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 لبسم هللا الرمحان الرحيم



 

 

 الشكر واحلمد هلل سبحانه وتعاىل  الذي وفقنا ملا حنن عليه اليوم

ينتقدم ابلشكر اجلزيل إىل األستاذ املشرف األستاذ بالل صديق  

إلعداد هذه املذكرة اسأل هللا العلي القدير أن  الذي كان لنا عوان وموجها
 جيزيه كل خري ايرب

كما ال يفوتنا أن نتقدم خبالص شكر إىل أساتذة القسم العلوم اإلنسانية  
رجبامعة ادرار فلهم كل الثناء والتقدي  

إىل أعضاء جلنة املناقشة احملرتمنيكما نتقدم ابلشكر   

سامهة من قريب أو من بعيد يف اجناز هذه املذكرة واىل كل من  

 وشكرا

   

  



 
معلمنا وحبيبنا سيدان حممد صلي هللا عليه وسلم. وتسري به األمور العلل وتفرج الكروبى إىل من به تشف  

 القلب وصبت علي األمل وأحزان األايم إىل قليبإىل من رمست أول حرف من حروف احلب علي لوحة 
اض" والديت الغالية أطال هللا يف عمرها".الناصع ابلبي  

لفشل وأجعل منه قوة إيل الذي علمين كيف أحتدي ا  ورفعين وجعلين أمسوا بني النا إىل الذي دفعين
متنيت أن يشاركين فرحيت " والدي الغايل " رمحك هللا  من أنتظر هذا العمل بفارغ الصب إيل مليئة ابألمل

 وأدخلك فسيح جنانه.

ابمسهإخواين أخوايت كل واحد  ،فو  البيئة...إىل رايحني حيايتب الطاهرة والنإىل القلو   

 إيل الباعم الصغار كل ابمسه حفظهم هللا وأرزقهم دوام الصحة والعافية.

الذين سقوا بدمائهم أرض اجلزائر. وإىل هم هللا وأسكنهم فسيح جنانهأجدادي وجدايت رمح إىل  

مد" إىل أبين عمي"حم، إىل كل أخوايل وخااليت وأبنائهم ،طمة" وأبنائهمج عيسى" وعميت "فاإىل عمي"احلا 
 الذي قدم يل يد العون يف إمتام هذا العمل.

األطوار إىل كل أساتذيت من كافة ، اة"زوجي الكرمي" وكل عائلة قزارإيل رفيق دريب وسندي يف احلي
-جامعة أمحد دراية  –العريب املعاصر وإىل مجيع الزمالء بدفعة ماسرت ختصص اتريخ املغرب  ،التعليمية

-أدرار  

زينب  ،رقية ،حنان ،كرمية  ،فاطمة ،صارة ،مرمي ،فاطمة ،المية ، رفيقات دريب وصديقايت " ماليكةإيل
دون أن أنسى ابلذكري من تقامست معها هذا العمل طول السنة الدراسية صديقيت  ،وفاطمة الزهراء" 

كل من وسعتهم ذاكريت ومل تسعهم مذكريت.  إيل،عفيفة "  هميأخيت يف هللا " بن  

  إيل كل هؤالء أهدي هذا العمل.                                   



 

   
 

إىل ن  علمين العطاء دان انتظا  ن  للل  هللا لايهيب  االقاا  إىل  

داعي  املقىل عز اجل أن ميد يف عمره "االدي العزيز" امس  بكل افتخا إىل ن  امحل   

إىل ن  ال يفا اين دعائها، طال هللا يف  ااحلنان إىل سحاب  الظل ااألنان ىل نعىن احلبإ
 عمرها "أني الغالي "

إىل سندي يف احلياة أخقايت حفظهم هللا:إىل أخيت الغالي  فاطم  اأبنائها الكل لامس ، إىل 
يل طيل  أخي عبد الرحيم ، عبد الرمحان إىل أخيت ميين  اليت لانت سند يل انساعدة 
 نشقا ي الد اسي يف اجلانع ، أمتىن ن  هللا أن يرزاهم التقفيق يف حياهتم

