّا في القرن 13 عشر، ظلت البوردي و زوبيروة حتت احلكم االجنليزي حتى أواسط القرن 
مقر  تشكل  فضلت  بيهينفاروة  أما  الفرنسية،  اململكة  من  جزء  ذلك  بعد  لتصيرا   ،15

مملكة نابارّا املطرودة في ذلك احلني من اسبانيا.

في  صالحيات  لها  كانت  و  البوردي،  دي  البيلزار  من:  كل  اخلاصة  مبؤسساتها  متتعت  كما 
املسائل العامة، الضرائب واخلدمات، وذلك بدون التقرير كما كان احلال عليه في اجلنوب. أما 
في نابارّا السفلى إستمرت الواليات العامة (واليات نابارّا)  في التشريعية حتى 1748. 
زوبيروة  دي  السيلفيات  أما   .1624 سنة  في  فقدتها  التي  القضائية  السلطة  عكس 

فقد فقدت في 1730 كل من وظائف مجالس الكنيسة و الصالحيات الضريبية.  

عقب الثورة الفرنسية سنة 1789 كونت كل من إبارّالدي وبيرن اجلهة االدارية للبيريني 
السفلي لتبدأ بعد ذلك مرحلة الدولة املركزية اليعقوبية رغم مجهودات األخوين الثوريني 
غاراث. وعلى طوال القرن 19 بدأ مسلسل إندماج قوي من طرف النبالء و الشعب في 

دينامية الدولة الفرنسية.

من خالل التشخيص كانت حالة املنطقة في السنوات األخيرة جد مقلقة: يالحظ تفكك 
الى  الشباب  هجرة  النموذج،  وقصور  اقتصادية  أزمة  الداخلية،  املناطق  لصالح  جغرافي 
يفسرأن  ما  الباسكي،  الساحل  الى  معاكسة  بهجرة  مزدوجة  فرنسا،  من  أخرى  مناطق 
الثقافة  ومعه  اإلوسكيرا  إستعمال  وتقلص  املنطقة،  خارج  ازدادوا  السكان  من   55%

الباسكية، و دون إغفال انعدام املؤسسات احمللية اخلاصة.
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ملقاعد األصوات % ألصوات األحزاب
22 42,2 139.122 (UPN) اإلحتاد الوطني النباري 
12 23,6 77.893 Nafarroa Bai نفاروا - باي

12 22,5 74.157 (PSN-PSOE) احلزب اإلشتراكي النباري
2 4,4 14.418 CDN التحالف النباري 
2 4,3 14.337 (IUN/NEB) اليسار املوحد النباري 

النتائج االنتخابية . البرملان النافاري 2007



غيرأن إبارّالدي اليوم، بدأت تعيش صحوة في عدة مجاالت. ففي سنة 1994 مت انشاء 
غارابني كونتسيلوا -مجلس التنمية (يضم كل الفاعلني االجتماعيني)- و أوطيتسيان 
ابرام  فيهما  يتم  إستشاريني  كجهازين   (1995) املنتخبني  مجلس  كونتسيلوا- 
هذه  عن  نتج  وقد  الفاعلة.  القوى  مختلف  بني  و  االقتصادية  املؤسساتية،  التوافقات 
املسارات ”تصميم التهيئة و التنمية إلقليم الباسك“ (1996) كمشروع يستهدف من 
وراءه التجديد الشامل عبرعدة برامج من بينها ”هيتزارمان بيريتزية“ في سنة 2000.

إلقليم  إدارية  جهة  طلب  وهي:  حساسة  مسائل  أربعة  حول  التوافق  يتم  لم  أنه  غير 
غرفة  وانشاء  الباسكية  اللغة  ترسيم  التكنولوجية،  العلوم  كلية  الفرنسي،  الباسك 
فالحية (البورانتزا غانبرا) مستقلة عن بيرن. يوجد تقارب كبير فيما يخص هذه املسائل 

بني الفاعلني االقتصاديني، الناشطني الباسكيني، االشتراكيني و الوطنيني.

يشكل التعاون اخلارجي أحد التحديات أمام إبارّالدي وهيوكالدي. ان العالقات التاريخية 
بني بايونة - سان سيباستيان، مجالس سكان احلدود... توحي باحلاجة الى تأسيس إقليم 
باسكي مشترك أوربي، تتفاعل فية بصفة خاصة املسائل الثقافية، الودية و االقتصادية.

املصدر: بيرييا 12/19-06-2007

على صعيد االنتخابات، في إقليم الباسك الفرنسي بدء يظهر إستمرار اليمني احملافظ، و 
تزايد نسبي  للسوسيودميوقراطني، مع تطور بطئ لصالح الوطنية الباسكية التي بدأت 
 (AB) باطاسونا  أبيتزالني  نتائج  شكلته  الذي  الثقل  عقب  التقليدي  انقسامها  تتجاوز 
في سنة 2002. وفي جميع األحوال يسجل تزايد اإلهتمام بالثقافة الباسكية يفوق ما 

حتققه األحزاب السياسية.      

االنتخابات التشريعية في إبارّالدي 2007

تفرق باهية تشينغودي بني هيغوالدي و إبارالدي.

(بلدية سارا (البوردي
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الدورة األولى % الدورة الثانية % األحزاب
51,9 43,8 UMP

8,5 13,2 UDF-MDémocrate

39,4 21,5 PS

8,1 Euskal Herria Bai (AB, EA y Batasuna)

11,3 PCF, الباقي, LCR, VERTS, CPN, و أخرين,FN 

100 100 اموع
38,9 37,6  العزوف عن التصويت



5. االقتصاد 
تقاس الوضعية االقتصادية في بلد ما بالنظر الي تغييرات ناجته الداخلي اخلام (PIB) و 

مستوى املساوات استنادا الى توزيع الدخل بني جميع شرائح اتمع.

5.1. االنتاج و التوزيع: بعض املفاهيم
االنتاج هو حاصل النشاط االقتصادي الذي يقوم به الفرد، الشركة أو الدولة. يعتبر خاما 
الضرورية  املصاريف  خصم  يتم  عندما  وصافي  أخر.  متغير  بأي  يقرن  لم  ما  اذا  حالة  في 
للحصول على هذا املنتوج.  ويحسب الناجت الداخلي اخلام PIB بحساب املداخيل املنتجة 

في بلد ما في مدة معينة.

الدخل الفردي: وهومتوسط الدخل الذي يتقاضاه شخص ما في بلد معني. وهو مؤشر 
عدد  على  للدولة  العام  الدخل  بتوزيع  األخير  هذا  ويقاس  العيش.  مستوى  على  عام 

السكان.

الثمن: وهو كمية النقوذ التي يتلقاها أحد األطراف مقابل سلعة او خدمة ما، ويتحدد 
صعودها و انخفاضها مبؤشر أثمان املستهالكات  (IPC) أو مستوى املعيشة.

وظائف القطاع العام

املكلف  فهو  االقتصاد:  في  مصيري  جد  العام  القطاع  أو  العمومية  االدارة  نظام  إن 
بتحصيل الضرائب و إجناز االستثمارات و يتحمل مصاريف التجهيز كاجناز الطرق، املطارات، 
املدارس و املصالح الصحية و األمنية. كما ينظم عن طريق القوانني واملراسيم الشروط 

العامة لإلقتصاد و يسهر على مراقبة األنشطة و أثمنة املواد األولية و األسواق.

الوظائف النظرية البسيطة للقطاع العام:

• االستعمال الفعال و الدميوقراطي للموارد
• االستقرار االقتصادي

• توزيع الدخل
• التنمية االقتصادي

 حتسن وضع االقتصاد الباسكي بشكل ملحوظ في العقد األخير، لقد
 مر متوسط الدخل الفردي الذي كان ميثل سنة 1990، %62.89 من
 متوسط االحتاد األوروبي الى %125 في سنة 2006، غير أن النفقات

مدخل بناية معرض بيلباو .اإلجتماعية العمومية الزالت حتت املتوسط األوروبي
.Bilbao Exhibition Center

(بيسكايا).  باراكالدو 
القطع بالليزر في روبوتيكير-األعلى-، صورة أنابيب مجمعة-الوسط- و خمارات 

إيسيوس في الغوارديا ( ألبة-أربا) –األسفل-.
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.(ميناء باسييا (غيبوثكوا

بقايا الفرن العالي من األفران العالية في بيسكايا، 
اليوم ثراث محمي. سيستاو (بيسكايا)

2007 Eustat املصدر. غونزاليس بورتييا 1994 و األوستات

5.2. االقتصاد في أوسكادي
و  الصيد  املاشية،  تربية  الفالحة،  على  يعتمد  اقتصاد  من  الباسكي  االقتصاد  حتول  لقد 

الصناعة التقليدية و التجارة الى اقتصاد صناعي وخدماتي.

بدأت املرحلة التصنيعية في إقليم الباسك في الثلث األخير من القرن 19. حيث ازدهرت 
عدة نشاطات كصناعة الصلب، حتويل املعادن، بناء السفن و جتهيزها، السلع اخلدماتية، 
األالت الصناعية، الصناعة الكيماوية، الورق، صناعة أجزاء السيارات، املطاط...وشكلت 
القطاعات  هذه  عرفت  وقد  أوسكادي.  في  التقليدية  الصناعية  القطاعات  األخيرة  هذه 
عرفت  وقد   بالبطء.  متيزت  مرحلية  توزيع  باعادة  جتاوزه  مت  الذي  متباينا  جغرافيا  انتشارا 
عملية توسيع مجال القطاع الصناعي انطالقا من الضفة اليسرى لنهر بيلباو في القرن 
19 الى باقي مناطق بيسكايا ليمتد بعد ذلك الى عدد كبير من الدوائراحمليطة بغيبوثكوا. 
اما أربا الى جانب نابارّا، فلقد شهدا حتوال كبيرا خالل سنوات 50 و 60 من القرن 20.

غير  الزالت الفالحة في أوسكادي وخاصة في أربا تعد قطاعا مربحا (الكروم و البطاطس)، 
أنه لم يتم اإلستغناء عن تربية املاشية الرعوية، بحيث عوضت الضيعات العصرية تربية 
املاشية التقليدية. أما الصيد البحري فيعزى االنخفاض وتقلص الكميات املصطادة الى 
على  ملحوظ  بشكل  اثر  مما  السمكية  املوارد  وقلة  ميل)   200) اإلقليمية  املياه  حماية 

املداخيل و عدد قوارب الصيد.

خلفت األزمة االقتصادية في نهاية 70 و نتائج االنفتاح االقتصادي ضررا على االقتصاد 
الباسكي، نتج عنه اغالق العديد من الشركات وتعطل قطاعات بالكامل (صناعة الصلب، 
شركات احلديد، أالت التجهيز و بناء السفن....) وارتفع عدد العاطلني ليضاعف مثيله 
ان  هذا.  يومنا  الى  املناطق  بعض  في  تظهر  األزمة  هذه  نتائج  والزلت  األوربي.  االحتاد  في 
مساهمة أوسكادي في الناجت الداخلي اخلام اإلسباني كانت تقدر ب%7.5 في نهاية 60. 

لتنخفض بعد ذلك في سنة 1990 مبعدل نقطة ونصف.

متنوع  اقتصاد  نحو  بالسير  أزمته  يتجاوز  الباسكي  االقتصاد  أصبح   1993 من  ابتداءا 
ومنفتح على السوق اخلارجية و أقل تخصصا وحساسية من سابقه.

و صل الناجت الداخلي اخلام في سنة 1975، الى 8.030 مليون أورو،  قادمة أساسا من 
الصناعة التي كانت تشغل %50 من الساكنة النشيطة. وبعد 30 سنة وبنفس عدد 
السكان، الذي يشكل %4.9 من الساكنة االجمالية السبانيا، وصل الناجت الداخلي اخلام 
الذي  اخلدمات  قطاع  منو  عن  أساسا  ناجتة  أورو،  مليون   57.548 الى   2005 سنة  في 
أصبح يشغل %60 من اليد العاملة النشيطة ، و توازيا بالدعم املستمر لقطاع الصناعة. 
اخلام  الداخلي  (الناجت  خامة  إضافية  كقيمة  مليون   51.340,7 اإلجمالي  يتوزع  حاليا، 
PIB ناقص الضرائب املفروضة على السلع) بني القطاع الصناعي الذي يشكل 29.27%، 
اخلدمات %60.8، البناء %8.9، القطاع األول %1. حاليا إسترجع اإلقتصاد الباسكي منوه 

بنسبة العشر ليصل الى %6.4 من الناجت الداخلي اخلام االسباني.

أما نسبة التضخم فتقدر كمثيلتها في اسبانيا بني 3 و%4 سنويا. تتوزع املساهمة 
النسبية في الناجت الداخلي اخلام حسب املناطق في أوسكادي كالتالي: بيسكايا 50.7%، 

غيبوثكوا %32.3 و الباقي %17 أربا.

5.2.1. تطور الناجت الداخلي اخلام في أوسكادي

يتحدد ثقل االقتصاد الباسكي في الدولة االسبانية كما يلي:
 • الصادرات  من   8.27% • اخلام  الداخلي  الناجت  من   6.4%  • السكان  من   4.8%

%5.76 من الواردات • %8.9 من االنتاج الصناعي

حتسن وضع االقتصاد الباسكي بشكل ملحوظ في السياق األوروبي في العقد األخير، لقد مر 
متوسط الدخل الفردي الذي كان ميثل سنة 1990، %84.62 من متوسط االحتاد األوروبي الى 

%125 في سنة 2006  -%25 فوق املتوسط األوروبي- وذلك في أوربا تضم 27 بلدا.

من   33% عوائده  متثل  الذي  الصناعي  قطاعه  بأهمية  يتميز  الباسكي  اإلقتصاد  الزال 
القيمة املضافة، بحيث تشكل في أوروبا فقط  %25. حاليا يتمتع االقتصاد الباسكي 

بتنافسية ومكانة مهمة في األسواق اخلارجية وخاصة األوروبية.

 في سنة 2006، كان عدد املقاوالت 186.306 و تشغل 880.000 شخص. منها 
14.768 وحدة صناعية تستقطب 222.392 عامل. أما أكثر القطاعات الفرعية 
والبالستيك.  املطاط  الكهربائية،  املعدات  النقل،  أالت  املعادن،  هي:  العمل  لفرص  خلقا 
وباالضافة الى ذلك ، كانت هناك 35.000 مؤسسة مختصة في مجال تقدمي اخلدمات 

للشركات و12.700 في قطاع البناء.

 ميثل أوسكادي داخل الدولة اإلسبانية حسب القطاعات الصناعية: %90 من املعادن 
من االجهزه  اخلاصة؛ %80 من األالت؛ %50 من األدوات؛ %40 من إنتاج الصلب؛ 40 ٪ 
من الورق والورق  من بناء السفن ؛ 27 ٪  املنزلية؛ %33 من املطاط و البالستيك؛ 27 ٪ 
من األجهزة  من أجزاء السيارات، %25 من صناعة أجزاء الطائرات؛ 12 ٪  املقوى ؛ 25 ٪ 

االلكترونية، احلواسيب واالتصاالت….

يالحظ على االقتصاد الباسكي توجهه نحو االهتمام املتزايد بالقطاع الثالث (تنامي قطاع 
اخلدمات)، اقتضاءا بالتجارب الناجحة في االقتصادات املتقدمة. تقليديا متيز القطاع املالي بالقوة 
مجسدا في بولصة بيلباو وصالبة القطاع البنكي (BBVA، صندوق االيداع، بنك غيبوثكوانو...

)، كما نضيف الى ذلك التطورالسريع للخدمات املقدمة للشركات، و عصرنة التجارة أو تزايد 
أهمية السياحة. نشير معه في هذا القطاع الفرعي الى املعرض الدولي لبيلباو -أنشئ سنة 
1932 ويتواجد حاليا في منطقة براكالدو و يعرف باملركز االستعراضي لبيلباو (BEC)- و من 
مهامه انعاش العالقات التجارية و التعريف باملنتوجات و اخلدمات اجلديدة. تعرف كفة التجارة 

اخلارجية الباسكية منوا ايجابيا مع نوع من التناقص باملقارنة مع العقد األخير.

 السكان النشيطني حسب القطاعات في أوسكادي بني 1930 و 2006.

قضت أزمة السبعينات على مجموعة من
الشغل. مناصب  و   الشركات 
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2006 1930

1% 25% الفالحة والصد البحري
34% 42% الصناعة و النباء

64,6% 33% اخلدمات



مؤشرأثمان  جتاوز  األخير  العقد  في  ملحوظا  منوا  عرفت  فلقد  باألجور  يتعلق  فيما   
االستهالك، و لكن دائما بفرق كبير وراء اإلنتاجية، مما يفسر أن دخل العمل بالنسبة للناجت 

الداخلي اخلام انخفض من %55.4 سنة 1993 الى %48.6 سنة 2005.

مهما. بحيث أن %60 من  إرتفعا  العمل  بسوق  إلتحقن  التي  النساء  عدد  كما سجل 
كانت   1993-2003 بني  األخير  العقد  في  خلقها  مت  التي  اجلديدة  الشغل  مناصب 
لصالح النساء. وفي جميع األحوال، هذا لم مينع أن الفوارق الزالت كبيرة. حيث أن اليد 
العاملة النسوية المتثل سوى %42 من مجموع اليد العاملة. أما نسبة البطالة فهي 

مرتفعة شيئا ما عند النساء أكثر منه عند الرجال.

في سنة 2004 استفاد 25.000 شخص وعائلة بدون مداخيل من ما يصطلح عليه 
األجر األولي العائلي مبجموع وصل الى 103.08 مليون أورو، مشكال %80 من األجر 

األدنى العمالي (SMI) لكل وحدة مستفيدة.

أما اجلانب السلبي، فيتلخص في أن نسبة البطالة بني الشباب و املهاجرين من خارج االحتاد 
األوروبي تشكل أكثر من نصف النسبة العامة. يجب االشارة في هذا الصدد أن ثالثة أرباع 
يأتي  عقود الشغل االجمالية فهي مؤقتة وخصوصا اخلاصة باملهاجرين (تقريبا معظمها)، 
بعدها الشباب أقل من 25 سنة (%77 من مجموع عقود الشغل اخلاصة بالشباب) و 
النساء ب(%39). ويقحم ضمن هذا كذلك عقود الشغل الغير قانونية أو الغيرموجودة.

و كما هو احلال عليه كباقي الدولة اإلسبانية، تزداد حدة الظروف املزرية أكثر بني مجموعات 
عدم  القانونية،  العمل  ساعات  في  التجاوز  بسبب  القانونني-  غير  -وخاصة  املهاجرين 
القانوني  األدنى  األجر  الى  األحيان  بعض  في  تصل  ال  التي  الزهيدة،  األجور  و  االستقرار 
(SMI وهو احلد األدنى الذي يجب أن يتقاضاه األشخاص أو اموعات بدون عقد). يشغل 
املهاجرين قطاعات محددة كالفالحة، اخلدمة املنزلية و األعمال التي ترفض شغلها اليد 

العاملة احمللية. ويتركز الفقر في هذه اموعات بحيث أصبحوا فقراء اتمع اجلدد.

100(100) األوروبي  اإلنتاج الداخلي اخلام للفرد في إقليم الباسك-إسبانيا(100) - اإلحتاد 

أورو  مليون   13.521 تشكل  الصادرات  كانت  مؤقتة-  -أرقام   2006 سنة  ففي 
والواردات 17.156 مليون أورو. تتشكل الصادرات أساسا من أدوات التجهيز و النقل، 
صناعة الصلب و فروعها، املشتقات البترولية، البالستيك و املطاط. أما الواردات فتشمل 
توجه  النقل.   معدات  و  الكهربائية  املواد  األالت،  الطاقية،  املواد  و  السلع  املعدنية،  املواد 
وتأتي بعد ذلك في الدرجة الثانية الواليات  أغلبية الصادرات (3/2) الى أوروبا (15 دولة)، 

املتحدة األمريكية و أمريكا الالثينية. تتميز غيبوثكوا بطابعها التصديري احملظ.

5.2.2. تطور مستوى الرفاهية و توزيع الدخل

اجلوانب االيجابية و السلبية:

اسبانيا من حيث  املرتبة األولى في  يحتل  الباسك  إقليم  االيجابي في أن  اجلانب  يتجسد 
االجمالي  الدخل  فيما يخص  ونابارّا  مدريد  وراء  الثالثة  املرتبة  عائلة. و  اخلام لكل  الدخل 
البنيات  و  الصحة  كالدخل،  جوانب  على  التركيز  ( مع  الرفاهية  مؤشر  و  للفرد  بالنسبة 
التحتية). و يحتل املرتبة اخلامسة داخل الدولة اإلسبانية فيما يخص الناجت الداخلي اخلام 

بعد كتالونيا، مدريد، األندلس و جهة بالينسيا.

كذلك إرتفع معدل التشغيل بشكل مهم. فحسب االحصائيات التي أجريت حول اليد 
والذين  املسجلني  وغير  املسجلني  العمل  عن  العاطلني  كل  ( تظم  النشيطة  العاملة 
ففي الفصل األول من سنة  يوجدون في وضعية البحث عن العمل و املهاجرين كذلك)، 
و وصلت هذه األخيرة في  2007 كانت نسبة العاطلني %6.6 (69.900 شخص)، 
اسبانيا %8.4، حسب املعهد الوطني لإلحصائيات. أما حسب عالقة الساكنة بالنشاط 
(PRA) اخلاص باألوستات Eustat، فقد كانت نسبة العاطلني في نفس السنة 4.1.

األشخاص  عدد  على  االجمالي  (االنتاج  العامل  للفرد  بالنسبة  اإلنتاجية  تعد  زيادة، 
العاملني) أعلى من متوسط نظيرتها األوروبية (مؤشر 100) بقيمة وصلت الى 120 
في 2004، من بني أعلى املعدالت في أوروبا. أما على صعيد تكوين الساكنة الباسكية 
على  يتوفرون   50% (تقريبا  االسباني  املتوسط  من  أعلى  اليوم  فتعد  العمل  سن  في 
رغم ذلك تبقى النسبة قليلة مقاسة  مستوى ثانوي أو عالي مبقابل %30 في اسبانيا)، 

مع أوروبا حيث أن هذه النسبة تتجاوز 60%.
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املستشفى املدني في بيلباو

رغم  التصنيع  في  متخصصة  أوسكادي  الزلت 
تزايد النمو املستمر لقطاع اخلدمات في اإلقتصاد 

الباسكي.

 محطة اخلروج من امليترو في قلب املنطقة البنكية
في بيلباو

 بناية معمل الكر القدمي، الذي مت حتويله الى مركز
حديث للشركات. بيتوريا-غاستايس

إسبانيا    / الباسك  إقليم 
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إن نصف األشخاص العاطلني عن العمل، و بسبب انتهاء األجال احملددة ال يتقاضون أي نوع 
كذلك  ونشير   .INEM للتشغيل  الوطني  املكتب  مينحها  التي  العطالة  تعويضات  من 
الى أن غالء أثمان السكن جعله  صعب املنال لكثير من اموعات، حيث الزالت سياسات 

السكن االجتماعي (VPO) أو كراء الشقق االقتصادية قاصرة على حل هذه األزمة.

األوروبي،  املتوسط  من  أقل  العمومية  االجتماعية  النفقات  تبقى   ELA نقابة  حسب 
النفقات  وسياسة  املقاوالت  على  املفروضة  املتدنية  الضريبية  الواجبات  في  ذلك  ويفسر 
العمومية التي لم تتزايدت نسبتها بكثرة في السنوات األخيرة، و بنسبة قليلة النفقات 
الس  حسب  اإلجتماعي.  الضمان  أو  التعليم  الثقافة،  الصحة،  على  اإلجتماعية 
االقتصادي واالجتماعي بينما تخصص أوروبا ال 25 دولة نسبة %5.2 كمتوسط من 
ناجتها الداخلي اخلام  للتعليم و اسبانيا متوسط %4.3، فاملتوسط الباسكي اليتعدى 

.3.8%

حسب األوستات، في حني كان متوسط النفقة على احلماية اإلجتماعية في أوروبا (25 
 20% إسبانيا  متوسط  و  الداخلي  الناجت  من   27.6% يقارب   2004 سنة  في  دولة) 
بالنسبة  االجتماعية  احلماية  نفقة  وصلت   .18,9% هو  أوسكادي  في  املتوسط  كان 
املتوسط  من  وأقل   (2.858) اإلسباني  املتوسط  متعدية  أورو   3.479 الى  للفرد 

األوروبي (5.851 أورو للفرد).

5.2.3. البحث العلمي والتنمية 

تبدل أوسكادي مجهودات قيمة من ناحية تخصيص املوارد االقتصادية و البشرية من أجل 
دعم أنشطة البحث العلمي في ميدان التكنولوجيا و التنمية التكنولوجية.  

الى  وصل  مهما  ارتفاعا  للقطاع  اصصة  اإلجمالية  النفقات  عرفت   2005 سنة  في 
الناجت  من   1.48% لالحصائيات،  الوطني  املركز  حسب  يعادل  ما  أورو،  مليون   823.3
ورغم هذا  الداخلي اخلام الباسكي. هذه النسبة تتعدى املتوسط اإلسباني (1.13%)، 
يبقى الفارق مهما للوصول الى مستويات الدول األوربية (%1.83). هناك إصرار أن تصل 

هذه النسبة في سنة 2009، الى %2.2 من الناجت الداخلي اخلام.

حيث  من  الثالثة  املرتبة  حتتل  أوسكادي  الزالت  اسبانيا،  في  األخرى  اجلهات  مع  مقارنة 
من  فقط  متجاوزا  العلمية،  التنمية  و  العلمي  للبحث  يخصص  الذي  اهود  و  االهتمام 
االجمالي  الداخلي  ناجتها  من   1.82% بنسبة  مدريد  جهة  و   (1.67%) نابارّا  قبل 
لسنة 2005. متعددة هي التخصصات التي تقوم بها الواحات التكنولوجية الرئيسية 
الطب،  املواصالت،  اجلوية،  املالحة  بينها  من  مينيانو)  ميرامون،  (زاموديو،  إقليم  كل  في 

البيوتيكنولوجيا، البيئة و االلكترونيك.)

أصبح مؤشر تشغيل النساء يتساوى مع الرجال، 
ولكن ينقص قطع مسار طويل من أجل أن تتمكن 
بنفس  في  شغل  مناصب  الى  الولوج  من  النساء 

شروط األجر و التحفيز املهني.

يعتبر البحث العلمي، التنمية و التجديد حجز الزاوية لتطوير الشركة الباسكية في العقود املقبلة.

مركب املركز التكنولوجي غايكير في ساموديو (بيسكايا)
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إبارّالدي  

حالتها جد مختلفة.

عرف النصف الثاني من القرن 19 بداية ازدهار السياحة بفضل انشاء شبكة القطارات 
و كذلك املواقع التاريخية التي خلفتها االمبراطورية الثانية. ساهمت اإلقامة الصيفية 
بياريتز (Miarritze)، الى  مونتيخو في  أوخينيا دي  نابوليون الثالث وزوجته  بناها  التي 

حتويل الساحل الباسكي الى مركز املوضة العاملية و البنايات و اخلدمات اجلديدة.

ساحل  منطقة  باسثتناء  متوازن،  تنموي  و  اقتصادي  منودج  الى  إبارّالدي  يفتقر  حاليا 
لبورطانا. تقدر نسبة البطالة ب %13 مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة مع سنة 1990 

(%11.9) و تسجل أعلى نسبة بطالة في البوردي (13.9%).

و  نسمة.   262.311 مجموع  من  شخص   98.652 النشيطة  الساكنة  تشكل 
تتوزع اليد العاملة حسب القطاعات في إبارّالدي كما يلي: %6.3 في الفالحة و الصيد 
 30% فقدت   2000 و   1979 بني  بحيث  األخيرة  السنوات  في  كبير  انخفاض  (مع 
الغدائية،  الصناعة (الصناعة  %14.8 في  الفالحي)؛  القطاع  الشغل في  مناصب  من 
املالحة اجلوية، صناعة األحذية، الكهرباء، اإللكترونيك و األنشطة املالحية...) و مبجموع 
19.095 منصب شغل تتوزع كالتالي، %6.6 في قطاع البناء ويعتبر قطاعا مهما، 
و خاصة، اخلدمات التي تستأثر ب %72.2 (خاصة السياحة، التجارة و الفندقة....) و 

التي الزالت حتافظ على نهج مستدام.

5.3. اقتصادات نابارّا وإبارّالدي
نابارّا

ميثل الناجت الداخلي اخلام لنابارّا %1.7 من الناجت الداخلي اخلام االسباني.

الفالحي  اال  في  العمالة  الزالت  و70.   50 في  خاصة  مهمة  تغيرات  نابارّا  عرفت 
تتناقص لصالح قطاع اخلدمات، ولكن بدرجة أقل عن املتوسط اإلسباني، يشكل القطاع 

الصناعي الدعامة األساسية في االقتصاد في نابارّا.

رغم أن ثقل القطاع األول من ناحية التشغيل الزال بسيطا (اقل من%6) تولي املنطقة 
املنطقة،  اسم  حتمل  التي  و  الكروم  كزراعة  الفالحية  األنشطة  لبعض  مميزا  اهتماما 
وكذلك بعض املنتوجات السقوية (الفلفل، اخلنجل، البطاطس، اخلضروات و الفواكه...) 
التي تهتم باالضافة بصناعتها الغدائية. كما يصاحبها في األهمية إنتاج احلبوب، الذرة 

والكرنب في السهول و األنشطة الغابوية في املرتفعات الشمالية املنتجة للخشب.

فوق  نقط   10- اجلهوية  اخلامة  املضافة  القيمة  من   29.1% الصناعي  القطاع  ميثل 
املتوسط اإلسباني- فلقد حتحق اإلختصاص في انتاج وسائل النقل، التعدين و التحويل 

املعدني والصناعة الغدائية.

وتشكل هذه القطاعات الثالثة %50 من املعروضات الصناعية في املنطقة. وتليها بعد 
ذلك صناعة األالت، الورق و الفنون اخلطية. كذلك يفوق متوسط النمو االقتصادي في نبارة 

نظيره االسباني و نسبة مؤشر إنفاقه على البحث العلمي أعلى منها في أوسكادي.

بالنسبة  اخلام  الداخلي  الناجت  كان   ،2006 سنة  في  لإلحصائيات  الوطني  املركز  حسب 
للفرد هو 27.861 أورو، حتتل به نابارّا املرتبة الثالثة بعد مدريد و أوسكادي. أما معدل 
في  مؤشر100  على  الشرائية)  (القوة   2006 سنة  في  للفرد  اخلام  الداخلي  الناجت 

إسبانيا، فكان %125.8، يعني %25 فوق املتوسط.

أما مستوى البطالة فيقارب 5.3%.

التحويلية  صناعاته  و  الفالحي  القطاع  يشكل 
جزء مهم من عبقرية نابارّا. 

تعتبر السياحة القطاع األساسي في
إبرالدي  .إقتصاد 

املمر البحري في بيارتز (البوردي)

املصدر: هايزييا و معهد االحصاءات في نابارّا

الفالحة الطاقة الصناعة البناء اخلدمات  الضرائب على
السلع

2,7% 1,8% 23,4 10,2 50,9% 11%

تطور تركيبة اليد العاملة حسب القطاعات في نابارّا

الناجت الداخلي اخلام بقيمة السوق في نابارّا في 2006.

INE :املصدر
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الفالحة الصناعة و البناء اخلدمات
56% 20% 23% 1940

18% 45% 37% 1975

5,4% 34,2% 60,4% 2006





مشط الرياح إلدواردو تشييدا
دونوستيا – سان سيباستيان

الثقافة، مجموع  هي  احلالية  الباسكية   الثقافة 
املوروثة، املكتسبة، و املنتجة

(إستعراض الرقصات في بيدارت (البوردي

   الـجـزء
 الـثـانـــــــــــــــي

 الـثـقـافــــــــــــــــة



دير يوسو في الريوخا.
يحتفظ فيه باألناجيل األولى املكتوبة سواء 

باألوسكيرا أو القشتالية.

إن التعايش بني األوسكيرا و القشتالية يتحدد 
كحالة تسمى ديغلوسيا diglossia ، من خالل 

هيمنة لغة سائدةعلى أخرى، وفي هذه احلالة 
تغلب القشتالية.

6.1 اللغة الباسكية كلغة محلية

األوسكيرا هي لغة قدمية تصنف في خانة اللغات ما قبل هندأوروبية حيث يرجع تاريخها 
إلى  األوسكيرا  فيه  تتواجد  الذي  اجلغرافي  املكان  تعرض  القرون  عبر  السنني.  آالف  إلى 
أماكن  تقطن  كانت  الباسكية  األقلية  والوسطى  القدمية  العصور  ففي  عدة.  تغيرات 
جغرافية واسعة ( جزء من أكتانيا و بيرونيوس أراغون و أطراف من ريوخا و بورغوس) و هو 

ما يعرف ببالد الباسك.

وضوحا.  األكثر  الثقافية  هويتهم  ورمز  للباسكيني  خاص  إرث  و  لغة  هي  الباسكية 
بها  اإلحتفاظ  مت  وقد  املؤرخني.  بال  يشغل  الزال  الزمن  مدار  على  الباسكية  استمرارية 
في حضن العائالت وعلى مدى األجيال أما اآلن فقد عرفت استعادة واسعة بتشجيع من 
جماعات كبيرة لها حسن نية. لقد شهدت محاصرات في العديد من املراحل وعرفت دائما 
تعامال غير متكافئ. لقد كانت اللغة ـ األجنبية - غير الباسكية دائما اللغة الوحيدة و 
الرسمية في النظام التعليمي. حاليا هناك تطور هام للباسكية عبر النظام التعليمي. 
و التعليم العمومي ببالد الباسك يتم في أغلبيته باللغة الباسكية ( املدرسة العمومية 
الباسكية) وأكثر من هذا هناك إكاستوالت و هي مراكز خاصة للتعليم بالباسكية وهي 
مسيرة من طرف اآلباء ويرجع أصلها إلى املوجات التعليمية الشعبية التي انبثقت خالل 

النظام الديكتاتوري لفرانكو الذي كان يضطهد استعمال الباسكية.

على أي، فاستعمال الباسكية لم يتم تطبيعه بعد في وقت جندها تتعايش فيه مع لغات 
أخرى ال حتتاج لتدعيم خاص . و لهذا فتعامل األشخاص ثنائي اللغة مع األشخاص وحيدي 
اللغة يكون عادة بإردارا مما يجعل إستعمال الباسكية على املستوى اإلجتماعي ضعيفا. 
ما  وعادة   DIGLOSIA إسم  عليها  ويطلق  اللسانيني  لدى  معروفة  جد  الظاهرة  هذه 

تلعب دورا مهما في صالح اللغة املسيطرة و التي متثل لغة األغلبية إي إردارا.

ولهذا توجد بشكل عام قابلية لتطبيق سياسة تعويضية ” امليز اإليجابي“ في ميادين 
مختلفة ( وثائق، عناوين، مؤسسات، تدعيم...) وكذلك يتم مراعاة التيقن، على األقل، 
من حق الباسكيني في استقبالهم باللغة اخلاصة بالبالد في أماكن اإلرشادات العمومية 

( اإلدارات، اخلدمات العمومية، وكذلك في األماكن اخلاصة بشكل تدريجي).

كل عمالة ببالد الباسك تقوم باإلحتفال كل سنة ” بيوم اإلوسكيرا“ وذلك باملشي في 
الهواء الطلق ومبشاركة كبيرة للجمهور. ما يتم جمعه خالل هذا اليوم من املساعدات 
وذلك  مختلفة  أسماء  احلفل  هذا  على  ويطلق  املدارس.  إحدى  لتدعيم  يستغل  املالية 
 Kilometroak, Ibilaldia, Herri Urrats, Araba مثل  املنطقة  حسب 
Euskaraz, Nafarroa Oinez و هكذا يتم اإلحتفال كل سنة بحفلة املدرسة 
العمومية الباسكية باملراكز التربوية العمومية ببالد الباسك بهدف املطالبة « مبدرسة 
دمِجة وتشرك اجلميع «. باإلضافة إلى هذا  عمومية باسكية متميزة وأوسكلدونية و مُ
تقام كل سنتني حفلة « كورّيكا» وهي عبارة عن مشي بدون راحة طول النهار و الليل 
الباسك.  لبالد  اجلغرافية  املنطقة  أنحاء  بكل  بالتجول  املشاركني   جمهور  فيها  ويقوم 
وتنظم من طرف  AEKوهي منسقة تعليم الباسكية للكبار .وهي عبارة عن مسابقة 
يتناوب فيها املتسابق اصص لكل كيلومتر بحمل شهادة و بها رسالة لتدعيم 

اإليوسكيرا و يسلمها للمتسابق التالي و هكذا. 

6. الثقافة الباسكية 
على  الباسكية  الثقافة  من  يفهم  للثقافة3  الباسكي  اطط  في  إليه  مشار  هو  كما 
أنها خالصة ثالثة عناصر. أولها وهو األهم، فهي الثقافة املوروثة من طرف الباسكيني. 
ثانيا، الثقافات املكتسبة و املطورة ذاتيا. وثالثا فهي ثقافة اتمع املدني احلالي بأجمعه. 
املؤسسات والفن و تطور مناذج احلياة  من العنصر األول ينبثق التاريخ و اللغة  و الرموز و 
إلخ ومن الثاني الغنى الثقافي ولغات أخرى. أما العنصر الثالث فتنبثق منه التعددية و 

اإلمتزاج و التأقلم مع التغيرات التي حتدث في العالم وفي البالد.

الثقافة الباسكية هي ثقافة ذات ميزة خاصة بالرغم من أنها تأثرت ألسباب تاريخية 
وسياسية بثقافتني قويتني وهما اإلسبانية و الفرنسية .بالرغم من أن الوضع قد حتسن 
نسبيا، إال أنه لم تندثر بعد األخطار التي تهدد استمرارية األوسكيرا (اللغة الباسكية ). 
أكثر من هذا فإن  الباسكيني وذلك حسب مكان إقامتهم  يتكلمون اللغة اإلسبانية أو 
الفرنسية وليس كلهم يتكلم الباسكية. بينما جند كل الباسكيني يتكلمون إردارا (أي 
القشتالية أو الفرنسية) ولكن فقط األوسكالدونيني ( الناطقني باألوسكيرا) هم فقط 
فإنه  أخرى  أو  لغة  حتدث  في  اإلختالف  وحسب  اللغة.  وحيدي  فهم  والباقي  اللغة  ثنائي 
توجد ثقافة باسكية باألوسكيرا ( ثقافة أوسكالدونية ) وأخرى باسكية باإلردارا . كما 
الثقافة  تشكل  جميعا  وكلها  اللغة.  على  مبنية  غير  وهي  أخرى  باسكية  ثقافة  توجد 

الباسكية ( ثقافة بالد الباسك). 

في ظل هذا التنوع في الثقافة املعاشة على املستوى اإلجتماعي و بالرغم من وجود تقارب 
وطريقة  الباسكية  الهوية  مفهوم  حول  أنفسهم  الباسكيني  بني  عام  إتفاق  هناك  ليس 
التعامل معها على املستوى العمومي. العالقة الكبيرة بني اللغة الباسكية و الثقافة 
الباسكية يجعل من مستقبل هذه األخيرة يعتمد كثيرا على الباسكية من جهة وعلى 

التطور العام للثقافة بكل أشكالها ( اإلبداع، اإلنتاج و النشر).

الفاعلني الثقافة،  في  الفاعلني  بني  عليه  التوافق  مت  الثقافية،  للتنمية  استراتيجي  مخطط           وهو 
.االجتماعيني واإلدارات العمومية

3
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(Euskaltzaindia) 6.1.3 أكادميية اللغة الباسكية

األكادميية  مبثابة  وهي   1919 سنة  الباسكية  الدراسات  جلنة  من  كمبادرة  ولدت  وقد 
امللكية للغة الباسكية. وقد أسست للمحافظة على اإلوسكيرا و تقوم باإلشراف على 
البحوث و حتتضن اللغة اجتماعيا و تؤسس قواعدها. لها اعتراف رسمي واجتماعي من 
قبل املؤسسات والدولة و إقليم نابارّى. ويرجع الفضل لهذه املؤسسة في توحيد و عصرنة 

اللغة الباسكية و باألخص انطالقا من سنة 1968. 

يرجع الفضل في استمرارية اللغة الباسكية إلى أجيال من الباحثني املتخصصني في 
هذه اللغة ،نذكر من بينهم كولدو ميتسلينا و لويس بياسانتي و خوسي لويس ألباريث 

ارديغي»..إلخ والذين ساعدوا في وضع أسس اللغة و نشرها.  إمبارَثا « تسيّ

نظريات حول أصل اإليوسكيرا (الباسكية)  6.1.1

ال زالت اللغة الباسكية لغزا يحيراللسانيني و املؤرخني حيث جتهل أصولها وليست لديها أي 
عالقة تذكر باللغات احلية وال باللغات األخرى عبر التاريخ. ولم يتم التأكد بعد من النظرية  التي 

تربطها باللغات املتوسطية قبل هند أوربية أو اإليبرية أو باللغات اإلفريقية أو القوقازية.  

أول الوثائق املكتوبة بالباسكية وجدت بالنصب التذكارية باملقابر الباسكية – وباملناطق 
البيرنايكة في عهد الرومان في القرن األول. أما اجلمل املصرفة األكثر قدما حلد الساعة 
ال  دي  ميان  سان  (دير  العاشر  القرن  إلى  وتعود  إملينسس  غلوسس  بوثيقة  املوجودة  هي 

كوغويا بريوخا).

أرغم  الذي  الشيء  منها،  مشتقة  لهجة   24 و  محلية  لهجات   8 لها  اإلوسكيرا  و 
من  ابتداء  املوحدة)  –(الباسكية  بتوا  اإلوسكيرا  مبادئ  ووضع  توحيدها  على  اتصني 
سنة 1968. وهذه كانت بداية إحياء اللغة الباسكية مما ساهم في جعلها حاضرة في 

النظام التعليمي و في مستويات اجتماعية وسياسية عدة ببالد الباسك.

6.1.2 اإلوسكيرا و طريقها إلى لغة رسمية 

لألسف عكس ما يجب أن يكون عليه وضع اإليوسكيرا فإنها لم تكن لغة رسمية 
للمؤسسات الباسكية عبر التاريخ حتى عقود أخيرة ،مما أعاق بشكل كبير تطورها و 
استعمالها و باألحرى ظهور ثقافة كتابية باإلوسكيرا .درجة رسمية اللغة الباسكية 

غير متكافئ مع اللغات األخرى:
إلى  جنبا  رسمية  لغة  اإلوسكيرا  البلد،  لغة  أنها  إلى  باإلضافة  الباسك،  •بإقليم 

القشتالية؛ اللغة الرسمية بباقي األقاليم اإلسبانية. 

•بإقليم نابارّا األوسكيرا لغة رسمية جنبا إلى القشتالية ولكن فقط في النصف 
تقسيم  يعني  مما   .1986 لسنة  اإلوسكيرا  قانون  حسب  اإلقليم  من  الشمالي 
اإلقليم إلى جهة غير باسكية و أخرى مزدوجة وهذا ما فرض تعامال مختلفا، حسب 

اجلهة،  على املستوى العمومي. 

•ببالد الباسك - باجلزء اخلاضع لفرنسا- فقط اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية 
بينما اإلوسكيرا لها صفة “ لغة محلية ” وال تتمتع مبساعدات عمومية مهمة.

مقر أوسكالتصاينديا. بيلباو

خريطة لهجات األوسكيرا التي أجنزهالويس لوسيان بونابرت في منتصف 
القرن التاسع عشر. 

وقد أشار بونابرت الى ثمانية أصناف من لغة : 
بيسكاينو، غيبوثكوانو، باخونابارو في إبرالدي (املنطقة الشمالية)، 
ألطونابارو في هيغوالدي (املنطقة اجلنوبية)، الباخونابارو الشرقي، 

الباخونابارو الغربي، البورطانو و سوليتينو.
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 متعددة هي احلفالت و التضاهرات التي تنظم
لدعم األوسكيرا

 يباللدي 07 (حفالت مدارس الباسكية
  (إيكاسطوالس في بيسكايا

وضعية فيه  تعرض  الباسكية  احلكومة   رواق 
األوسكيرا في معرض إكسبولينوا. برلني

في  يتواجد  اآلن  الباسكية،  الناطقني  من  نسبة  أكبر  يضم  كان  الذي  إبرّالدي  مبنطقة 
وضعية حرجة من حيث استمرارية اللغة. في نهاية القرن XIX كان عدد السكان الذين 
هذه النسبة انخفضت بشكل كبير إلى حدود 24,7  يتكلمون الباسكية يناهز 65 %، 
% لينحصر هؤالء في منطقة صوبيروا و بهينفاروا. مؤخرا ابتدأت عملية التحسيس و 

باألخص بني الشباب.  

ضمنهم  الباسكية (من  اللغة  700.000 شخص  حوالي  يتحدث  العالم  أرجاء  بكل 
املهاجرين من أصول باسكية بأمريكا). يضاف إلى هذا العدد 00 300 شخص (من 
يفهم الباسكية وال يتحدثها بشكل طليق) ليصل العدد اإلجمالي  إلى مليون شخص 

تقريبا. 

في جهة أوسكادي  6.2.2

نشر قسم الثقافة باحلكومة الباسكية خريطة سوسيولسانية سنة 2005 وتتطرق 
فقط إلقليم الباسك ولكن تشمل األشخاص بني 4 و 16 سنة. حسب الدراسة التي 
تقريبا  – ميثل  الباسكية  صحيح  بشكل  يتكلم  - من  اللغة  مزدوجي  صنف  فإن  تقدم، 
الباسكية  يفهم  أو  يتكلم  ال  – من  ميثلون  واحدة  لغة  يتكلم  ومن   (%  32,2) الثلث 
– ميثل تقريبا نصف الساكنة (49,6 %) والباقي وميثلون (18,2 %) وهم مزدوجي 
اللغة – صنف الذين يفهمون الباسكية و لكن اليتكلمونها. وبهذا تصل نسبة من لهم 

دراية باللغة الباسكية بشكل كلي أو نسبي إلى 50,4 %. 

من لهم ازدواجية في اللغة كانوا ميثلون خمس الساكنة سنة 1981 ثم أصبحوا ميثلون 
 200 000 الى  اللغة  مزدوجي  عدد  إرتفع  سنة   20 ظرف  في   .2001 سنة  ثلثها 
وهم  احلواضر  من  ينحدرون  اللغة  في  ازدواجية  لهم  من  الشباب.  من  أغلبهم  شخص 
شباب ولكن الفضاء العائلي و اإلجتماعي الذي ينتمون إليه  ليس باسكيا (ال يتكلمون 
و  الثالث  الكبرى  املدن  بضواحي  يسكن  اللغة  في  ازدواجية  لهم  من  أغلب  الباسكية). 
البلديات الكبرى، إضافة إلى هذا فالسكان الذين لغتهم األم هي الباسكية ميثلون األقلية 

بها مما يعني أن الباسكية غير متداولة بشكل مستمر.  

و  بألبة  النصف  من  أقل  مأوية  نسبة  ميثلون  اللغة  ازدواجية  لهم  ممن  األقاليم،   حسب 
بيسكايا بنسبة 16 و 24,8 % على التوالي. عدد الذين لهم إزدواجية في اللغة - لكن 
يفهمون فقط الباسكية – متساوي في كال اإلقليمني. بينما التوزيع في غيبوثكوا جد 
مختلف حيث ميثل صنف الذين لهم ازدواجية اللغة أكثر من نصف الساكنة.  البلديات 
التي ميثل فيها املتكلمون بالباسكية أكثر من 65 %  توجد باملناطق التي تعتمد على 

الصيد أو في وسط غيبوثكوا و بيسكايا. 

إستعمال الباسكية على املستوى اإلجتماعي ومرونة استعمالها لهما دور مهم 
في استمراريتها .لم ترقى بعد اللغة الباسكية إلى هذا املستوى كلغة االستعمال 
اليومي بالرغم من اجلهود املبذولة منذ السبعينات من طرف اجلميع على املستوى البشري 
على  اإلتصال  لغة  جلعلها  إعالميا  تدعيما  يتطلب  الذي  األمر  اإلقتصادي.  و  التربوي  و 

املستوى العمومي و مستوى اخلدمات و العمل.

من يتكلم الباسكية؟  .6.2

اللغة  مزدوجي  صنف  بني  التمييز  ميكن  الساكنة،  لدى  اللغة  في  التحكم  درجة  ملعرفة 
وهم أوالئك الذين يتكلمون بشكل جيد الباسكية و صنف آخر وهم كذلك مزدوجي اللغة 

ولكن فقط يفهمونها بشكل جيد وأخيرا و حيدي اللغة وهم من ال يتكلمونها. 

6.2.1. وضعية اللغة الباسكية

من إيجابيات آخر استطالع للرأي أجري من قبل قسم الثقافة باحلكومة الباسكية سنة 
2005، أنه  يتضمن معطيات من كل أنحاء بالد الباسك ومن سلبياته أنه أجري فقط 
تنحصر  الذين  األشخاص  يتضمن  ال  و  سنة.   16 سنهم  جتاوز  الذين  األشخاص  على 
ويرجع  اللغة  مزدوجي  من  مأوية  نسبة  أعلى  توجد  حيث  سنة   16 و   4 مابني  سنهم 

الفضل في ذلك إلى النظام التعليمي.

في الوقت الذي شهدت فيه الباسكية في إقليم الباسك تطورا ملموسا من حيث العدد 
خالل السنوات األخيرة، هذا التطور كان محدودا في منطقة نابارّا بالرغم من التقدم امللحوظ 
في ميدان التدريس. كما أن إعطاء األهمية لهذه اللغة يتزايد يوما بعد يوم و كنتيجة لهذا 
يالحظ ارتفاع عدد التالميذ الذين يتمدرسون بهذه اللغة. كل هذا رغم الدعم العمومي 

احملدود من قبل حكومات اإلحتاد القومي بنابارّا (UPN) لتطوير اإلوسكيرا. 

املصدر: نيابة السياسة اللسانية للحكومة الباسكية سنة 2005

إتقان اللغة من قبل األشخاص الذين يتجاوزون سن 16 سنة ببالد الباسك و إقليم 
الباسك في سنوات مابني 1991 و 2001.
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اإلرتفاع  و 
اإلنخفاض

خالل العقد

2001 1991

عدد األشخاص   النسبة 
  املأوية

عدد األشخاص   النسبة 
  املأوية

2.497.016 100 2.371.078 100
بالد الباسك

عدد السكان- أكثر 
من 16 سنة

+3 633.934 25,4 528.520 22,3 ازدواجية في اللغة

+2,9 263.498 10,6 182.736 7,7 إزدواجية في فهم 
اللغة فقط

-6 1.599.584 64 1.659.822 70 وحيدي اللغة

1.806.690 100 1.741.470 100
إقليم الباسك

عدد السكان- أكثر 
من 16 سنة

+5,4 530.946 29,4 419.221 24,0 ازدواجية في اللغة

+2,9 206.133 11,4 148.717 8,5 إزدواجية في فهم 
اللغة فقط

-8,2 1.069.611 59,2 1.173.532 67,4 وحيدي اللغة



6.2.3. صعوبات تاريخية

ونذكر  جيد  بشكل  تنتشر  أن  من  منعتها  صعوبات  الباسكية  اللغة  عانت  تاريخيا، 
فيما يلي عاملني أساسيني: من جانب الطريقة التي تطورت بها الدولتني اإلسبانية و 
الفرنسية وقراراتهما إلستعمال فقط القشتالية بكل أنحاء الوطن من جانب إسبانيا و 
الفرنسية على مستوى فرنسا. ومن جانب آخر العدد الهائل من املهاجرين الذين وصلوا 
إلى بالد الباسك في القرنني األخيرين واستعمالهم للغة املسيطرة في كال الدولتني. 

أما حاليا فاملهاجرون من أصول أمريكا الالتينية مرجحون إلستعمال اللغة القشتالية و باقي 
املهاجرين كذلك لهم ميول مماثل وهو شيء منطقي. اتمع املدني بكل أطرافه يرى دائما أنه 
من اإليجابي أن تكون ألجيال املهاجرين إتصال بالباسكية حتى ينتج عنه اإلندماج و التبادل ما 
بني الثقافات مع كل أطراف اتمع.  إدماج األشخاص القادمني من دول أجنبية وأغلبهم شباب 
يحتم إتخاذ مبادرات جديدة لإلحتكاك باللغة الباسكية. فيما يخص اال اللغوي كل اآلمال 
مبنية على املهاجرين الشباب و األجيال القادمة. في املاضي ليس فقط كل أبناء املهاجرين 
أصبحوا يحسون كباسكيني، وإمنا كذلك أغلبهم أخذ يتعلم الباسكية كباقي أبناء املنطقة.

تسهيل عملية اإلندماج حتتاج إلى سياسات حية و تقدمية والتي تتطرق إلى املشاكل 
املعزولة  التجمعات  ظهور  تفادي  يجب  كما  وثقافية.  إجتماعية  صبغة  ذات  احلقيقية 
والدفاع عن اإلختالط بني األجناس. األمر الذي يتطلب تدعيم الثقافة الباسكية ولكن 
عن  اإلندماج  بشرط  األصلية  ثقافتهم  واحترام  املهاجرين  حقوق  حماية  كذلك  يجب 

طريق امتالك نظرة صداقة حول الثقافة الباسكية وليس الذوبان فيها.

لتعليم مختلفة  أنظمة  على  األوسكيرا   تتوفر 
.األطفال والكبار

األعلى: إيكاسطوال في إيتشاالر. نابارا
لتعليم  مخصصة  لقاعة  صورة  األسفل: 
الباسكية  مدرسة  في  للكبار  األوسكيرا 

أوسكالتيغي»بيلباو زاهارا» (بيلباو)

العالقات اإلجتماعية:  ااالت  كل  في  األوسكيرا  إستعمال  تشجيع  أجل  من  احلمالت  من  مجموعة   توجد 
...،الشخصية، اإلقتصادية، التجارية، املقاوالتية، املهنية

بني 20 و 40%

40-65%

>65%

باراكالدوبيلباو

مونغيا

جوديو

بيتوريا-غاستايس

 لغوارديا

دورانغو

أيبار زاراوتز  دونوتيا-سان
سيباستيان

بيرميو

أراستي بياساين

طولوسا

اجلهات  حسب  بالباسكية  الناطقني  للسكان  املأوية  النسب  تبني  خريطة 
بإقليم الباسك 
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مناذج لسانية في التعليم   .6.3
توجد بجهة إقليم الباسك ثالثة مناذج من التعليم: أ (A)  و  ب (B )  ود (D). بالنموذج 
D يكون التعليم بالباسكية وتبقى اللغة القشتالية كمادة فقط. والنموذج « ب « أي 
التدريس  القشتالية كلغة  النموذج « أ « تستعمل  ازدواجية اللغة، في  الذي يستعمل 
وتبقى الباسكية كمادة فقط. في السنة الدراسية 2006/2007 توزع عدد التالميذ 
« و  « ب  النموذج  في   72.567 « أ»،  بالنموذج   91.856 التالي:  الشكل  على 
170.529 في النموذج «د». وقد جتاوز النموذج «د» النماذج األخرى في فئة احلضانة، 

اإلبتدائي و الثانوي. و هذا لم يشمل الباكالوريا و التكوين املهني. 

وفي نفس السنة الدراسية، توجه %16.8 من مستوى احلضانة واإلبتدائي الى النموذج 
بينما قاربت طلبات التسجيل في النموذج «أ» 8%. «د»، 

التسجيل بالنموذجني « ب « و « د « باملدارس يزداد يوما بعد يوم. النموذج « د « ميكن 
التالميذ من اكتساب مستوى لغوي جيد بالباسكية ويتماشى مع اجلهود املبذولة على 
نفس  في  القومية.  اللغة  إلسترجاع  الباسك  بإقليم  اإلقتصادي  و  اإلجتماعي  املستوى 
الوقت يعتبر التمكن من اللغة الباسكية عامال مهما للبحث عن فرص الشغل و الترقي 

اإلجتماعي. 

 » التعليميني  بالنموذجني  املتمدرسني  عدد  تغيير في  هناك  كان  األخيرين  العقدين  خالل 
د « و « أ « فهذا األخير عرف تراجعا من نسبة 78 % في السنة الدراسية -1983
النموذج  أما   .2006-2007 الدراسية  السنة  أثناء   % 27.2 نسبة  إلى   1984
التعليمي « ب» فانتقل من 8,1 % إلى 21.5 % و النموذج « د « أنتقل من نسبة 
14,2 % إلى 50.6 %. في السنوات األخيرة عرف النموذج « د « ارتفاعا ملحوظا 

بينما النموذج « ب « عرف نوعا من التوازن.  

 (euskaltegis أوسكالتيغي) وأخيرا ، في مدارس محو األمية للكبار في األوسكيرا
كانت هناك 47.226 تسجيل بالنسبة للسنة الدراسية 2005-2004. ويتعلق 

األمر بأشخاص  لم تتسنى لهم الفرصة لدراسة األوسكيرا في نظامهم الدراسي 
آنذاك، أو يحتاجون الى تعزيز مؤهالتهم اللغوية من أجل إستطاعة ولوج مناصب الشغل 

التي تتطلب ذلك، أو  ببساطة يريدون حتسني معارفهم.

صورة لنفاروا أونيث، يوم اإلكاسطوال نابارا

التطور بالنسب لنماذج التعليم -1983 2003
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ربط  حاول  السبعينات  عقد  في  الفن.  عن  كليا  اإلعتزال  الفنان  قرر  املوالي  العقد  في 
لقيادة  الباسكية  بالثقافة  إلتزامه  دفعه  وقد  الباسكي.  الشعبي  بالالشعور  املعاصرة 
عدة حركات و أنشطة للدفاع عنها. وفي هذا السياق برزت فرق املدرسة الباسكية حيث 
كانت تنظم عروضا للتعريف بالفن وفي نفس الوقت كان لها دور ريادي في اال السياسي 

والنقد ضد نظام فرانكو. 

إنتاج أوتيثا يجمع بني األنصاب التذكارية (نصب تذكاري للسجني السياسي الغريب) و 
األشكال الهندسية و الصناديق الفارغة والبناء (صندوق فارغ) و سلسلة لقطع صغيرة 

من الطباشير و احلديد و هي على شكل أعمال فنية في حد ذاتها. 

عامليا  شهرة  األكثر  الباسكي  الفنان  هو   (1924-2002 (دنوستيا،  تشييدا  إدواردو 
عبر التاريخ.  ميكن أن جند في أعمال هذا الفنان توازنا بني ما هو مادي وماهو روحي حيث 
إلى  إضافة  اإلسمنت  و  الغرانيت  و  الفوالذ  و  احلديد  و  كالتربة  مختلفة  موادا  يستعمل 
آنذاك  وحاز  فينيسيا  مدينة  في  بعرض  قام   1958 سنة  في  إضافي.  كعنصر  الضوء 
على اجلائزة الدولية الكبرى في النحت. سنتني بعد ذلك حصل على جائزة كاندينسكي 
و في سنة 1964 قام بعرض في رواق مايخت بباريس و في نفس السنة متثاله مشط 
بعد  سنة  بباريس.  املتحدة  األمم  بناية  أمام  وضع   (Peine del Viento IV) الريح 
ذلك متثاله حول الفراغ V (Alrededor de vacío V) وضع بداخل البنك العاملي 

بواشنطن دي سي.

ميكن مالحظة امتزاج الفن و اال العمومي بصخور دنوستيا مبكان تواجد أمشاط  الريح و 
املتكونة من ثالثة قطع فوالذية. الفنان نفسه يصف هذا العمل بكونه مفتوح للطبيعة 
ألنه يسمح لألمواج و الريح باملرور عبره تاركة أصواتا ومحدثة تغييرا ملحوظا على حالة 

املعدن األصلي.  

في سبتمبر لسنة 2000 استطاع تشييد املتحف تشييدا لِكو بالهواء الطلق بإرناني 
تعبيرا عن مسيرته الفنية. 

ميكن القول أن خورخي أوتييثا و إدواردو تشييدا كانا من الفنانني الذين كان لهم تأثير على 
الفنانني الذين عاصروهم باإلضافة إلى فنانني دولني آخرين و الذين لهم سمعة كبيرة مثل 
نسطور باستيرّيتسيا (1924) بأشكاله العجيبة و ريكاردو أوغارتي و الذي يستعمل 
نديبورو مبفهومه للطبيعة و بيثينتي الرّّيا بتماثيله  احلديد كشكل من التعبير و رمييخيو مِ
احلية واملتحركة. و رامون كرِّيا بأعماله ذات امليول إلى عدم التشبث بالرسميات وأغوستني 
إبرّوال الذي انسحب من فريق إميني بأعماله التي تتصف بامليول إلى املدن و أنسنة الطبيعة 

باإلضافة إلى الشاب الثائر والغريب آندريس ناغيل.

النحت املعاصر ببالد الباسك يتجه عبر طرق مختلفة لتسلق قمة الشهرة عبر املؤسسني 
لهذا اإلجتاه. حاليا إلى جانب فن النحت يوجد ميول شاسع لإلهتمام بالبنايات باإلضافة 
على  تشتغل  إغليسياس  فكرستينا  األخرى.  الفنون  مختلف  مع  الفن  هذا  تعايش  إلى 
األصوات مبالمح هندسية. و تشومني باديوال يشتغل بجميع الوسائل املعبرة و البنايات و 
إستير فرّير تشتغل انطالقا من النحت الذي ينتج األصوات متبعة حركة الفريق الباريسي 
(ZAJ)... وباإلضافة الى هؤالء جتدر اإلشارة الى برودينسو إيرازابال، كولدوبيكة خاوريغي، 

بيو إرازو، خافيير بيريز أو النباريني خوسي رامون أندا أو أنخيل غرانسا. 

7. الـفـنـون
وفنون  األدب  و  املرئية  الفنون  كبيرة:  كالسيكية  مجموعات  إلى  الفنون  تقسيم  ميكن 
كنقطة  ـ  اليدوية  الصناعة  إليها  يضاف  كما  املوسيقية.  والفنون  الصورة  ـ  املشاهد 
سوف  الرقمية.  و  البصرية  السمعية  وثقافة  ـ  الشعبية  الثقافة  و  الفن  بني  انطالق 
الكوميك،  الغرافيزم،  التصوير،  التصميم،  الديكور،  (فنون  الفنون  لبعض  هنا  نتطرق  لن 

الصورة و الصوت اإللكترونيني...) 

7.1. الفنون املرئية
بالرغم من أن اإلبداع في حالة الرسم و النحت ابتدأ بشكل متأخر ـ بعد الهندسة بكثير 
ـ غير أن الفنون املرئية الباسكية في القرن العشرين ظهرت بشكل المع إلى الوجود على 

املستوى الدولي.

الباسكية  احلكومة  أسست  املرئية  الفنون  الشباب في  الفنانني  من  جديد  جيل  لتدعيم 
منذ سنة 1981 جائزة سنوية ثم بعد ذلك حتولت إلى جائزة كل سنتني أطلق عليها 

.“Premios Gure Artea” إسم فننا

7.1.1.  فن النحت

ولكن  النهضة  عصر  سبقوا  الذين  احلجر  على  النحت  و  النحت  ميدان  في  فنانون  هناك 
العصرية  الفنية  املنتجات  أول  أنخيل.  مليغيل  تلميذ  وهو  آنتشييطا؛  خوان  كان  أبرزهم 
(1868- دورّيو  فرانثسكو   .XX القرن  أوائل  و   XIX القرن  أواخر  إلى  تاريخها  يرجع 
متثال  مثل  واضح  ورمزي  عصري  ميول  ذات  أعماال  أبدع  و  لغاوغني  صديقا  كان   1940)

بِخو جغُ سيو مُ أرّيياغا املتواجد بجانب متحف الفنون اجلميلة ببيلباو. منِ

(1910-1875) كان له كذلك تأثير ملموس في التيار العصري وأثر ال ينكر على رودين

كان يجب اإلنتظار حتى عقد اخلمسينات من القرن املاضي لتظهر حركة ابداعية مهمة 
ذات صيت دولي. أما حاليا فال ميكن احلديث عن تاريخ النحت املعاصر العاملي دون اإلشارة 

إلى نحاتني باسكيني.

أثر   (2003 سنة  بدنوستيا  وتوفي   1908 سنة  بأوريو  (ولد  أوتيثا  خلورخي  كان  لقد 
فنانا  كان  قد  و   .XX القرن  من  الثاني  النصف  في  الباسكي  الفني  امليدان  في  عميق 
معاصرا ملتزما بالتجديد ولعب دورا فعاال في اتمع عن طريق أعماله الفنية وكتاباته. 

في نفس هذه احلقبة تلقى فيها اجلائزة الدولية الكبرى للملتقى IV والذي ينظم كل سنتني 
أرانثثو  السيدة  بكنيسة  تبشيريا  فنيا  عمال  بعرض 14  وقام  سنة (1957)  باولو  بساو 
ب(غيبوثكوا) ثم بعد ذلك قرر اعتزال اإلجتاه التعبيري و الصوري والتوجه نحو املذهب التجريدي. 

.(عروض إباروال في غابة أوما (بيسكايا

.داخل شييدا ليكو، مقر مؤسسة شييدا
(غيبوثكوا  (إيرنان 

البناية الفارغة. خورخي أوتيثا
دونوستيا-سان سيباستيان
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الـرسـم  .7.1.2

بالرغم من وجود بعض السوابق للرسم الباسكي و باخلصوص في بداية القرن العشرين 
األوربية  احلركات  في  مكثف  حضور  لهم  كان  الذين  و  الرسامني  من  جيل  ظهر  عندما 

اتلفة إال أنه يبقى متأخر الظهور/أتى متأخرا. 

باملذهب  تأثير  له  كان  أستوريا  أصول  من  وهو   (1857-1913) ريغويوس  دي  داريو 
التعبيري التصويري ونفس التأثير كان له في اإلجتاه اإلنطباعي التنقيطي.

اجلماعية  العروض  طريق  عن   (1910-1935) الباسكيني  الفنانني  جمعية  قامت 
بوضع حجر اساس ملستقبل الفن وظهورحركة جديدة ذات مستوى عال.  

ارد كان ينتمي إلى اإلجتاه اإلنطباعي املعتدل وكان معجبا بصديقه ديغاس إلى  أدولفو غييّّ
درجة انه كان أقرب إلى املذهب الرمزي. جزء هام من أعماله يصف مجتمع بلياو.

الفنان الذي كان أكثر سمعة عامليا هو إغناثيو صولُوَغا ( ولد بإيبار سنة 1870 و توفي 
سنة 1936 مبدريد) ولم يصنف إلى أي اجتاه فني في عصره ولكنه لعب دورا مهما بعد 
الرسم  في  اخلاصة  بصماته  ترك  حيث  بالتشاؤم  متيزت  التي  الرسم  في  الفنية  مرحلته 
أثناء القرن XIX ولدى اإلنطباعني إلى درجة أنه شكل اجتاها أكادمييا ذو صبغة تعبيرية و 

درامية.

بالدقة  باملكسيك سنة 1940) ومتيز  ببيلباو سنة 1879 وتوفي  أرتيتا ( ولد  أورِلْيو 
في الرسم وتشهد له في ذلك مجموعة من األعمال حول اتمع الباسكي في احلواضر و 
القرى. وقد تأثر بتيارات مختلفة (اإلجتاه اإلنطباعي و ما بعد اإلجتاه اإلنطباعي و الرمزي و 
الواقعي البطولي/ملحمي واإلجتماعي...) وأنشأ أسلوبا خاصا و واقعيا. و يتميز رسمه 
بالقوة و صارم و ألوانه متيل إلى املظلمة أما شخصياته فهي أقرب إلى التماثيل وال تظهر 
منها إال املالمح البارزة. بعد اندالع احلرب األهلية جلأ إلى املكسيك وتوفي هناك في حادثة 

سير حلافلة كهربائية. 

غوستابو دي مايستو ( ولد بألبة سنة 1887 وتوفي سنة 1947) وقد أسس بداي 
دي  أنطونيو  جذابة.  ألوان  و  رنانة  أشكال  و  قوية  رمزية  بسمة  اإلشكالي  الوصف  نهج 
غيصاال (1956-1889) وقد كانت رسومه مختلفة متاما -هندسية و مستقبلية- 
عن معاصريه. السريالي نيكوالس دي لِكوونا (1937-1913) كان يستعمل العديد 
من األشكال املعبرة حتمل حلوال خيالية ( تعابير هندسية و رسوم ولوحات لصور وصور غير 
حقيقية). من الرسامني اآلخرين ميكن ذكر فرانثسكو إتورّينو والذي عرف برسمه امليال إلى 
متجيد اجلسد و ريكاردو باروخا و خوان دي أرانوا و فرناندو دي أماريكا و كارلوس ساينث دي 

تيخادا و اإلخوان صوبأورّي و أرّوي.

اإلجتاه التصويري للفنانني ( خوسي ماريا أوثالي و ديونيسيو بالنكو و آخرين) الذين جتاوزوا 
محنة احلرب األهلية (1936-1939) قاد طريقه مناهضا لنظام فرانكو في الصمت 
في  أنه  إال  ُتيثا.  أ الفنان  له  ر  نظّ ملا  استجابة  باسكي  فني  اجتاه  خلق  محاولة  غاية  إلى 
جلب  والذي   (1972 سنة  إرونيا  ببمبلونة-   )  ” املعاصرة  الفنية  امللتقيات  نطاق“ 
ا و كاجي...إلخ) فقد اصطدمت مختلف التيارات مما أدى إلى  رّ النجوم العاملية مثل ( سِ

تعايشها. 

في تلك السنوات ميكن احلديث عن أسماء لفنانني مثل:

رافائيل رويث باليغدي ( ولد بدنوستيا سنة 1943 وتوفي بألْتِيا 1992) كان عضوا 
البوهيمي  التيار  موجة  عايش  األلوان.  استعمال  إلى  ميال  ورسام  غاوُورْ  مجموعة  في 
الباريسي في منتصف القرن وكان مياال إلى الفن التجريدي الذي له جمالية كبيرة. متيز 
خوسي لويس صوميتا ( ولد بأوسوربيل 1939)  بفن تطبعه اللوحات الكبيرة احلجم 

واستعمال اخليال واأللوان.

 (Equipo 57) 57 أغوسني إبارّوال ( ولد ببيلباو سنة 1930) شارك في مجموعة
عقد  وفي  النحت  و  الرسم  احترف   (Estampa japonesa  ) الياباني  املشهد  و 
الثمانينات  اإلجتماعية. وفي عقد  الثورة  لوحات فنية متثل  اجلدران  عكس في  الستينات 
الغابة  مثل  لوحات  أبدع  أن  النتيجة  وكانت  احمليط  و  اتمع  بني  العالقة  حول  بحثه  بدأ 

املرسومة بأُوما.

جيل الثالثينات و األربعينات عرف فنانني مرموقني على جميع األصعدة وفي جميع اإلجتاهات 
و  سينمائي  كذلك  وهو  سيستياغا  أنطونيو  خوان  كأمثال  فنانني  من  إنطالقا  الفنية. 
توي (1946-2001) وهو ينتمي إلى املدرسة السوريالية إلى جانب كل  بثينتي أمِسْ
من إنياكي غارثيا إرغوين و رفائيل أورتيث ألفاو و كارميلو أورتيث دي إغيا و ماري بوري إيرّيرو 

و مينتشو غال و غبرييل راموس أورانغا إلخ.

ألفونسو  و  متايو  داريو  و  لثكانو  ماري  خسوس  أمثال  فنانني  عن  احلديث  فيمكن  اآلن  أما 
عن  احلديث  فيمكن  نابارّا  في  أما  الواقع.  في  واضحا  اجلميلة  الفنون  كلية  وتأثير  غورتثار 
و  أثكرّيتا  خوانخو  و  إدويتا  شبيير  و  سالبيرّي  بيدرو  و  مرّاس  شبيير  مثل  مرموقني  فنانني 

إسابيل بكدانو... 

عدد كبير من الفنانني الباسكيني
بإبداعاتهم في متحف  حاضرين 

بيلباو  اجلميلة في  .الفنون 

.متثال أرياغا دي فرانثيسكو دوريو في مدخل املتحف

لوحة خلوسي لويس ثوميطا

أوطوريتراطو. إناصيو ثولواغا
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7.1.3. الـهـنـدسـة
تعتبر إرثا وفنا في آن وهي من الفنون األكثر شهرة.

هندسة العصور القدمية

بكل أرجاء بالد الباسك ميكن العثور على أنصاب أثرية على شكل عمودين أو عمود واحد 
أو ركام تراب فوق القبر أو أحجار على شكل دوائر في مكان القبور.  ولكن يجب اإلنتظار 
بعض  احلصون في  بعض  آثار  لنجد  احلديدي  العصر  خالل  البرونزية و  العصور  نهاية  حتى 
األماكن ببالد الباسك وهي عبارة عن مساكن حتيط بها جسور وبها شوارع أما املساكن 
فهي من احلجارة و الطوب. وأهمها والذي الزال إلى حد الساعة فمتواجد بالهويا بالغوارديا 

(ريّوخا ألبة).

هندسة ما قبل العصر الروماني

وبنابارّا  بألبة  أوكا)  دي  (إرونيا  قدمي  بحصن  بِلِيا  مبنطقة  الرومانية  اآلثار  مالحظة  ميكن 
(بآنديلوس و مجاري املياه فوق القناطر بلودوسا)؛ أو بالساحل (أوياسو-إرون) ميناء تصدير 

روا بأفرانها اصصة للحديد و بدورها كمركز للتبادل أو كمنتدى. املعادن و بفُ

اد بفايدو مبنطقة بالديغوبيا...) بينما فن  يبقى الفن القوطي الغربي نادرا (كهوف الزهّ
بنابارّا  ويوجد  أهمية  األكثر  يبقى  البدائية  الرومانية  احلقبة  أو  الرومانية  قبل  ما  احلقبة 
(ب.....باليري والذي توجد به بقايا أول ساللة امللوك بنابارّا وسان ميغيل دي أرالر). خالل 

احلكم اإلسالمي ميكن اإلشارة إلى بقايا املسجد الكبير بتوديال. 

توجد بنابارّا و إبارّالدي أحسن هندسة لفترة ماقبل البارّوكي نظرا لتطورها و لتأثير طريق 
سانتياغو عليها.  

الفن خالل الفترة الرومانية و القوطية و النهظة األوربية

يوجد الفن الروماني على طول طريق سانتياغو. بإبارّالدي ميكن احلديث عن كنيسة سانتا 
غراصي دي صوبروا بقبواتها الثالث الرئيسية. بنابارّا هناك أثار كثيرة كبوابة « سبثيوسا» 
بديرليري أو كنيسة سانتا ماريا دي سانغويسا و التي كانت في البداية تنتمي إلى الرهبانية 
السيسترسية ويعود تاريخها إلى القرن XII باإلضافة إلى معبد سان ميغيل دي أرالر و 
بناية إونياتي والفن الروماني ستّونيّ بالكنيسة األسقفية بتوديال.  كما ميكن اإلشارة إلى 

كنائس كثيرة بالبوادي وخاصة كنيسة بالدورْبا.

بألبة ميكن احلديث عن معبد إستباليث و بالط سان برودينثيو دي أرمينتيا و ببيسكايا عن 
يعود  التي  و  بباكيو  باليو  سان  مصلى  و  بغالدكانو  ماري  آندرا  كنيسة  وزخرفة  وتاج  رواق 
تاريخها إاى سنة 1175. أما بغيبوثكوا فقد بقيت آثار الفن الروماني بكنيسة إدْيصبال 

أنقاض ومصلى القدمية بثومرّاغا. فوق  بنيت  التي  توديال  في  أوخيبال  الرومانية-  الكاتدرائية  زخرف 
املسجد الكبير.نابارا

كنيسة رومانية

بلدة الهويا التي كانت معمورة بني القرنني
امليالد.  2 و13 قبل 
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الفن القوطي ظهر قدميا بنابارّا و إبارّالدي (الكنيسة األسقفية ببايونا ) و كان متأخرا ( 
نهاية القرن XV وبداية القرن XVI) ولكن حضوره كان مكثفا بباقي املناطق حيث عاصر 

تأسيس املدن.

وهكذا جند مستشفى أرّياغاـرونثيسباييس الزال يحتفظ بضريح سانتشو إلفورتي (1234) 
و الكنيسة األسقفية سانتا ماريا ببامبلونة-إرونيا وبها الفن الروماني ( 1127) وبعد ذلك 

الفن القوطي (1394) والتي الزالت حتتفظ بضريح كارلوس III وليونور.

توجد بألبة العديد من بقايا الفن القوطي الديني و املدني من بينها الكنيسة األسقفية 
طور  في  حاليا  وتوجد   )  XIII القرن  إلى  أصلها  ويرجع  غاستيس  ـ  ببيتوريا  ماريا  سانتا 
الترميم عن طريق تقنيات حديثة) وكذلك هناك كنيسة الغوارديا وأغوراين و كامبيثو. 

أما ببصكايا فباإلضافة إلى الكنيسة األسقفية سانتياغو ببيلباو والتي تتوفر على باب 
من ملك و على ذوق قوطي إسابيلي، ميكن احلديث كذلك عن كنيسة سان آنطون و معبد 
مابعد الفترة القوطية ( القرن XVI ) املتواجد بكنيسة العذراء بيغونيا ببيلباو مقر ولية 
بيسكايا “ أماتشو دي بيغونيا ”. باإلضافة إلى كنائس أخرى مثل سان سبيرينو بباملاسيدا 
أو سانتا مريا بليكيتيو ـ بصورها اجلميلة ذات اللون القوطي ـ ميكن القول نفس الشيء 
ُردونيا و غرنيكا. بغيبوثكوا ميكن اإلشارة إلى كنيسة سانتا ماريا  بديبا و  حول أوندارّوا و أ

سان بينتي بدونوستيا و سانتا ماريا بأوندرّبيا. 

 III في ميدان الهندسة املدنية يجب اإلشارة إلى القصر اجلديد بأولِتي حيث قطن كارلوس
و ولي عهد دي بيانا و قلعة لوثيا بثراوْثْ و الفن القوطي بألبة ( أياال بكيشاـ  كيخانا و قلعة 
ميندوثا ـ القرن XIII ـ قرب بيتوريا ـ غاستيس حيث توجد كذلك البوابة الكبيرة و قلعة 
دونيا أوتشاندا وهي حاليا متحف العلوم الطبيعية وقلعة أندا ومنزل كوردون). ببيسكايا 
يوجد قصر مونياتونيس دي لوس سالثار و مختلف املنازلـ  قلع بعضها تعرض للتغيير بأمر 

يُو القدمي وهو حاليا متحف الصياد.  من إنركي IV وأثار إرثيا املعروف مبيناء بِرْمِ

في فترة ازدهار النحت على احلجر كان هناك جيل من النحاتني في بداية القرن XVI وقد اشتهر بالفن 
القوطي املقلد ألشغال الصياغة وقد متيز على الفن القوطي األخير بلوحات رائعة. هناك بنايات 
معروفة بغيبوثكوا ( جامعة أونياتي والتي بنيت سنة 1540 و دير سان تلمو بدنوستيا) وببيسكايا 
(ورواق كوليخياتا دي صيورتسا في بوليفار ومدخل بيغونيا ببيلباو) وبألبة (القصور التالية: بيا سوسو 

ـ غاستيس) وبنابارّا (دير إراتسي و حصون املدينة مببلونة). و مونتي إرموسو و بندانيا ببيتوريا 

في منتصف القرن XVI الفن القوطي املقلد ألشغال الصياغة تطور ليصبح مايسمى بالقوطي 
الباسكي وفن النهضة األوربية. إضافة إلى امثلة أخرى ميكن اإلشارة إلى سان بيدرو ببرغارا 
و األسل بإرون. ببالد الباسك القاري الزال من املمكن العثور على الفن القوطي إلى جانب فن 
النهضة األوربية وخير دليل على ذلك ماميكن العثور عليه ببعض القصور (قصر إليصابيا) أو في 

أبراج األجراس (ثالثية الزوايا) في بعض الكنائس بصوبروا (غوتاين) و مبدينة  بامبلونة-إرونيا-.