إىل جديت اجدي اأبنائهم إىل أعماني اعمايت ازاجاهتم اأزااجهم اأبنائهم اخاليت 
 اأخقايل ازاجاهتم اأبنائهم 

بد اس   اجي  ن  هللا أن ينري د هبم إىل زنياليت اصديقات د يب لل لامس  ازنياليت  

دان أن انسي صديقيت" مجع  لطرش" اليت تقامست نعي هذا العمل أ جق ن  هللا أن 
 يقفقها يف حيتها اجلديدة بصالح االفالح

عفيفة                                                                



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقدن  
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ي االثان  نيالدي ع  إىل الشمال األفريقي خالل القرن الثاين هجر  اإلسالم  عندنا اصل  
طريق الفتقحات اإلسالني  اعتنق  بعض سكان هذه املنطق  اهم الرببر، أنا املناطق األخرى فقد 

غزاة حمتلني، غري أن األنق  فيما  أهنم نثلهم نثل سابقهم ن صداا للفاحتني بكل اقة ظنا ننهم ت
ي الذي أصبحقا يفتخران بعد اختلفت حبيث أن الرببر فتحقا صدا هم اعققيهم للدي  اإلسالن

، الانت هناك عالاات جد نتماسك  اانتزاج ن  ألثر الناس دفاعا ع  األن  العربي ا  ايعتزان ب 
لالعتداءات األا ابي  بينهم ابني العرب الالتايل خدنقا اإلسالم اسامهقا يف الفتقحات، اتصداا 

 .ياإلسالن املغرب اليت لان يتعرض يها

 يثاننها اجلزائر حلى بلدان مشال إفريقيا عاسيطرت  الفرنسي نفقذه  إن بسط االستعما انا   
لصمقد ات عدة لمقاانات الشيخ بقعمان  ااملقراين اغريها اليت متيزت لااملقاان ت  فيها ااجه

بدأت انن  إىل العراب  ااإلسالم، جيمعها فضاء ااحد اهق االنتماء  ن  أد ك افة االتمسك االقحد
اطبيع  اجملتمع اجلزائري، ت  اسياسات  فيها اذلك بعد تطلع  انعرفت  للسكان تتعدد أساليب سيطر 

فسعى جاهدا يف التعمق بذلك اجملتمع أبحداث اخلصقن  االلعب على القتر العنصري  االقبلي  اإاث ة 
أدى إىل صراعات أثني  خاص   كيان اجلزائري اتقسم ، هذا نااللطمس النعرات أاساط هذا اجملتمع 

نا يسمى لالق ا  الرببري  اهي الق ا  اليت استطاع ن  خاليها املستعمر أن  لعرب االرببر اظهق بني ا
مت اليت يضرب اجملتمع اجلزائري فأثرت سلبا على انسجان  ااحدت  اظهق  نا يسمى لاألزن  الرببري  

 سا.اخاص  أالئك املتأثري  ااملرتبطني بفرن تبنيها ن  طرف بعض املثقفني  اجلزائريني

هذه األزن  اليت نهد يها االستعما  الفرنسي اليت ظهرت يف األ بعينيات ن  القرن العشري     
اهق صراع عريب بربري شاهدت  اجلزائر الذي لان ل  حزب حرل  االنتصا  للحرايت الدميقراطي  يف 

عرتاف أتثريات داخل اجلزائر اخا جها.لتظهر ن  جديد بعد االستقالل يف شكل املطالب  لاال
لاالنازيغي  فكان على اجلزائر أن تسعى إىل احلفاظ على حلم  الشعب القاحد داخل الدال  
اجلزائري اجيب عليها االعرتاف ااحرتام لاف  األعراق اخمتلف أطياف اجملتمع اان تطمح دائما إىل 

 احلفاظ على هقيتها اليت تعترب نزجيا بني العرب االرببر.    