الهندسة املعمارية الباروكية و ما بعد الكالسيكية

غلب على القرن XVII وجزء من القرن XVIII  الفن الباروكي الذي متيز باخلطوط امللتوية وكثرة 
األلوان. مران بامبلونة-إرونيا و بايونة أجنز في تلك احلقبة. في إبارالدي ظهر أسلوب خاص يتميز 
مبمر واحد وثالثي القبة (دونيباني لوهيسوني) بغيبوثكوا ميكن احلديث عن كنيسة لويوال و 
سانتا ماريا ديل كورو بدونوستيا. في بيلباو توجد معابد سانتوس خوانيس و سان نيكوالس دي 
باري. بألبة يوجد رواق كنيسة سان خوان دي أغوراين ولوحات كنيسة سان ميغيل ببيتوريا ـ 

غاستيس. وبنابارّا الكنيسة سانتا أنا التابعة للكنيسة األسقفية بتوديال.    

في نهاية القرن XVIII وخالل القرن XIX مت نوع من العودة إلى اإلجتاه الكالسيكي حيث كان 
يغلب الدور الوظيفي. وقد ترك بعض املهندسني آثارا بأعمالم كأمثال بينتورا رودغيغيث 
( قنوات املياه بنواين الوجه اخلارجي للكنيسة األسقفية ببامبلونة-إرونيا) و سيليستري 
بيريث (  كنيسة سانتا مريا ببرميو و مجمع الكرادلة بدونوستيا و آخرين بدورانغو و برميو). 

وقد عرفت حركة التمدن خالل القرنني XVII و XVIII تطورا مهما وخير شهيد على ذلك 
الساحة  في  موجود  احملدثة  الكالسيكية  املرحلة  فن  بقايا  باملدن.  اجلديدة  الساحات  هو 
و  أركيوس  لوس  و  البلدي  الس  وقصر  ـ  أوالغيبيل  دي  آنطونيو  خوستو  عمل  ـ  اجلديدة 
حيث  إيبوثكوا  يخص  فيما  قوله  ميكن  الشيء  نفس  ببيتورياـغاستيس.  إسبانيا  ساحة 
يوجد قصر الس البلدي و ساحة الكونستتوسيون بدنوستيا أما ببيلباو فيمكن احلديث 
الكنيسة  سطح  يوجد  وبنابارّا  بغرنيكا  اإلجتماعات  دار  و  ببيلباو  اجلديدة  الساحة  عن 

األسقفية سانتا ماريا و قصر نابارّا ببامبلونة-إرونيا.

.معبد لويوال
أزكويتيا

ساحة الدستور.
دونوستيا-سان سيباستيان

مت  األشغال» الذي  أجل  من  «مفتوح  البرنامج 
إعتماده من أجل إصالح الكاتدرائية القوطية 

مرجعا  مثل  الذي  و  بيتوريا-غاستايس،  في 
سواء  احلديثة  التقنيات  توضيف  في  عامليا 

في الترميم أو في طريقة تنظيم الزيارات.

46



XX - XIX القـرنـيـن
خالل هذين القرنني برزت عدة أساليب فنية كالقوطي احملدث وميكن مالحظته بقصر بوترون 
بغاتيكا و األسلوب الفرنسي بأرتياغا وكذلك بقصر أنطوان دابّادي بإيندايا و قصر ميرامار 

بدنوستيا و الكنيسة األسقفية اجلديدة ببيتوريا ـ غاستيس.

البنايات  فن املذهب التوفيقي وأحيانا فن العصور الوسطى احملدث حاضر في العديد من 
املدنية كبلدية بيتوريا ـ كان سابقا نادي ـ ومسرح بكتوريا إيوخنيا و فندق ماريا كريستينا 
بيلباو  مجتمع  بناية  و  بيلباو  وبلدية  أرّياغا  مسرح  و  بلخونا  أرتاثا  قصر  و  بدونوستيا 
فويروس  لوس  التاريخي  األثر  و  ببيلباو  تشابارّي  قصر  و  البلدي  الس  قصر  و   (1839)

ببامبلونة-إرونيا و متحف الفنون اجلميلة ببيتوريا. 

في ظل تأثير بعض الشخصيات مت توسيع املدن الرئيسية في القرن XIX. وبعد ذلك متت 
عملية التمدين اإلجتماعي و الصحي وخير دليل على ذلك هو املنازل اإلقتصادية للعمال 
«إراالردي « في العقد األول من القرن XX و املنازل الرخيصة « سولوكويتسي» ببيلباو. 

في بداية القرن العشرين ظهر أسلوب فني جديد عرف باألسلوب الفني الباسكي احملدث 
وميكن مالحظته مبحطة القطار بأتسوري و قصور نِغوري.  في هذه احلقبة برز مهندسون 
ا و ريكاردو باستيدا و إميليو  مرموقون مثل منويل سميث و بيدرو غيمون و دييغو باستيرّ

أمان و سكوندينو ثواثو. 

املعروف  بيسكايا  جسر  إلى  اإلشارة  ميكن  لكن  و  املعاصر  الفن  في  كثيرة  أعمال  توجد  ال 
ب «اجلسر املعلق»  ببيسكايا والذي صممه املهندس ألبيرتو دي باالثيو و الوجه اخلارجي 
حملطة ال كونكورديا للمهندس (سيبيرينو أتشوكرّو 1898) و مسرح كامبوس املعروف 

ب « ال بومبيرا» ببيلباو و فن النادي البلدي ببياريتس (1901). 

غبيزيي حيث كانت  في عقد العشرينات و الثالثينات ازدهر التيار العقلي املنبثق من لو كُ
تستعمل مواد عصرية للبناء تستجيب للحاجيات اإلجتماعية. وتوجد حاليا امثلة عديدة 
لبصمات هذا التيار الفني ببعض البنايات املدنية كسوق ريبيرا للمهندس بيدرو إسبيثوا 
والنادي  ببيلباو  غالينديث  منويل  للمهندس  إكيتاتيبا  و  ببيلباو  برينياس  لويس  ومدرسة 

البحري بدونوستيا الذي صمم من قبل خوسي مانويل أيثبوروا.

املهندس  إشراف  حتت  أرانثثو  دي  سنيورا  نويسترا  الكنيسة  بنيت  اخلمسينات  عقد  في 
و  أوتيثا  كأمثال  آنذاك  مرموقني  فنانني  ومبساعدة  و  أويثا  دي  ساينث  خبيير  فرانثيسكو 
بعض  طرف  من  املشروع  انتقاد  رغم  و  آخرين.  و  باستيرِّتسي  و  مونيوث  لوثيو  و  تشييدا 
غيبوثكوا  كنيسة ولية  املهمة.  املعارية  األعمال  الساعة من  تعتبر إلى حد  التقليديني  

لها تاريخ مشرف. 

في عقد الستينات ميكن احلديث عن أعمال بينيا غانتشيغي بساحة لوس فويروس ببيتوريا 
صالحيات  وذات  متعددة  بنايات  بالذكر  فجدير  األخيرة  السنوات  في  أما  غاستيس.  ـ 
ُ غيهري و قصر  مختلفة كقصر أوروبا ببيتوريا ومتحف غوغنهامي ببيلباو للمهندس فرانك أ
العروض و املؤمترات للمهندس رافئيل مونييو بدونوستيا و قصر إوسكلدونة ببيلباو و قصر 

املؤمترات اجلديد « بلوارتي» ببامبلونة-إرونيا. 

بيتوريا- في  فويروس  لوس  ساحة  من  منظر 
غاستايس، من تشكيل لويس بينيا غانتشيغي.

كنيسة أرانثثو (غيبوثكوا) فرانثيسكو خبيير 
ساينث دي أويثا

النادي املالحي في دونوستيا-سان
سيباستيان، إبداع خوسي مانويل أيثبوروا.

حقيقيا  رمزا  شكل  جيري،  لفرانك  الغوغنهامي  متحف 
للتحول في بيلباو في السنوات األخيرة.
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و  السابقني  السينمائيني  حركة  تأثير  أن  إلى  تشير  متنوعة  و  هامة  أعمال  توجد  مؤخرا 
La comunidadالتي تتميز بقيم ثابتة الزالت سارية املفعول ( فيلم الكومونيداد

 Caja 507 ق  لصندو ا و  ؛  غليسيا إ ي  د ليكس  أ ئي  للسينما
 Obaba و أوبابا  و  املكسر  والصمت  أوربيثو؛  إلنريكي   La vida mancha و   
الباسكية  الكرة  الوثائقي  الشريط  و  اجلنس  و  لوثيا  و  ألرمنداريث؛   Silencio roto
للسينمائي ميدمي) في نفس الوقت الذي ظهر فيه ( بابلو مالو...) حيث ميكن اإلشارة إلى 
ا و ناتشو بيغالوندو...)  أعمال ممتازة ( « تنييبالس» غونثاليث و كيبا صوخو و كولدو سرّ
كما شهدت الفترة الزمنية توجه السينما الباسكية نحو تخصص السينما املتحركة. 
في سنة 2005 مت انتاج فيلمني باللغة الباسكية Aupa Etxebeste للسينمائي 
إنيكو  للسينمائي   Kutxidazu Bidea Isabel و  إسنال  تيلمو  و  ألتونا  أسيير 
 1989 سنة  إثيثا  جتربة  سيرورة  إمكانية  اإلنتاجات  هذه  أعطت  حيث  أوالسغاستي 

 .Kea arteko egunak بفيلم أيام من دخان

مشكل السينما الباسكية يبقى عالقا في اجلانب اإلقتصادي وليس في اجلانب البشري 
مما يجعل أغلب الفنانني ينتقلون للعمل مبدريد. 

بني  املنحصرة  السنوات  في  السينما  قاعات  إلى  اللجوء  كان  اإلجتماعي،  املستوى  على 
1940 و 1970 يعرف تدفقا مهما و لكن في سنوات الثمانينات والتسعينات عرفت 
االخيرة.  السنوات  في  اإلنتعاش  من  نوع  مع  مهما  تراجعا  اإلجنماعية  الظاهرة  هذه 
متوسط عدداجلمهور الوافد على السينما ببالد الباسك يصل إلى 3.8 للشخص في 
الوطني  املستوى  على  الثالثة  املرتبة  في  الباسك  بالد  إقليم/والية  يكون  وهكذا  السنة 
 7.54  2003 سنة  الباسكيني  املتفرجني  عدد  وصل  وقد  وكاطالونيا.  مدريد  بعد 

مليون شخص أي ما ميثل %5 من عدد املتفرجني على املستوى الوطني.     

أما فيما يخص أشرطة الفيديو و األقراص الرقمية فقد عرفت ارتفعا في مستوى الشراء 
و اإلقتناء بينما بقي قارا الكراء، في حني ارتفع بشكل واسع استعمال األقراص الرقمية 
والشبكة الدولية بينما استعمال أشطة الفيديو عرف انخفاضا منذ سنة 1998.  

معهد السينما الباسكي

الباسكية  السينما  بذاكرة  بدنوستيا  املتواجد  الباسكية  السينما  مؤسسة  حتتفظ  
لإلحتفاظ   1978 سنة  أنشئت  وقد  سبستيان  بسان  يجرى  الذي  السينما  مبهرجان  و 
هذه  وأدوار  الباسك.  ببالد  البصرية  السمعية  بالذاكرة  املتعلقة  واملنتجات  باملعدات 
املؤسسة هي: البحث و األرشيف واإلحتفاظ و عرض األفالم أو املنتجات الهامة لدراسة 
السينما و باألخص السينما الباسكية ( كل ما هو وثائقي أو خيالي أو على شكل وثائق 
تاريخية حول السينما) وكذلك التكفل بالوثائق و الوسائل التقنية الهامة باإلضافة إلى 

القيام بدور التعريف باألعمال املنتجة. 

7.1.4. الفنون السينمائية

(جهاز  السينما  ظهور  مرحلة  سبقت  أجهزة  عبر  مبكرا  الباسك  ببالد  الصور  عرض  كان 
عكس الصور على احلائط إلخ) أما أول ظهور للسينما فكان سنة 1896 وهكذا ففي 
العشرينات  عقد  في  تضاعفت  التي  السينما  قاعات  تظهر  بدأت  العشرين  القرن  بداية 

نظرا لشعبيتها كوسيلة لإلستمتاع. 

أفالم اخليال لم تظهر حتى سنة 1923 عندما قام السينمائي أخلاندرو ألباريّا بعرض فيلم 
“ دراما ببيلباو” إال أن أهم عمل في امليدان السينمائي فيعود الفظل إلى خيل دي إسبينار 
سنة   (Edurne, modista de Bilbao)”بيلباو دي  ديست  مُ إدورني  بفلمه“ 
 (El Mayorazgo de Basterretxe )”1924 و “امليوراثغو دي باستيرّيتسي

سنة 1928 للسينمائيني بيكتور و ماورو أثكونا. 

نظيرتها  مع  باملقارنة  كبيرة  شهرة  الثالثينات  سنوات  في  بالصوت  السينما  عرفت 
الباسكية التي كانت شبه منعدمة، في الوقت الذي عرفت فيه اغراقا من طرف منتجات 
هوليوود التي الزالت إلى حد الساعة برصيد 65ـ75 % بينما اإلنتاج احمللي يبقى محدودا 

في جرائد سينمائية محلية أسبوعية و نصف شهرية.   

في عقد الستينات وقع مايشبه انفجارا من التجارب ( احتاد الفن الالستيكي و سينما 
نيستور باستيرّتسيا و سيستياغا و رويث باليردي) واستعادة الذاكرة اإلثنية. ونتج عن 
هذا ظهور جيل من السينمائيني الذين شكلوا الطليعة على املستوى الدولي ونذكر من 
ُليا و إبان ثولويتا  بينهم إلياس كيريختا و آنطونيو ميرثيرو و إلوي دي ال إغليسيا و بيدرو أ
وملينا و أغيرّي إلخ. أما  و آنطون إثايثا و بيكتور إركي بواسطة فيلمه « إإلسبيرتو دي ال كُ
الفيلم الوثائقي « أما لُور» سنة 1968 للسينمائي آلرّوكيرت و نيستور باستيرّيتسيا 

فكان مرجعا اساسيا شعبيا ملدة سنوات. 

كما أجنزت أفالم باللغة الباسكية ملدة سنوات طويلة على شكل أفالم قصيرة و طويلة 
إمانول  و  إكسيبثيون»  دي  « إستادو  بفلمه  نونييث  ( إنياكي  سياسية  وأفالم  ووثائقية 

أوريبي بفلمه « بروثيسو دي بورغوس» سنة 1979).

عرفت السينما الباسكية في سنوات الثمانينات ازدهارا مهما وهكذا ميكن احلديث عن 
أعمال مهمة مثل « فرار سيغوبيا وموت ميكيل» للسينمائي إمانول أوريبي و « تاسيو» 
للسينمائي مونتسو أرمندريث و « اجلنوب» إلريثي. كما مت التجريب بأفالم يالباسكية 
مثل « أماسايغرّن آيدانث» ألنخيل ليرتسوندي وفيلم « ثريلير» ( 7 شواع للسينمائي 
خوانبا  للسينمائي  تريبونتسا»  («كالباثا  املتحركة  الرسوم  وفيلم  ريبويو)  و  أرتوستي 
خبيير  أمثال  الصور  مديري  أميغو و  أنخيل  إضافة  ميكن  هؤالء  جانب  وإلى  براسيتيغي). 

أغرّيساروبي.

عن  باحلديث  لنا  تسمح  حيث  عالية  جودة  لها  كانت  التسعينات  عقد  في  السينما 
دي  أليكس  مثل  جدد  فنانون  ظهر  فقد  وهكذا  متماسك.   باسكي  سينمائي  فن 
إغليسيا و خوامنا باخو أويوا و خوليو ميدمي و و دانييل كالبارسورو و إيلينا تابيرنا و ثباال و 

أوالساغاستي...إلخ. 

أليكس ديال إغليسيا في إحدى لقطات التصوير.

رغم إختالف أسلوبيهما، سواء « روح 
اخللية» أو «طازيو» فقد أحدثا صيا 

في السينما الباسكية.
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7.2. الثقافة الباسكية
توجد ثقافة باسكية باللغة الباسكية و  أخرى بالقشتالية.

7.2.1. الثقافة الباسكية باللغة الباسكية

الثقافة  فيه  كانت  وقت  في  املكتوبة  الثقافة  آثار  على  يعثر  لم   XVI القرن  غاية  إلى 
الشفوية في بالد الباسك هي املسيطرة وباألخص املسرحيات الرعوية و األغاني الشعبية 

و الشعر الباسكي.

فـن الشـعـر الباسكي 
هو فن يعتمد على الشعر الشفوي و يتكون من ابيات و له أسلوب خاص ويعتقد أن 
أ صل هذا الفن يعود إلى القرن XV. ويقدم إلى جمهور متكون من مختلف األعمار 

بشكل شفوي. في عملية اإللقاء يعتبر اإلستنباط الفوري و الغناء العذب مهما 
جدا. كما أن اختيار املواضيع املتعلقة بالظروف اإلجتماعية في الفترة املعاشة 

والتعبير عنها شعريا ومبضمون خاص  يعتبر أمرا أساسيا.
فن الشعر الباسكي خالل القرن XIX كان له دور مهم حيث يعتبر اآلن مبثابة 
احلب  و  األرض  إلى  احلنني  و  واحلروب  احلقوق  فقدان  الشفوية.  للثقافة  ذخيرة 

الباسكيني  الشعراء  و  الفنانني  بني  من  آنذاك.  الرئيسة  املواضيع  بني  من  كان 
يعتبر  وكان  “بلينتس”  ب  املعروف  و  إبارّاغيرّي  ماري  خوسي  عن  احلديث  ميكن 
الباسكي  الشعبي  النشيد  في  الفضل  له  يرجع  حيث  ورحالة  شعبيا  شاعرا 
  “Etxahun”وكذلك الفنان بييغ توبيت بإبداعه “Gernikako Arbola”

  .“Xenpelar”و

ظهور  و  الثانية  الكارليستية  احلرب  نهاية  مابني  اإلنتقالية  الفترة  وتعرف 
بفترة   (1876-1935) املعاصر  الباسكي  الشعر  فن 

أودارّيغي  أمثال  فنانون  الفترة  هذه  في  ظهر  و  النهضة. 
وترك أعماال ك «تشيرّيتا» أو « أورّيتسيندورّا» وكذلك 
شالبدور بأعماله «بسارّي» و «أوصتابيدي» و ماتني في 
«آلصكاو تشيكي» والذي عرف بذكائه وذوقه الفكاهي. 
السنوات  في  بدأ  فقد  احلالي  الباسكي  الشعر  فن  أما 
اجتماعي  مترد  بفترة  واقترن  الستينات  عقد  من  األخيرة 
قوي ببالد الباسك. وقد كان لهذا الفن دور هام في الدفاع 
جون  لوباتيغي و  جون  الثنائي  احلرية، وكان  الثقافة و  عن 

أثبياغا ملتزمان سياسيا.

نظرا لتنوع املواضيع واألغاني حتول الكل تدريجيا إلى فن راقي. كان شبيير أموريثا من بني 
املبتدئني وجاء بعده سبستيان لثاسو وأنخيل بنياغركنو و جون سراسوا و إغوسكيتسي 
والتي  لوخانبيو  ميالني  أمثال  املرأة  حلضور  تدريجيا  تطورا  يالحظ  . بينما  إتورّياغا  أوناي  و 
للمرة  بطال  إغانيا  أندوني  فيعتبر  حاليا  أما   .2001 سنة  الثانية  الدرجة  على  حصلت 
تقريبا 1.200 أنشطة  تقام  بالسخرية. حاليا  واملليء  املميز  الشعري  بإنتاجه  الرابعة 
سنوية أغلبها أنشطة يومية محدودة ولكن األهم منها هي تلك التي تقام على شكل 
مسابقات على مستوى بالد الباسك كل أربع سنوات. توجد حاليا حوالي مائة “ ورشات 
شكل  على  األلف)  بها  التالميذ  عدد  يناهز  (التي  بالقرى  و  التربوية  ” باملؤسسات  عمل 

استجمام وكذلك إلستكشاف مغنيني جدد للشعر الباسكي.

صورة خلوسي ماريا إيباراغيري، مؤلف النشيد 
«غيرنيكاكو اربوال» غيرنيكا (بيسكايا)

عرض لبيرتسوالريس
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عمله كان له أثر كبير على شبيير ليتي و إبون سراسوال و برناردو أتساغا و كذلك على 
يونانديا (من فريق بوط  Pott) شاعر وحاكي في مستوى الطليعة وهو حاليا  جوسيبا سرّ
منفي. في سنوات السبعينات باإلضافة إلى الشعر اإلجتماعي و امللتزم قام شعراء أمثال 

خوان مري لكوونا و بتوريانو غانديا و أرانتسا أورّتابيسكايا باإلهتمام بالشعر الرمزي.

الـروايـة الـمـعـاصــرة

مارتني أوغالدي (1921- 2004) كان من أبرز الروائيني الباسكيني باملنفى، وقد ألف 
 .Síntesis de Historia del País Vasco (1974 قصصا وروايات عدة  مثل
ملتابعات قضائية بعد  الباسكية سنة 2002 وكان هدفا  اجلائزة الدولية  وقد حاز على 
 Egunkaria)ذلك مت تأجيلها لترأسه جريدة ناطقة باللغة الباسكية تدعى إغونكاريا

) وقد مت توقيفها بإذن قضائي سنة 2003. 
من الشخصيات التي كان لها تأثير على الساحة جند من جهة اللساني خوسي ألباريث 
إنبرانتسا “ تسيارديغي” والذي أسس لبداية الرواية املعاصرة و التي كانت خاصية جليل 
الرواية  على  إطالع  ولهم  املدن  من  منحدرين  اجلامعيني  الطالب  و  الشباب  الروائيني  من 
الذاتية... السيرة  فن  و  التاريخية  و  البوليسية  ( الرواية  األدبية  باألجناس  وإملام  األوربية 

إلخ ) ومن جهة أخرى ند رامون سايثاربيتوريا (1969) و الذي حاول جتديد تقنيات السرد 
بإعطائه األهمية إلى األسلوب. تعتبر سنوات التسعينيات عقدا ذهبيا للرواية الباسكية 

حيث نشرت عدة أعمال هامة لروائيني كثيرين من بينهم:
• برناردو أتساغا: أباباكوا (1988) أو صوينوخوليارن سيميا ( إبن عازف األكورديون 

.(2004
• أنخيل (أندو) ليرتسوندي: أوطو بيتي (1995) أو أثكيناس بيستي ( نهاية من 

أجل نورا، 1996) أو أرغيصاريارن إغونا ( أيام الشمع، 2001).
• رامون سايثاربيتوريا: آمايكا باوسو (1995) و بيهوتس بي (1996).

غورّيا  كواديرنو  أو   (1979) بامبوس  صيرغايتيك  أورّتابيسكايا:  أرانتسا   •
.(1998)

• كولدو إثاغيرّي: كشاعر في إتساسو اهانتسيا ( البحر املنسي، 1976) و روائي 
في سوا ناهي، ميستر تشيرتشل، 2005.

وصاحبة  اإلنتحارية)  ( اجلوارب  سويسيدا  غالتسيردي  صاحبة  الندا:  أسون  ماريا   •
اجلائزة الوطنية في الثقافة حول الطفولة و الشباب بعملها األدبي كروكوديلو أوهي 

أسبيان ( متساح حتت السرير).
إلى هؤالء األوائل ميكن إضافة خوان ماري إريغويني و جون لويس دابون و خوان كروث إغيرابيدي و 
إناثيو موخكا و خوشيماري إتورّالدي و غوتسون غاراتي و أسيير إتسبارّيا و تسومني بايني و الورا 
مينتيغي و باتسي ثاباليتا. أما مؤخرا فقد ظهر جيل جديد مبيول نثري متميز أمثال ( إبان ثالدوا 
و آينغرو إبالتسا و خوان غارسيا و لورديس أونييدرّا و أوناي إلورّياغا و إتسارو بوردا...إلخ) وشعراء 

رمني أوريبي...) ( باكو أريستي و فيليبي خوارستي و تيري إراستورصا و أركايتس كانو و كِ

أول أدب مـكـتـوب

على  ضعيفة  بقيت  أنها  من  بالرغم  الشفوي  املستوى  على  غني  تاريخ  الباسكية  للغة 
خوان  مخطوط  القرن  هذا  خالل  اإلشارة  ميكن   .XVI القرن  غاية  إلى  املكتوب  املستوى 
مسرحيات  و  احلب  أغاني  و  شعرية  أبيات  على  يحتوي  الذي  و  ألبة  من  الثارّاغا  دي  بيريث 
رعوية و قصص ميثولوجية و أوصاف ألغوراين. في سنة 1545 قام بيرنات دي إتشيباري 
وفي  ببورديوس.   Lunguae vasconum primitiae الشعري   كتابه  بنشر 

سنة 1560 قام خوانيس اليثارّاغا بترجمة اإلجنيل “ العهد اجلديد ”. 
في القرن XVII ميكننا احلديث عن فنانني أمثال ” أشوالر» و الذي كتب Gero و الفنان 
أرنود أوينارت (مولي 1592) باإلضافة إلى إهتمامه بالسياسة كان من املهتمني  بالتاريخ 
و الشعر و الثقافة. كما كان من املؤلفني العلمانيني في مجال الثقافة الباسكية قبل 
القرن XIX و أول من ساهم في زرع احلس القومي لبالد الباسك. من بني أعماله املرموقة 
كتاب Notitia Utriusque Vasconiae سنة 1638 كما دون قصائد شعرية 

.(Oʼten gaztaroa neurtitzetan) راقية مثل

في القرن XVIII، قام منويل الرّاميندي و الذي ولد بأندواين سنة 1690 بتأليف عدة كتب من 
  El imposible vencido: arte de la lengua bascongada بينها كتاب
و الذي يعتبر من بني أول كتب النحو في اللغة الباسكية. خوان أنطونيو موغيل بدوره (إيبار 
1745) نشر كتاب Peru Abarca وهو عبارة عن رواية باسكية غير أنه تشومني أغيرّي 

 .Auñamendiko Lorea (1898) كان قد نشر قبله رواية حتت عنوان

XX الـشـعـر فــي الـقـرن

املوضوع الرئيسي في شعر القرن العشرين كان يدور حول املنازل الريفية الباسكية أو احلس 
الوطني وقد عرف هذا القرن ظهور عدة شعراء باسكيني. خوسي أرصتمونيو « أيتصول» 
(طولوصا، 1936-1896) وقد أخذ املسؤولية على عاتقه سنة 1930 كرئيس جمعية 
الباسكيني Euskaltzaleak والتي أنشأت األسس لقيام حركة النهضة الباسكية. 
وقد توفي رميا بالرصاص من قبل أتباع فرانكو. خوسي ماري أغيرّي « ليصاردي» (ثاراوتس، 
1896-1933) وقد كان له باع في الشعر الغنائي واشتهرت في زمنه القصائد الراقية 
و الشعبية. كما ألف إستبان أوركياغا « لوواشيتا» Lauaxeta““ (الوكيس، 1905- 
1937) وكان في زمنه من أكبر الشعراء و كان مصدر إيحائه الرومانسية و الفن الرمزي مما 
نتج عنه شعر راقي متشعب ونادر و هو اآلخر قتل رميا بالرصاص من قبل أتباع فرانكو. من 
جانب آخر قام الفنان نيكوالس أورماإيتسيا (أوريشيا، 1888-1961) بكتابة «أوريشي» 

Orixe““ ويعتبر عالمة وهو من الكتاب املرموقني ذو ميول كالسيكي. 

من  هرطوقيا  وكان   (1972-1925) ميراندي  جون  عن  احلديث  ميكن  احلرب  بعد  ما 
الرومانسيني اجلدد وتفكيره كان متشائما و مياال إلى الفاشية و العنصرية باإلضافة إلى 
التيارات الشعرية  تأثير كبير على  بيلباو 1933-1975) وكان له  غابرييل أريستي ( 
الباسكية. وانتقل من الفن الرمزي بإنتاجه Maldan Behera إلى الشعر اإلجتماعي 
حيث ترك مؤلفا بعنوان Harri eta herri (احلجارة و الشعب) سنة 1964 وكان 

له تأثير مباشر على اإلجتاهات الشعرية الباسكية اجلديدة.

غابرييل أريستي

بيرناردو أرتشاغا

 أول عمل أدبي مكتوب باألوسكيرا لبيرنات
ديتشيبار
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7.2.2. األدب الباسكي باإلردارا (القشتالية أو الفرنسية)

هناك جزء هام من الثقافة الباسكية باللغة القشتالية عرف عبر تاريخ الثقافة القشتالية 
أو الفرنسية. 

أولــى اإلبـداعـات األدبـيـة

منعدمة  شبه  كانت  الفرنسية  أو  القشتالية  باللغة  العلمانية  الباسكية  الثقافة 
الرّاينا  كتب  الفرنسية  باللغة  كتب  الذي  إرثيا  دي  أللونصو  أوركنا  ال  امللحمة  باستثناء 
أخرى  وقصص  قصة  مائتني  من  يتكون  جزء  وهو   (1492-1549) نابارّا  دي  مارغاريتا 

حول أكياد احلب مثل الهيبتاميرون وهو مستلهم من ديكامرون للمؤلف بوكاسيو.

ظهور  مع   XVIII القرن  نهاية  في  ازدهارها  بداية  الثقافة  عرفت 
بنوع  ولكن  السيئة  السمعة  بهذه  عرفوا  والذين   Caballeritos de Azkoitia
من الفكاهة كما ظهر شبيير دي مونيبي أو كوندي دي بينيافلوريدا الذي كتب بعض القطع 
املسرحية و النغمات و األشعار كما ميكن اإلشارة إلى ماركيس دي نارّوس و مانويل دي ألتونا. 
كما أن عدد كتاب املقاالت كان أكبر. كما أن فليس دي سمانييغو (1745-1801) ابن أخ 
كوندي دي اب ةيقالخألا هريطاسأب زرب يذلا وه اديرولف اينيبلرغم من أن بعض منها كان غزليا. 

جوزيف أغوستني شاو (تشاهو) من أصل أثارّاتسي- تلرديت (1858-1810) كان صحفيا 
و مؤرخا وعاملا لسانيا وكاتبا رومانسيا ومغامرا. أول منشوراته الباسكية كانت حول اجليولوجيا 
و علم الفلك ويسمى أصتي-بيغيا (Azti-beguia) باللغة الباسكية جلهة صوبيروتارّا 
(suletino). أما الباقي فقد كتبه باللغة الفرنسية و كان الرائد في ساسبياك بات  

له  ويرجع  آن»  في  السبعة  الباسكية  « املناطق  يعني  الذي  الشعار   (Zazpiak-Bat)
 Histoire primitive des الفضل في إبداع أسطورة أيتور كأصل للباسكيني. كما كتب
Euskariens و بعض الروايات. في القرن  XIX  ظهر منط الكتابات حول التقاليد لكن يجب 

اإلنتظار حتى نهاية نفس القرن وبداية القرن  XX لتظهر شخصيات بارزة في الثقافة العاملية.

XX القـــــــرن 

لتجديد  ا إلى  مياال  كان   (1936 -1864 ) ببيلباو  ولد  أومنونو:  دي  ميغيل 
 (Niebla, توال  والعمة  الضباب  مثل  يات  لروا ا و  املقاالت  كتابة  و  الشعر  في 
جيل ئد  ا ر و ملية  عا ة  شهر و  ذ فا  فيلسو ن  كا و  L a  t í a  T u l a )

 (Del sentimiento trágico de la vida, La agonía del  98  
(...cristianismo, Vida de Don Quijote y Sancho باإلضافة إلى 
أنه كان طرفا في احلوارات و له ركن في الصحف، كان متمكنا من اللغة الباسكية وكان 
يعترض  لم  الوطنية  نزعة  وضد  إشتراكيا  كان  ميتة.  للغة  وقته  يشغل  كان  أنه  يعتقد 
بسبب  عنها  انسلخ  لفرانكو إال أنه لم يدم طويال حتى  التابعة  الوطنية  احلركة  لظهور 

إضطهادها وتهميشها لألفكار. 

صورة مليغيل دي أونامونو

معرض الكتاب و األقراص املدمجة الباسكي الذي ينظم كل سنة في شهر ديسمبر. 
دورانغو (بيسكايا)

األسفل: الكاتبة طوتي مارتينيز دي ليسيا توقع إحدى كتبها

51



األدب الـمـعـاصــر

(بيرميو،  يا  رّ إتسيبا لوثيا  أمثال  روائيني  عن  لفترة  ا هذه  في  احلديث  ميكن 
ية  بروا نادال  ئزة  جا على  حازت  واملعبر  احلي  بأسلوبها  والتي   (1966
Beatriz y los cuerpos celestes وعلى جائزة بالنيتا (كوكب) سنة 2004 
كما ميكن احلديث عن  برواية Un milagro en equilibrio «معجزة في توازن»، 
 (Un infierno en el jardín, ميغيل سانتشيس أوستيث و الذي ألف روايات مثل

.(Derrotero de Baroja) ومقاالت مثل El pasaje de la luna)

باإلضافة إلى أسماء المعة مثل خوان باس و خوان مانويل دي برادا و بيدرو أوغارتي و فرناندو 
مارياس و إسبيدو فريري. من جانب آخر توتي مارتينيث دي ليثيا عرف برواياته التاريخية و 
سيبي كاييخا بالنثر املوجه للطفولة أما في الشعر فنجد هناك خوليا أوتسوا و كارلوس 

أورتينيتشي. 

بوردا  إتسارو  و   (Etxemendi) ألف  والذي  ديالي  فلورينس  مثل  كتاب  جند  بالفرنسية 
وهما ميثالن حاالت خاصة لفرنسيني يكتبون باللغة الفرنسية.

بالرغم من أن السوق الباسكي للكتاب صغير إال أنه يتوفر على طاقة شرائية مهمة حيث 
أن أكثر من نصف الساكنة ببالد الباسك لديها عادة القراءة.

يقدر عدد شركات دور النشر ببالد الباسك بأكثر من املئة والتي تغطي السوق الباسكي 
بحوالي %30، جزء هام من هذه النسبة بالباسكية و الباقي يغطى من قبل دور النشر 
اخلارجية و باألخص من كاطالونيا و مدريد.  في سنة 2005 و حسب نقابة احملررين في 
أوسكادي مت نشر 3.515 مؤلف - حوالي 8 ماليني نسخة- مبا قيمته 86،2 مليون 
يورو.وإذا كان معدل النشر بالباسكية سنة 1982 قد وصل إلى 338 كتاب فإنه قد 
ب 3.4 مليون نسخة.  وصل في سنة 2005 إلى 1621 مؤلف (%46 من اموع)، 
و هو ما يعد قفزة نوعية في ظرف 20 سنة. احلكومة الباسكية من جهتها تدعم النشر 
بالباسكية مبقادير هامة على شكل مساعدات. أما معدل النشر بنابارّى سنة 2005 

فقد كان في حدود 1.020 كتاب، حسب.املركز الوطني لإلحصائيات.  

في  بارعا  مرموقا  روائيا  كان   (1956-1872) بدنوستيا  ولد  باروخا:  بيّو 
التي  املواضيع  في  اإلسباني  النثر  على  بصماته  ترك  الصور.  و  األحداث  نسج 
 (La casa de Aitzgorri, أعماله:  في  الباسكية  القضايا  حول  تدور 
 (Las الكارليستية  احلروب  و   Las aventuras de Shanti Andia...)
الواقع  قساوة  حول  وكذلك   Memorias de un hombre de acción)

.(El árbol de la ciencia) أو مواضيع عامة في (La busca) احلضري في

في سنوات مابني50 و 70 كان غابرييل ثِاليا (إرناني سنة 1911 و توفي مبدريد1991 )
 من الكتاب البارزين في امليدان الثقافي سواء على مستوى بالد الباسك أو اإلسباني. عرف 
 La soledad cerrada,) اليومية  و  اإلجتماعية  املواضيع  حول  بشعره 
ببيلباو  (ولد  أوتيرو  دي  بالس  شخصية  و   . (Las cosas como son...
 : لية لتا ا ت  لفا ملؤ ا حب  صا  (1 9 7 9 سنة  يد  ر مبد في  تو و   1917

(Pido la paz y la palabra Angel fieramente humanoو 

آنخيلة فيغيرا: (ولدت ببيلباو 1902 وتوفيت مبدريد 1984) كتبت قصيدة شعرية 
 .Mujer de Barro o Vencida por el ángel عاطفية واجتماعية بقصائد مثل
خوان الرّيا (ولد بيلباو 1895 وتوفي باألرجنتني 1980) كان صديقا لبيكاصو، و كتب 

 Visión celesteوOscuro dominio (1935) :عدة قصائد شعرية أهمها

كان  والذي  سانسونيغي  أنطونيو  خوسي  مثل  المعة  أسماء  ظهرت  الرواية  ميدان  في 
املوت»  «مركب  عنوان  حتت  رواية  ألف  اإلسبانية  للغة  امللكية  األكادميية  في  عضوا 
(El barco de la muerte) كما عرف لويس مارتني سانتوس وألف رواية «زمن 
السكوت» (Tiempo de silencio) . كما عرف في نفس الفترة إغناثيو ألديكوا  
مثل  ية  شعر ئد  قصا له  و يا  ر بيتو من  هو  و  (1 9 2 5 - 1 9 6 9 )
El fulgor y la sangre أو روايات مثل Con el viento solano و التي 

أجنزت على شكل فيلم سينمائي.

ألفونصو ساستري: بالرغم من أنه ولد مبدريد إال أنه يعتبر باسكيا إللتزامه املتني بالقضية 
الباسكية مثلما فعل خوسي بيرغامني في نهاية حياته. إضافة إلى املسرح كتب مقاالت 
عدة تبنى فيها مواقف متيل إلى اليسار. كانت له صداقة حميمية بالكاتب مارك ليغاسي 

.(Las carabinas de Gastibeltza) صاحب

نادال  جائزة  على  حصل  وقد   ّ بينيا  راميرو  إلى  اإلشارة  فيمكن  العشرينيات  عقد  في  أما 
جديد    من  نشر  الذي  و   Las ciegas hormigas بعمله   1960 سنة 
Verdes valle, colinas rojas مؤخرا بنجاح تام. بابلو آنطونيانا وهو من نابارّا 
أميثاغا  إلياس  إلى  باإلضافة   (No estamos solos, Cuerda rota) ألف 
راوول  عن  احلديث  ميكن  األربعينات  و  الثالثينات  سنوات  في  أزاوال.  دي  ميغيل  خوسي  أو 
ينكون  ر نو  لوثيا عن  و  دال  نا ئزة  جا على  اآلخر  هو  ز  حا لذي  ا و يدو  رّ غا ا  غيرّ
الشهيرة:  له  أعما من  مقاالت  كاتب  و  صحافي  وهو   (1993  1932 )

(Francisco Franco, Historia de un mesianismo, 1964)

«التالل  اخلضراء»،  «السهول  في  بينيا  راميرو  قام 
احلمراء» بجولة عبر التاريخ الباسكي احلديث عن طريق 

األساطير العائلية. 

 غابرييل سياليا (اليسار)،  زوجته أمباريتشو و باالص
دي أوطيرو

بيّو باروخا
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7.3.  الفنون املسرحية و املوسيقية. 
 

7.3.1.  املــــســـرح

ويعود  إبارّالدي  في  خاص  بشكل  ظهر  عمومي  مسرح  هو  « باستورال»  الرعوي  املسرح 
القرن  حتى  النوتة  كراسات  أولى  تظهر  لم  أنه  إال  الوسطى  العصور  مسرح  إلى  أصله 
أو  شريرة  إما  كانت  الشخصيات  التاريخ.  حسب  مائة  بحوالي  عددها  ويقدر    .XVIII

حسنة واملواضيع تدور حول اإلجنيل أو تاريخ فرنسا. 

-أقيم  اجلمهور  طرف  من  كبير  إقبال  له  كان  الطلق  الهواء  في  العصري  الرعوي  املسرح 
 Piarres Bordazaharre(إتسون)  بورداسهارّي بيارّيس  طرف  من   1950 سنة 
(Etxahun)- الذي قام بتجديد املضمون. كما عرف مشاركة املرأة أما املواضيع فكانت 
استرجاع  أو  معينة  لشخصية  التاريخية  للوظيفة  القيمة  بإعطاء  الباسكي  اال  حول 
حدث تاريخي كما كان يتوفر على جوق املرتلني. الزال يحتفل به سنويا كل مرة في منطقة 
جني  و  كاسينابي  جونس  كذلك  جند  املرموقني  املسرحيني  بني  من  ثوبيروا.  من  مختلفة 

Jean Louis Davant و Junes Casenave .لويس دابون

مع الوقت يزداد عدد اإلنتاجات املسرحية اجلديدة في املسرح الشعبي وبنجاح فريد، األمر ينطبق 
ذلك على الذي أجنز مؤخرا مبونغيا و الذي خصص مقطعا  على لكيتيو وبيرغارا و أرّاساتي وكّ
لشخصية الواشيتا. املسرح املألوف بالباسكية بدا مع بيدرو برّوتيا (ولد  بأرمايوا 1682 
– 1759) ألف « مسرح ليلة رأس السنة» Gabonetako Ikuskizuna على 
شاكلة لغز قدمي. في سنة 1876 مت تقدمي األوبيرا الثنائية اللغة Iriyarena للمسرحي 

مارثيلينو صوروا من أصول دونوستيا ببيارّيتس وبعد سنتني من ذلك بدونوستيا. 

ألثاغا  تُريبيو  مثل  غيبوثكوا  من  ملسرحيني  أعمال  جند   XX القرن  بداية  في 
(…Ramuntxo, Oleskari berriya) وأبيلينو بارّيوال و كاتالينا إليثيغي. في مسرح 
ما بعد احلرب بالباسكية جند شخصيات مرموقة أمثال أنطونيو ماريا البايان و بيارّيس الرثبال وهو 
 .Matalas خوري بسوكوا حيث قام بإعادة اإلعتبار لبطل بالد الباسك بالتراب الفرنسي في عمله

مؤخرا ميكن اإلشارة إلى دانييل الندارت. أريستي و أتساغا كذلك ألفوا أعماال مسرحية درامية.

املسرح  في  ساستري  أللفونسو  سابقة  أعمال  إلى  اإلشارة  ميكن  القشتالية  باللغة 
املسرحيني  من  هو  و   (Misterio de Obanos)الوسطى العصور  في  الشعبي 
خلف  أنه  حيث  اإلسباني  و  الباسكي  األدبي  املستوى  على  الدوليني  الباسكيني  الدراميني 
و   (Escuadra hacia la muerte, La mordazaمثل هامة  أعماال 
مثل. ملونيبي  الهزلية  املسرحيات  وتوجد   (La taberna fantástica

 (El Borracho Burlado) في األجيال املوالية ميكن اإلشارة إلى كتاب مسرحيني 
أمثال داوود باربيرو و رفائيل مينديثبال و إغناثيو أميستوي.  

 (1950-1960) Jarrai مابني  خرّاي  جيل  ظهور  مع  الباسكي  املسرح  جتديد  جاء 
ليغوا  ال  دي  كوميكوس  و   Akelarre أكيالري  و   Txinpartak تسينبارتاك  و 
مثل  املشهد  في  التجديدي  املسرح  بدأ  ذلك  بعد   .Cómicos de la Legua
و   Orain أوراين  و   Denok دينوك  و   (1977) أكيالري  موعة  التابع   Irrintzi

بيكيريكي Bekereke و السلوقي األبيض El Lebrel Blanco بنابارّى.

بالباسكية  املسرح  جمعية  في  كان  نينات  لثما ا عقد  أواسط  في 
ماسكارادا  التالية:  اموعات   (Euskal Antzerki Taldeen Biltzarra )
بعدهم  جاءت  ذلك  بعد  الطفولة)  مسرح  و   املتحركة  (الدمى  كوكوبيلتسو  و  كارّاكا  و 
غاالرّوتساك  باملهرجان  احتفلوا  الذين  هم  و  محترفة  مسرحية  وفرق   Geroa رُوا غِ فرقة 
 Urُور أ مثل  املعروفة  الفرق  بعض  فتوجد  حاليا  أما  بهاسبارني.   «Galarrotzak»
Trapu Zaharra و  ا  (هيلينا بيمينتا) و ماركيليني Markeline و ترابو ساهارّ
Tentación و Hika و Ttanttaka (El Florido Pensil). في أغلب األحيان 
نفس اموعات تقوم بأدوار باللغتني الباسكية و القشتالية. بإرونيا مت إنشاء مدرسة نابارّا للموسيقى 
وتخرجت منها مجموعات مثل املسرح القار لنابارّا و Pinpilinpauxa و إبارّالدي ظهرت مجموعة 

Théatre Des Chimères و التي تتزعم املسرح احلرفي باللغة الفرنسية.
    

حاليا يوجد عدد أكبر من األماكن واملتفرجني والعروض املسرحية مما كان عليه الوضع سابقا 
حيث يقدر عدد الفضاءات املسرحية ببالد الباسك بحوالي 50 من بينهم 20 ممن تقام 

هناك  أنه  فيالحظ  املشاهد  يخص  فيما  أما  اعتيادي.  بشكل  األنشطة  بهم 
حاجة لتعزيز الشبكة الباسكية في مجال املسرح (Sarea) و الذي 

إلى  باإلضافة  متصلة  شبكة  شكل  على  فضاء   36 على  يتوفر 
أرتيث  الة  الدولي.  املستوى  على  الباسكية  بالفنون  التعريف 

Artez تقوم بنشر البرامج و النقد 
و األحداث املسرحية ، أما برنامج 

 “Hau Komeria”
كان  فقد   ETB بقناة 
التعريف  بدور  يقوم 

واإلخبار.

.مسرح أرياغا
بيلباو

.فرقة مسرح أور

الرقص الرعوي في ثوبيروا
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لويس  و  بيرناوال  كارميلو  عن  احلديث  ميكن  املعاصرة  الكالسيكية  املوسيقى  ميدان  في 
السباق  كان  بعضها  متنوعة  أعمال  إسكوديرو  لفرانثيسكو  الرّاوري.  أنطون  و  بابلو  دي 
في التجديد. أما مؤخرا فيمكن احلديث عن شخصيات مرموقة أمثال فليكس إبارّوندو و 
رامون و الثكونا و غابرييل إركوريكا و ألبيرتو إغليسياس، هذا األخير كان من بني املرشحني 
و   El  jardinero fiel فيلم  في  موسيقى  كأحسن  أوسكار  جائزة  إلى 

Cometas en el cielo، أنخيل إياراميندي و بيغني مينديثبال

في مجال السهرات على املستوى العاملي ميكن اإلشارة إلى عازف اجلنك نيكانور صاباليتا 
(1990-1907) وهو من مدينة دنوستيا وإلى عازف البيانو خواكني أتشوكارّو. كما 
ظهر فنانون يعزفون على تشيستوـ نوع من النايـ  ممتازون أمثال أنصورينا. املغني الشعبي 
في  الفن.  على  بصماته  ترك  مببلونة  مدينة  من  (1920-1970) وهو  ماريانو  لويس 

الشعر الغنائي ميكن اإلشارة إلى مرية بايو وهي من نابارّا و أينووا أرتيتا.        

التقاليد و املؤسسات و الذاكرة

يعود أصل كل األدوات األكثر استعماال إلى األجداد ومن بينها تشيستو txistu و الطبل 
املستوى  على  التجديد  حالة  في  توجد  حاليا  ـ   txalaparta وتساالبارتا  الصفارة  و 
التعبيري ـ وكذلك البوقة ـ نوع من الناي. أما تريكيتيتسا trikitixa فهي عبارة عن 

     .XIX أوكورديون صغير أُدخل إلى بالد الباسك في نهاية القرن

كذلك ميكن احلديث عن تقاليد الرقصة الناباريّة la jota وهي عبارة عن غناء بالقشتالية 
بداية  إلعالن  غناء  عن  عبارة  وهي   las auroras واألورورا  ـ  قصيرة  رباعية  لقصائد 

املهرجانات الكبرى. كان رميومندو الناس من بني أشهر الفنانني في الرقصة الناباريّة.

األركيسترا: هناك األركيسترا السينفونية الباسكية  (OSE) واألركيسترا السينفونية 
(بامبلونة- ساراساتي  بابلو  أركيسترا  و   1922 سنة  ولدت  وقد   (BOS) البيلباوية 
إرونيا) وتتوفر على أجندة مليئة باحلفالت واألوركيسترا الفتية لبالد الباسك ((EGO وقد 
ظهرت سنة 1997 ولها أنشطة على مدار السنة. ببيلباو توجد أركيسترا سينفونية 

لألوكورديون حتت إشراف أماغويا لورونيو.

جمعية هواة الغناء: جند الهاوي الدونوستي األكثر شهرة على املستوى العاملي. كما أن 
لفرق أخرى مسيرة وجتربة من بينها النادي اخلورُسي البيلباوي واخلورس ABAO و اخلورًس 
اخلورس  و  البنبلونية  الهواة  جمعية  جند  بنابارّا  و  إياسو  اخلورس  و  ْينتريا)  (إرّ ماري  آندرا 

كامارا.

موسيكيني  أما  البرمجة  بدور  تقوم   ABAO األوبرا)  ألصدقاء  البيلباوية  اجلمعية   )
Musikene بدونوستيا فهو مبثابة املعهد األعلى. 

أما فيما يخص بدور احلفاظ على تاريخ املوسيقى الباسكية (األدوات الصوتية و النصوص 
إريسبيل  العمومية  املؤسسة  مع  بتعاون  املؤسسة  فتقوم  النوتة..إلخ)  كراسات  و 
Eresbil و هو األرشيف الباسكي للموسيقى والكائن بإرّينتيريا (غيبوثكوا) وهو يتوفر 
على أكثر من 100 عمل ويحتوي على سجل أكثر من 1500 مؤلف باسكي و ناباري 

وكذلك يتوفر على نسخة من اإليداع القانوني. 

7.3.2.  املــــوسيقى 

إن حب الباسكيني للغناء و املوسيقى يعود إلى زمن بعيد إلى حد أنه يقال كلما اجتمع 
ورُس. التقاليد الشعبية فيما يخص ثقافة  نون خُ ثالثة باسكيني أثناء األكل فإنهم يكوّ
اخلورس جد متجذرة لدى الباسكيني بالرغم من أنها حاليا في تقلص وهذا يظهر جليا في 

عددها بإبارّالدي حيث يتجاوز 80.    

تتوفر شهادات على أن املوسيقى كانت دائما حاضرة على مر الزمن مرورا بفترة الرومان وخير دليل 
 (Batalla de Beotibar, Cantar de Bereterretxe, :على ذلك األغاني التالية
 ...Lelo il Lelo) ونفس الشيء ميكن قوله في العصور الوسطى. في عصر النهضة جند 
أغاني مثل  (...Cancionero de palacio)ألوالسو  Olaso إلى أن ظهر جوانيس 
آنتشييتا  (1462-1523) حيث أتى باملوسيقى املتعددة األصوات كتعبير أرقى زمانه. 
ن وكذلك  في العهد الباروكي ازدهرت الفرق املوسيقية اخلاصة بالكنيسة واملطربني على األُرغُ

األغاني الشعبية في عيد امليالد و املوشحات و األغاني الرعوية. 

خالل القرنXIX  وباألخص احلركة الرومانسية ازدهرت بشكل كبير على يد فنانني أمثال 
مبوثارت  له  ويُرمز  الشباب  ريعان  في  هو  و  وتوفي  ببيلباو  ولد  الذي  أرّياغا  كريسوتومو  خوان 
الباسكي بسونفونيته « في العبيد السعداء» Los esclavos felices. من نابارّا 
ظهر هيالريون إسالبا (مؤلف و بيداغوجي) وبابلو ساراساتي (عازف على الكمان) و خوليان 
غايارّي وكذلك باسكوال غميليو ارّييتا والذي ألف األوبيرا Ildegonda و ثرثويال (مسرح 

 .El dominó azul التي حولت إلى أوبيرا فيما بعد وكذلك Marina ( غناني

كما ازدهرت املوسيقى الشعبية ووصلت أوجها (تسيستوالريس و جمعيات هواة املوسيقى 
و خورس و فرق موسيقية وفنانني في الغناء الرعوي والغناء الباسكي) كما ظهرت حركة 
قوية في كل املدن الرئيسة على شكل معاهد موسيقية و أركيستا سينفونية وجمعيات 

هواة املوسيقى ونوادي محبي املوسيقى. 

اإلنطباعي  وهما:  الدولي  الصعيد  على  موسيقيني  مؤلفني  بظهور   XX القرن  يتميز 
 , Conciertos para piano موريس رابيل (1875-1937) ولد بثيبورو بإبّارّالدي وهو صاحب
Pavana para una infanta difunta و العديد من األوبيرات و رقص الباليه 
باإلضافة إلى الشهيرBolero  ومن جهة أخرى كان خسوس غوريدي وهو من ألبة منوذجا 
 (El Caserío,  Diez melodías vascas...) للموسيقي الوطنية حيث خلف
موسيقيني  مؤلفني  بظهور  املوسيقي  امليدان  في  قوية  نهضة  الفترة  تلك  عرفت  كما 
مرموقني نذكر من بينهم خوسي ماريا أوسانديثاغا و فرانثيسكو مدينة و توماس غاربيثو 
و توماس أراغويس و خسوس أرامبارّي و لويس أرامبورو والرومانسي اجلديد بابلو سوروثبال 

و اإلنطباعي أيتا دونوستيا.

ال توجد الكثير من األوبيرات الباسكية، األولى كانت (Pudente) مبوسيقى سانتيستبان 
السنوات  في  بدونوستيا.   1884 سنة  مرة  ألول  تقدميها  ومت  باروخا  سيرافني  وكتابة 
خسوس  و   (Mendi-mediyan) أوسانديثاغا:  مؤلفات  تقدمي  إعادة  مت  األخيرة 
غوريدي: (Amaya) و أيتا دونوستيا:  (Larraldeko Lorea) ومت تقدمي األوبيرا 
فرانثيسكو  للمؤلف   1986 سنة   Gernika و   1963 سنة  مرة   ألول   Zigor

إسكوديرو (ولد بثاراوث سنة 1912-وتوفي بدونوستيا سنة 2002).
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العروض إحدى  في  لدونوستي  املوسيقية   اموعة 
.في مهرجان سالثبورغو

.ضريح خوليان غاياري
.(الرونكال (نابارا

خوان كريسوتومو أرّياغا



.عازف الكورديون كيبا خونكيرا

 واجهة قرص موسيقي لكورتاتو، أحد اموعات املشهورة
.ملا يصطلح عليه الروك الراديكالي الباسكي

الباسكية  املوسيقى  رموز  أحد  كان  سنة 2008 وقد  في  توفي  البوا،  ميكيل 
املعاصرة. أسس مع موسيقيني آخرين احلركة املوسيقية املسماة «إيز دوك أمايرو»

أوسكوري

املوسيقى الشعبية املعاصرة

املشهد  في  تتمثل  املاضي  القرن  من  الستينيات  نهاية  في  الشعبية  املوسيقى  أوج 
و  ليرتسوندي  (بينيتو  مثل  مرموقة  أسماء  إلى  اإلشارة  ميكن   “Ez dok amairu”
ميكيل البوا و خوسيان أرتصي و لورديس إريوندو و خوسي أنطونيو إريغاراي و شبيير ليتي). 
مت نوع من التزاوج بني الثقافة الشعبية والثقافة العامة و الثقافة امللتزمة الشيء الذي 
أدى إلى جتاوز املوسيقى الفلكلورية التقليدية. وتنتمي أوسكورّي إلى نفس احلقبة. بعض 

من هذه اموعات الزال ينشط إلى وقتنا هذا.  

و  املغنيني  بني  من  ذكر  ميكن  بالباسكية  أساسي  بشكل  ظهرت  الشعبية  املوسيقى 
املوسيقيني في آن ( إمانول الرثابال و أنطون بالبيردي و أوركو و غوركا كنور و إستيتسو...) 
في مجال املوسيقى الشعبية نخص بالذكر (أورّيتسيندورّا و أوسكاربي و بانتسو إتا بييو 
و آيسييا...) أما في الفولك و الرّوك فهناك (نيكو إيتسارت) في سنوات السبعينات و 
اديكالي) بأغاني مثل  جاء بعدهم في سنوات الثمانينات و التسعينات الرّوك اجلذري (الرّ
(إرتسايناك و كورتاتو و نيغو و غورّياك و سو تا غار ...) وكذلك مجموعة اخرى من الفرق 

و اإلجتاهات انطالقا من «الهارد» و اجلاز إلى الرّيغاي و الهيب هوب. 

ظهرت فرق ذات شهرة إلى يومنا هذا مثل إتويس Itoiz (خوان كارلوس بيريس) و إروبي 
(أنخي دوهالدي و ميشيل دوكو). حاليا ميكن احلديث عن تريكيتيالري trikitilari كيبا 

خونكيرا وهو محب للتجديد وعن بييغ بول بيرسايتس وهو من ثوبيروا 
موسيقيني  عن  و 
الكلمات  وكتاب 
مثل روبير أوردوريكا 
موغوروثا  خبيير  و 
غونتسال  و 
والذين  مينديبيل 

تأثير  لهم  كان 
املستوى  على  مهم 

الضمير  في  اإلجتماعي 
اجلمعي، أما حاليا فيوجد جيل جديد 

ذو ميول جديد مثل ميكيل أوردانغرين و تسوما 
موروغارّين...إلخ.

أما باللغة القشتالية فيمكن احلديث عن أسماء شهيرة على املستوى 
أوركيستا  و  بارّيكادا  و  موثيداديس  مثل  الالتينية  أمريكا  و  اإلسباني 
موندراغون  (خبيير غورّوتشاغا) و دونكان دهو (ميكيل إرينتسون) و 

فيتو و الأوريخا دي بانكوك و أليكس أوباغو. 

في مجال الصناعة املوسيقية يتم إنتاج حوالي 200 عنوان موسيقي سنويا في كل بالد 
الباسك من طرف العشرات من دور اإلنتاج. على خالف السينما معدل استهالك املوسيقى 
احمللية جد مهم على مستوى السوق الباسكي- تقدر بحوالي %3 من السوق و أغلبها 
بالباسكية ـ وباختالف واضح مع املعدل على املستوى اإلسباني وباملقارنة مع بعض األنواع 
الغنائية األخرى مثل الفولك ونيو أيج و هيبي و التينا وحسب تقرير  SGAE لسنة 2003 
املتوسط  لألسطوانات في املنازل مبعدل يفوق  اإلستماع  وكذلك توجد هناك عادة الشراء و 
اإلجمالي بكل إسبانيا. كما تتوفر مساعدات لقطاع األسطوانات املوسيقية الشعبية و البوب 
ـ روك (العروض و الفهارس و الطبعات السنوية لألقراص اتارة «كأصوات لبالد الباسك» 

.(Euskadiko soinuak
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الكالسيكية

كأب  املسارح.  في  مهم  بإقبال  الكالسيكية  الرقصة  حتضى  كذلك  أقل  بشكل  لو 
للرقصة الباسكية جند جون بايتية. فهرس الرقصات الشعبية غني جدا وتتوفر دراسات 
واختصاصيني في هذا اال أما سيغوندو أوالييتا في السابق و بيتور أوالييتا و خوان آنطونيو 
أوربيلتس من بعده والذين قدموا عطاءات مهمة في عالم الرقصة الكالسيكية ابتداء من 

الرقص التقليدي الباسكي.

العصرية

مهنية  شبه  أو  مونيوث)  دميان  ( حالة  املهنية  الشركات  لبعض  التجارب  بعض  توجد 
مثل  تنظيمية  وكمؤسسة  للبرمجة  كقاعة   (La Fundición) الفوندثيون  مثل 

دانتسالديا ببيلباو.

( راقص  ييبرا  إغور  مثل  الدولية  الشركات  في  الباسكيني  للراقصني  هام  حضور  يوجد 
مستضاف من قبل أهم الشركات) ولوثييا الكارّا ( أول راقصة على خشبة األوبرا مبونيخ) 

و أسيير أورياغيريكا ( أول راقص على خشبة مونتي كالو)...

توجد ببالد الباسك فقط شركة واحدة ذات سمعة مهنية كبيرة وهي بالي دي بيارّيتس 
طرف  من  ويدار  ببياريتس  املركزية  باحملطة  يوجد  ومركزها   1988 سنة  أسست  وقد 

الراقص تييرّي مالنداين والفريق يتوفر على 15 راقصا محترفا. 

يوجد التكوين في ميدان الرقص النظامي األولي في كل املدن الرئيسية بأوسكادي، كما 
فتوجد  بنابارّا  أما  غاستيس  ببيتورياـ  املوسيقى  مبركز  املتوسط  السلك  في  دروس  تقدم 

مدرسة واحدة للرقص. 

الـرقـص   7.3.3

القدم.  إلى  يعود  اخلاصة  أو  الشعبية  املناسبات  في  للرقص  الباسكي  الشعب  تذوق 
فبولتير في كتابه «حكايات فلسفية» ملا قال عن الباسكيني: « إنهم الذين يسكنون أو 
يحسن القول أنهم يقفزون في قدم جبال البرينيوس». و التعبير صائب ألن أغلب الرقص 
الباسكي على شكل قفز أو إظهار القوة أو التوازن في الهواء أو الرقص في فضاء معني. 
الرقصة  في  واحلركة  القفزة  الباسكية:  الرقصة  في  حركتني  ظهور  إلى  أدى  امليول  هذا 

الباسكية. فيما يلي بعض الرقصات الشعبية املشهورة:

 • أورّيسكو: وهي اتارة لتكرمي االشخاص و الشخصيات
 • موتيلدانتسا من منطقة باستان:  وهي رقصة خصيصة للذكور

نظرا  اإلسم  هذا  وأخذت  ثوبيروا  منطقة  في  معروفة  وهي  سوليتينا:  ماسكارادا   • 
لطابعها الكرنبالي.

 • إيسباتادانزا: وهي رقصة معروفة ومثيرة لإلنتباه  حيث تستعمل السيوف.
 • الرّاينادانتزا: وهي رقصة البدو

كما هو الشأن في أوروبا فأنواع الرقصات ثالثة: التقليدية و الكالسيكية و املعاصرة.

التقليدية

ترتبط في األصل باحلفالت ( الوالدة و الشباب و الزفاف...) أو بالفصول الطبيعية على 
شكل احتفال بكل فصل من فصول السنة.  

عدد قاعات الرقص تعد باملئات بعضها له ميزة خاصة وأخرى ذات صبغة محلية كما توجد 
فرق عديدة للرقص إلى درجة أن أغلب الدوائر توجد بها فرق الرقص الباسكي والتي تقدم 
عروض للجمهور احمللي أو بدوائر أخرى باإلضافة إلى توفر مدارس غير رسمية عديدة. هذا 
ويعتبر اهتمام اجلمهور بالرقص الشعبي و التقليدي كبيرا جدا وجزء ال يتجزأ من احلفالت 
الشعبية. ففي أي حفل تكرميي تعتبر شخصية الراقص باإلضافة إلى العازف على الناي 

و رقصة األورّيسكو مهمة جدا.

(األورّيسكو،  السنة  مدار  وعلى  األوقات  كل  في  تزاول  التي  الرقصات  بعض  توجد 
أوقات  في  رقصات  وجود  إلى  باإلضافة  أخرى  ورقصات  القدمية...)  خوتا  و  وموتيلدانسا 
يوم  بليكيتيو  كايسارّانكا  أو  فبراير   5 يوم  بألساسوا  ( صورتسيكو  معينة  أومناسبات 
أو  املسيح  ميالد  عيد  ليلة  الباستيدا  رعاة  أو  بيدرو  بسان  ببيرّيس  إرّيغيالك  أو  يونيو   29
الرقصة بالساحة ببيتوريا ـ غاستيس كل أيام السبت في الربيع و الصيف) كما توجد 
رقصات كثيرة وبدون جدول زمني محدد مثل رقصات األعمدة (رقصة ماكيل...) و رقصة 
الظهور و رقصة الرجال فقط ورقصة الرجال فقط ورقصة الرجال و النساء معا ( خوطا و 

إنغوروتسو و صورتسيكو بألساسوا)...

أغلبية فرق الرقص ببالد الباسك توجد حتت لواء أوسكال دانتساريان بيلتسارا  والتي تنظم 
مهرجانات  سنوية  احتفاالت  تقام  كما  إغونا)  (دانتساري  الباسكية  الرقصة  يوم  سنويا 

فلكلورية دولية ببورتوغاليتي و بيتوريا ـ غاستيس.

مركز الرقص العصري
فونديسيون. بيلباو

.الرقص الباسكي

.ماسكارادا سولوتينا
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7.4. الثقافة الرقمية و السمعية البصرية
التكنولوجي  التحول  على  تدل  عامة  ظاهرة  هي  البصرية  السمعية  الوسائل  اعتماد 
املرتبط باإلعالم (التخزين، اإلتصال، تدوين واستعمال) وتنبؤ بتغيير على مستوى العادات 
االجتماعية والنموذج اإلقتصادي. لقد مت القيام مبجهودات جبارة على املستوى التكنولوجي 

واملؤهالت ببالد الباسك ولكن بشكل أقل على مستوى املضمون في هذا امليدان.    

مستويات عدة مثل حتويل املوروث إلى  أما فيما يخص اال الثقافي فيمكن التمييز بني 
مادة رقمية لضمان احلفاظ عليها و احلصول عليها بشكل أسهل واستعمالها لتدعيم 

تطورها و كذلك لإلبداع والتعبير الفني ( الوسائل السمعية البصرية و الفن...).

تبذل  املؤسسات  كل  أن  جند  رقمية،  مادة  إلى  الثقافي  املوروث  حتويل  مستوى  على 
اإلنترنت  على  مواقع  إنشاء  طريق  عن  وذلك  العمل  هذا  في  ومكثفا  هاما  مجهودا 
اليومية  واجلرائد  وأرشيف  الرقمية  املكتبات  مثل  هامة  معلومات  على  حتتوي 
ملؤسسات  كثيرة  ومبادرات   (www.euskadi.net/liburutegidigitala)
عديدة مثل ( البرملان الباسكي، االس البلدية و إريسبيل Eresbil وEITB و سوسا 
الباسكي األفالم  ومعهد   Euskaltzaindia الباسكية  اللغة  Susaوأكادميية 
Euskadiko Filmategia ) بينما جند مؤسسات أخرى تختص في هذا امليدان مثل 
أوسكوميديا Euskomedia و الهوجار  Elhuyar و بيكومتيك Vicomtech و 

. Gaiaشركات أخرى لها شراكة بغايا

الرقمي  الثقافي  املضمون  أن  جند  التطور  و  اإلستعمال  يخص  فيما  آخر  مستوى  على 
ـ  الباسكية  باللغة  و  التسويق  أو  الثقافي  اإلنتاج  أجل  من  سواء  فأكثر  أكثر  يستعمل 
فكرة موقع بالباسكية على اإلنترنت مهمة جداـ   أو القشتالية وهي مفتاح السر لتجنب 
التشابه الثقافي ومن أجل خلق أسواق على املدى املتوسط.  وكأنشطة خاصة إبداعية 

إلى جانب الفنانني واإلتصال الرقمي جند الوسائل السمعية البصرية.  

السوق حاليا بطبيعته الفتية ال يستطيع تنشيط الثقافة على املستوى السمعي البصري 
الشيء الذي يتطلب مبادرة عموميةـ  متطلبات على املستوى التربوي والسياسة اللسانية و 

اإلبداع و اإلنتاج على مستوى السمعي البصري للموروثـ  وكذلك تدعيم خلق األسواق. 

7.5. الصناعة اليدوية
بشكل عام ميكن تصنيفها ما بني األعمال اليدوية والفن و الذاكرة وهي مرتبطة بصناعة 

املواد التي لها عالقة بشكل خاص بعالم الرعي والفالحة.

ماكيال  مثل  اخلشب  من  أدوات  بصناعة  الرعاة  يقوم  اليومية  باألنشطة  القيام  أجل  من 
أو   aska األكل  وأواني   uztaiak املاشية  قالئد  و  الراعي  عصى  وهي   makila
بشكل  الصناعة  عرفته  الذي  العام  التطور  ولكن   .kaiku اجلنب  لصناعة  لإلستعمال 
عام و الفالحة بشكل خاص كان له أثر على تخصص الصناع اليدويني في صناعة األدوات 

للغير مقابل أشياء أخرى أو املال.  

العربات  ذلك  في  مبا  احلديد  و  اخلشب  من  الزراعة  أدوات  بصناعة  اليدويون  الصناع  ويقوم 
و األجراس و احملاريث و الفؤوس و أدوات أخرى من اخلشب كالصناديق و الطاوالت. أما من 
كرات.  و  حذاء  شكل  على  وأواني   ( abarka) األحذية  بصناعة  فيقومون  اجللد  خالل 
كما يصنعون السالل و الصنارات و الشباك والصواري وكذلك أواني فخارية والتي عرفت 
 xirulak, txistuak,) املوسيقية  األدوات  وصناعة  الثوب  صناعة  و  مهما  تطورا 
فن  من  مشتقة  أخرى  وأدوات   (dulzainas, txalapartak, panderos

الصباغة والتجميل على اوهرات و تطعيمها وترميمها.
 
و  الشمع  و  (األحجار  املواد  أنواع  كل  فتستعمل  الباسكية  اليدوية  فالصناعة  حاليا  أما 
اخلشب و الورق..) لألدوات التجميلية ولألدوات ذات اإلستعمال اليومي وتعرف جتديدا على 
صناعة  مثل  جديدة  مواد  على  جدد  يدويون  صناع  يظهر  كما  الرسم.  طريقة  مستوى 
أخرى  ,أدوات  املاء  على  التزلج  لوائح  وصناعة  واملصممني  املوضة  و  الصغيرة  األشكال 

إلستعماالت جديدة.
 
ميكن تقدير عدد الشركات التي تعمل في الصناعة اليدوية (من ضمنهم رجال أعمال) في 
عدد قليل حوالي 300 شركة وهي عبارة عن شركات صغيرة من بينها 261 مسجلة 
(115 بغيبوثكوا و113 ببيسكايا و 33 بألبة) وهي توفر فرص محدودة للشغل تناهز 

600 منصب عمل. 

األنشطة الرئيسية تتركز في صناعة األثاث املنزلية اخلشبية مبعدل 13,4 %  و األدوات 
اخلشبية مبعدل 12,9 % واألدوات الفخارية 12,6 % واملواد النباتية مبعدل 9,4 % 
و النسيج مبعدل 7,9 % و اوهرات مبعدل 6,9 % و املواد املعدنية مبعدل 6,5 % و 
الزجاج مبعدل 6,1 % و اجللد مبعدل 4,7 % واملرمر و األحجار و اجلبس مبعدل 1,1 % و 

األدوات املوسيقية مبعدل 1,1 % و أدوات أخرى مبعدل 17,3 %. 

النسبة املأوية للصانع اليدوي ذكر تصل إلى 65 % حاليا ومستواه الدراسي ال بأس به. 
وهو يهتم بإتقان صناعته ( 37 % منهم قاموا بدورات في نفس امليدان) وجتديد أدوات 
حتسني  و  التسويق  و  التسيير  و  املعلومات  أجل  ( من  حاسوب  جهاز  على  ويتوفر  العمل، 
التصميم) يتجاوز سن أغلب الصناع 35 سنة ثلثهم ال يعتمد على الصناعة بشكل 
أساسي (ال يستطيعون العيش منها) البيع املباشر ما بني الصانع و الزبون هي الطريقة 

األكثر انتشارا.

أما مستقبل الصانع اليدوي فيبقى غامضا بسبب املنافسة من طرف املنتجات الصناعية 
احمللية ومنتجات العالم الثالث يضاف إلى هذا ضعف التعويض من طرف األجيال الصاعدة 
وصعوبة احلصول على مداخيل كافية للعيش. التدخل إلنقاذ هذه الصناعة يبقى زهينا 
بتقنني القطاع ومهنة الصانع اليدوي و التدعيم من طرف املؤسسات وخلق قانون منظم 
و  بالثقافة  وربطها  للتسويق  جديدة  قنوات  وفتح  حتسني  و  جديدة  مالئمة  تصاميم  و 

السياحة احمللية.

 صناع تقليدي يحيك شبكة خاصة بلعب كرة اليد
.الباسكية

احلكومة موارد  يضم  الذي  اإللكتروني  املوقع   هو 
euskadi.net الباسكية

57



متحف الفنون اجلميلة لبيلباو.  تأسس باندماج املتحفني املدشنني سنتي 1908 و1924، 
بدأت اموعة الفنية الرائعة  في القرن الثاني عشر وتتوفر على مجموعات فنية تعود للقرنني 
السادس عشر والسابع عشر( بيالثكيث Velásquez واليوناني El Greco ومورييو 
Murillo وثورباران Zurbaran وريبيرا Ribera وكارينيو Carreño...) وللباروكي 
 (...De Vries وديبريس Van Dyck بان ديك)barroco flamenco فالمينكو
وميلينديث   Bellotto وبييوطو   Paret (باريط   عشر  الثامن  للقرن  تعود  وأعمال 
Meléndez...). كما توجد أيضا أعمال للفنان غويا Goya وفنانني آخرين التي تعود 

.Madrazo ومادراثو Sorolla للقرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مثل سورويا

تضم أيضا أفضل مجموعة فنية للفنانني الباسكيني للقرن التاسع عشر والنصف األول من 
القرن العشرين مثل غينيا Guinea وثولواغا Zuloaga وغيرارد Guiard وريغويوس 
وأرطيتاArteta وأرانوا   Iturrino وإيتورينو  Echevarría وإيتشيباريا  Regoyos
Aranoa وليكويونا  Lecuona وأوثيالي Ucelay أو باليردي Balerdi باإلضافة إلى 
  Cézanneوثيثاني Delaunay وديلوناي Gauguin توفرها على قطع فنية لغوغوين
ديياث  وباثكيث   Bacon وباكون  Kokoschka وكوكوسشكا  Picasso وبيكاسو
 Gargallo وغارغايو Gutiérrez Solana وغوتييريث سوالنا Vázquez Díaz
  Millaresوميياريس Tàpies وطابييس Oscar Domínguez وأوسكار دومينغيث
    . Chillida و تشييدا Oteizaكما ميكن أيضا التمتع بأعمال أوتيثا .Saura  أو ساورا

 

سنة  غاستايس  ببيتوريا-  إنشاؤه  مت  املعاصرة.  الفنون  متحف  هو   Artium أرتيوم 
2002، هدفه هو نشر الفن املعاصر بدءا من جمعه الدائم واملتواصل  من طرف منظمة 
مجموعة  على  يتوفر  والتفكير.  باإلبداع  مرتبطة  موازية  أخرى  وأنشطة  املؤقتة  املعارض 
فنية جد مهمة للفن اإلسباني املعاصر. متحف سان طيلمو. تأسس سنة 1932 بدير 
قدمي يعود تاريخه للقرن السادس عشر. يتوفر على مجموعة أثرية للنصب التذكارية التي 
يعود تاريخها ملا قبل الفترة الرومانية وأخرى ملواد إثنوغافية التي تعبر عن مختلف أشكال 
احلياة التقليدية ببالد الباسك في ذلك العصر. يتوفر أيضا على لوحات فنية تعود للفترة 
ما بني القرن اخلامس عشر والتاسع عشر، للفنلنني أمثال مادراثوMadrazo واليوناني 
El Greco وريبيراRibera  ورابنيRubens  باإلضافة إلى أعمال  فنية للفنانيني 

الباسكيني.

متحف شييدا- ليكو Chillida-Leku  املوجود باملنزل القروي ثابالغانا وأيضا على الهواء 
الطلق بإرناني واملشكل من األعمال الفنية للفنان إدواردو شييدا والتي متثل مساره الفني.

مميزات  ذات   El Euskal Museoa de Baiona بايونا  لتاريخ  الباسكي  املتحف 
األثرية  للمجمعات  متحف  وهو   Musée Bonnat بونات  ومتحف  وعامة  متنوعة 

ويوجد ببايونا أيضا.

للسيدة  القدمي  باملستشفى  ويوجد  نسبيا(1956)  حديث  متحف  هو  نابارّا  متحف 
الرحمة و الشفقة la Misericordia  الذي يحافظ فقط على مدخل البناية القدمية  
والكنيسة التي يعودان للقرن السادس عشر. يعرض قطع أثرية لنابارّا بدءا من عصر ما 
قبل التاريخ إلى عصرنا احلاضر مررورا بالعصر الروماني والفن املعماري األندلسي اإلسالمي 

ثم  الباروكي...كما يتوفر أيضا على برنامج لسلسلة من املعارض املؤقتة. 

8. املؤسسات واخلدمات الثقافية 
واإلعالمية

توجد مؤسسات تقوم باخلدمات الثقافية (املتاحف واألرشيفات واملكتبات) وأيضا شخصيات 
و جماعات ساهمت بشكل كبير في اتمع، و تشكل اليوم جزءا من الذاكرة اجلماعية. كما 
توجد أيضا وقائع  حددت  األجندة الثقافية واإلستعماالت الشعبية التي ساهمت في اعتراف 

الزوار ووسائل اإلعالم التي تتطرق للوضعية احلالية العامة والثقافية. 

   

8.1. املتاحف 
تلعب املتاحف أدوارا كبيرة في تدعيم املعرفة لفائدة الثقافة ( احملافظة على األشياء املادية 

واملعارض التي تنظم والنشر الثقافي وتشجيع اإلبداع الفني. واحلماية والتوثيق)، 
  

لقد عرفت بالد الباسك بخصوصيتها في مجال املتاحف الفنية. بدءا باملتحف التاريخي 
الباسكي  واملتحف  نابارّا(1910)  مبتحف  متبوعا  ببيلباو(1908)  اجلميلة  للفنون 
والتاريخي لبايونا (1924) ومتحف سان تيلمو بدونوستيا- سان سيباستيان (1932). 
مت انتظار 60 سنة حتى سنواتا التسعينات لتحدث قفزة نوعية بتدشني متحف غوغينهامي 
ببيلباو ومتحف أرتيوم ببيتوريا-غاستايس ومتحف شييدا ليكو(بإيرناني- غيبوثكوا) ودار 

املتحف بأوتيثا ( ألثوثا- نابارّا). توجد أيضا متاحف قيمة أخرى تلف الفنانني.

يبلغ عدد املتاحف بأوسكال هيرييا Euskal Herria حوالي 120 موزعة على الشكل 
التالي فببالد الباسك يصل العدد إلى  68(30 بغيبوثكو و19 ببيثكايا و19 بألبة)، بنابارّا 
يبلغ عدد املتاحف 30 وبإيبارالدي حوالي 20. توجد بأوسكال هيرييا متاحف هامة للفن .  