 أمهية املوضوع:
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ي  املقوقع تكم  يف لقن املسال  الرببري  يف اجلزائر أصبحت هتدد استقرا  ااحدة الدال ، إن أمه
اذلك ن  خالل استغالل بعض األطراف للمسال  الرببري  ن  نسا ها املتمثل يف املطالب  لاالعرتاف 

 ي ااحدت  لايهقي  االنازيغي  ااحلضق  االنازيغي إىل نسال  سياسي  متس لالكيان اجملتمع اجلزائر 

امتسك ،اهذه املسال  لانت اليدة فرتة االستعما  لتعرف تطق  بعد االستقالل لك  ظهق ها يف لل 
نرة يدفعنا إىل حملاال  فهم أسباب اداافع ن  خالل العقدة إىل جذا ها التا خيي  انرا ا بكاف  

يك احدة اجملتمع االستعما ي  ن  اجل تفك اإلدا ةنراحلها، انعرف  السياسات اليت اعتمدهتا 
 اجلزائري.

 دوافع اختيار املوضوع: 

يعقد سبب اختيا ان يهذا املقوقع إىل عدة أسباب ننها ذاتي  اننها نقوقعي  اليت ميك  إجيازها 
 يف نايلي:

إن هذا املقوقع يتخلل  نقع ن  الغمقض الذي يهدد ان  ااستقرا  اجلزائر اهذا ندفعنا ن   -
 ث ملعرف  حيثيات ألثر االرب ع  املسال  الرببري  يف اجلزائر اجذا ها.خالل هذه املذلرة إىل البح

لقطني  اليت ظهرت داخل حزب حرل  انتصا  أن األزن  الرببري  لانت حمط  جد حامس  يف احلرل  ا-
اجلزائري، إواف  إىل ال  الد اسات التا خيي  املتخصص  يف هذا املقوقع اعدم احلرايت الدميقراطي  

  .إعطائ  حق

د اس  املسال  الرببري  يف اجلزائر انعرف  حيثيات ظهق ها ااهم املراحل اليت نرت هبا يف الفرتة  -
 .2002-1949نابني 

 الن هذه املسال  لاتت تطرح إشكاال حقل نقوقع ايهقي  القطني  يف اجلزائر. -

 إشكالية املوضوع:

ن  فرتة االحتالل  الفرنسي للجزائر إن نقوقع املسال  الرببري  يف اجلزائر تطق  بشكل تد جيي 
بعد االستقالل حىت أصبح يشكل صراعا دائما بني خمتلف فئات اجملتمع اجلزائري فبعد أن   إىل نا

لانت نطالب املسال  الرببري  نطالب هقيتي  حىت أصبحت نقوقعا حساسا تتداخل في  أطرافا 
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قع ن  لل النقاحي لان علينا أن داخلي  اخا جي  تصبق لتحقيق أهدافها، الد اس  هذا املقو
ماهو مسار تطور املسالة الببرية يف اجلزائر من األزمة الببرية داخل نطرح اإلشكالي  اآلتي : 

ة ييف فرتة االحتالل إىل أزمة االعرتاف ابهلوية االمازيغحركة انتصار احلرايت الدميقراطية حزب 
 بعد االستقالل؟.

 لينا أن نطرح التساؤالت التالي :الد اس  هذه اإلشكالي  لان ع   

 ليف ظهرت األزن  الرببري  يف اجلزائر انا هي أسباهبا؟.- 1

 إىل أي ندى تسبب االستعما  الفرنسي يف ظهق  األزن  الرببري ؟. -02

 ليف ااجهت اادة احلزب األزن  الرببري ؟ انا هي العقانل اليت ساعدهتم على ذلك؟.-03

 جلزائر اخا جها ؟.داخل ا انا هي تداعياهت-04

 ليف تطق ت املسال  بعد االستقالل اليف مت االعرتاف هبا؟.-05    

 بعد االستقالل؟. األزن ه ليف تعانل النظام نع هذ  -06    

 منهج الدراسة:

لإلجاب  على اإلشكالي  االتساؤالت املطراح  الإلملام بكل جقانب املقوقع مت االعتماد على 
عرف  اجلذا  التا خيي  للمسال  الرببري  الذلك خمتلف املراحل اليت نرت هبا ننهج التا خيي: اذلك مل

 املسال  الرببري  ن  عهد االستعما ي مت االستقالل اصقال إىل نرحل  االعرتاف لاللغ  االنازيغي .