بناية املتحف غوغينهامي ببيلباو للمهندس فرانك غيري Frank O. Gehry في حد 
ذاتها عمل فني، هذه البناية أعطت صورة مشعة للمدينة وعرفت بها في اخلارج. بهياكله 

ذات األحجام املتصلة وحجر الكلس والتيتانو املقوس يكون شكال رائعا. 

الفنية  اموعة  تتشكل  مؤقتة.  ومعارض  دائمة  فنية  مجموعة  من  املتحف  يتكون 
ومجموعة  العقدة)  في  نيويوركية(تسهيالت  أصول  من  أموال  رؤوس  من  بدورها  الدائمة 
أخرى خاصة ببيلباو. اموعة اخلاصة ببيلباو مكونة من أعمال لفنانني مشهورين ينتمون 
للنصف الثاني من القرن العشرين مثل إدواردو شييدا Eduardo Chillida وإيبيس 
كلني Yves Klein ووييم كووين Willem de Kooning و روبيرت روسشينبير 
Robert Rauschenberg و أنطوني طابيس Antoni Tàpies و مارك روطكو 
  Richard Serraوريشارد سيرا Andy Warhol و أندي وارول Mark Rothko
...Robert Motherwell و روبيرت موتيرويل Anselm Kiefer  و أنسيلم كايفر
إلخ. من جهة أخرى  أسماء مهمة الفن احلديث/الشاب الباسكي واإلسباني مثل تشومني 
باديوال Txomin Badiola وكريستينا إيغليسياس Cristina Iglesias وداريو 
إيراثابال  وبرودينثيو   Miquel Barceló  بارسيلو أورثاي Darío Urzay وميكيل 

Prudencio Irazabal...يزوره سنويا حوالي 900.000 شخص.

 .داخل معرض كوتشا إيصباصيو للعلوم
دونوستيا-سان سيباستيان

.معرض فن األرتيوم
بيتوريا-غاستايس
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متحف أوتييثا Casa Museo de Oteiza املؤسس من طرف فرانثيسكو خابير 
سايينث أويثاFrancisco Javier Sáinz de Oiza  واملوجود ببلدة ألثوثا بنابارّا، 
داخل هذا املتحف ميكن حتسس األعمال الفنية ألوتييثا واإلماكن التي كان يداومها مثل 

اتبر واملنزل وقاعة األشغال.

إضافة إلى وجود متاحف ومجموعات أثرية وفنية أخرى أمثال:

•  املتاحف البحرية: املتحف االبحري للبحر و املتحف البحري لدونوستيا ومتحف البحر 
لبياريتس ومتحف الصياد ببيرميو التي حتوي الفنون التقليدية املرتبطة بالصيد البحري 

والسفن.
والتاريخي  واإلثنوغرافي  األركيولوجي  املتحف  مثل  العامة  اإليثنوغرافية  •  املتاحف 
الباسكي (بيلباو) ومتحف سان طيلموSan Telmo  ومتحف األركيولوجيا ببيتوريا- 
إضافة  بايونا.  لتاريخ  الباسكي  واملتحف    los Gobeo غوبيو  عائلة  بدار  غاستايس 
 Artziniegaألرتصينييغا األثرية  واموعات  لغيرنيكا  الباسكي  املتحف  وجود  إلى 

... Iratxeوإيراتشي  Elizondoوإليثوندو
•  املتاحف املرتبطة باحلديد والنقل وأعمال أخرى أمثال: املتحف الباسكي للسكك احلديدية 
الريالية  صناعة  Gallarta ومتحف  بغايارطا  املعادن  ومتحف   (Azpeitia)بأثبييتيا
 Muskizومعمل احلديد البوبال مبوسكيث Portugalete  ببورتوغاليتي Rialia

ومعمل  الطرابيش إلينكارتادا La Encartada بباملاصيدا Balmaseda ومتحف 
واحلديقة   Añorga بأنيورغا  اإلسمنت  ومتحف   Elgoibarبإيلغويبار واألدوات  اآلالت 
واملتحف   Leintz-Gatzagaبليينتص-غاتصاغا امللح  ومتحف  بصيراين  الثقافية 

  . (Gipuzkoaغيبوثكوا)  Legazpi الباسكي للحديد بليغاصبي
•  متاحف العلوم والتيكنولوجيا مثل متحف صندوق الفضاءKutxaespacio ومتحف 
النموذج الذي ميثل حركات الكواكب ومساراتها بإرونيا-بامبلونا واملتحف الباسكي لتاريخ 

 .(UPV-EHU, Leioa)الطب والعلوم باجلامعة الباسكية بليخونا
بأورياغا-  املوجودة  بالديرة  أو  وبيتوريا  بيلباو  من  بكل  املقدس  أو  الديني  الفن  •  متاحف  

. Tulebrasأو طوليبراس  Orreaga-Roncesvallesرونثيسباليس
•  مجموعات حول شخصيات مثل (فرانثيسكو خابير في شابير- خابير وصوماالكاريغي 
  Simónوسيمون بوليبار  Ormaiztegi في أورمايصطيغي Zumalakarregi
لفنانني  أو   (Kexaa-Quejanaكيخانا وأياالAiala في  بوليبار  في   Bolívar
باملواضيع  املتعلقة  واملتاحف  ومايصتو...)  غاياري  و  ساراساتي  و  وبيوبيدي  أمثال(صولواغا 
املتنوعة مثل السالم ( متحف السالم بغيرنيكا) ومواضيع إيديولوجية مثل ( متحف الوطني 
ألفاريريا  ( متحف  الفخار  ومتحف   (Lizarraبليثارّا الكارلي  واملتحف    Arteaبأرتييا
  Xaxuتشاشو ( متحف  املربى  بفن  تتعلق  ومتاحف  بألبة)  الباسكية   Alfarería
وتلك   (Saraبصارة الباسكية  احللويات  ومتحف  ببايونا  الشوكوالطة  ومتحف  بطولوشة 
املتعلقة باملودا (متحف بالينثياغاBalenciaga بغيطاريGetaria ) أو بالصور كاملوجود 
بثاراوث(Zarauz) أو متحف أوراق اللعب بدار فورنيي (بيتوريا- غاستايس في قصر بيندانيا) 
أمتحف الشموع  غريبني Grevin ببايونا أو املتعلق باخلمور مثل متحف اخلمر بالغوارديا
(أوبيدوم  اال  متحف  أو   (Arkaute) بأركاوتي  كاملوجود  بالشرطة  أو   Laguardia

oppidum) أو تلك اتصة مبصارعة الثيران كاملوجود ببيلباو أو األولينتزيرو في مونغيا.

سنويا)،  زيارة  مليون  Guggenheim (حوالي  للغوغينهامي  فقط  يستقبل  اإلشارة 
Artiumواألرتيوم اجلميلة  والفنون   Kutxaespacio الفضاء  صندوق  يتجاوز  و 

واألكواريوم Aquarium100.000  زائر سنويا. 

نوع املتاحف و املعارض بحسب املناطق في أوسكادي

.متحف شركة النسيج في النكارتادا
.(بلماصيدا (بيسكايا

للثقافة  العاملي  املركز  مقر  للتبغ،  امللكي  املصنع 
املعاصرة.دونوستيا-سان يباستيان

.الفضاء الداخلي ملتحف أوتيثا
.تصميم فرانثيسكو ساينث دي أوثا

.(ألثوثا (نابارا
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عدد الزوار (باأللف شخص) عدد 
اموعاملتاحف ألبة غيبوثكوا بيسكايا

1.039 102 85 852 3 الفن املعاصر
187 37 - 150 3 الفنون اجلميلة
87 10 13 64 11 التاريخية

103 - 63 40 2 العامة
31 - 4 27 11 إيثنوغرافية وأنتروبولوجية 

146 96 40 10 16 متخصصة
179 - 171 8 5 العلوم والتكنولوجيا
336 - 336 - 6 العلوم وتاريخ الطبيعة
24 24 - - 1 األركيولوجية
16 15 1 - 10 املكان/أخرى

2.148 284 713 1.151 68



في  تنشط  والتي  ثقافية  معاهد  أو  ملنظمات  التابعة  املتخصصة.  املكتبات   •
واللغة  الثقافة  مجال  في  طيبة  سمعة  على  يتوفر  منها  البعض  محددة.  مجاالت 
سنتشو  إيكاسكونتصاEusko Ikaskuntza ومؤسسة  أوشكو  الباسكية( 
أوسكالتصايندياEuskaltzaindia واملكتبة  و   Sancho el Sabioالسابيو
علم  في  املتخصصة  وهابيHabe)فمنها   Labayruالبايرو ملعهد  الباسكية 
 (Aranzadiأرانصادي العلوم  (مجمع  واإلتنوغرافيا  واألركيولوجيا  التاريخ  قبل  ما 
والسينما(  للموسيقى)  العالي  واملعهد   Eresbilإيريسبيل  ) املوسيقى  في  وأخرى 
واإلعالنات(                                                                                                                                       وامللصقات  الدورية  املنشورات  وفي  الباسكية)  السينمائية  األفالم  خزانة 
 Aranzazuأرانثاثو معابد  ودينية(  باسكية  مواضيع  وفي  بالصكاو)  الرهبان  دير 
املتعددة  وتلك  ودونوستيا)  غاستايس  لبيتوريا-  الالهوتية  املعاهد  أو   Loyolaولويوال

اإلختصاصات( مكتبة اتمع البيلباوي) وفي الفن( مكتبات املتاحف)...   

احلكومة  أقسام  ومكتبات  املركزية  املكتبة  مثل  لإلدارة  تابعة  مكتبات  أيضا  توجد  كما 
الة مثل مكتبة  الباسكية ومكتبة البرملان الباسكي. كما توجد أيضا حاالت ملكتبات فعّ
الباسكية،  الدراسات  مجمع   - Eusko Ikaskuntzaإيكاسكونتسا أوشكو 

   . Euskomediaواملوجودة حاليا مبؤسسة أوشكوميديا

• مكتبات املراكز الدراسية: من أصل 873 مركزا تةجد 612 مركز تربوي غير جامعي  
التي تقدم  خدمات مكتبية. 

تتوفر أعمال اجلمع للسيد جون بيلباو Jon Bilbao  (1994-1914) على أهمية 
كبرى في مجال املراجع و املصادر الباسكية وla Eusko Bibliographia  وخوان 

.Joan Mari Torrealdai ماري طوريالداي

الباسكي  النظام  في  ريادية  مهام  ذات  الباسك  لبالد  أو  الوطنية  املكتبة  كمشروع  يوجد 
للمكتبات واملكتبة الرقمية الباسكية.  

املكتبات  .8.2
تساهم املكتبات العمومية واخلاصة في احلفاظ على املعرفة ونشر الكتب الكالسيكية 
أو  إديولوجية  كانت  سواء  الرقابة  إلى  تخضع  ال  لإلقليم.  الثقافية  والتنمية  واملعاصرة 

سياسية أو دينية وال إلى ضغوط جتارية.  

أشكالها:  بكل  ثقافية  خدمات  تقدم  التي  املراكز  عدد  فيه  يزداد  الراهن  الوقت  في 
مركز  إلى  باإلضافة  صوتية  وتسجيالت  وثائقية  وأشرطة  وإنترنيت  وأفالم  ومجالت  كتب 

للمعلومات... 

طبقا للنظام األساسي اجلهوي لسنة 1979، جهة الباسك حتملت مسؤولية تطبيق 
القوانني وواجبات الدولة من أجل الدفاع عن اإلرث التاريخي والفني واألركيولوجي والعلمي 
والنصب التذكارية. مت أيضا حفظ األرشيفات واملكتبات واملتاحف التي لم تكن من ملكية 

الدولة، وتدخل املكتبات البلدية من مهام وصالحيات البلدية. 

تفتح 90 باملائة من املكتبات البلدية واإلقليمية أبوابها أكثر من 200 يوم في السنة 
ويتوفر معظمها على نظام أوتوماتيكي( للتسجيل وأقل عددا بالنسبة للسلف) وأيضا 
على الربط باإلنترنيت. 62 باملائة من محتوى هاته املكتبات باللغة اإلسبانية و30باملائة 

باللغة الباسكية.     

• املكتبات البلدية ببالد الباسك. يتم تسيير املكتبات البلدية ببالد الباسك والتي يبلغ 
بالد  ملكتبات  الوطني  النظام  إطار  في  وتدخل  البلديات  قبل  من  مكتبة   280 عددها 
  Bidebarrietaلبيديبارييطا البلدية  املكتبة  من  املدن  مكتبات  وتتشكل  الباسك. 
ببيتوريا- البلدية  املكتبات  وشبكة  لدونوستيا  املركزية  أو  البلدية  واملكتبة  ببيلباو 
غاستايس. يتم اآلن القيام بخطوات من أجل الربط بني مختلف املكتبات البلدية من أجل 
 ،(www.liburutegiak.euskadi.net)املوقع على  اإلنترنيت  بشبكة  ربطها 
مختلف  اإللكتروني  املوقع  طريق  عن  والبحث  اإلستشارة  املستعملني  على  يسهل  لكي 

محتويات املكتبة، واحلصول على بطاقة اإلشتراك جلميع املكتبات.  
 

لبيسكايا(175.000 كتاب) تأسست في  • املكتبات اإلقليمية. املكتبة اإلقليمية 
أواخر القرن التاسع عشر. ابتداءا من سنة 1988 مت إعادة إصالحها الكامل حتى سنة 
.2002 املكتبة اإلقليمية لغيبوثكوا التي تسمى حاليا كولدو ميتشيلينا ليبوروتيغيا 
أبوابها  فتحت  كتاب)   160.000)  Koldo Mitxelena Liburutegia
إغناسيو  الثقافة  دار  اإلنترنيت.  مثل  اخلدمات  تقدمي  في  السباقة  وكانت   1947 سنة 
لبيتوريا-غاستايس  اإلقليمية   العمومية  املكتبة  ألديكواIgnacio Aldecoa أو 
التي مت تأسيسها سنة 1842 واملوجودة في ملكية الدولة لكن  (121.895 كتاب)، 

من تسيير الس اإلقليمي أللبة.

سنة  عملها  بدأت  التي  ديوستو   جلامعة  التابعة  ديكانا  مكتبة  اجلامعية.  املكتبات   •
تتوفر  الباسكية.  الدراسات  ملعهد  التابعة  املكتبة  تأسيس  مت   1974 سنة   .1888
بالكليات  أخرى  ومكتبات    Leioaبليخونا مركزية  مكتبة  على  الباسكية  اجلامعة 
واجلامعة  موندراغون  جامعة  أيضا  تتوفر  ودونوستيا.كما  ببتوريا-غاستايس  املوجودة 

العمومية لنابارّا وجامعة نابارّا على مكتبات.   

املوقع اإللكتروني «ليبوروتيغيا» الذي ينسق عمل 
اخلزانات البلدية في أوسكادي.

.خزانة إيناصيو ألديكوا
.بيتوريا غاستايس

خزانة الشانطيرا
(بامبلونة-إرونيا (نابارّا
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8.2.1.  مكتبات التسجيالت السمعية البصرية

تعتبر األقراص واألشرطة السمعية واألقراص املدمجة وكل أنواع األرشيفات السمعية إرثا 
ثقافيا يساعد على حفظ الذاكرة التاريخية. خزانات التسجيالت الصوتية هي املؤسسات 
املكلفة باحلفاظ والتعريف باإلرث السمعي لدى اتمعات. ال تتوفر األرشيفات الصوتية 
والثقافة  اجتماعية...  وووقائع  ونقاشات  حوارات  على  أيضا  وإمنا  املوسيقى  على  فقط 

الشفوية التقليدية أو الشعبية الغنية. 

كولدو   ) البصرية  السمعية  لألشرطة  مكتبات  إلى  الوقت  مرور  مع  املكتبات  تتحول 
 (... Bidebarrietaوبيديبارييطا للثقافة   Koldo Mitxelenaميتشيلينا

بإضافة خدمات ااحلفظ واإلعارة لألقراص املدمجة واألقراص الرقمية...

أو  املطبوعات  مجموعة  من  مهما  حيزا  حتتل  الزالت  املكتوبة  الدراسات  أن   من  بالرغم 
اطوطات في  املكتبات (94% من احليز اإلجمالي) فإن مجموعة األشرطة السمعية 
ببيلباو  خاص  بشكل  تالحظ  واخلرائط...)،  (الرسوم  واخلاصة  واإللكترونية  البصرية 
    . Arrasateوأرّاساتي  Tolosaوطولوشا  Errenteriaودونوستيا وإيرّينتيريا

 
مكتبة األشرطة السمعية البصرية ببيارّيتس التي مت تدشينها سنة 2004، هي مكتبة 
رائدة تتوفر على حيز كبير من املواد السمعية البصرية وربط بشبكة اإلنترنيت ومختلف 
األقسام املتخصصة: الثقافة وأمريكا الالتينية والصور واللغة الباسكيةeuskera و 

قسم األطفال و مجموعة اطوطات أو املطبوعات احمللية.

8.2.2. مكتبات نابارّا

توجد بنابارّا 128 مكتبة تتوفر على 3ماليني من األحجام. سنة 2000 كانت تتواجد 
جامعية  مكتبات  و%4  متخصصة  منها   %20  ،(%73,5) عمومية  مكتبة   94
 800.000 بحوالي  سنويا  القيام  األحجام...يتم  هذه  ثلث  من  أزيد  على  تتوفر  لكنها 

إعارة والتي يستفيد منها  180.000 شخص تقريبا. 

تقوم بحفظ إرث املصادر واملراجع النابارية  تأسست املكتبة العامة  لنابارّا سنة 1940 ، 
والتنسيق بني نظام املكتبات العمومية وتسيير الودائع القانونية بحيث تتوفر في مقرها 

احلالي على 320.000 وثيقة كما سيتم  فتح املقر اجلديد قريبا.

ميتسلينا. مركز كولدو 
دونوستيا-سان سيباستيان 

اخلزانة اجلديدة التابعة للمجلس اإلقليمي في بيسكايا. بيلباو
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8.4. بعض املؤسسات التربوية -العلمية 
النظام التعليمي الغير اجلامعي  جلهة بالد الباسك للموسم الدراسي 2006- 

2007 كان يتوفر على 1.051 مركز تربوي ويحوي 336.850 تلميذ(%49) 
وتلميذة(51%) موزعون على الشكل التالي:

•  أقسام احلضانة (84.057).
•  التعليم األولي (103.609).

•  التعليم اخلاص (408).
.(69.227) (ESO) التعليم اإلعدادي اإلجباري  •

•  التعليم الثانوي (الباكالوريا) (30.659).
•  التكوين املهني للمستوى املتوسط (10.721).
•  التكوين املهني للمستوى األعلى( 15.644 ).

•  وتعلم احلرف (411).

                                                                               
والنصف  فقط نصف عدد التالميذ يتلقون تعليمهم في املراكز العمومية (52.2%)، 

أغلبهم يتلقون مساعدات.  اآلخر يتلقونه في املراكز اخلاصة (161.031)، 

تتوزع على األقاليم الثالث على الشكل التالي: 147.659 ببيسكايا و112.524 
التعليم  إطار  في  تدخل  أخرى  مناذج  أيضا  توجد  كما  بألبة.  و49.667  بغيبوثكوا 
النظامي مثل اللغات (28.823 من التالميذ) واملوسيقى (1.590 تلميذ وتلميذة) 

والفنون واحلرف (273 تلميذ وتلميذة) والرقص (64). 

انخفظ   فقد  املتمدرسة،  الساكنة  نسبة  في  إنكماشا  الدميوغرافي  التحول  جلب  لقد 
عدد التالميذ من 432.113 خالل املوسم الدراسي  1998-1997(من ظمنهم 
الطلبة اجلامعيني) إلى 437.900  تلميذ وتلميذة خالل املوسم الدراسي -2005
يبقى  و  واحلضانة  األولي  التعليم  من  األولى  املراحل  في  جلي  بشكل  يالحظ   ،  2006
اإلنخفاظ أقل حدة بالنسبة للتعليم اجلامعي (فقد انخفظ العدد من 90.623 إلى 
68.924). فإجبارية التعليم في السلك االول من التعليم الثانوي أدى إلى ارتفاع عدد 

التالميذ ب 20.000 تلميذ. 

يتوفر أوسكال هيرييا Euskal Herria على خمس جامعات. تتواجد ثالثة منها بجهة 
جامعيا  مركزا   56 الباسك  ببالد  يتواجد  اإلناث.  من  طلبتها  من   55% و  الباسك  بالد 
(كليات ومدارس) في مختلف ااالت مثل الطب والعلوم والفنون اجلميلة واحلقوق وعلوم 
املعلوميات والكيمياء واإلعالميات واإلقتصاد والهندسة الصناعية...سنة 2004 متت 

املصادقة على القانون الباسكي لتنظيم اجلامعات.

جامعة بالد الباسك(UPV-EHU) هي جامعة عمومية. كانت تتوفر في سنة 2005 
على 34 مركزا، 107 قسم و ميزانيتها لسنة 2005 تقدر ب 313 مليون أورو، و 
كانت تتوفر على موارد، تعاقدات و إتفاقيات للبحث بقيمة 39 مليون أورو. وكانت تتعاقد 

مع 4.147 شخص كطاقم تدريس وبحث علمي من بينهم 2.494 دكتور.

8.3. األرشيفات
تقوم خدمات األرشيف بثالث مهام أساسية: احلفظ والتسيير والتوزيع. سنة 1990 
مت املصادقة على قانون اإلرث الثقافي الباسكي الذي يقوم بإعادة  تنظيم اإلختصاصات. 
تتوفر  بينما  أرشيفاتها  على  فقط  محصورة  اختصاصات  الثالث  اإلقليمية  االس  لدى 
أيضا  يقوم  كما  الوثائقي  اإلرث  حول  اختصاصات  أو  صالحيات  على  الباسكية  احلكومة 
بدور التنسيق ودميومة العمل ...إلخ. حتتفظ  وزارة الثقافة باملسؤولية حول األرشيفات 

التاريخية لألقاليم الثالث.     

اإلنترنيت  موقع  على  املوجود   1998 سنة   Badator باداتور   خدمات  تدشني  مت 
الثراث  و  األرشيفات  خدمات  مصلحة  وهو  الوثائقي)  (مركزالثراث   “Irargi ”إيرارغي 
الوثائقي (بيرغارا Bergara). يعمل إيرارغي منذ سنة 1986 على تخطيط وتطوير 
مستند    300.000 يقارب  ما  على  يتوفر  الباسكية.  باحلكومة  األرشيفات  سياسة 
التي  املكتبات،  من  لعشرات  املطبوعات  أو  اطوطات  مجموعات  من   قادمة  ألرشيفات 
نفس  طريق  عن  استشارة  أو  تفحص  أيضا  ميكن  املواطنني.  طرف  من  استشارتها  ميكن 

.diocesanos املوقع  األرشيفات التاريخية لديوثيسانوس

ببناية  مستقبال  يكون  سوف  الباسك  لبالد  الوطني   التاريخي   األرشيف  موقع  أو  مقر 
اطوطات  أو  املطبوعات  مجموعات  جميع  يحوي  سوف  ببيلباو.   Vesga بيسغا 
للحكومة الباسكية، من بينها تلك املوجودة ببيرغارا Bergara و أكيدا أرشيفات احلرب 

.Salamanca األهلية املوجودة بساالمانكا

مع الوقت سوف يتم إظافة خدمات األرشيفات ببعض البلديات.مع تطور شبكة اإلنترنت 
التي جاءت لتعرض أو لتقدم إطار التوزيع املالئم واملناسب. 

األرشيف العام لنابارّا

لنابارّا  اإلقليمي  الس  حتمل  عندما   1836 سنة  لنابارّا  العام  األرشيف  إنشاء  مت 
مسؤولية حفظ وصيانة األرشيف بعد إزالة مجلس   الكومبتوسComptos . مبوازات 
مع ذلك يحوي كذلك مجموعة اطوطات أو املطبوعات مثل األرشيف امللكي ومعاهدات 
امللكية  احملكمات  من  وأقسام  لنابارّا  السابق  امللكي  للمجلس  القضائي  املسلسل 
مجموعة  و  املوثقة)  التوثيقية(أو  والبروتوكوالت  املسيحيني)  الدين  واإلكليروس(رجال 
اإلقليمية.  والدائرة  املدنية  واحلكومة  الضرائب  قسم  لنيابة  املطبوعات  أو  اطوطات 
بني  تعاون  اتفاق  بواسطة  نابارّا  السكان  إحصائيات  أرشيفات  بحفظ  أيضا  تقوم  كما 
إيكاسكونتصا  أوشكو  الباسكية  الدراسات  مجمع  و  الثقافة  ووزارة  نابارّا  حكومة 

Eusko Ikaskuntza.

.أرشيف نابارا في بامبلونة-إرونيا
إبداع رافييل مونييو

الثراث  و  األرشيف  ملصلحة  اإللكتروني  املوقع 
الوثائقي في إرارغي (مركز الثراث الوثائقي).
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توجد ببالد الباسك جامعتني تابعتني  للقطاع اخلاص. جامعة ديوستو Deusto األكثر 
اتمع  في  الراقية  للفئات  ومكونة   سنة(1886)  إلى  تعود  بحيث  تاريخيا  أهمية 
و600  وطالبة  طالب  و16.000  كليات  تسع  على  تتوفر  العشرين.  القرن  خالل 
أستاذ وأستاذة. عرفت حتوالت كبيرة خالل الثالثون سنة املاضية. ثم جامعة موندراغوم  
Mondragón (أتت كمبادرة لنظام التعاونيات) وهي جامعة حديثة العهد وتتخصص 

بصفة خاصة في ااالت التقنية واملقاوالت.

نابارّا(أوبوس  خاصة وهي جامعة  وأخرى  لنابارّا  العمومية  جامعتني: اجلامعة  بنابرا  توجد 
فقط  تتوفر  مطالبها)،  بني  من  وتعد  بها(  خاصة  جامعة  على  تتوفر  ال  إيبارالدي  داي). 
على وحدات نيابية أو ملحقات جلامعات بوردوBurdeos  وإيغوالديHegoalde  في 

تخصصات الهندسة والعلوم والقانون.

في كل األحوال كانت تتواجد من قبل  مؤسسات ذات الدراسات العليا. مثل جامعة بينيديكتينا 
Benedictina للفلسفة وجامعة إيراتشي Iratxe  للدراسات الدينية( منذ أواخر القرن 
السادس عشر حتى سنة 1824) وجامعة دومينيكا سانتياغو(1630_1770) ببامبلونة  
Pamplonaوجامعة أونياطي Oñati التي تأسست سنة 1540 مثل جامعة سانتي 
سبيريتوس Sancti Spiritus التي تدرس احلقوق والدراسات الدينية والطب. قد تأسست 
سنة  ببرغارا   (RSBAP)البلد Bascongada ألصدقاء  باسكونغادا  امللكية  اجلمعية 
  Conde de1765  بناءا على النقاشات واحلوارات التي كان ينظمها الكونت بينيا فلوريدا
  Azkoitia بأصكويتيا Insausti في مقر إقامته بقصر إينساوستي Peñaflorida
الذي مت ترميمه مؤخرا. يتعلق األمر بأأشخاص كانوا في حالة اجتماعية واقتصادية سمحت 
لهم باإلطالع على املستوى الصناعي والثقافي في دول أخرى والذين كانوا يحسون بحزن وكآبة 
من احلالة التي كان عليها بلد الباسك خالل القرن الثامن عشر. من بني املنخرطني جند كبار     
اإلصالحيني في ذلك العصر أمثال: أوالبيدي Olavide وأرّيكيبارArriquivar  وإيبانييث 

... Ibañez de la Rentería رينتيري
 

الثقافي  التعليم  ناحية  من  تخوفات  األولى  الوهلة  منذ  باسكونغادا  جلمعية  كانت  لكان 
والعلمي والروحي، ومع تأسيس «املدرسة اإلكليريكية  امللكية ببيرغارا» (1776_1776) 
وشابانو   Proustبروست أمثال(  مرموقني  أوروبيني  أساتذة  على  تتوفر  كانت  التي 
  Elhuyarوأساتذة باسكيني ( اإلخوة إلهويار (... Brisseauوبريسو Chavaneau
وإيرّوErro وماسMas وسانتيبانييثSantibáñez  وفورونداForonda ...) لتحتل 
صهارة  املدرسة  بهذه  مرة  وألول  إجناز  مت  لقد  األوروبي.  الصعيد  على  مرموقة  مرتبة  بذلك 
البالتني و مت اإلشتغال على احلديد الصلب ومت حتسني تقنيات احلدادة... حاليا يقوم بعض 
  RSBAPالت( اجلريدة الرسمية لاملنخرطون في هذه اجلمعية بنشر بعض املنشورات وا

. Insaustiسوف يكون مقرها مستقبال بقصر إينساوستي .( Eganوإيغان

سان  ماركيز  طرف  من  املؤسسة  الدولة(1773)،  ألصدقاء  لتوديال  اإلقتصادية  اجلمعية 
EI-جمعية الدراسات الباسكية .(...اريالطرق وا)أدريان، لعبت دورا مماثال جنوب نابارّا
(SEV) وهي مؤسسة علمية تأسست سنة 1918 برغبة من االس اإلقليمية أللبة 
وبيثكايا وغيبوثكوا ونابارّا. كان الهدف من ذلك تكوين مؤسسة التي تضمن اإلستمرارية 
كانت  0لقد  لتطويرها.  املهتمني  كل  وجتمع  الثقافية  النهضة  إعادة  وتسير  والوحدة 
محظورة في فترة احلكم الفرانكي ما بني 1936 و 1976 السنة التي بدأت فيها املرحلة 
اجلديدة. تتوفر على حوالي ثالث آالف منخرط موزعة على خمسة عشرة وحدة علمية ( 

التاريخ واجلغرافيا والتربية والعلوم اإلجتماعية واألنتروبولوجيا واإلتنوغرافيا...).

تشبيب  على  ساعدت  اجلديدة  األجيال  بدخول  و  هيرييا،  أوسكال  أنحاء  كل  على  موزعة 
فئة املنخرطني. ومبوازات مع األبحاث توجد أنشطة أساسية للتعليم (برنامج خاكيتيص  
حول  الباسكية،  للدراسات  مؤمترات   تنظيم  على  دورية  بصفة  تقوم   .(...Jakitez
بتحرير  تقوم  كمتوسط).  سنويا(  كتابا  أربعون  حوالي  بنشر  تقوم  الساعة.  مواضيع 
واجلريدة  الباسكية)  للدراسات  العاملية  (الة   RIEV مثل  املنشورات  من  مجموعة 
الرسمية الشهرية أسموث طا خاكيتيص Asmoz ta Jakitez واملدرسة اإللكترونية    

.euskonwes.netوالتسجيالت الصوتية على موقع اإلنترنيت Euskonews
 

.(مركب ليخونا جلامعة إقليم الباسك. (بيسكايا

أخر جامعة مت خلقها وهي جامعة موندراغون بدعم 
من القطاع التعاوني (غيبوثكوا).

جامعة داوستو. بيلباو
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8.5 . جتهيزات أخرى
أعلى  من  ومشاهد  و  ومؤمترات  ثقافية  لقاءات  لتنظيم  احلاجة  عن  تعبر  املؤمترات  قصور 

املستويات. 

أوسكالدونا  وقصر  سيباستيان  بسان   Kursaal الكورسال  واملؤمترات  املعارض  قصر 
ببيلباو وقصر أوربا  Euskalduna ببيلباو  املقام على أنقاض دار بناء السفن القدمي 
هي  ببامبلونة   «El Baluarte «البالوارتي  املؤمترات  ومجلس  غاستايس  ببيتوريا_ 
األحيان  بعض  في  كبيرة.  والسعة  الفرجة  مستويات  أعلى  بضمان  املكلفة  القاعات 
يتم تنظيم احلفالت الكبيرة ببالودرومو أنويطاVelódromo de Anoeta بسان 
  Bizkaia Arenaببيتوريا وبيثكايا أرينا Buesa Arenaسيباستيان والبويس أرينا

بBEC بباراكالدو.

أوخينيا  بيكتوريا  و  ببيلباو   Arriaga أرياغا  مثل  املسرح  قاعات  أيضا  إضافة  يجب 
أن  دون  ببيتوريا،  الرئيسية  املسرح  وقاعة  سيباستيان  بسان   Victoria Eugenia
ننسى الشبكة املهمة من قاعات املسرح ( باراكالدو...) والقاعات املتعددة اإلستعمال. 
ونشر  التدبير  التمرن،  أجل  من  وضع  عمومي  مركز  وهو  مارتوتيني،  في  أرطيليكو  يوجد 
مونتي هيرموسو و كرييا  الفن املعاصر. و يلعب نفس الدور كل من بيلبوأرطي (بيلباو)، 
كما  إيثينا...).  (بيلبو  املسرحية  باملوارد  خاصة  مراكز  عدة  توجد  كما  (غاستايس). 
مربع)  متر   30.000) Tabacalera دونوستي   في  القدمية  التبغ  شركة  ستحول 
التجديد  و  بالصورة  اخلاص  املعاصرة  للثقافة  الدولي  املركز  هو   ، كبير  ثقافي  مشروع 

الثقافي.

املوارد  من  واإلستفادة  بالولوج  لسكانها  تسمح  جتهيزات  على  املناطق  من  الكثير  تتوفر 
الباسكية  الكرة  مالعب  و  واملكتبات  الثقافة  دور  بها.  املوجودة  والرياضية  الثقافية 
الدور  بنفس  تقوم  اإلستعمال)  متعدد  فضاء  إلى  حتويلها  مت  los frontones(التي 

أو الهدف.

مثال، شبكة املراكز املدنية املوجودة ببيتوريا تلعب دورا مهما داخل مختلف أحياء املدينة. 
هناك تتم ممارسة أغلب أنواع األنشطة الرياضية واإلجتماعية والثقافية. كما تتمتع املدن 
األخرى بشبكة مماثلة من املراكز املدنية ودور للثقافة ذات برامج ثقافية متنوعة على طول 

السنة.  

«إلبالوارتي».  نابارا  قاعة  و  املؤمترات  قصر 
بامبلونة.

.«قصر املؤمترات «أوروبا
بيتوريا-غاستايس

«أوسكالدونة» أسس  واملوسيقى  املؤمترات  قصر 
مكان منشآت صناعة السفن القدمية التي إتخد 

منها نفس اإلسم. بيلباو
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8.6. وسائل  اإلعالم 
تعتبر وسائل اإلعالم اإلجتماعية أو الشعبية والتي تعد  في نفس الوقت مؤسسة اجتماعية 
واملعلومات  األفكار  نشر  و  بإبداع  تقوم  التي  وهي  ال)،  أم  مربحة  كانت  ( سواءا   وثقافية 

واجلماليات والصور واألصوات  بحمولة  ثقافية واجتماعية وسياسية جد مهمة. 
 

من  عالية  نبة  وعلميا  ثقافيا  عليها  يتغدى  التي  اجلماهير  ثقافة  اإلعالم   وسائل  تدير 
السكان. وسائل اإلعالم الثالثة الكبرى احلالية هي: الصحف والراديو والتلفاز إظافة إلى 

اإلنترنت تساهم على وصول املعلومات بشكل أسرع. 
 

إال أن القدرة اإلعالمية سواء على املستوى العاملي أو على الصعيد احمللي ال تتوزع بشكل 
متساوي. إظافة إلى ذلك، فإن التأثير اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي يتوفر على تعبير 
ذو تأثير إعالمي على مجال واسع من الساكنة، سواء عن طريق وسائل اإلعالم اخلاصة أو 

العمومية أو تلك املوالية جلمعيات أو مؤسسات أو للوبي معني. 

لوسائل اإلعالم العمومية ثالث مهام أساسية وهي: اإلخبار والتكوين والتنشيط، بالرغم 
اإلشتغال  أجل  من  األولني.  الدورين  لدى  أيضا  حيزا  لتشغل  انتقلت  األخيرة  هذه  أن  من 
حالة  في  إال  العمومية  اإلدارة  لدن  من  إداريا  ترخيصا  يتطلب  التلفزة  أو  املذياع  مجال  في 
اجلمعيات الغير التجارية ( بدون إشهار) والتي ينحصر مجال التغطية اإلذاعية فيها على 

شعاع صغير. 

ما  عادة  كان.  أيّا  مقدور  من  ليست  اقتصادية  استثمارات  و  موارد  اإلعالم  وسائل  تتطلب 
تكون وسائل اإلعالم األكثر أهمية من ملكية اموعات اإلقتصادية والتمويلية الكبرى أو 
من ملكية الدولة. التلفزيونات العمومية سواء على املستوى الوطني أو اجلهوي عموما 
ما تكون مختلطة من حيث التمويل ( املال العام و املال اخلاص املدفوع من قبل املؤسسات 

اإلشهارية). 
 

سنة 2010 هو التاريخ النهائي الذي سوف يتم فيه التحول إلى النظام الرقمي وانتهاء 
عهد النظام القياسي ( املوجود حاليا)،والتي سوف تغير بشكل كلي البانوراما التي توجد 

عليه وسائل اإلعالم ومن بينها تلك املوجودة ببالد الباسك. 

بالرغم  الصحافة،  في  خاصة  و  بها  خاصة  إعالمية  بنية  على  ونابارّا  الباسك  بالد  يتوفر 
من أن تأثير وسائل اإلعالم املتمركزة مبدريد تشكل األغلبية سواء على مستوى املذياع أو 
التلفزة، وكيف ال وهي تتمتع بقدرة كبرى على العرض واإلنتاج سواء تعلق األمر باملؤسسات 

العمومية أو اخلاصة.  

 

8.6.1. اموعات والفاعلني

تيليبيستا  يراتي  إ (إيوسكال   EITB العمومية  لتلفزة  وا اإلذاعة  تعد 
Euskal Irrati Telebista) وبوثينتوVocento  من أهم اموعات داخل النظام 

اخلاص ببالد الباسك. 

• أوسكال إيراتي تيليبيستا Euskal Irrati Telebista (EITB) تعتمد على احلكومة الباسكية، 
وهي مجموعة تنتمي إلى القطاع العام تتكون من خمس قنوات إذاعية وقناتني للتلفزة التي تبث برامجها 
فقط على صعيد بالد الباسكEITB  و ETB 2 وقناتني تلفزيتني أخريني ذات البث العاملي( القناة 

الباسكية وETB الفضائية). تستقطب ربع النسبة العامة من املتفرجني باإلذاعة والتلفزة.

برامجها منظمة من طرف القانون  ومدعومة من طرف البرملان الباسكي وعن طريق برنامج 
عقد مع احلكومة الباسكية التي يتم من خاللها حتديد الواجبات لكل  أربع سنوات  مقابل 
متويل من طرف املال العام الذي يقارب 70 باملائة من امليزانيات. ويقصد بتلك البرامج تلك 
ذات الصبغة الثقافية واملنتوجات اخلاصة واللغة الباسكية ( األوشكيرا) وعدد النشرات 

اإلخبارية و تدعيم الثقافة الباسكية...  

تقاليد  وذو  محافظة  مجموعة  هو  القدمية-  البريد  Vocento -مجموعة  بوثينتو   •
عريقة. في احلقيقة هو اموعة الصحفية األكثر أهمية على الصعيد اإلسباني. إظافة 
إلى نشر الكورّيو ببيسكايا وألبة، واليوميات الباسكية بغيبوثكوا ويتوفر على أزيد من إثنا 
عشرة جريدة يومية بإسبانيا، إظافة إلى ملكيته جلريدة ABC التي تعد من بني أهم اجلرائد 
 .Cimeco ثيميكو  احمللية  للصحافة  األرجنتينية  اجلمعية  وثلث  للنشر  ولورش  مبدريد 
ويعتبر أيضا من بني أهم مالكي األسهم  في التلفزة والراديو وأيضا في اإلنتاجات السمعية 

البصرية. ويتوفر على مجموعة مهمة ومتنوعة من املواقع على اإلنترنت.