 :جمال الدراسة

ب  ، لالنس2002-1949يقع املقوقع املد اس يف هذه الد اس  خالل الفرتة القااع  بني    
الرببري  داخل حزب الشعب  لاألزن يعرف  فقد شهدت هذه السن  انفجا  نا 1949لسن  

بربري تعرف  اجلزائر خالل فرتة االستعما  االيت لانت ل  انعكاسات  -صراع عريب أالاجلزائري هق 
فهق   2002لالنسب   أنا على نستقى فد الي  احلزب يف فرنسا، أاسقاء داخل احلزب يف اجلزائر 
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التطق ات املسال  الرببري  يف اجلزائر فشهدت ننطق  القبائل  أهم ص الفرتة بعد االستقالل اعرفت خي
 االعرتاف لالغ  االنازيغ  وم  الدستق  اجلزائري. إىلأحداث نتنقع  اصقال 

 ونقد املصادر واملراجع: تقييم

يهان  يف  صد التطق  االقااع ملؤلف ، حممد حريب يعد ن  الكتالات ا األسطق ةجبه  التحرير -
خدننا هذا  1954اىل1947الفرتة املمتدة نابني  لاألخ صالسياسي االعسكري لتا يخ اجلزائر 

الرببري  االتعريف ببعض  األزن الكتاب يف املدخل التمهيدي خاص  فقد ساعدان يف تقويح 
 الشخصيات.

صد ا هانا لقرب يعترب هذا الكتاب ن خده، ملؤلف  ب  يقسف ب  1945نقفمرب  أالجذا  -
دخل امل، ااد اعتمدان علي  يف  األ بعينياتالفرتة خاص  فيما يتعلق بفرتة  تلك أحداثنؤلف  ن  

النزع  الرببري  فقد خدننا لثريا، اخدننا أيضا  ااد  أهمالرببري  انعرف   األزن التمهيدي ملعرف  ظهق  
 ا ها.اانفجيف املهجر   األزن  الرببري  طق يف الفصل األال يف ت

هذا الكتاب يتناال القضي  الرببري   أنالرببري  ملؤلف  امحد ب  نعمان، حيث  ااألطراح فرنسا -
إىل الفصل األال  إبواف  يدي بشكل لبريمبنظق  جد ااسع الالتايل فقد افدان يف املدخل التمه

 فرنسا الرببري  سقاء يف اجلزائر أا يف األزن ساعدان يف نعرف  ليف ااجه  القادة احلزب 
 .ااانعكاساهت

هيدي  ات يخ اجلزائر املعاصر ملؤلف  حممد العريب الزبريي، فقد ساعدان هذا الكتاب يف املدخل التم-
الرببري  يف فرتة االستعما  برغم  األزن فقد ساعدان لثريا يف د اس   األالالذلك ساعدان يف الفصل 

  ليت سبقنا ذلرها.نقا ن  لالكتب ا ن  اجقد بعض االختالف يف املعلقنات
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هذه اجملل  يف   افقد ساعدتن سعيد اينجمل  "عامل الفكر" املسال  الرببري  يف اجلزائر لناصر الدي  -
لل ن  املدخل التمهيدي االفصل األال االفصل الثاين اذلك يف د اس  األزن  سقاء خالل فرتة 

 خي ص املسال  الرببري . االستعما  أا بعد االستقالل فهي حتتقي على نعلقنات ايم  يف نا

 الدراسات السابقة:

اأتثريها على نسا  احلرل  القطني  اهي  1949د اس  "فاطم  لعجيمي"بعنقان األزن  الرببري -1
حيث  2015-2014نذلرة نكمل  لنيل شهادة املاسرت يف ختص ص التا يخ املعاصر ادنها سن 

 الداخلي  ااخلا جي . ااانعكاساهت حقل ن  خاليها د اس  ظهق  األزن  الرببري  اأسباهبا  

( 2018-1945د اس " لرمي  لازي " بعنقان املسال  االنازيغي  يف اجلزائر بني ايهقي  االتسييس)-2
اهي نذلرة خترج الستكمال نتطلبات نيل شهادة املاسرت يف نيدان احلققق االعلقم السياسي   

االنازيغي  خالل العهد االستعما ي اتطرق  حاالت إظها  اجلذا  األاىل  االنازيغ ابراز املسال 
يف د است  إىل ظهق  النزع  الرببري  ادا  االستعما  يف حتريكها اظراف احلرل  االنازيغ  بعد 

 االستقالل، اتطرق إىل بقاد  االعرتاف لاملطالب االنازيغي .

ر ن  احلرل  القطني  حىت فل " بعنقان ظاهرة النزع  الرببري   يف اجلزائ د اس  أجرهتا "ب  جيال يل-3
التعددي  احلزبي  هي نذلرة لنيل شهادة املاجستري يف العلقم السياسي  االعالاات اإلدا ي  فرع 

حقلت ن  خاليها د اس  نشأت السياسي   2002التنظيم السياسي ااإلدا ي د اس  أجرهتا سن  
  إبواف  أهنا تناالت أهم تطق ات للظاهرة الرببري  يف اجلزائر اتطرات لظهق ها داخل احلرل  القطني

 الظاهرة بعد االستقالل ااألساليب اجلديد اليت اختذهتا الظاهرة الرببري  .

 خطة الدراسة:

انطالاا مما سبق احىت ميكننا اإلجاب  على اإلشكالي  املطراح  اخرتان تقسيم الد اس  إىل نقدن  
   لل اجلقانب:ندخل متهيدي افصلني اخامت  حقلنا اإلملام لاملقوقع ن

إىل الفصل  الرببري  يف اجلزائر  اذلك بتقسيم هذا األزن  للجذا الفصل االال فقد خصصنا 
ن  بقاد  ظهق  األزن  الرببري  أاال لفكرة استعما ي  ن  خالل نا اام ب  االستعما   ابتدءانبحثني 
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 اجلزائر أنا املبحث الثاين فقد الفرنسي ننذ دخقل  إىل اجلزائر مث  اصقال إىل ظهق  األزن  الرببري  يف
خصصناه لتطق  األزن  الرببري  اانتدادها إىل فرنسا اانفجا ها إال أهنا مل تلبث لثريا حىت التشفت 

 اهذا نا مت د است  وم  هذا املدخل.

ن  خالل هذا الفصل حقلنا نعرف  1949فقد تطرانا إىل األزن  الرببري  الثاين أنا الفصل 
اخلي /خا جي ( اليف  ااجه  اادة احلزب األزن  الرببري  اذلك يف فرنسا ااجلزائر أسباب األزن  )د

إىل ذلر العقانل اليت ن  خاليها استطاع احلزب نقاجه  األزن ، اصقال إىل االنعكاسات  إبواف 
األزن  الرببري  على نستقى فيد الي  احلزب يف فرنسا على أساس أن األزن  انفجرت فيها مث 

 ا على اجلزائر اليت عرفت هي األخرى أاث ا لالغ .انعكاساهت

فهق خي ص الفرتة نا بعد االستقالل حيث تقصلنا إىل د اس  املسال  الثالث أنا الفصل 
االنازيغي  يف اجلزائر بعد االستقالل  حيث طرحت هذه الظاهرة ن  جديد أبسلقب خيتلف ع  

اث الربيع االنازيغي اصقال إىل االعرتاف الذي سبق  نتعرفني على أهم التطق ات املسال  ن  أحد
 لاللغ  االنازيغي .