السابقتني  اموعتني  عليها  تتوفر  التي  الوسائل  إلى  إظافة  أيضا  الباسك  ببالد  توجد 
الذكر جرائد يومية وإذاعات وتلفزيونات إقليمية ومحلية.

8.6.2. نسبة التغطية 

ببالد الباسك يبلغ عدد الكتب واألحجام املنشورة بحوالي (190 منوذج لكل ألف نسمة 
مبا فيها الصحافة اخلاصة) وبالنسبة لقراءة الصحف (50 باملائة من السكان يقرأون) 
وهي نسب تخص الدول األوروبية، بحيث تضاعف املعدل املوجود بإسبانيا وتفوق النسب 
املوجودة بفرنسا. بالنسبة لعدد السكان الذين يستمعون للراديو ببالد الباسك هي من 
بني أعلى النسب بإسبانيا (%57.7 يستمعون للراديو) حسب استطالعات CIES في 

الفترة املمتدة بني مارس وأكتوبر من سنة 2006.

اإلعالم  بوسائل  مقارنة  الباسك  ببالد  اخلاصة  اإلعالم  وسائل  الستعمال  تفضيل  يوجد 
كبير  بشكل  يالحظ  اإلسبانية).  العاصمة  من  البث  مركز  على  تتوفر  التي  املركزية( 
في ما يتعلق بالصحافة املكتوبة وهي باألساس محلية وإقليمية بحيث أن 9 من أصل 
و   Egin وإغونكارايا  إيغني  اجلريدتني  أما  الباسك.  ببالد  مقرها  يوجد  تباع   جرائد   10

Egunkaria فتم إغالقهم بأمر قضائي في سنة 1998 و 2003 بالتوالي.

طبع الصحف

 EITB أستوديو إذاعة الشركة العمومية
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باألوسكيرا الوحيدة  اليومية   اجلريدة 
.هي بيرييا

8.6.3. الصحافة املكتوبة ببالد الباسك

مجموعة بوثينتوVocento  هي املسيطرة على الصحافة املكتوبة، بحيث تتحكم في 
اجلزء األكبر من الصحف املكتوبة باألقاليم الثالث لبالد الباسك. نذكر فيما يلي الصحف 

املتبقية:
ياBerria ، وهي جريدة يومية تصدر باللغة الباسكية يتم توزيعها على مستوى   • بيرّ

بالد الباسك مبعدل 17.000 وحدة وتتوفر على 55.000 قارئ. 
بني  ما  يتراوح  مبعدل  الباسك  بالد  مستوى  على  تباع  يومية  جريدة   ، Garaغارا  •
25.000 و30.000 وحدة وتتوفر على 100.000 قارئ، والذين يحملون إديولوجيا 

. abertzaleيسارية وطنية أو أبيرتصالي
مرتبطان  وكالهما  غيبوثكوا،  أخبار  جريدة   ، بقليل  وبعده  آلبة،  أخبار  اليومية  •  اجلريدة 

وهي جريدة تقدمية وباسكية.   باجلريدة اليومية األخبار( نابرا)، 
•  ديياDeia ، جريدة يتم حتريرها فقط ببيسكايا لديها ميول للحزب الوطني الباسكي 
اجلريدة  موعة  تابعة  اليوم  وحدة.  و30.000   25.000 بني  ما  بيع  يتم   .  PNV

اليومية األخبار. 
•  اجلريدة اليومية لنابارّا، وهي جريدة محافظة وتشكل األغلبية بنابارّا.

توزيعها  ويتم  ظعيف   بشكل  تباع  وطنية  يسارية  جريدة  وهي  الباسك،  بالد  •  جريدة 
بإيبارالدي.

 16 وألداكيتا   Jakin خاكني   Argia أرغيا  مثل  باألوسكيرا  مجالت  أيضا  توجد 
...Aldaketa

أوتسا  كإطوكينني  االت  و  اجلرائد  من  مجموعة  تصدر  الهجرة  مجال  يخص  فيما  أما 
جدد  أناس   ،Roman in Lume لومي  إين  رومان   ،Etorkinen Ahotsa
ومنشورات  دوريات  كذلك  و  الخ.   ،Araba Integra تدمج  أربا   ،Nueva Gente
نساء   ،Harresiak Apurtuz أبورتوس  كإريسياك  اإلجتماعية  باملنظمات  خاصة 

العالم Mujeres del Mundo، أفكار اجلنوب Ideasur، إلخ.

8.6.4. اإلذاعة والتلفزة 

يشكل نظام اإلذاعة والتلفزة املركزيتني بشموليته أغلبية جلية وواضحة ببالد الباسك، 
بالرغم من أن إذاعة بالد الباسك تتصدر القائمة في بعض الفترات الزمنية، نفس الشيء 

بالنسبة ألخبار مجموعة EITB سواء اإلذاعية أو التلفزية.   

فيما يتعلق باإلذاعة، توجد القنوات اخلاصة ( صير Ser و كوبي COPE واملوجة صفر 
متعددة  ( قنوات  عمومية  وقنوات   (Punto Radio راديو  بونتو  و   Onda Cero
ببالد  فروع  على  أيضا  - تتوفر  مبدريد  مقراتها  توجد  اإلسبانية)،  الوطنية  لإلذاعة  تابعة 
الباسك وعدد ساعات انقطاع البث قليلة- تغطي  حوالي %75 من املستمعني. جزء 
من  بالقنوات( 23  مرتبطة  الباسك  ببالد  املوجودة    FMل التجارية  القنوات  من  كبير 
أصل 35 قناة). صيرSer convencional  هي القناة التي تتوفر على أكبر نسبة 

من املستمعني، متبوعة عن قرب من طرفEITB  الناطقة باللغة القشتالية.     
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املوقع  الكوريو،  جلريدة  اإللكتروني  املوقع  يعتبر 
األكثر زيارة من بني وسائل اإلعالم الباسكية. 

اللقاءات إحدى  في  اإلعالم  وسائل   ميكروفونات 
الصحفية



8.7. كتاب املقاالت و العلماء والشخصيات التاريخية
هناك شخصيات تركت بصماتها في الثقافة الباسكية داخل وخارج بالد الباسك.

8.7.1. كتاب املقاالت والعلماء

 (1492-1586 ، Barasoainباراسواين ) Martín de Azpilicueta مارتني أصبيليكويتا
ا  نابرّ أهالي  من  طائفة   )  agramontesaأرغامونطية عائلة  من  دومينيكي  راهب 
 ، Navarrusنابارّوس بالدكتور  وامللقب    Baztanباصطان حروبهم)  في  اشتهرت 
لفيليبي  مستشار  منصب  احتل  فقد  زمانه،  في  املعاصرة  الشخصيات  أهم  من  كان 
القروض  مشروعية  عن  دافع  األخالق-  علم  ي  ف  استاذا  وكذلك   Felipe II الثاني 
خابير  لفرانثيسكو  عم  كونه  إلى  إظافة  واإلقتصاد  القانون  في  خبيرا  بالفوائد- وأيضا 

 .Francisco Xabier

  Esteban de Garibay باإلضافة إلى احلضور املبكر واملهم للمؤرخ إيستيبان غاريباي
املزداد بأرّساتي سنة 1566 والذي كتب  موجزا لتاريخ إسبانيا. لكن الدراسات التاريخية 
  Carlos de Vianaبيانا كارلوس  العهد  ولي  أن  بحيث  بنابارّا،  مبكر  بشكل  برزت 
  Pedro deأغرامونت بيدرو  إلى  إظافة  بنابارّا.  امللكية  تاريخ  في  بأبحاث  قام  نفسه 
Agramont وخوسي موريطJosé de Moret (القرن السبع عشر) وحولياتهم عن 
مملكة نابارّا. خوان أوارتي سان خوانJuan Huarte de San Juan   ألف كتابا حول 
    . Examen de ingeniosعلم النفس التطبيقي بعنوان امتحان النبوغ والذكاء

إيلويارJuan José Elhuyar كانوا علماء  اإلخوة فاوستوFausto وخوان خوسي 
املعادن في القرن  الثامن عشرفأحدهم شغل منصب املدير العام للمناجم مبكسيكو ثم 
  wolframioبعد ذلك وزيرا بإسبانيا واآلخر استطاع أن يعزل كيميائيا معدن الوولفراميو

وقام أيضا بدراسة معاجلة الزئبق والفضة والبالتني. 
 

   José Agustín Ibáñez de la Renteríaمثقف آخر، وهو خوسي أغووستني إيبانييث رينتيريا
(ولد ببيلباو سنة 1750 وتوفي بليكيتيو سنة 1826) كان مدافعا عن الدستورية 
وتوزيع السلطة السياسية وفكرة املواطنة وفكرة الدولة القطرية واحلريات البلدية، كتب 
ضد  احلرب  في  مشاركته  حكاية  فيها  يروي   ،(1798) تاريخية  ومذكرات  خطابات  عدة 

الفرنسيني. 
  

  Nicolás de Arriquivarقبل ظهور الشخصية البارزة لبيلباو نيكوالس أرّيكيبار
  Jerónimo de Ustarizفقد سبقه اخلبير في اإلقتصاد الناباري خيرينيمو أوستاريث
مبؤلفه: النظري والتطبيقي في التجارة واملالحة. وكذلك اجلغرافي والسياسي الليبيرالي 
باسكوال مادوثPascual Madoz (ولد ببامبلونة سنة 1806 وتوفي جنيف سنة 

ل إلسبانيا.  1870) الذي نشر ستة عشرة جزءا من املنجد اجلغرافي املفصّ

وتوفي  نابارّا  بإقليم  أراغون  بيتييا  مبنطقة   1852 سنة  ولد  وكاخال  رامون  سانتياغو 
مبدريد سنة 1934. حصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1906 بأعماله في مجال 

علم األنسجة العضوية. 

 (Maule ماولي) Xiberoko Botza توجد بإيبارالدي  القنوات التالية: شيبيروكو بوتزا
(بايونا   Gure Irradia إيراتيا  غوري  و   Irulegiko Irradia إيراتيا  إيرولغيكو  و 
Baiona). في مجال التلفزيون تستقطب القنوات اخلاصة (تيلي 5 وأنتينا 3 وقناة +) 
والقناتني العموميتني املركزيتني ( القناتني األولى والثانية) حوالي 75% من املشاهدين. حسب 
إحصائيات CIES، القناة اخلامسةTele 5 هي التي تصدرت متوسط  نسبة املشاهدين 
 261.000 )  ETB 2خالل سنة 2004 بحوالي ( 625.000 مشاهد) متبوعة بقناة
مشاهد) ثم قناة ETB 1 الناطقة باللغة الباسكية ( 175.000 مشاهد). من بني 
 Canal وقناة بيسكايا Tele Bilbao القنوات التلفزية احمللية واإلقليمية جند قناة بيلباو
Bizkaia وقناة بيلبوبيسيونBilbovisión  وقناة دونوستيTele Donosti  ولوكاليا

Localia وقناة غاستايس Canal Gasteiz  وغوينا Goiena ... أما القناتني الرابعة 
.TDT و السادسة  اللتني تداعان في نابارا هما قناتني جهويتني خاصتني تلتقطان بجهاز

مبواوازات مع ذلك، توجد شبكة من األلياف موزعة من طرف الشركة الباسكية لإلتصاالت 
أوسكالتيل Euskaltel. حسب إحصائيات سنة 2004 فإن نسبة األشخاص الذين 
يستعملون شبكة اإلنترنت بلغ %50 من الساكنة التي تزيد أعمارهم عن 14 سنة. 

بنابارّا  التلفزية  للقنوات  املشاهدين  عدد  فإن   2006 لسنة   CIES إحصائيات  حسب 
والقناة  مشاهد    191.000 Tele 5 اخلامسة  التالي: القناة  الشكل  على  يتوزع 
Antena 3 ب  الثالثة  القناة  ثم  مشاهد   169.000  TVE 1األولى اإلسبانية 
181.000 مشاهد  وقناة ETB 2  83.000 مشاهد ثم القناة اإلسبانية الثانية  
La 2 40.000 مشاهد والقناة السادسة Canal 6 25.000 و القناة الرابعة  
 ،40.000 Cuatro 27000 و الرابعة ETB 1 30.000 و قناة Canal 4
األولى  العموميتني  اإلسبانيتني  القناتني  كانت  مشاهد.   13.000 Canal + قناة 
اخلاصة.  بالقنوات  متبوعة  مشاهد   (209.000) املشاهدين  نسبة  تتصدر  والثانية 
مشاهد،  ب112.000  الرابعة  املرتبة  حتتل   ETB ل  التابعتني  العموميتني  القناتني 

لتحتل  بذلك مرتبة مهمة مقارنة مع القنوات اخلاصة لنابارّا. 

8.6.5. اللغة الباسكية واإلتصال

بالرغم من محدوديتها فإن حضور اللغة الباسكية مهم في الصحافة (3% من  النشر 
املستمعني  من   10% (تقارب  اإلذاعة  في  احملليني)،  معاونيها  و  بيريا  به  تتكلف  اليومي 
الناطقة  اإلذاعات  عدد  حملدودية  مستمع)    200.000 حوالي  و  أوسكادي  في  لإلذاعة 
غاصتيا   وأوسكادي    Euskadi Irratiaاتيا إيرّ أوسكادي  أهمها  الباسكية  باللغة 
Euskadi Gaztea التابعتني موعة  EITB إظافة إلى بعض اإلذاعات الصغيرة 
اإلذاعية  القنوات  للجمعيات. من بني  التابعة  إراتيا...- أو  بسكايا  إيراتيا،  اخلاصة-إيري 
اخلاصة التي تبث برامجها على املوجة   (FM) فإن نسبة البث لديها ال تتجاوز  3%.   

 (...Goiena غويينا) بالنسبة للقنوات التلفزية، إظافة إلى بعض القنوات التلفزية احمللية
جميعها  لتستقطب  الباسكية،  باللغة  برامجها  تبث  التي   ETB 1 القناة  فقط  جند 
حيزا  اإلعالم  وسائل  داخل  الباسكية  اللغة  حتتل  املشاهدين.  من  باملائة    7 و   6 بني  ما 
ضعيفا من حيث املعرفة واملمارسة، بحيث أن السوق اإلعالمية تهمشها بسبب ميولها 
الستعمال اللغة القشتالية، اللغة اللتي يعرفها مجمل اتمع، على العكس من ذلك، 

فإن اللغة الباسكية حاضرة بشكل أكبر في بعض االت والتلفزيونات احمللية. 

صورة خلوليو كارو باروخا

 خوتشي ميغيل باراندياران (الوسط) في مدخل أحد
.املغارات احلفرية

صانتياغو رامون إي كاخال، جائز على جائزة النوبل للطب 
في 1906، في إحدى احلصص التدريسية.
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Koldo Mitxelena (1915–1987) كان من أهم  ميتشيلينا  اللغوي كولدو 
املأثرين واملدعمني لعملية توحيد اللغة الباسكية ويعتبر كذلك كمؤرخا لألدب الباسكي. 
باإلظافة  للتواصل،  كوسيلة  الباسكية  للغة  اجلديدة  النظرية  في  رئيسيا  عنصرا  كان 
لويس  السيد  الالهوت  وعالم  الفيلولوجي  الباسكية).  اللغة  (ماضي  في  باحثا  لكونه 
عدة  نشر  لألوسكالتصاينديا،  رئيسا  كان   (1920)  Luis Villasanteبيياسانتي

أعمال دينية و لغوية ( منجد أشوالرAxular) وتاريخ األدب الباسكي (1961).

إيستانيسالو  و   Karmelo Etxegaraiإيتشيغاراي كارميلو  برز بعض املؤرخني مثل: 
  Andrés de Mañaricúaو أندريس مانياريكوا Estanislao Labayruالبايرو
  José María deو خوسي ماريا الكارّا Hermilio de Olórizو إيرميليو أولوريث
مانيكس  و   José Mª Jimeno Juríoخوريو خيمينو  ماريا  خوسي  و   Lacarra

... Micaela Portillaو ميكاييال بورتييا Manex Goyhenetcheغويينيتشي

 Julio de Urquijoلقد تخرج ببالد الباسك عدد من الفكرين والعلماء مثل: خوليو أوركيخو
غاراتي  خوستو   euskaltzaleاألوسكالتصالي املؤلف  و   (1950–1871)
Justo Garate (1900–1994) و كاتب املوسوعات والناشر بيرناندو إيستورنيس 
الساBernardo Estornés Lasa ( ولد بإيصاباIzaba  سنة 1907 وتوفي بسان 
-1922 (إيبار   Juan San Martínو خوان سان مارتني سيباستيان سنة 1999) 

ساتروستيغي  ماري  خوسي  الناباري  و  ومؤلف-  الشعب  محامي   –  (2005
للفن  مؤرخا   Juan Plazaolaبالصاوال خوان  و   José Mari Satrustegi

الباسكي (1918–2005).    

جون  مثل:  األسماء  بعض  برزت  كذلك  الباسكية  اللغة  مجال  في  للتجارب  بالنسبة 
 Salbatore Mitxelenaميتشيلينا سالباطوري  و   Jon Mirandeميراندي
 Joxe Azurmendiأثورميندي خوسي  و   Txillardegiتشييارديغي و 
 Hizkuntza, etnia eta marxismoa, والباسكيني  (اإلسبانيني 
  Juan San Martínوخوان سان مارتني (Espainolak eta euskaldunak
 (1998 -1921) Federico Krutwig(1922–2005) و فيديريكو كروتوين
هذا األخير وبفضل كتابه ” الهوية الباسكيةVasconia” ( 1963) أثر بشكل كبير 
في اإلديولوجية الوطنية املتطرفة و اليسارية، في السنوات األخيرة تفرغ إلى البحث في 

اال اللغوي و احلضارة اليونانية ( الهيلينية). 

من بني العلماء احلاليني األكثر شهرة على الصعيد العاملي جند السيد بيدرو ميغيل إيتشينيكي 
أستاذ جامعي في شعبة   ،(1950 ،Izabaإيصابا) Pedro Miguel Etxenike
الفيزياء بجامعة بالد الباسك، الذي فتح مجاالت عمل على الصعيد العاملي في مختلف فروع 
فيزياء املواد املتكاثفة وساعد أيضا في خلق نظام علمي وتكنولوجي ببالد الباسك. وخيسوس 
ألتوناJesús Altuna الذي تخصص في  شعبة األركيولوجيا احليوانية وهو من بني املؤسسني 
ملؤسسة باراندياران. و كذلك العالم اإلحيائي خوان لويس أرسواغاJuan Luis Arsuaga وهو 
حيث مت   Sierra de Atapuercaأطابويركا لسييرا  األثرية  للمنطقة  مساعد  مدير 
اكتشاف إنسان العصر احلجري. تعتمد العلوم واألبحاث حاليا على فرق من الباحثني، ففقط 
ببالد الباسك يوجد حوالي 2000 باحث في مجال العلوم احلقة، من بينهم 400 باحث 
ذو شهرة عاملية، بإجنازهم أبحاث ذات مستوى عال في مجال الطيران والسرطان و الصيدلة 

املوجهة لقسم الطب النفسي و الهندسة و البالستيك... 

أرتورو كامبيونArturo Campión  (من مواليد بامبلونة 1854–1937) أسس 
«جمعية األوشكيرا بنابارّا» وحظر قواعد اللغة للهجات األدبية األربعة للغة الباسكية 
وأيضا ألف بعض الروايات مثل: احلسناء إيياسوLa bella Easo  والبيض والسود. 

كان في البداية عاملا في القوانني احمللية ثم بعد ذلك وطنيا.
  

السيد ريسورّيكثيون ماريا أثكوويDon Resurrección María de Azkue من 
بكتابة  قام  األغاني  كتاب  إلى  باإلضافة   (1951-1864)  Lekeitioليكيتيو مواليد 
 ( Euskalerriaren Yakintzaأوسكاليرّيارين ياكينتصا ) مجموعة حول األدب الشفوي

 . Ardi galdua وأيضا بعض األعمال الفنية لألوبيرا وألف رواية الشاة املفقودة
  

باإلضافة إلى ميغيل أونامونوMiguel de Unamuno  الذي سبق ذكره ، فإن «جيل 98» 
أبرز أيضا السيد راميرو مايستو Ramiro de Maeztu من موليد بيتوريا- غاستايس سنة 
1875. كان كاتبا للمقاالت المعا وذات توجه إيديولوجي معارض للسيد ميغيل. كان مؤسسا 
للمجلة اليمينية أكثيونAcción اإلسبانية  وكاتبا للمقاالت :» أزمة اإلنسانية» و «الدفاع 

عن الهوية اإلسبانية» و « ثورة املثقفون»...قتل سنة 1936 على يد اجلمهوريني.

جامعي  أستاذ   (1983-1898) Xabier Zubiri ثوبيري  شابير  الفيلسوف 
ديلتي  و   Gassetوغاصيط   Ortegaبأورتيغا متأثرا  الفلسفة  تاريخ  تخصص  في 
الصواب)   و  ( الذكاء  الذكاء  حول  نظرية  وضع   ، Heideggerوهايديغر  Dilthey

كماكان لديه  قلق فريد من نوعه في ما يتعلق  بالعلوم الالهوتية. 
 

الباحث الكبير في  التاريخ القدمي الباسكي ، العالم اإلثنوغرافي خوسي ميغيل باراندياران 
أسس  أطوان(1991-1889).  مواليد  من   Joxe Migel Barandiaran
املعهد الباسكي لألبحاث و مجلة إيكوسكا Ikuska . قام بأبحاث في مجال الكهوف 
 Santimamiñe واملقابر التي يعود تاريخها إلى عصر ما قبل التاريخ( سانتيمامينيي
وليصيتشيكي Lezetxiki و ألتشيري Altxerri  وإيكاينEkain ...) كتب أيضا 
امليتولوجيا   » جند:  أعماله  بني  من  الباسكية.  وامليتولوجيا  اإلثنية  حول  مقاالت  عدة 
  Euskalerriko lehen الباسكية «( 1920) و» اإلنسان البدائي ببالد الباسك
gizona «(1934) و» أنتروبولوجية السكان الباسكيني «(1947) و» العالم في 
الذاكرة الشعبية «(1960) و» امليثولوجية الباسكية «(1979). من أهم املتعاونني 
و   Telesforo de Aranzadi أرانثادي  طيليسفورو  اإلثنوغرافيا  عالم  جند  معه 

. Juan María Apellánizعالم املستحثات خوان ماريا أبييانيث

 ،Don Joxe Migel عالم اإلتنولوجيا ذو الثقافة الواسعة وتلميذ السيد خوسي ميغيل
خوليو كارو باروخا Julio Caro Baroja (مدريد 1914–1995) قام بإجناز العديد 
من األبحاث : قرى إسبانيا Los pueblos de España (1946) والباسكيون 
 Las brujas y su mundo املشعوذات  عالم  و   (1949)  Los vascos
(1961) كماقام  بإدخال مواضيع تاريخية مثل: اليهود في إسبانيا املعاصرة واحلديثة 
La España moderna y contemporánea ( 1961) . أكادمي من 
مستوى عال في األكادمييات امللكية للغة والتاريخ اإلسبانيني، وأيضا في األوسكالتصاينديا 
Euskaltzaindia، كما تسلم جوائز مختلفة. يعتبر بإسبانيا كمبتدأ فيما يخص 
اجلانب التاريخي الثقافي كما يعتبرونه من أواخر املفكرين في نهاية القرن العشرين. دفن  

 . Beraبضريح العائلة بقرية بيرا

بيدرو ميغيل إيتشينيكي

كولدو ميتسلينا
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مارغاريتا  إبنة  و  نابارّا  ملكة  كانت   (1572)  Juana de Albretألبيرت خوانا 
اجتياح  بعد  السفلى)  (نابارّا  إيبارالدي  مبنطقة  قصرها  يتواجد  كان   .Margarita
اإلجنيل  ترجمة  لييصارّاغا  خوان  على  عرضت  قشتالة.  طرف  من  نابارّا  من   مهمة  أجزاء 
وأم    Antonio de Borbón بوربون  بأنطونيو  متزوجة  كانت  الباسكية.  للغة 
ألول ملك من الديناستية البربونية و من أتباع كالفينوسhugonote ، إينريكي الرابع 

Enrique IV لفرنسا و الثالث لنابارّا (1553). 
 

غاراي  : خوان  منهم  نذكر  إسبانيا  للمملكة  التابعني   الفاحتني  من  طويلة  الئحة  توجد 
الفضة بنهر  وتوفي   1528 سنة   Orduñaبأوردونيا (ولد   Juan de Garay

وكان   ،Santa Feاملقدس اإلميان  أسس  الذي   (1583 سنة   Río de la Plata
أيريس بوينوس  مؤسسة  الثانية  وللمرة  تأسيس  بإعادة  قام  كما  للفضة،  عاما  قائدا 

 Miguel López de Legazpiوالسيد  ميغيل لوبيث ليغاصبي Buenos Aires
نيتا ا د ر و أ ندريس  أ و  لفيليبينية  ا ر  جلز ا مستعمر   (1572 -1510)
 Oceanía( 1508 – 1568) قام باكتشاف أوسيانيا Andrés de Urdaneta

و املمر البحري في اجتاه القارة األمريكية. 

من  وهو  وقساوة  خصوصية  األكثر  الفاحتني  من   Lope de Aguirre أغيري  لوبي 
مواليد منطقة أونياطيOñati سنة (1515). رافق بيثارو ليذهب فيما بعد للبحث 
عن  «املرجانEl Dorado» األسطوري – حتت أوامر الناباري بيدرو أورسوا- في أراضي 
البيرو و األمازون. لقد ثار ضد اململكة اإلسبانية، من احملتمل أنه قام بذلك من أجل الهروب 

من العدالة بعد قتله جلزء من رفاقه في البعثة. 
   

 Antonio de Oquendo(1534–1588) و أنطونيو أوكيندو Miguelالبحارة ميغيل
تقهر ال  التي  املسلحة   » السفينة  في  احملاربني  من  كانو   (1640–1577)
إيدياكيث خوان  الهولندية.  احلربية  السفن  «ضد   Armada Invencible
بالشؤون  واملكلف  امللكي  السكرتير   (1614–1540)  Juan de Idiáquez

. Felipe IIاخلارجية لفيليبي الثاني

 Jean de Verger deهاوراني بيرغير  جني  أو   Saint-Cyranثايران  – سانت 
 . jansenista (بايونا 1581– 1647)، سطع كعالم الهوتي ينسيني Hauranne
كاتالينا إيراوس Catalina Erauso و ( ولد بسان سيباستيان سنة 1592 وتوفي 
متقمصة  وعاشت  الدير  من  فرت  ساحرة.  شخصية  كانت   (1650 سنة  باملكسيك 
األمريكية  القارة  في  كعسكرية  شاركت  مختلفة،  ألسماء  ومتخذة  الرجل  شخصية 
لعدة سنوات. وعندما اكتشف أمرها مت استقبالها من طرف امللك فيليبي الرابع الذي أكد 

.»monja alférezمستواها العسكري و أعطاها رتبة « الراهبة ألفيريث

بينيافلوريدا  ملنطقة  كونت   ،Xabier María de Munibeمونيبي ماريا  خابير 
ألصدقاء  باسكونغادا  امللكية  اجلمعية  أسس   ،(1785-1723)  Peñaflorida

.»Real Seminario de Vergaraالدولة و « املعهد الالهوتي امللكي لبيرغار

موتريكو  مواليد  من   Cosme Damián Churrucaشوروكا داميان  كوسمي 
أمير من أمراء البحر و خبير في رسم اخلرائط ، توفي في معركة   ،(1761) Mutriku

ترافالغارTrafalgar ضد السفينة احلربية اإلجنليزية.

  Manuel(1788–1835) و مانويل أنطونيو ثوماالكاريغي Tomásاإلخوان طوماس
Antonio de Zumalacárregui (1773 – 1846) ذوو حياتني متناقضتني. 
لكارلوس  فطوماس ولد بأورمايصطيغي Ormaiztegi كان جنراال في اجليش  التابع 

العصابات،  حرب  استعمال  في  البدء  مت  حيث  األولى  الكارليستية  احلرب  في 

8.7.2. شخصيات تاريخية

يكفي أن نقوم بعرض موجز للباسكيني البارزين والعديد منهم ذو شهرة عاملية . الكثير 
و  والسياسيون  العلماء  تاريخنا:  من  جزءا  يشكلون  وآخرون،  مثالية.  شخصيات  منهم  
أخرى  جهة  من  ثم  جهة  من  اإلستكشافيون  و  الفنانون  و  اترعون  و  األولياء  و  املعاصرون 
أريتصا إنييغو  العبيد.  جتار  و  التفتيش  محاكم  في  أعضاء  و  والقراصنة  الفاشيون  جند 

Iñigo Aritza، مؤسس مملكة مببلونة وهو أخ ملوسى بن موسى ( القرن الثامن) زعيم 
ناباري مسلم من عائلة بنو قاسي الذين اتخذوا من توديال مركزا لسلتطهم خالل عدة قرون. 

سانتشو هانديا Santxo Handia (سانتشو الثالث األكبر) (1004- 1035) كان ملكا 
على كل بالد الباسك ، تولوز و اجلزء األكبر من اجلهة اإلسبانية املسيحية: مببلونة و ناجرة و أراغون 
و سورباربيSobrarbe و ريباغورثاRibagorza و قشتالة و ليون. كانت  فترة حكمه رمزا 
لإلزدهار اإلجتماعي والسياسي واإلقتصادي  ململكة مببلونة والتي أصبحت تسمى فيما بعد مملكة 
 cluniacense نابارّا. قام بتنظيم طريق سانتياغو وأدخل اللغة الرومانية والثقافة الكلونية

 .(benedictinosجتديد املسيحية العاملية انطالقا من الدير البينيديكتينية)

ياهودا ها- ليبيYehudah ha-Levi (1070-1141)، يهودي من توديال كان من  
كبار الشعراء اليهود في إسبانيا في العصر الوسيط. ألف رواية «على أجنحة الريح».  
بينيامني توديال Benjamín de Tudela (1130-1175)  سافر  خالل  العصر 
واليونان والشرق األوسط  و الهند وآسيا الوسطى و جمع  إيطاليا  الوسيط إلى كل من 
الطويلة،  رحلته  انطباعات  و  مبالحظات  مرفوق  الرحالت“  ”كتاب  سماه  كتاب  في  جتربته 

تاركا بذلك وثيقة فريدة األهمية للتعرف عل جزء كبير من العالم آنذاك.  

في  مؤلف  وهو   (1167-1092) Abraham ibn “Ezra”“عزرة” إبن  أبراهام 
علوم شتى و نحوي ورياضي و فلكي وشاعر ومفسر في اللغة العبرية. بيرو لوبيث أياال
  Pero López de Ayala (ولد ببيتوريا سنة 1332 وتوفي بالقلعة احلرة سنة 
حياته  ومتيزت  وديبلوماسي  سياسي  و  جندي  و  حولي  و  مقاالت  كاتب  و  أدبي   (1407
باخلطورة، كان من مؤسسي التحالف الفرنسي- القشتالي سنة 1381. عينه امللك 

إينريكي الثالث  Enrique III املستشار األكبر لقشتالة.
 

إغناثيو لويوالIgnacio de Loiola  ولد بأسبيتيا سنة 1491، نبيال وعسكريا في 
خدمة نائب امللك(البيرّيvirrey) بنابارّا. وقد تفرغ للكتابة بعد تقاعده بسبب اجلروح 
 .« Ejercicios Espiritualesالتي أصيب بها ببمبلونة، فألف كتاب « متارين روحية
أسس شركة ياسوع (jesuitas) التي كانت الرائدة في معارضة اإلصالحات، والتي نالت 
العالم.  نصف  في  النخب  تكوين  في  و  الكاثوليكية  الكنيسة  تاريخ  في  كبيرة  أهمية 
 Francisco deغيبوثكوا وبيسكايا. فرانثيسكو شابير patronoوهو رمز حلفالت
كان عسكريا مواليا ململكة نابارّا،   Xabier ، ولد بقلعة شابير(نابارّا) سنة 1506 ، 
ساهم في تأسيس شركة عيسى بجانب إغناثيو لويوال . سافر إلى أقصى الشرق لنشر 
رمز  وهو  هناك.  توفي  حيث   (... Malacaماالكا و   Goaغوا و  (اليابان  املسيحية  

patrón لنابارّا واللغة الباسكية.

غيتاريا  قرية  إلى  ينتمي   ،Juan Sebastián Elcanoإلكانو سيباستيان  خوان 
Getaria، كان أول إنسان يقوم بجولة حول الكرة األرضية سنة 1522 واستكمل بناء 

. Magallanesشركة ماغايانيس

التيار  إلى  ينتمي   (1548-1476)  Juan de Zumárragaثومارّغا خوان 
إلى  الطباعة  و  جديدة  زراعات  بإدخال  قام  و  الهنود  عن  مدافعا  كان  الفرانسيسكاني، 

أمريكا الالتينية و كان أول أسقف باملكسيك.
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.محسن بصورة إناصيو دي لويوال

خريطة تعود لسنة 1543 و متثل أول السفر حول 
العالم، الذي بدأه البرتغالي مغايانيس و األخير من 

طرف خوان سيباستيان إلكانو.

عملة ترجع ململكة سانتشو هاندييا



أسس سنة 1895 احلزب الوطني الباسكي، انطالقا من فكرة « بالد الباسك هو وطن   ،»
«.ماريا مايستو  ويتني   Euskadi es la patria de los vascosالباسكيني
María de Maeztu Withney (ولد ببيتوريا سنة 1882 و توفي ببوينوس أيريس 
Buenos Aires سنة 1948) التي خصصت حيايتها من أجل املساوات بني املرأة والرجل 

في مجال التعليم، أسست مبدريد سنة 1915 اإلقامة العاملية للسيدات .   

كان  وسياسي،  صحفي   .(1962–1883) Indalecio Prietoبرييطو إنداليثيو 
من أطر احلزب اإلشتراكي منذ العقد األول من القرن العشرين، كان نائبا ووزيرا في احلكومة 
اإلسبانية لعدة فترات. كان ميثل التيار اإلصالحي للحزب اإلشتراكي. فقد سبق له أن تعارض 
 . Facundo Perezaguaمع مؤسس اإلشتراكية ببيسكايا: فاكوندو بيريصاغوا

في فترة املنفى كان يحتل منصب القائد األعلى لإلشتراكية  اإلسبانية.

  Begoñaببيغونيا Manu Robles-Arangiz(ولد  أرانغيث  روبليس-  مانو 
سنة 1884 وتوفي بالبورديLapurdi سنة 1982) كان من مؤسسي « التضامن 

. ELAومع مرور السنوات أصبحت تسمى النقابة إيال مع العمال الباسكيني»، 

مانويل إيروخوManuel de Irujo (ولد بليثارا سنة 1892 وتوفي ببمبلونة سنة 
1981). كان نائبا للحزب الوطني ووزيرا بدون حقيبة في احلكومات اجلمهورية (1936-37). 
وكان أيضا عضوا في احلكومة اجلمهورية في املنفى. في العهد الدميوقراطي شغل منصب 
عضو في مجلس الشيوخ ونائبا في الس اإلقليمي لنابارّا. ألف ” املؤسسات القانونية 

.”La comunidad ibérica de naciones” الباسكية“ و

دولوريس إيباروريDolores Ibarruri (زهرة األالمla Pasionaria) (ولدت بغايارتا
Gallarta سنة 1895 وتوفيت مبدريد سنة 1989) كانت قائدة عمالية وسكرتيرة 
للحزب  عامة  سكرتيرة  وأيضا   (1960 سنة  (حتى  اإلسباني  الشيوعي  للحزب  عامة 
الشيوعي العاملي. تقلدت منصب عضوة في مجلس الشيوخ سنة 1936 و1977، 
ضد  مبدريد  املقاومة  رمز  كانت  ميروا»  بشعارها « لن  العاملة.  الطبقات  أسطورة  كانت 

قوات فرانكو في احلرب األهلية.

خيسوس ماريا لييثاوالJesús Maria Leizaola (سان سيباستيان 1896-1989) 
و  الباسكية  باحلكومة  عضوا  و  الثانية  اجلمهورية  في  الشيوخ  مجلس  في  عضوا  كان 
مسؤوال عن مجلس احلرب خالل احلرب ما بني 1936 و 1937 . شغل منصب رئيسا 
أغيري  وفاة  بعد  املنفى  في   (Lehendakariليهينداكاري الباسكية(  للحكومة 
عاد سنة 1980 كنائب برملاني منتخب. إضافة إلى كونه عاملا   ،(1960) Aguirre
البحرية  و  الباسكي  الشعر  حول  والدراسات  الباسكي  ( األدب  شتى  علوم  في  متضلعا 
عشر...)  اخلامس  و  عشر  الثالث  القرنني  بني  ما  املمتدة  الفترة  خالل  الباسكية  املدنية 

. Euskaltzaindiaإضافة إلى كونه عضوا في األوسكالتصاينديا

ولد   )  Jose Antonio Aguirre y Lecubeليكوبي أغيري  أنطونيو  خوسي 
ليهينداكاري)  رئيس(  أول  كان   (1960 سنة  بباريس  وتوفي   1904 سنة  ببيلباو 
غوداروستيا الباسكي(أوشكو  اجليش  إنشاء  مبادرات  صاحب  كان  الباسك.  لبالد 
Euzko Gudarostea) داخل احلزب الوطني الباسكي واحملاربة إلى جانب اجلمهورية 
واجلمهوريني.  والشيوعيني  واإلشتراكيني  الوطنيني  ائتالف ما بني  حكومة  الثانية. شكل 

بقي رئيسا للحكومة الباسكية في املنفى حتى وفاته. 

كان داعية مسيحي  بيدرو أروبي ( ولد ببيلباو سنة 1907 وتوفي بروما سنة 1991)، 
خالل 27 سنة باليابان. عاش سنة 1945 جتربة القنبلة الذرية بهيروشيما. وأيضا شغل 
منصب القائد بشركة خيسوس منذ 1965، كانت رؤاه مطابقة لكونثيليو باتيكانو الثاني 

Concilio Vaticano II وضمانا لنظريات كنيسة الفقراء وعلم الهوت التحرير.  

بدورانغو   Esparteroإيصبارطيرو على  انتصارهم  بعد  ببيلباو  خطيرة  بجروح  وأصيب 
Durango. مانويل باملقابل كان ليبيراليا وساهم في االس املنتخبة بقادس (1812) 

على إخراج أول دستور إسباني ( بيباla Pepa). مت تعيينه وزيرا للعدل سنة 1842. 

سنة   Idocinبإيدوثني (ولد   Francisco Javier Minaمينا خابير  فرنثيسكو 
إبن أخ أو أخت إيصبوث و مينا كان على رأس  1789 وتوفي باملكسيك سنة 1817)، 
إعدامه.  مت  حيث   ، املكسيك  استقالل  أجل  من  قاوم  ذلك  وبعد  الفرنسيني  ضد  احملاربني 
مستكشف و فيلسوف   ،(1810-1897) Antoine d`Abbadieأنطوان أبادي
بأوثيوبيا، بعد ذلك ركز اهتمامه على اللغة الباسكية، نظم مسابقات متتالية للشعراء. 
 ،  Lapurdiعلى أراضي في ملكية العائلة بالبوردي »  Abbadieقام ببناء قصر « أبادي
يستعمل اليوم من طرف أكادميية العلوم الفرنسية التي كان يشغل منصب رئيسها لها.

كان   (1854-1911) بيتوريا  مواليد  من   Manuel Iradierإيراديير مانويل 
مستكشفا لغينيا وكتب كتبا عديدة حول األسفار.

سابينو أراناSabino Arana  ( بيلباو 1903-1865) باإلضافة إلى كونه باحثا في اللغة 
الباسكية ( علم اشتقاق األلفاظ الباسكية و وكراريس اللغة الباسكية) في سنة 1892 
 Bizkaya por su independenciaقام بنشر « من أجل استقالل بيسكايا

«دولوريس إباروري «باصيوناريا

إينداليسو برييتو

.صابينو دي أرانا و غويري في إحدى أيامهم بالسجن

حكومة  أول  تأسيس  لقاء  في  ليكوبي  و  أغيري  أنطونيو  خوسي 
باسكية (1936)
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Baiona 1976-1887) احلائز على  جائزة نوبل للسالم سنة 1968 بصفته محرر 
للتقرير العاملي حلقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمم املتحدة ONU سنة 1948.

لكل أولئك يجب أن نضيف عدد كبير من الشخصيات من بينهم اخلياطان كريسطوبال بالينثياغا 
Cristóbal Balenciaga (1895-1972) و باكو رابانيPaco Rabanne و 

. Luis Mazzantiniمصارع الثيران خالل القرن التاسع عشر لويس ماثانتيني

 Miguel Indurainإيندوراين ميغيل  الشهير  الدراج  نذكر  الرياضي  اال  في 
سوماريبا خايوني  والبطلة  الهوائية  للدراجات  فرنسا  طواف  في  مرات  وخلمس  بانتصاراته 
باولينو  الثقيل  الوزن  في  أوربا  أبطال  نذكر  املالكمة  مجال  في  و   ،Joane Somarriba
1943-)  Urtainأورتاين و   (1899-1985)  Paulino Uzkudunأوصكودون

92) أما في مجال التسلق جند خوانيتو أوارثابالJuanito Oiarzabal بصعوده  14  
قمة ذوو اإلرتفاع(8 آالف متر) ومارتني ثاباليتا Martín Zabaleta ( أول متسلق في 
 Félixواإلخوة فيليكس (el Everestشبه اجلزيرة اإليبيرية يستطيع صعود اإليبيريست

كانت   2000 سنة  األول  توفي  (عندما   Alberto Iñurrategiإينيوراتيغي وألبيرتو 
 Edurne Pasabanلديهم ما مجموعه 12 قمة من 8 آالف متر) أو إيدورني باسابان
طيلمو  جند  القدم  كرة  مجال  في  متر).  آالف  ارتفاع 8  إلى  الصعود  تستطيع  امرأة  أول   )
و   (1921-2006  Mungiaمونغيا)   Telmo Zarraonaindíaثاراوناينديا
خوسي أنخيل إيريبارJosé Ángel Iribar ، وبطل كرة اليد الباسكية خوليان ريطيغي

   . Almudena Cidأو بطلة األلعاب األوملبية في اجليمباز أملودينا ثيد Julian Retegi

ليس كل شخصيات القرن العشرين كانت منخرطة في اال الدميوقراطي. فمثال خوليو رويث 
ألداJulio Ruiz de Alda من منطقة إيستيياestellés (نبارا) الذي عرف ببطولته، 
احمليط  بذلك  قاطعا   Plus Ultraأولترا بلوس  الطائرة  منت  على  بالطيران  قام  أنه  بحيث 
  Falangeاألطلسي اجلنوبي (10.000كلم). كان من بني مؤسسي الفاالنخية اإلسبانية
Española، اغتيل سنة 1936. من بني شخصيات النظام الفرانكي جند فاالنخيون مثل 
خوسي لويس أريسيJosé Luis Arrese و رؤساء بلدية بيلباو و كذلك سياسيني مؤثرين 
 Joséو خوسي فيليكس ليكويريكا José María de Areilzaمثل خوسي ماريا أرييلثا
هذا   ، Rafael García Serranoو رافائيل غارثيا سيرانو Felix de Lequerica
األخير تسلم اجلائزة الوطنية فرانثيسكو فرانكو سنة 1943 على عمله « املشاة الصة 
fiel infantería«  التي مت عرضها فيما بعد في القاعات السينيمائية. من بني رجال الدين 
جند خوستو بيريث أوربيلJusto Pérez de Urbel  كان رئيس دير منطقة الشهداء 
  Abadianoأباديانو ) Zacarías de Vizcarraو ثاكارياس بيثكارا los Caídos
1963-1879) كان من مشهري اإلنتماء اإلسباني ومؤلف لعدة أعمال من بينها « بالد 

     .»Vasconia españolísima الباسك جد إسبانية

من الشخصيات األقل أهمية ميكن ذكر القراصنة ( جني الفيتيJean Lafitte و خواكيم الريغوي 
  Johanes Suhigaraychipyو جوهانيس سوهيغارايشيبي Joachim Larreguy
) وجتار العبيد ( جني بابتيست دوكاسي Jean Baptiste Ducasse في القرن السابع 
عشر و ميغيل أوريارتي Miguel Uriarte  في القرن الثامن عشر) ونصير اإلسترقاق ( خوليان 
 . ( Melitón Manzanasميليتون مانثاناس ) و اجلالدين ( Julian Zuluetaثولويتا

  Francisco de Vitoriaكما جند أيضا شخصيات من الساللة الباسكية مثل فرانثيسكو بيتوريا
بوليبار  وسيمون  الدولي  القانون  رواد  من  و  الهوتي  عالم   (1484-1546)
  Rafael Urdanetaأوردانيتا رفائيل  ورفيقه  أمريكا  محرر   Simón Bolívar
العالم.  في  الباسكيني  وسمعة  مكانة  من  الرفع  في  ساهمت  كثيرة  أخرى  وشخصيات 
لكن ال ميكن دائما اإلفتخار بأعمال بعض املنحدرين من األصول الباسكية. على سبيل املثال 
خوان ماريا بوردابيريJuan Maria Bordaberry الذي كان ديكتاتورا باألوروغواي و 
أوغوستو بينوتشي أوغارتي Augusto Pinochet Ugarteالذي أطاح باحلكومة 

الشرعية برئاسة سالبادور أييندي سنة 1973.

وكاتب  جامعي  أستاذ   (1956-1915) Jesus Galíndezغالينديث عيسى 
وسياسي وطني مت اعتقاله من طرف أجهزة اابرات األمريكية FBI  مباشرة بعد احلرب، مت 
اغتياله من طرف الديكتاتور دومينيكانو تروخييوdominicano Trujillo . حياته 

الدرامية كانت مسرحا  موعة من األفالم والروايات واملقاالت.  

من  كان   (1989-1930 إيياكورياIgnacio Ellacuría (بورتوغاليتي،  إيغناثيو 
املبشرين املسيحيني وعاملا الهوتيا وفيلسوف، ومفسرا لعلم الهوت التحرير إلى جانب جون 

. El Salvadorمت اغتياله من طرف العسكريني بالسالبادور ، Jon Sobrinoسوبرينو

نذكر فيما يلي مجموعة من القادة السياسيني البارزين في الربع األخير من القرن العشرين : 
رامون رابيالRamón Rubial (1999-1906) كان رئيسا للحزب اإلشتراكي العمالي 
اإلسباني PSOE و أيضا رئيسا ملا قبل الس العام للحكم الذاتي الباسكي. كما جند أيضا 
قياديني اشتراكيني آخرين مثل فيرناندو بويسا – اغتيل من طرف إيطاETA  سنة 2000- 
  ،Ramón Jáuregui خاوريغي  رامون  و   Txiki Benegasبينيغاس تشيكي  و 
 Patxi نيكوالس ريدوندو... و الكاتب العام  للحزب اإلشتراكي Nicolás Redondo

López باتشي لوبيز.

نشطا  الذين  البارزتني  الشخصيتني  جند   PNVالباسكي الوطني  للحزب  بالنسبة 
  Juan Ajuriaguerraأخورياغيرا خوان  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  خالل 
 Josu وقياديني سابقني . Xabier  Arzalluz(1903-1978) و شابير أرثايوث
Jon Imaz كجوسو جون إمياس و Joseba Egibar خوصيبا إيغيبار، أما الرئيس 
 Eusko Alkartasuna احلالي للحزب فهو إينيغو أوركويو. أما أوسكو الكارطاسونا
فأسسها Carlos Garaikoetxea كارلوس غارايكويتشيا في سنة 1986، بعد 

اإلنشقاق عن احلزب الوطني الباسكي. 

  Txabi Etxebarrietaتشابي إيتشيبارييطا ETA نذكر أيضا قياديي منظمة إيطا
إيدواردو  و   -1968 سنة   (Tolosaتولوشا) املدني  احلرس  مع  مواجهة  في  مات   -
 (Pertur (بيرتور   Eduardo Moreno Bergarecheبيرغاريتشي مورينو 
  José Miguelاغتيل سنة 1976 في ظروف غامظة- وخوسي ميغيل بينياران-
Beñaran(أرغاال Argala) -اغتيل من طرف الغالGAL  سنة 1978- و تشومني 
إيتوربي  Txomin Iturbe(1943-1987). من بني الزعماء السياسيني لليسار 
أبيرتصالي abertzale جند جون إيديغوراس  Jon idígoras( توفي سنة 2005) 
 Txemaمونتيرو تشيما  و   Francisco Letamendiaليتامينديا فرانثيسكو  و 
Montero و إينييغو إيروينÍñigo Iruin و إينياكي إيسناوالIñaki Esnaola و 
 Rafa Díez Usabiagaو رافا دييث أوسابياغا Patxi Zabaletaباتشي ثاباليطا

و أرنالدو أوطيغي Arnaldo Otegi (باطاسونا) و باتشي ثاباليطا (أراالر).

خوان  و   (1948-2003) Mario Onaindiaأوناينديا ماريو  أيضا  جهتهم  من   
إيصكيرا أوسكاديكو  حزب  زعماء  من  باندريسJuan Mari Bandrés كانوا  ماري 

.PSE-EE أما األول كان من حزب اإلشتراكي الباسكي .Euskadiko Ezkerra

جند أيضا رامون أورماثابال Ramón Ormazabal ( 1910- 1982) الذي كان ميثل 
الزعيم التاريخي للحزب  PCE-EPK و خابير مادراثوJavier Madrazo  الزعيم احلالي 

حلزب اليسار املوحد . تشوس بيانا كان زعيما حلزب UCD و مارثيلينو أوريخا و خاميي مايور 

أوريخا سواء بالنسبة حلزبUCD  أم احلزب الشعبيPP  الباسكي. الناباريون عيسى أيثبون 
 Jaime Ignacio del Burgo(1999-1928) وخاميي إيغناثيو بورغوJesús Aizpun
(بايونا   René Cassinكاسني ريني   . UPNنابارّا قبائل  احتاد  حلزب  زعماء  كانوا 
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لطواف  كبطل  األصفر  بالقميص  أندوراين  ميغيل 
فرنسا.

املسيحي إيناصيو إيلياكوريا

ريني كاسني



. Getxoمهرجانات اجلاز بدونوستي-سان سيباستيان و بيتوريا و غيتشو  •
. Getxoبغيتشو  Folkاملهرجان الدولي ملوسيقى الفولك  •

•  في مجال املسرح يوجد عدد مهم من املهرجانات. البعض منها يجلب كل سنة أنظار كل 
هواة اخلشبة: املهرجان الدولي ملسرح الفكاهة ( أرايا، منتصف شهر غشت) و أيام املسرح 
بإييبارEibar ( غيبوثكواGipuzkoa) و مهرجان الدمى املتحركة ببيلباو ( شهرنونبر) 
وطولوساTolosa  و املهرجان الدولي للمسرح  ببيتوريا ( شتنبر- دجنبر) واملهرجان الدولي 
و ومهرجان املسرح    Leioaومهرجان مسرح الشارع بليووا   Santurtziلسنتورتصي

والرقصBilboko Antzerki Dantza و مهرجان املسرح بسان سيباستيان.  
•  فرق الرقص: مسابقة فرق الرقص بطولوسا و أسبوع فرق الرقص  الدولي بآلبة.

تشيستو  مثل  والساحات   الشوارع  بحفالت  جندها  التقليدية  للموسيقى  •  بالنسبة 
 . la trikitixaو تريكيتريكا tamborilو طامبوريل txistu

•  أنواع أخرى من املوسيقى: مهرجان أصكينا روكAzkena Rock و أيام املوسيقى 
 Bilbao و بيلباو بيبيكا اليف Leioaاإللكتروصوتية ببيتوريا و املوسيقى املعاصرة بلييوا

...BBK Live

يقام  الذي  الباسكييني  القرص  و  الكتاب  معرض  الستينات،  أواخر  ومنذ  أخرى،  بعد  سنة 
في األسبوع األول من شهر دجنبر بدورانغوDurango (بيسكايا) والذي يعتبر في حد 
ذاته  حدثا اجتماعيا مهما ومناسبة لتقدمي اجلديد لهواة القراءة واملوسيقى املنشورة ببالد 
الباسك. لقد أصبح من املعتاد أن تخرج إلى الوجود املنشورات واألغاني املعبرة للثقافة 

الباسكية في هذه املناسبة.  
 

يتم تنظيم مختلف العروض السينيمائية، لكن معرض سان سيباستيان يبقى األكثر أهمية.  
يعتبر   ،(Zinemaldiaسينيمالديا) سيباستيان  بسان  للسينيما  الدولي  •  املعرض 
مت    2005 سنة  عامليا،  العالية  اجلودة  ذات  العالم  في  القالئل  السينمائية  املعارض  من 

تنظيم املعرض 53 منذ بدايته.
•  أسبوع سينما الرعبCine de Terror بسان سيباستيان. 

•  املهرجان الدولي للسينما الوثائقية و األفالم القصيرة- سينيبيZinebi ببيلباو.
•  مهرجان بياريتسBiarritz اتص في سينما أمريكا الالتينية. 

بنابارّا يتم تنظيم مهراجانات نابارّا Festivales de Navarraعلى طول فصل الصيف، كمهرجان 
الرقص على املسرح Festival de Danza a Escena، و أسبوع املوسيقى العتيقة في إستيا 
–ليزارا Semana de Música Antigua de Estella-Lizarra. مؤسسة ولي 
جميع  عن  املسؤولة  هي   La Institución Príncipe de Vianaبيانا العهد 

األنشطة الثقافية بحكومة نابارّا.

 EKE في ما يخص إيبارالدي، ونظرا لعدم وجود مؤسسات عمومية خاصة، جند مؤسسة
التي تأسست سنة 1990 مبجهود من طرف الكثير من  (املؤسسة الثقافية الباسكية)، 
اجلمعيات الثقافية و باملشاركة املؤسساتية داخل هذه اجلمعيات، ومن صالحياتها أيضا 
شؤون األثار واإلبداعات الثقافية واألبحاث وتبادل املعلومات. لديه برامج مثل إيصكونتصا 

 ... Ondareوأونداري Kantuketanو كانتوكيتان Hizkuntza

بالنسبة لألمور الثقافية، شبكة إيكاستوالس سايسكاikastolas Seaska التي تأسست 
سنة 1970 وبالرغم من انعدام  املساعدات الرسمية الزالت في منو تصاعدي مستمر. تأسست 
 Udako Euskal Unibertsitateaجامعة أوداكو أوسكال Iparraldeأيضا بإيبارالدي
سنوات  إيغوالديHegoalde . وفي  الدميوقراطية لتصل إلى  التي توسعت في عهد 
الباسكية  اللغة  تعليم  أجل  من   Pizkundeaبيصكونديا تأسست  الثمانينات 

للكبار. 

8.8. ملتقيات ثقافية وفنية
 

توجد ملتقيات ثقافية وفنية ذات أهمية كبرى.

العروض املوسيقية ببالد الباسك شاملة ومتنوعة. موسم األوبيرا للجمعية البيلباوية ألصدقاء 
  –ABAO– la Asociación Bilbaína de Amigos de la Óperaاألوبيرا
 laلباسك ا لبالد  لسينفونية  ا ا  ركيستر لألو ملوسيقية  ا احلفالت  أو 
السينفونية  األوركيسترا  أو   (OSE)  Orquesta Sinfónica de Euskadi
حفالت  تنظم   (BOS) la Orquesta Sinfónica de Bilbao لبيلباو

موسيقية تكرميا للموسيقى الكالسيكية.

•  بخصوص املوسيقى الكالسيكية : أهمها برمجة األوبيرا ببيلباو و أسبوعي املوسيقى 
  Musikasteبسان سيباستيان و دورة املوسيقى القدمية ببيتوريا واألسبوع املوسيقي
  Culturalبإيرينتيريا.  أيضا احلفالت املوسيقية املهمة املنظمة من طرف ثقافة آلبة
Álava (بيتوريا) و مؤسسة الكورسال بسان سيباستيان  أو تلك احلفالت التي تنظم 
مؤسسة  و   la Sociedad Filarmónicaفيالرمونيكا جمعية  بإشراف  ببيلباو 

بيلباو 700 و املاراطون السنوي للموسيقى على طول نهاية األسبوع. 

مهرجان اجلاز في بيتوريا-غاستايس

.األوركيسترا السنفونية في بيلباو

أنطونيو و  جونيس  ثيطا  كاترين  هوبكني،   أنطوني 
السينما مهرجان  «السجادة» في  فوق   بانديراس 

في دونوستيا-سان سيباستيان

حفل موسيقي في الكورسال. إبداع رافييل مونييو.
دونوستيا-سان سيباستيان.
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األشجار  جذع  قطع  فهناك  متنوعة  جد   (herri kirolak) الريفية  الرياضات 
وجتارب  مختلفة  أشكال  ذات  األحجار  ورفع  األعشاب  وحصاد   (aizkora jokua
السهم  رمي  أو  ثقيلة  مواد  نقل  و  احلصان  أو  الثور  أو  األشخاص  طرف  من  األحجار  جر 
بها  (اعترف  الباسكية  الساللة  ذات  غالبا  الرعي  كالب  وبطولة  اخلرفان  مصارعة  أو 
صنفان:  وهي   Euskal Artzain Txakurra باسم   1995 سنة  رسميا 
كما  أراكيل).  ـ  أووارتي  و  (أونياتي  البيرينييو  من  أو   (Gorbeiakoa e Iletsua
توجد مسابقات جز الغنم  ومسابقات اخلنازير بأراثوري ومسابقات املعاول (قنطرة راينا ـ 

غاريس و أرتاخونا) و كذلك رمي احملارث مثل تلك « الرابيوسا» مبارثيا.

تتوفر رياضة كرة القدم على جمهور غفير حيث توجد فرق محترفة مهمة مثل أتلتيك 
مببلونة.  أوساسونا  و  ببيتوريا  ألبيس  ديبورتيبو  و  (دونوستيا)  سوسييداد  ريال  و  بيلباو 
يوجد  أخرى  جهة  من  مرات.   عدة  إسبانيا  بطولة  على  حاز  لألتلتيك  النسوي  الفريق 
جمهور واسع لرياضة سباق الدراجات وبشكل أقل لكرة السلة (جتدر اإلشارة إلى فريق 
طاو باسكونيا بألبة) و كرة اليد ( فريق بورتالند سان أنطونيو بنابارّا وبيداسوا بإرون حازا 
سباق  و  اجلبال  تسلق  رياضة  ممارسة  تتم  كبير  وبشكل  مرات).  عدة  أوروبا  بطولة  على 

الدراجات و املارطون.
 

بطولة  على  للروكبي  بياريتس  فريق  حاز  فقد  بإيبارالدي  أما 
فرنسا أربع مرات في مجموعة 16 للروكبي. 

في  للدخول  محاوالت  هناك  بكاطالونيا  كما  بأوسكادي 
املنافسات الدولية عن طريق  رياضات مختلفة.

الثقافة الشعبية   .8.9
الدراسة  مجال  من  جزء  الشعبية  الثقافة  في  اللقاءات  و  اإلحتفاالت  الطقوس،  تشكل 

اإلثنوغرافية.

8.9.1. املعارض و الرياضات الريفية و األلعاب

املعارض املوسمية

القرويني   إلتقاء  نقطة  تعتبر   الفالحة  و  البحري  الصيد  و  املاشية  معارض  كانت  قدميا 
baserritarrak حيث يبيعون ويشترون السلع أما اآلن فهي عبارة عن عروض لنماذج 
نقاط  مبختلف  املتنوعة  العروض  هذه  وتنتشر  املتنوعة.  واليدوية  الغذائية  املنتجات 

اجلغرافية من قرى ومدن وعلى مدار السنة وباألخص أثناء احلفالت السنوية للبلدة.
 

من بني املعارض التقليدية بأوسكادي جند سوق أورديثيا وهي تعتبر عاصمة جنب إدياثابال حيث 
تنظم كل يوم أربعاء وعلى مدار السنة. ويبقى اليوم املتميز هو يوم املعرض الفالحي 

في شهر سبتمبر حيث جترى مسابقة اجلنب وكذلك معرض غرنيكا في آخر 
يوم إثنني من شهر أكتوبر حيث يتم قياس جودة املنتجات الفالحية للمنطقة 
في جو احتفالي. أما معرض الولي توماس فيقام بدونوستيا وبيلباو في 21 
ديسمبر. منذ 1962، و في كل «خميس مقدس» يقام في بايونا معرض 

اخلامون. كما يوجد سوق أسبوعي هام بكل من غرنيكا و تولوسا.

الرياضة و األلعاب

من بني األلعاب املشهورة جند الكرة الباسكية مبختلف أنواعها (باليد 
التي  اللعبة  أصبحت  وقد  كاملضرب...)  أخرى  أدوات  باستعمال  و 
تستعمل السلة و ارفة عاملية (تلعب بأمريكا الشمالية و الالتينية 
 (estropadak) القوارب  سباق  كذلك  وجند  الفلبني...)  و 
والقوارب الصغيرة الذي بدأ سنة 1879 والذي أصبح اليوم على 

احلبل   جر  لعبة  جند  كما  الكانطابرية  املوانىء  بني  بطولة  شكل 
حبل  جانبي  من  يجران  متنافسني  (فريقني   soka tira

غليظ وهي لعبة موجودة في دول أخرى.

كل  في  املعتادة  الرياضات  إلى  باإلضافة 
والتي  الريفية  الرياضات  ممارسة  تتم  اتمعات، 

إلى  اإلشارة  وجتدر  املنافسة.  و  القوة  على  تعتمد 
أن أغلب من ميارس هذا النوع من الرياضة هم أشخاص يقومون بأعمال معتادة في 

حياتهم اليومية باملنازل الريفية إلى أن وصلو إلى مستوى رياضيني. املسابقات في عدة 
رياضات و املغامرة باملال على فوز رياضي أو آخر تشكل طرفا من الثقافة الشعبية.

الرياضة الباسكية املشهورة عامليا هي رياضة الشبكة 
احملمولة املتنوعة. خاي-أالي.
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املشاركة باملنتخبات احمللية على الصعيد العاملي 
هو مطلب متكرر من كافة اتمع الباسكي.

 الرياضات التقليدية الباسكية كانت و الزالت لها
.عالقة باألنشطة املهنية املرتبطة بالبحر أو الضيعة
مسابقة القوارب و منافسة على قطع غصون الشجر



احلـفــالت

وخصوصا  ببمبلونة  فرمني  سان  حفالت  هي  العالم  في  شهرة  األكثر  الباسكية  احلفالت 
األيام األخيرة و التي ذكرها الكاتب هيمينواي. وتبتدأ يوم 6 من شهر يوليوز وذلك بإطالق 
 12 يوم  منتصف  غاية  إلى  احلفلة  بداية  تعلن  حيث  البلدية  شرفة  من  النارية  األلعاب 
من نفس الشهر. خالل تسعة ايام تعيش املدينة حفلة مستمرة ليال ونهارا. اإلحتفال 
بإنهاء احلفلة و اللعب مع الثيران و الشراب و املهرجانات و جو اإلحتفال مبشاركة الشباب 

و الشابات و املوسيقيني يرافق أيام اإلحتفال الكبير لسان فرمني.

و في منطقة البرينيوس بييدرا سان مرتني (Pierre-Saint-Martin) يتم اإلحتفال 
منذ سنة 1375 كل يوم 13 من يوليوز بضريبة البقرات الثالث وهي طقوس تسلم 
لقبائل   Baretous (Bearn) باريتوس  قبائل  مجموعة  قبل  من  األبقار  هذه  فيها 
فهي  اآلن  أما  احلرس،  رجال  تعيني  و  القبائل  هذه  بني  السالم  معاهدة  جتديد  بعد  رونكال 

عبارةعن حفلة صداقة بني هذه القبائل ااورة.

يعتبر شهر أغسطس غنيا باحلفالت. فيوم 4 مثال يتم إنزال ثيليدونCeledón حيث 
يتم إفتتاح حفلة البالنكا Fiestas de la Blanca  ببيتوريا- غاستيس و في نفس 
األسبوع تتزامن حفالت بايونا Baiona التي تبتدأ بخروج امللك األسد إلى الشرفة. بعد 
ذلك يأتي دور األسبوع الكبير Aste Nagusia بدونوستيا حيث تقام املباراة الدولية 
عمالق  متثال  بخروج  ببيلباو  احلفالت  تبتدأ  أغسطس  شهر  أواخر  وفي  النارية)  لأللعاب 

ملاريخايا والتي أعدت من طرف ماري بوري إيريرّو.

العروض  مثل  التذكر  تستحق  أخرى  هامة  حفالت  توجد  كما 
بإيرون (سان مارثيال) وأونداريبيا وكذلك حفلة اإلوز بليكيتيو 
و حفالت اللعب مع األبقار الصغار بالغوارديا و فالثيس أو 
اللعب مع الثور بطافايا. أما األلعاب الشتوية املشهورة 
و   Tamborrada الطبول  دق  عرض  ذكر  فيمكن 
 (Ihauteriak) الكرنبال  في  الغريب  اللباس  لبس 
قبل  يوم  بالشوارع  الغناء  وفرق  طلوسا  و  بدونوستيا 

سانتا آغيدا بكل بالد الباسك. 

بحفلة  يحتفل  مارس  شهر  من  أحد  يوم  وثاني  أول 
حفلة  عن  عبارة  وهي   javieradas خببراداس 
القبائل  كل  من  مشيا  احملتفلون  فيها  يتوجه  دينية 
ويعود  نابارّا.  شريف  مركز  وهو  خبيير  قصبة  إلى 
الس  به  قام  الذي  الوعد  إلى  اإلحتفال  هذا  أصل 

البلدي سنة 1885 مبناسبة وباء الكوليرا. 
 

املدن  بكل  الشريف  األسبوع  أثناء  دينية  حفالت  توجد 
الرئيسية الباسكية و بالعديد من القرى حيث تتميز هذه 
كما  دينية  جمعيات  طرف  من  فريدة  مبواكب  اإلحتفاالت 
بأندوسييا  و  (بيسكايا)  بباملاسيدا  اجلواإلحتفالي  يالحظ 
(بنابارّا) حيث أن جزءا مهما من األهالي يشارك في العروض 

وكذلك مواكب كوريّا (نابارّا).

8.9.2. الوقت الفارغ و احلفالت

في  النبيذ  شرب  و  للتجول  اخلروج  عادة  توجد  الضواحي  و  بالبوادي  األسبوع  نهاية  أثناء 
فريق  مع   txikiteo ب»تسيكيتييو»  يعرف  ما  هو  و  االصدقاء  مع  احلانات  مختلف 

األصدقاء.

إلى  كالذهاب  أوسكادي  بأرجاء  للسفر  الفرص  أحسن  من  الصيف  فصل  فترة  تعتبر 
مبختلف  وتوجد  التقاليد.  و  املأكوالت  و  باحلفالت  التمتع  و  بجباله  التسلق  و  الشواطىء 

اجلهات مكاتب اإلرشادات لتقدمي املعلومات حول الفنادق و املنازل الريفية. 

أثناء عطلة رأس السنة عادة ما تقوم بعض العائالت بالذهاب إلى حدائق الطفولة أو إلى 
حديقة األلعاب أو زيارة عمالق (متثال لوالدة عيسى). كما تذهب العائالت إلى أماكن مرور 
أولينتسيرو Olentzero – بائع الفحم الذي يأتي بالهدايا لألطفال يوم ليلة عيد ميالد 

املسيح – أو موكب امللوك Cabalgata de Reyes (5 يناير).

حفالت سان فيرمني
بامبلونة-إرونيا
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غيبوثكوا:  للعاصمة  الكبرى  احلفلة  يناير،   20
حفل الطبول في سان سيباستيان.

حفل األولينتزيرو

ماريخايا، رمز حفالت بيلباو



فن الطـبـــــخ 

على  سواء  بجودته  العاملي  املستوى  على  املطابخ  أشهر  بني  من  الباسكي  املطبخ  يعتبر 
املستوى التقليدي أو العصري وهو مايعرف باملطبخ العصري الباسكي.  وتوجد مطابخ 
أرثاك  مثل  مشهورين  بطباخني  إسمه  إلرتباط  أوربا  مستوى  على  معروف  بعضها  عديدة 
القنوات  على  املشهور  أرغينيانو  الطباخ  كذلك  و  أربياليتس  و  بيراساتيغي  و  وسوبيخانا 

التلفزيونية. 

بطريقة  ومعدة  عالية  جودة  ذات  أولية  مواد  على  حتضيره  في  يعتمد  التقليدي  الطبخ 
بسيطة بحضور النبيذ االسود أو األحمر من إنتاج منطقة ريوخا ألبة على املائدة أو سيدرا 

(مشروب كحولي) أو تساكولي املصنع مبنطقة غيتاريا أو باكيو. 

باحلانات اخلاصة بسيدرا  ميكن تذوق وجبات على شكل طورطيا محضرة بسمك الغادس 
جنب  وكذلك  مشوية  البقر  حلم  شرائح  أو  األخضر  الفلفل  مع  مقلي  الغادس  سمك  أو 
منطقة إدياثابال باجلوز. وميكن تناول هذه املؤكوالت بحضور مشروب سيدرا حيث يتم فتح 
البرميل بصراخ تسوتس  txotx إلستضافة الزبناء. وتعتبر مناطق أستيغارّاغا و إيرناني 

و أوسوربيل مهد مشروب سيدرا.

عملية سكب السيدرا في الكوبيال

إختياره  في  عامليا  الباسكي  الطبخ  شهرة  تفسر 
للمنتوجات الطبيعية بالدرجة األولى.

الطباخني خوان ماري أرثاك (اليمني) و كارلو أرغينيانو.

مطاعم  الى  مرات  عدة  في  احلانات  طاوالت  تتحول 
صغيرة مغرية.
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احلدائق و الطرق ومناطق التجول الهامة

احلدائق واحملميات الطبيعية توفر فرص ممارسة رياضة تسلق اجلبال لعدد كبير من محبي 
هذا النوع من الرياصة.

تعتبر حدائق غوربيا (بيسكايا و ألبة) و بالديخو (ألبة) و أوركيوال (بيسكايا) و محمية 
(غيبوثكوا)  أيا  مبنطقة  بباغويتا  النباتية  احلديقة  و  بغرنيكا  مبركز  (بيسكايا)  أوردايباي 
وكذلك حدادة أغورّيغي من بني أجود اجلوهرات اإلكولوجية ببالد الباسك. و لها جماليتها 
آيثكورّي  و  إينتسيا  و  بيرتيس  و  وأراالر  - وإصكي  ا  أوريديرّ –ومنابع  أورباسا  حدائق  كذلك 
بنابارّا  بارديناس-  – لس  بباردياك  الطبيعية  الدولية  احملمية  باألخص  و  آيا  دي  وبينياس  و 
تدريب  ومنطقة  ب»املرتفعات»  املليء  و  الهالل  يشبه  الذي  اخلالب  الطبيعي  مبنظرها 

الطيران العسكري على الغارات.

توجد مناطق عديدة للتجول باجلبال بوصفات متنوعة و إلى جانب احلدائق السابق ذكرها 
توجد وديان رائعة باملنطقة الشمالية من نابارّا.

األطلنتي  بالبيرينيو  اجلميلة  املنخفضات  من  باملنطقة  إليثوندو  جانب  إلى  باصتان  يعتبر 
نهر  يقطعه  الذي  الوادي  يتواجد  رونكال.  و  سالثار  في  الشرقية  باجلهة  املنخفضات  أما 
أوتشاغابيا  بلدة  وتوجد  ولونبيير  باربيون  رائعة  تضاريسية  أشكال  تتشكل  حيث  سالثار 
مبنازلها الكبيرة التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن العاشر والتي جتلب الزائر للدخول إلى 
تشكل  لإلنتباه  امللفتة  بشوارعها  رونكال  بوادي  إسابا  بلدة  الكبيرة.....وتوجد  ببواباتها 

نقطة بداية جولة ساحرة في الظالل في اجتاه معبد إدويا أو وادي بالغوا.

ممرات التجول بجبال منطقة غيبارالدي ممتعة. فغابة إيراتي متتد إلى 17.000 هكتار 
من أشجار النب و التنّوب والتي متتد إلى قبائل آيثكوا وساالثار و إيبارّالدي، وميكن التمتع 
مبناظرها كذلك من منطقة أورهي. رأس اجلبل أومنيندي (أني) والسلسلة اجلبلية توحد 
كل من بيرن وثوبيروا و نابارّا بعد قطع بيالغوا حيث يوجد منظر فريد على مستوى أوربا. 

بصوبيروا كذلك يوجد منظر رائع في فجي كاكويتا و أولتسارتي.  

وكذلك هناك ممرات عديدة بسواحل كل من بيسكايا و غيبوثكوا حيث توجد مناظر جميلة 
( سان خوان دي غاستيلوغاتسي وسواحل مونداكا وغيتاريا إلى ثاراوث وشرم تسينغودي 
من  كل  ( موانىء  لإلنتباه  املثيرة  و  بالصيد  املشهورة  و  البحرية  وبالقرى  بأوندارّيبيا...) 
ا  أونداروّ و  ليكيتيو  و  مونداكا  و  برميو  و  إيا  و  بلينتسيا  و  ألغورتا  و  سانتورتسي  و  ثييربنا 
موتريكو و ديبا و أوريو و باسايا و أوندارّيبيا و دونيباني لوهيسوني و سان خوان دي لوث و 
مبا  للتمتع  الزيارة  تستحق  هامة  أماكن  توجد  االخرى  املدن  و  الرئيسية  باملدن  بيارّيتس). 

تتوفر عليه.

الكنيسة  توجد  لوزة  حبة  يشبه  الذي  بشكلها  غاستيس  ببيتورياـ  القدمية  باملدينة 
األسقفية ودار الكوردون (القرن XV) والبوابة وقلعة لوس آندا ـ وكلها تعود إلى القرون ما 
بني XIII و  XVIـ  كما توجد آثار يعود تاريخها إلى أواخر القرن XVIII مثل لوس أركييوس 

وساحة ماتشيتي والذي قام بإعداد هندستها خوستو دي أُالغيبيل.

.(محمية أوردايباي (بيسكايا

.(مضيق كاكويتا (ثيبروا

سان خوان دي لوس (البوردي

.(الفضاء النباتي في بيارتز. سهل البزتان (نابارا
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.(ليالنتشوبي (بيسكايا

(أوليطي (نابارّا

 منظر من مدينة بيتوريا-غاستايس، هندسة معمار
العصور الوسطى

بأغورّيغي  الصناعة  بحقبة  تفكرنا  املطاحن  و  احلديد  مصانع  فآثار  بغيبوثكوا  أما 
تعكس  والتي  مبيرامداوال  احلديد  مبعامل  لينبور  احمللي  املتحف  و  آيا)  و  باغويتا  (حديقة 
معامل  كذلك  تضم  والتي   XVIII القرن   خالل  احلديد  صناعة  مستوى  دقيق  بشكل 
إلى  تاريخها  يعود  قدمية  مدن  توجد  كما  بليغاثبي.  املناجم  و  واملطاحن  التذويب 
من  بكل  باروكي  طابع  ذات  أخرى  و  سيغورا  و  أوندارّيبيا  من  بكل  الوسطى  العصور 

بيرغارا. و  أونياتي 

يعتبر املمر اجلديد بجانب نهر بيلباو من أتسوري حتى قصر إيوسكالدونا مرورا بقنطرة 
زيارة  وميكن  احلديثة  بيلباو  ملدينة  رمزا  غوغنهامي  متحف  من  السفلي  واجلانب  كاالترابا  
الكهربائية.  احلافلة  أو  األرض)  حتت  (قطار  امليترو  طريق  عن  أو  مشيا  األماكن  هذه 
زمن  وفي  الصناعة  بعد  ما  فترة  في  لبيلباو  رمز  إال  هي  ما  احلضارية  املعالم  هذه  كل 

العوملة. 

أماكن األنشطة في وقت الفراغ مثل فضاء كوتسا للعلوم Kutxaespacio و ممر 
على  للتطلع  مختلفة  طرق  إال  هي  ما  اجلديد  املمر  و  أورغول  وجبل  األكوريوم  و  امليناء 

دونوستيا. مدينة 

الدورة  و  أرثوبيسبال...)  و  كونديستابلي  (بنابارى:  املتعددة  القصور  زيارة  تعتبر  كما 
إلى  الزمن  في  رحلة  مبثابة  ببمبلونة  البالنيتاريو  و  تاكونيرا  ال  وحديقة  القلعة  حول 

املاضي.

عريق  تاريخ  لها  التي  املدن  من  ماولي  و  دونيباني-غراسي  و  بايونا  إيبارالدي  مدن  تعتبر 
وفن معماري أنيق. كما أن قرى هذه املنطقة مثل آينووا و إثبيليتا و أوستاريث وكامبو 

أثاراتسي جميلة جدا.  لي بان و إروليغي و بايغوري و 
للتنزه.  مختلفة   ممرات  إيغوالدي  إقليم  أنحاء  بكل  توجد  أنه  إلى  باإلضافة  هذا 

و  إيوغي  و  بأوبايتثيتا  لألسلحة  القدمية  املعامل  زيارة  لنابارّا  الشمالية  بالقرى  ميكن 
و  ثوبيريا  وقلع  بيرامونديا...ـ  و  أريثكونينيا  ـ  إلبيتي  و  بإليثوندو  سانغويسا  قصور 
بنابارّا  الوسطى  باملنطقة  ألكوث.  و  بدونوستيا  خاوريغيا  قصور  و  بأرّايوث  خاوريغيثار 
وأوشوي  وثيراوكي  رّاينا  ال  بوينتي  ـ  وغاريس  ليثارّا  من  بكل  القدمية  املدينة  زيارة  ميكن 
أرطاخونة  وحائط  جميل  معمار  ذات  وكنائس   (XIII (قرن  وقصره  وأوليتي  طفاية  و 

توديال. و  ريبيرا  بريدا...وكذلك  الوسطى  العصور  وحائط 

وقصور  قلع  وسلسلة  أنطونيانا  حائط  وبقايا  الغوارديا  آثار  زيارة  فيمكن  بألبة  أما 
كما  وجدان.  وكنائس  و  قلع  منازل  و  مبندوثا  توجد  التي  تلك  مثل  الوسطى  العصور 
التاريخية  اخلمور  مصانع  و  أنيانا  دي  بساليناس  املالح  املنخفض  زيارة  أن  القول  ميكن 
الطليعة،  بهندسة  تتمتع  بعضها  برمييثيا)،  ريسكال،  دي  ماركيس  بالثيو،  (رميييوري، 

الغوارديا.    أو  إيلتزييغو  الباستيدا،  من  كل  في  عادية  غير  فرص  وهي 

في  الباروكي  الطابع  ذو  املدينة  من  القدمي  اجلانب  عن  احلديث  ميكن  ببيسكايا  كذلك 
معا)  تشييدا  و  (مور  احلرب  بعد  بناءه  إعادة  مت  الذي  واجلزء  دورانغو  و  إلوريو  من  كل 
املعمارية  الهندسة  في  املوجود  التناقض  اإلنتباه  يثير  كما  املتاحف.  و  اجللسات  ودار 
XX بني الضاحية اليسرى للنهر التي تقطنها الطبقة العاملة  للمدينة خالل القرن  
أو  الباسكي  الطابع  ذات  بالقصور  املكدسة  اليمنى  والضاحية  بأربوليدا  (املناجم) 
الزال  بإينكارتيري  ككل  أبيانيدا  طابع  بنيغوري.  البورجوازية  للطبقة  اجلديد  اإلجنليزي 
بورتوغاليتي  من  بكل  الشاطئية  املمرات  بينما  الوسطى  العصور  بصورة  يحتفظ 
املرحلة  فترة  في  البورجوازية  للطبقة  اإلستراحة  مناطق  بشكل  لنا  توحي  أريتا  و 

األولى.  الصناعية 
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تقوم نيابة الرئاسة بالتنسيق بني جميع مجاالت احلكومة. اجلريدة الرسمية لبالد الباسك  
التي  باإلجراءات  وأيضا  بقراراتها  املواطنني  إلخبار  األساسية  الوسيلة  هي   (BOPV)

يتخذها  البرملان الباسكي. 

9.1.2. قسم الضرائب واإلدارة 

العامة   للميزانيات  بالتخطيط  تقوم  كما  للبالد.  اإلقتصادية  الشؤون  بتسيير  يقوم 
لبالد الباسك وتسيير النظام الضريبي العمومي... إضافة إلى تواجد املعهد الباسكي 
لإلحصائيات (أوستات EUSTAT) داخل هذا القسم، املكلف بإجراء ونشر اإلستحقاقات  

في جميع مجاالت اتمع واإلقتصاد الباسكيني.

املعهد الباسكي لإلدارة العمومية  (IVAP)  هو املكلف باختيار وتكوين موظفي اإلدارة 
في  أيضا  يعمل  كما  العمومية.  املؤسسات  داخل  الباسكية  للغة  العادي  اإلستعمال  و 

مجال البحث والتعليم والتعريف بخصائص ومميزات إقليم الباسك.

9.1.3. التربية واجلامعات واألبحاث

يضمن النظام التربوي إجبارية ومجانية التعليم بالنسبة لألشخاص التي تتراوح أعمارهم 
الرسميتني  باللغتني  اللغات،  ازدواجية  بنموذج  ويتميز  سنة  عشرة  وستة  ستة  بني  ما 

القشتالية والباسكية.
 

ينقسم التعليم  إلى ثالثة مستويات: التعليم  األساسي حتى سن الثانية عشرة يليه التعليم 
الثانوي و هو إجباري حتى سن السادسة عشرة؛ التعليم التكميلي أو التكوين املهني وأخيرا 
الدراسات العليا باجلامعة واملدارس التقنية واملدارس املهنية. في دجنبر من سنة 2002 متت 
املصادقة على برنامج قاعدة  يتعلق بتربية األطفال حتى سن الثالثة، كتكميل  لتلك املوجودة 

واملتعلقة باألطفال التي تتراوح أعمارهم ما بني سن الثالثة وسن السادسة. 

املدارس  أو  التقني  التكوين  مدارس  أو  اجلامعة  في  اجلامعية  الدراسات  توجد  بعد  ومن 
اخلاص  الشباك  في  للمهاجرين)  بالنسبة  (خاصة  مفصلة  معلومات  أجل  من  املهنية. 
اخلاص  اال  وفي   ،de www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net  في بالطلبة 

بالطلبة األجانب.

األوسكيرا  في  دروس  إعطاء  يتم   (EPA) للكبار بالنسبة  املستمرة  التربية  مراكز  في 
والقشتالية بالنسبة للبالغني أكثر من 18 سنة.

تتوفر كل املراكز على املعلومات اخلاصة بالتسجيل. و ميكن احلصول على معلومات أكثر 
 Araba-Álava .لدى النيابة اإلقليمية للتعليم في كل مقاطعة

 (en c/ San Prudencio 18, bajo. 01.005 Vitoria-Gasteiz.
 Teléfono 945-017200); Gipuzkoa (en Andia 13, 20004
 Donostia- San Sebastián. Teléfono 943-022850) y Bizkaia

(en Gran Vïa 85, 48.001 Bilbao. Teléfono 94-4031000).

9. املوارد واخلدمات العمومية ببالد الباسك
تتوفر اإلدارات على موارد جد متنوعة لتلبية رغبات املواطنني. بدءا من األساسيات بتمكينهم 
تغطية  إلى  وصوال  والواجبات،  اإلجراءات  تطبيق  مراقبة  على  العمل  و  بحقوقهم  التمتع 
احلاجيات أو محاربة الالمساوات التي ميكن أن حتدث. إضافة إلى أن اإلدارات اجلهوية واإلقليمية 
واحمللية يجب عليها تسهيل وصول الوثائق املطلوبة و إعطاء املعلومات الالزمة  حول ملف ما 
أو قضية معينة.  اخلدمات التي تقوم بها أقسام احلكومة، التابعة للمجالس اإلقليمية أو 

البلديات و املؤسسات العمومية اجلهوية ذوو اإلختصاصات احملددة.

9.1. املوارد واخلدمات العمومية حلكومة الباسك
 

مجال  في  كل  الباسكية  احلكومة  ألوامر  التالية  واملندوبيات  األقسام  تخضع 
اختصاصاتها:

نيابة الرئاسة.  •  
قسم الضرائب واإلدارة العمومية.  •  
قسم التربية و اجلامعات واألبحاث.  •  

قسم الداخلية.  •  
قسم الصناعة والتجارة والسياحة.   •  
قسم السكن والشؤون اإلجتماعية.  •  

قسم العدل والشغل والضمان اإلجتماعي.  •  
قسم الصحة.  •  
قسم الثقافة.  •  

قسم التخطيط وإعداد التراب الوطني والبيئة.  •  
قسم النقل واألشغال العمومية.  •  

قسم الفالحة والصيد البحري.  •  

9.1.1. قسم الرئاسة ونيابة الرئاسة

بتسيير  يقوم  (الرئيس)،   Lehendakari الليهينداكاري  رأسه  وعلى  الرئاسة  قسم 
احلكومة الباسكية وهو املسؤول عن تسيير املوارد املرتبطة باإلحتاد األروبي واجلالية الباسكية 
العمل  واستراتيجية  االطراف،  املتعددة  املنظمات  في  باملشاركة  يلتزم  كما  باخلارج. 
اخلارجي و شبكة متثيليات أوسكادي في اخلارج(بروكسل، مدريد، باريس، وشيلى،االرجنتني 
واملكسيك. والدراسات السوسيولوجية حول املواضيع  الباسكية احلالية  ومراقبة تطور 

و سير اططات اخلاصة وتشجيع و دعم  املساوات في الفرص بالنسبة للنساء.

في هذا القسم جند Emakunde -املركز الباسكي للدفاع عن املرأة، الذي يعمل على 
تشجيع املساوات الفعلية  بني املرأة والرجل في جميع مناحي احلياة سواء كانت اقتصادية 
أو سياسية أو ثقافية أو اجتماعية  بجهة بالد الباسك. في سنة 2005 صادق البرملان 

الباسكي على قانون املساوات ذو نتائج مهمة على املدى القصير واملتوسط.   

بناية احلكومة الباسكية في بيلباو

الباسكية احلكومة  رئاسة  مقر  إينييا،   أخورييا 
.((لينداكاريتزا
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الوحدات احمللية من أجل القيام ببرامج و أنشطة إدماج وإيواء  تقوم هذه األخيرة بتمويل 
مساعدات  تقدمي  الثقافي،  التمازج  توطيد  أجل  من  مساعدات  املهاجرين؛  األشخاص 
املهاجرين،  األشخاص  إلدماج  برامج  على  تتوفر  التي  اإلكتسابية  الغير  اخلاصة  للوحدات 
تقدمي املساعدات لتنظيم الدروس و احملاضرات التي تهدف الى التكوين في ميدان الهجرة، 
مسارهم  في  مرافقني  الغير  األجانب  القاصرين  إستقبال  أجل  من  املساعدات  تقدمي 

اإلندماجي. 

من هذين البرامج، نذكر إثنني:
في املكان األول، هيلدو التي تشتغل في شبكة مغطية كافة بلديات إقليم الباسك، والتي 
ميكن ولوجها بدون موعد مسبق عبر مصلحة اخلدمات البلدية، و تقوم بتقدمي اإلستشارة 

السوسيوقانونية في املسائل املتعلقة بالهجرة و كيفية تسوية الوضعية القانونية. 

في املكان الثاني، بيلتزن، و هو برنامج التربية و الوساطة بيثقافية و يشتغل على صعيد 
اجلماعات من أجل تشجيع التعايش بني الثقافات.

في  اإلنترنيت  مواقع  طريق  عن  ممكن  اإلجتماعية  للخدمات  نسبية  موارد  عن  البحث 
الفقرات التالية: اإلدماج اإلجتماعي و العمل التطوعي و األشخاص العجزة وكبار السن 
و األسرة و املرأة و املدمنني على ادرات واملعوقني. كما يتوفر كذلك على إدارة التعاون من 

أجل التنمية.

 
9.1.7. قسم العدل والشغل والضمان اإلجتماعي

إدارة  عمل  حول  املعلومات  مختلف  على  اإلنترنيت  على  مواقعها  في  العثور  أيضا  ميكن 
العدل. كما ميكن القيام أيضا بالعديد من اإلجراءات عبر موقع اإلنترنيت للسجل املدني 
حقوق  مصلحة  ترتبط  القسم  بهذا  الوفاة...  أو  اإلزدياد  عقد  و  الزواج  شهادة  كطلب 

اإلنسان. 

إيغايالن Egailan هي مصلحة لتسهيل احلصول على الشغل  مكلفة بالشغل وتكوين 
الذي يعتبر كمصلحة موجهة سواء للشركات  التي   ، Langai العمال عن طريق النغاي

تتوفر على عروض مناصب الشغل أو للعمال الذين يبحثون عن شغل.

املؤسسة الباسكية للتكوين املهني املستمر، أوبيتوس Hobetuz، مكلف بتكوين العمال 
 ،Osalan  الباسكيني. املعهد الباسكي للسالمة والصحة في ميدان الشغل، أوساالن

جتمع أمور التشجيع والوقاية من حوادث الشغل: السالمة والنظافة والبيئة والصحة.

9.1.8. قسم الصحة

موقعها  في    .Oأوساكيديتشا إسم  عليها  يطلق  للصحة  الباسكية  املصلحة 
املنظمة  حول  معلومات  على  العثور  ميكن   www.euskadi.net اإلنترنيت   على 
ومراكز  الصحية  والتكنولوجيا  والتعليم  األولية  والعناية  املستشفيات  وخدماتها: 
السيدا  مرض  حول  معلومات  إيجاد  ميكن  أيضا  العقل...  صحة  و  الصيدلية  املراقبة 

واألدوية العامة والئحة األثمان...

الثالثة  اإلقليمية  املندوبيات  في  الهجرة  وحدات  أو  التعليم  وحدات  في  أخر،  جانب  من 
الرسمية  الشواهد  معادلة  بإجراءات  القيام  و  املعلومات  أخذ  ميكن  اإلسبانية  للحكومة 

احملصلة في بلدان األصل.

9.1.4. قسم الداخلية

تتجلى مهام قسم الداخلية مبراقبة حركة السير في الطرق الباسكية والنتائج اإلنتخابية 
وتسيير املستعجالت واألمن اجلهوي الباسكي (إيرتصاينتصا Ertzaintza) وأكادميية 
بهذا  لإلتصال  كوسيلة   112 اإلستعجالي  الهاتف  ويعتبرالرقم  الباسك.  ببالد  األمن 

القسم. 
كما يرتبط أيضا بهذا القسم مصلحة رعاية واستقبال  ضحايا اإلرهاب.

9.1.5. قسم الصناعة والتجارة والسياحة 

املساعدات  والسياحة  والتجارة  الصناعة  لقسم  التابع  اإلنترنيت  موقع  على  توجد 
يتضمن  Guía Delfosالذي  ديلفوس  مرشد  وأيضا  للمقاوالت  بالنسبة  والتوجيهات 
 (SPRI) الصناعي  الدعم  جمعية  الباسكية.  احلكومة  أقسام  مختلف  من  املساعدات 
وتشجيع السياحة تابعة بدورها أيضا لهذا القسم. وتتبع له كذلك الوحدة الباسكية 
للطاقة و مخططات املنافسة، العلوم و التكنولوجيا، و مجتمع املعلومات. لدى مصلحة 

املستهلكني ميكن القيام باستشارات و رفع شكاوى.

9.1.6. قسم السكن والشؤون اإلجتماعية

أو  الهيئة  هي    (Etxebide (إيتشيبيدي  للسكن  الباسكية  املصلحة\اخلدمة 
املؤسسة املتخصصة في تسجيل طلبات الراغبني في احلصول على السكن أو احلصول 
املساعدات  طلب  وأيضا  املبتدأة  املشاريع  مبسار  يتعلق  ما  في  واملعلومات  اإلرشادات  على 

للحصول أو إصالح السكن.  

وظائفه كمسؤول على إدارة الهجرة هي:
1. التخطيط من أجل العمل في مسألة الهجرة و إجناز مشاريع الضوابط لذلك.

لألشخاص  اإلجتماعي  اإلندماج  حتقيق  الى  املوجهة  واإلجراءات  التدابير  2. إقتراح 
املهاجرين و إقحامهم في أنظمة احلماية اإلجتماعية.

3. إقتراح أليات و وسائل التنسيق مع الدولة و املؤسسات العمومية األخرى في مسألة 
الهجرة، بدون مس صالحيات نيابة رئاسة احلكومة

4. إقتراح و تنفيذ إجراءات حتسيسية للساكنة املستقبلة و دعم األنشطة اجلمعوية و 
بيثقافية.

مصلحة توفير السكن إيتشيبيدي

حفلة دراسية
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9.1.12. قسم الفالحة والصيد البحري

املوارد الفالحية و السمكية يتم أخذها\جمعها في قسم الفالحة والصيد البحري  التي 
تعالج مواضيع تتعلق بالفالحة وتربية املاشية والصيد البحري وسياسة الزراعة الغذائية 

واحملافظة على الطبيعة والتنمية القروية والتكوين الفالحي واإلحصائيات.  

نيكانيت Nekanet تقوم بجمع جميع أنواع املعلومات املتعلقة بالقطاع األول(الفالحة)، 
مسهال بذلك عملية الوصول للمحتويات واملوارد املرتبطة و املتعلقة باملوضوع.

9.2. املوارد األخرى جلهة بالد الباسك
لبالد  مهمة  جد  مصلحة   (Ararteko ( األرارتيكو  الشعب  محامي   مؤسسة  تعتبر 

الباسك. يتعلق األمر بخدمة مجانية لهيئة مستقلة. جند من بني أهدافها:  
•  البحث فيما إذا  كانت هناك جتاوزات أو تهميش أو اعتباطية أو خطأ أو إهمال من طرف 

اإلدارة العمومية الباسكية؛ 
واإلقليمية  اجلهوية  املؤسسات  طرف  من  املرتكبة  األخطاء  تصحيح  إلى  •  التوصل 

واحمللية؛
•  تقدمي إرشادات في خدمة الصالح العام.

بواسطة  أو  شخصيا  تقدميها  أو  البريد  طريق  عن  املؤسسة  لهذه  الشكاوى  تقدمي  ميكن 
اإلنترنيت ملؤسسة محامي الشعب ارتباط مبوقع آخر خاص  اإلنترنيت. يوجد على موقع 
عواصم  كل  في  فروع  على  ويتوفر  بالطفولة.  املتعلقة  احلقوق  يجمع  الذي  بالقاصرين 

إقليم بالد الباسك.
لهم   اصصة  اإلرشادات  أماكن  في  الباسك  ببالد  الشباب  لفائدة  املوجهة  املوارد  توجد 
الباسكية  للحكومة  التابع  اإلنترنيت  موقع  على  و  مهمة.  معلومات  هناك  تقدم  حيث 
واملباريات  والدورات  والتربية  العمل  يخص  فيما  إضافية  معلومات  جتد  أن  ميكنك  أيضا 

والألنشطة وحفالت تقدمي اجلوائز...إلخ. 

الرخص.  تسليم  و  واملباريات  املساعدات  حول  معلومات  يحوي  الباسكية  اإلدارة  موقع 
كما يتوفر على رابط خدماتي مباشرservicios-on-line) يسهل عملية اإلبحار 
عبر اإلنترنيت و موارد  مختلفة. بالرابط اخلدماتي املباشر(Hazlo-on-line) ميكن 

القيام ببعض اإلجراءات اإلدارية. 

9.1.9. قسم الثقافة

أما  اللغوية.   بالسياسة  كذلك  و  الثقافي،  اال  في  والنشر  واإلنتاج  باإلبداع  يتكلف 
الباسكي  البرنامج  على  فستعتمد  املقبلة  للسنوات  بالنسبة  الثقافية   السياسة 
الباسكية،  العمومية  والتلفزة  اإلذاعة   .2004 سنة  عليه  املصادقة  مت  الذي  للثقافة 

EITB، تدخل في إطار قسم الثقافة.
  

املوقع على اإلنترنيت التابع لهذا القسم يقدم برنامجا جلميع األنشطة الثقافية ( املسرح 
يقدم  الباسك.  بجهة  تنظم  التي  واألدب...)  والسينيما  واملعارض  واملوسيقى  والرقص 
أيضا معلومات ومساعدات ثقافية و له مصلحة لإلستشارة تتوفر على مختلف مراجع 

ومصادر املكتبات الباسكية. 

املواضيع  األخبار حول  غاستياوكيرا Gazteaukera يقدم  اإلختصاصي  أيضا امللحق 
ذات األهمية على املستوى الفعلي بالسبة للشباب.

الباسكية  اللغة  وتعليم  األمية  محاربة  معهد  اللغوية،  السياسة  مجلس  نيابة  تضم 
الباسكية  اللغة  تعليم  نحو  املوجهة  اخلدمات  على  يتوفر  الذي   ،Habe هابي  للكبار، 
ومحاربة األمية. يتضمن أيضا خدمة تعليم اللغة الباسكية والترجمة للغات املهاجرين. 
في  اللغوي  التطبيع  و  اللغوية  باحلقوق  تتكلف  مصلحة  فهو   Elebide إيليبيدي  أما 

اإلدارات العمومية و دعم األوسكيرا...

9.1.10. قسم البيئة والتخطيط وإعداد التراب الوطني 

قسم البيئة والتخطيط وإعداد التراب الوطني يقوم بتسيير اإلستعمال املعقلن لألراضي 
والثروات، ليكون مطابقا أو متوافقا مع سياسة حماية البيئة. 

لبالد  خرائطية  ومعلومات  التسيير  أجل  من  موارد  توجد  اإلنترنيت  على  موقعها  في 
الباسك، وأيضا معلومات حول اخلرائط اإلقليمية اجلزئية ومشروع ثيتيس Cities، الذي 

يتوخى تشجيع خلق شبكة عامة ذات اجلودة العالية. 
  

ضرورة  حول  التوعية  أجل  من   Aztertu أصتيرتو  البيئة،  حول  تعليمي  برنامج  يوجد 
احلفاظ على البيئة. و هو موجه باخلصوص لألطفال واجلمعيات.

9.1.11. قسم النقل واألشغال العمومية

من أجل معرفة املوارد واملشاريع  حول البنيات التحتية للطرق والسكك احلديدية و قنوات 
املعلومات  عن  البحث  يتم  والرياضية،  التجارية  املوانئ  ومنو  تطور  و  للشرب  الصالح  املاء 
التي تتعلق بقسم النقل واألشغال العمومية، الذي يعمل على تنمية اطط الرئيسي 

للنقل. 

مركز صحي تابع ألوساكيديتشا

.(أشغال في منجم كاداغوا (بيسكايا
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9.3.3. اإلقتصاد والفالحة

محددة  برامج  طريق  عن  اإلدارة  تقدمها  التي  والعملية  اإلقتصادية  املوارد  استثمار  يتم 
تساهم في خلق مناصب شغل قارة بحثا عن التنمية املستدامة في كل إقليم.

أجل  من  وبرامج  املقاوالت  لتكوين  مساعدات  توجد  مثال  فبألبة  األمثلة   بعض   ولذكر 
.las PYMES حتسني املنافسة داخل

ببيسكايا توجد برامج من أجل تشجيع املبادرات اجلديدة للمقاوالت وحتسني التنافسية.
ملساعدة  وبرنامج  التقليدية(احلرف)  الصناعة  قطاع  تدعيم  برامج  توجد  بغيبوثكوا 

املقاولني واملقاوالت البسيطة.

9.3.4. قسم الضرائب والنقل.
 

تسليم  بعد  املتوفرة.  اإلقتصادية  املوارد  بتوزيع  للتمويل  الباسكي  األعلى  الس  يقوم 
احلصة التي هي  من نصيب  احلكومة اإلسبانية والتي تتم باإلتفاق ما بني  االس اإلقليمية 

واحلكومة بعدها يتم التوزيع على األقاليم.
 

معظم  تركز  بسبب  اإلقليم.  داخل  املسافرين  لنقل  مساعدات  توجد  النقل  مجال  في 
السكان باملدن مما يجعل بعض اخلطوط اخلاصة تفقد الرغبة في التوجه إلى تلك املناطق 
الغير آهلة بالسكان مما يتطلب تدخل اإلدارات اإلقليمية بإعطاء مساعدات لهذه الشركات. 

يظهر هذا بشكل بارز في ألبة لوجود بلديات صغيرة وبعيدة. 

9.3.5. بعض املوارد اإلقليمية األخرى. 

تعتبر مصلحة الهاتف لرعاية واستقبال والعناية باملواطنني  موردا من املوارد على الصعيد 
البلدي. هذا الرقم وحيد في كل بلدية على حدة، جنده بإيرون وبيتوريا- غاستايس وبيلباو. 

عن طريق هذا الرقم ميكن طلب معلومات حول املنطقة وتقدمي شكاوى... 
 

ومباريات  نتائج  حتوي  وغيبوثكوا  وبيسكايا  ألبة  من  لكل  اإلقليمية  الرسمية  اجلرائد 
ومساعدات ومعلومات أخرى تخص االس اإلقليمية والبلديات. 

 
9.3.6. موارد البلديات

حيث  املواطن  لرعاية  مؤسسة  أقرب  فهي  ومتنوعة  مهمة  جد  البلدية  املصالح  تعتبر 
تغطي جميع احلاجيات األساسية. 

9.3. املوارد واخلدمات العمومية اإلقليمية والبلدية 
تتوفر اإلدارات اإلقليمية على نظام للموارد واملساعدات بحكم قربها من املواطن.

9.3.1. الثقافة والرياضة والشباب واللغة الباسكية

وهي ااالت التي تقدم أكبر العروض واخلدمات للمواطنني داخل إدارة األقاليم التاريخية، كما 
تقدم أيضا معلومات حول األنشطة الثقافية التي متول داخل كل إقليم وكذلك معلومات 
حول جميع األنشطة الثقافية التي تنظم بواسطة املزاد العلني وأيضا األرشيفات واملتاحف 

التي تدخل في اختصاصاتها. كما تضع رهن إشارة املكتبات  جميع الوثائق. 
 

للمجالس اإلقليمية أهمية كبرى فيما يتعلق بتدعيم الرياضة، سواء تعلق األمر بالرياضة 
املدرسية أو الرياضة الفدرالية. ومن جهة أخرى تقوم بتقدمي خدمات للتسلية واملرح.

   
يعمل معهد الشباب بألبة وقسم الشباب والرياضة ببيسكايا وخدمة الشباب بغيبوثكوا 
العمليات  ومتكامل  تنسيقي  بشكل  يشمل  الذي  الباسكي  الشباب  مخطط  إطار  في 
واملباريات  الشغل  حول  معلومات  بتقدمي  يقوم  الشباب.  فئة  وضعية  مواجهة  أجل  من 
الشباب...إلخ.  املركز  ومالجئ  التسلية،  اجلمعوي و  العمل  وتشجيع  واملنح  واألنشطة 

املدني أروبا. بيتوريا- غاستايس، ألبة.

9.3.2. اإلستقرار اإلجتماعي 

يطلق على األقسام املوجهة للخدمات اإلجتماعية أسماءا مختلفة: فببيسكايا تسمى 
تسمى  وبألبة  اإلجتماعية  اخلدمات  قسم  تسمى  وبغيبوثكوا  ؛  اإلجتماعي  الفعل  قسم 

قسم اإلستقرار اإلجتماعي التابع للمجلس اإلقليمي لإلستقرار اإلجتماعي. 

تتمثل اخلدمات اصصة لتحسني ظروف العيش لدى األشخاص املسنني في الرحالت املمولة 
واملستعجالت)  باملصالح  ليتصل  الزر  على  يضغط  أن  الشخص  املبكر(على  اإلنذار  وجهاز 

ومراكز اليوم واإلقامات واإلقامات املؤقتة واملساعدة املنزلية لألشخاص املعوقني... 

فيما يتعلق باملوارد املوجهة للطفولة  توجد برامج تكميلية للتدريس واحلضانة بالوصاية  
داخل اإلقامات أو العائالت من أجل توفير جو مستقر وآمن للقاصرين.

والتعويضات  الدواء  وتوفير  الصحية  العناية  مجال  في  املعوقني  األشخاص  موارد  تتحدد 
عن احلركة ونفقات النقل وخدمات اإلقامات مع أو بدون الرعاية النهارية وبرنامج السكن 
الشغل  سوق  اتمع وفي  وإدماجها في  املرأة  العمومية. تشجيع  اإلقامات  داخل  املؤقت 
هو شأن  مشترك بني  اإلدارات اإلقليمية و البلدية. يتم تقدمي مساعدات خاصة كالعناية 
للنساء  ومالجئ  العائلية  والوساطات  القانونية  واإلستشارة  واملستعجالت  النفسية 
سلوكات  مشاكل  من  يعانون  الذين  للرجال  عالجية  برامج  أيضا  توجد  العنف.  ضحايا 

اتمع والعائلة. 

خدمة النقل للجميع

ألعاب رياضية مدرسية
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الس اإلقليمي لغيبوثكوا
Gipuzkoako plaza, z/g • 20004 DONOSTIA

الهاتف: 943482111  
www.gipuzkoa.net

الس اإلقليمي لبيسكايا
Gran Vía, 25 • 48009 BILBO

االهاتف: 944060800
www.bizkaia.net

9.4.3. عناوين بلديات املدن

بلدية بيتوريا
Espainia plaza, 1

01001 GASTEIZ
الهاتف: 945161100

                       www.vitoria-gasteiz.org
 

بلدية بيلباو
Ernesto Erkoreka plaza, 1

48001 BILBAO
الهاتف: 944204200

                                 www.bilbao.net  

بلدية سان سيباستيان
Ijentea, 1

2003 DONOSTIA
الهاتف: 943481000
www.donostia.org

قسم الفالحة والصيد البحري
Donostia-San Sebastián, 1-Lakua

01010 Vitoria-Gasteiz • (Araba-Álava)
+34 االهاتف: 945019995

www.nekanet.net

و لها مقراتها في الكوا (بيتوريا-غاستايس)

نيابة رئاسة احلكومة
+34 الهاتف: 945018000

العمومية قسم الضرائب و اإلدارة
+34 الهاتف: 945018175

 
قسم الداخلية 

+34 الهاتف: 945018755

قسم الصناعة، التجارة و السياحة
+34 الهاتف: 945018236

قسم التعليم
+34 الهاتف: 945018000

9.4.2. عناوين االس اإلقليمية

الس اإلقليمي أللبة
Probintzia plaza, z/g • 01001 GASTEIZ

الهاتف: 945181818
www.alava.net

9.4. عناوين مهمة للمؤسسات

9.4.1. عناوين حكومة بالد الباسك

الرئاسة- لينداكاريتزا
Navarra, 2

01007 Vitoria-Gasteiz • (Araba-Álava)
Tel.: +34 945 017 900

 
www. من خالل املوقع اإللكتروني العام حلكومة الباسك

 euskadi.net ميكن الوصول إلى جميع املواقع اإللكترونية 
ألقسام احلكومة الباسكية والباشويات.

قسم السكن والشؤون اإلجتماعية
Donostia-San Sebastián, 1-Lakua

01010 Vitoria-Gasteiz • (Araba-Álava)
+34 االهاتف: 945018000

قسم العدل والشغل والضمان اإلجتماعي
Donostia-San Sebastián, 1-Lakua

01010 Vitoria-Gasteiz • (Araba-Álava)
+34 االهاتف: 945019083

قسم الصحة
Donostia-San Sebastián, 1-Lakua

01010 Vitoria-Gasteiz • (Araba-Álava)
+34 االهاتف: 945019163

قسم الثقافة
Donostia-San Sebastián, 1-Lakua

01010 Vitoria-Gasteiz • (Araba-Álava)
+34 االهاتف: 945018000

قسم البيئة والتوزيع الترابي
Donostia-San Sebastián, 1-Lakua

01010 Vitoria-Gasteiz • (Araba-Álava)
+34 االهاتف: 945019858

قسم النقل واألشغال العمومية
Donostia-San Sebastián, 1-Lakua

01010 Vitoria-Gasteiz • (Araba-Álava)
+34 داخل املصالح احلكومية فياالهاتف: 945019712

.ليكوا. بيتوريا-غاستايس 
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 EUDEL 9.4.4. عنوان أوديل
(جمعية البلديات الباسكية)

أوديل  EUDEL (جمعية البلديات الباسكية)
Ensanche plaza 5-1 esk. 48009 BILBAO 

الهاتف.: 94-4231500  
www.eudel.es

عناوين محامي الشعب .9.4.5  
 في أرابا-ألبة
Prado, 9

01005 Vitoria-Gasteiz
الهاتف: 945 13 51 18
الفاكس: 945 13 51 02

في بيسكايا
Edificio Albia

San Vicente, 8 - Planta 11
48001 Bilbao 

الهاتف:  944 234 409
الفاكس: 944 241 844

في غيبوسكوا
Avenida de la Libertad, 26-4º

20004 Donostia - San Sebastián
 الهاتف: 943 42 08 88
الفاكس: 943 42 72 97

بيسكايا

بلدية بيلباو
Gran Vía nº4-2ª Planta
48001 Bilbao (Bizkaia)

الهاتف: 00 45 420 94 / 00 42 420 94
الفاكس: 049 66 44 94 / 98 44 446 94

www.bilbao.net

بلدية باراكالدو
Herriko Plaza,1

48901 Barakaldo (Bizkaia)
لهاتف: 90 91 478 94

الفاكس: 99 91 478 94
www.barakaldo.org 

ayuntamiento@barakaldo.org

بلدية غيتشو 
Martikoena,16

48992 Getxo (Bizkaia)
لهاتف: 30 01 466 94

الفاكس: 33 01 466 94
gizartez@getxo.net • www.getxo.net

 Mancomunidad للخدمات اإلجتماعية لبوستورالديا
شارع مالوستي
Maloste,2

48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)
لهاتف: 23 51 625 94 / 22 51 625 94

الفاكس: 70 64 625 94

مجمع مونغيالدي (Mungialde) للخدمات اإلجتماعية 
شارع أيطا إيلورياغا 

Aita Elorriaga,4 Bajo)
48100 Mungia (Bizkaia)

لهاتف: 64 55 615 94 / 51 55 615 94
الفاكس: 54 24 674 94

بلدية إيرموا
 ،(Marques de Valdespina)شارع ماركيس بالديسبينا

Marques de Valdespina, s/n
48260 Ermua (Bizkaia)

 لهاتف: 22 63 17 943

احتاد بلديات ليا أرتيباي
Patrokua Jauregia-Xemeingo Etorbidea,13

48270 Markina-Xemein (Bizkaia)
 لهاتف: 68 90 616 94

الفاكس: 78 92 616 94
www.lea-artibai.org 

األشخاص  الستقبال  العمومية  الشبكة  عناوين   .9.4.6
املهاجرين 

توجد شبكة عمومية إلستقبال األشخاص املهاجرين التابعة للبلدية، 
وهي برنامج متفق عليه ما بني احلكومة الباسكية - قسم املهاجرين 
إلستقبال  والبلديات،  اإلجتماعية-  والشؤون  السكن  قسم  وجناح 
اإلجتماعية  للخدمات  العامة  للشبكة  اخلدمات  وتقدمي  املهاجرين 
التابعة للمؤسسات احمللية. البلديات التي تتوفر على هذه اخلدمة هي:

غيبوثكوا

بلدية سان سيباستيان
Urdaneta,13

20006 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
الهاتف: 00 14 48 943

الفاكس: 14 14 48 943  
www.donostia.org 

بلدية إيرون
Urdanibia plaza. 20304 Irun (Gipuzkoa)

الهاتف: 96 92 64 943
الفاكس: 17 94 64 943

www.irun.org
saludsociales@irun.org

 
بلدية إيبار 

Plaza Unzaga, s/n
20600 Eibar (Gipuzkoa)

الهاتف: 25 15 20 /943 / 45 68 20 /943
الفاكس: 68 09 20 943 / 11 07 70 943

www.eibar.net  

بلدية باسايا
San Juan,118

20110 Pasaia (Gipuzkoa)     
الهاتف: 32 41 34 34/943 40 34 943

الفاكس: 47 54 51 943
www.paisvasco.com/pasaia

غيبوثكوا

بلدية بيتوريا- غاستايس
Pza. España,1

01005 Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava)
الهاتف: 00 11 16 945
الفاكس: 97 27 23 945

www.vitoria-gasteiz.org
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املركب  الباسكي  الواقع  في  اإلبحار  تسهيل  املنشور  هذا  حاول 
كنتاج للماضي، احلاضر و التطلع للمستقبل.

األكواريوم  في دونوستي-سان سيباستيان 

 املندوبيات اإلقليمية للحكومة اإلسبانية، اخلاصة بالهجرة و
 معادلة الشواهد التعلمية

ألبة - أربا

مكتب األجانب
Vitoria-Gasteiz. Olaguíbel, 11

الهاتف:  945 20 95 26

اجلناح الوظيفي للتفتيش العالي اخلاص بالتعليم
Vitoria-Gasteiz. Olaguíbel, 1

الهاتف: 945 75 93 51

اجلناح الوظيفي للتشغيل و الشؤون اإلجتماعية
Vitoria-Gasteiz. General Álava,10

 الهاتف:  945 75 94 12

غيبوسكوا

 مكتب األجانب
Donostia- San Sebastián. 

José Mª Salaberría, s/n.
الهاتف:  943 44 98 00

اجلناح الوظيفي للتشغيل و الشؤون اإلجتماعية
Donostia- San Sebastián. Plaza de Pio XII, 6

الهاتف:  943 98 90 00

بيسكايا

وحدة األجانب
BILBAO. Elcano, 10 
الهاتف:  94 450 90 04

املكتب اإلقليمي للجناح الوظيفي للتشغيل و الشؤون اإلجتماعية
BILBAO. Gran Vía, 50- 2º 

الهاتف:  944 50 94 13
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اإلستراتيجية  القواعد  اإلجتماعي:  والتحديث  املقاوالتية  املنافسة  املنافسة،  •  ميدان 
ومحاور العمل. قسم الصناعة والتجارة والسياحة حلكومة الباسك، سنة 2005. 

بامبلونة  نابارّا.  حلكومة  املنشورات  خدمة  لنابارّا.  احلقيقية  املراكز  نابارّا،  •  حكومة 
 .1993

لسنة  اإلحصائي  الباسك. التقرير  بالد  ملكتبات  الوطني  للنظام  العمومية  •  املكتبات 
الباسك. بيتوريا-غاستايس، سنة 2003.   حلكومة  الثقافة  2001. قسم 

2002. قسم  لسنة  اإلحصائي  التقرير  الباسك.  األثرية لبالد  واموعات  •  املتاحف 
الثقافة حلكومة الباسك. بيتوريا- غاستايس، سنة 2005. 

بانوراما  للهجرة،  الباسكي  املرصد   -Ikuspegi إليكوسبيغي  الرسمية  •  اجلريدة 
الهجرة. مختلف األعداد -2004 2007.

•  أوستات Eustat، الكتاب السنوي إلحصائيات بالد الباسك. حكومة الباسك 2005 
 .2007

.www.wikipedia.org  موقع اإلنترنيت  •
www.eke.org :موقع اإلنترنيت للمعهد الثقافي الباسكي  •

مختلف املوسوعات والكتب املشتركة والعامة: 

•  الس الباسكي للثقافة وقسم الثقافة، اطط الباسكي للثقافة. خدمة منشورات 
2004 و حكومة الباسك. بيتوريا- غاستايس، 

www.kultura.ejgv.euskadi.net
أوشكو  • والثاني.  األول  اجلزئني  الباسكية.  للدراسات  عشر  اخلامس  املؤمتر   تقارير 

   .Eusko Ikaskuntza  2001 إيكاسكونتسا
األطلس   ،  (Agirreazkuenaga, Joseba (ed خوسي  •  أغيرياصكويناغا، 

الكبير التاريخي للعالم الباسكي. عالم بالد الباسك. بيلباو، 1994. 
•  أغيرّياصكويناغا، خوسي Agirreazkuenaga, Joseba (ed)، تاريخ أوسكال 

 .Lur، 2005 ،(6 أجزاء) .هيرييا. التاريخ العام للباسكيني
باسكونيا.  توبال. تاريخ  إلى  أيطور  من   ،( Bazan, Iñaki (dir •  باصان، إنياكي 

مجال الكتب. مدريد، 2002.
السياسة  ومندوبية  الرآسة  سكرتارية   .«Bidegileak «بيديغيلياك  •  مجموعة 

اللغوية حلكومة الباسك. -1994
 .coord)، Ama Lur)أنطونيو خوسي   ،Haizea Saenz ساينث  •  هايصيا 

  .Lur،1999 ،(أجزاء )جغرافية وسكان أوسكال هيرييا. 5
(II). إيرين Erein.دونوستيا، 1978. الباسكية  الثقافة   ،VVAA  •

إشارة: لم تتم اإلشارة الى املراجع الكثيرة املستعملة و املشار إليها في الصفحتني 297 
 Ramón Zallo “El Pueblo Vasco, hoy. األصلي  النص  في   308 و 
 Cultura, historia y sociedad en la era de la diversidad y

del conocimiento”. Alberdania. Irun 2006

املصادر واملراجع
ومختلف  الباسكية  احلكومة  شبكة  على  أصال  موجودة  الرسمية  املوارد  هذه 

املؤسسات العمومية واخلاصة: 

•  املواد األساسية للمساعدة املوجودة على موقع اإلنترنيت www.hiru.net (قسم 
التربية للحكومة الباسكية)

الباسك  حلكومة   .www.kultura.ejgv.euskadi.net اإلنترنيت   •  موقع 
يشمل جميع تقارير املشروع الباسكي للثقافة لسنة 2003. 

اخلريطة  و»  الثالث»  السوسيولغوي  واإلستحقاق  «اإلستعالم  الثقافة  •  قسم 
السوسيولغوية الثالثة لسنة 2001 «. اخلدمة املركزية ملنشورات احلكومة الباسكية. 

  ( www.euskara.euskadi.net) 2005 ،بيتوريا- غاستايس
 www.navarra.com •  مواقع اإلنترنيت إلقليم نابارّا www.navarra.es و 

التي تتضمن مواضيع عن تاريخ وجتهيزات وحفالت نابارّا.
•  مواقع اإلنترنيت للمجالس اإلقليمية الثالث  لبالد الباسك: www.alava.net و 

 .www.bizkaia.net وwww.gipuzkoa.net
 ( Bertsozale Elkartea) موقع اإلنترنيت لبيرتسوصالي إيلكارتيا  •

•  مرشد املوارد للمهاجرين لقسم السكن والشؤون اإلجتماعية حلكومة الباسك. 

بيرميو  غازتيلوغاتشي.  دي  خوان  سان  كنيسة 
(بيسكايا)

الواجهة اخللفية: أوريسكو، رقصة الترحاب أو 
التكرمي.

85
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