ايف األخري أمتمنا هذه املذلرة لاستنتاج اهق عبا ة ع  حقصل  ملا مت التقصل إلي  ااستنباط  
 خالل د اس  هذا املقوقع.

 الصعوابت:

اغلب خيلق ن  الصعقلات اليت تلقيناها عند د اس  هذا املقوقع اليت تقف يف  الأي حبث ال
األحيان لحاجز أنام تقدم البحث اعرال  السري احلس  ااملنظم ل ، ان  الصعقلات نذلر ند ة 

على املقااع االلكرتاني  فربغم ن   املراجع اليت تصب يف املقوع أا صعقب  القصقل إليها، ااعتمادان
اء شخصي  افرهتا إال أن نعظمها ال يتسم لاحلياد ااملقوقعي  بل لثري ن  األحيان يعكس أ  

الذلك لان يتطلب علينا حدة التبصري ااملقازن  بني تلك الكتالات اترجيحها بني اخلطأ 
 االصقاب.
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، ألادميي علمي   إواف هذا املقوقع الق لالقسط القليل اان يكقن  أثرينانكقن اد  أننتمىن 
فضل ، اان جانبنا يقفقنا ملا في  اخلري االفالح، فإن اافنا فذلك ن  عند هللا اب أنهللا  انسال

التقفيق فذلك ننا ان  الشيطان اهلل الكمال االتمام.



 

 

 

 

 

 

 

 األولالفصل 

 1949ألزن  الرببري  جذا  ا      
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 املبحث األول: بوادر ظهور األزمة الببرية

 فكرة استعمارية  األزمة الببرية املطلب االول:  

انتصا  احلرايت الدميقراطي  طيل  سن  انصف  الرببري  اليت عانت ننها حرل   األزن لانت    
النعرات القبلي  االنزاعات العراي  ننذ  إاث ةاالستعما  الفرنسي، الذي لان ا اء  أاجدهالفكرة 

م ع  نناطق األاائل بعد تطلعهنقاطنقن فرنسيقن احتالل ل  للجزائر، حيث أن هذه الفكرة تقمهها 
لعقا فيها على عادات اتقاليد سكاهنا الرببر األداا يف اليت اط القبائل  عديدة ازاي هتم ملنطق

نققالهتم أهنا ختتلف ع  اليت للعرب اجاءاا بفكرة القهم القبائلي، مما أدى إىل تصديق  ن  طرف 
 1بعض اانتشا ه احتقيل  إىل أيديقلقجي  استعما ي . 

لتعرف على فئات األهايل  استقرت فرنسا يف اجلزائر حىت بدأت اإلدا ة الفرنسي  يف ا إنانا      
لان غروها ن  ذلك نعرف  نفسيتهم اجماهب   داد فعلهم، لما عملت على خلق النعرات اجلهقي  

 اخاص  املتحدثني لاللغ  العربي  االرببري .2اتشجيع النزع  القبلي  از ع اخلالف بينهم

الفقا ق العراي  االثقافي   إثباتاالنرتابقلقجي  حملاال   لالدا ساتاالستعما ي   اإلدا ةشرعت     
الانت فرنسا تدعي أن الرببر هم أصحاب البلد األصليني ااد أستعمرهم العرب افروقا  بينهم،

"فرنسا  اخبصقص هذا املقوقع يققل امحد ب  نعمان يف لتاب 3،عليهم لغتهم ادينيهم اإسالنهم
كقنقا نسلمني متانا، لذلك ن  ي الرببر ملأن  االستعما زعم  جال اصناديد الرببري ":)) اأطراح 

إىل فرنسا، ايهذا السبب ألثرت ن  إنشاء املدا س  استمالتهمالعسري تفريقهم ع  العرب مث 

                                                             
، 2012، دا  هقن ، اجلزائر، 1، د.ط، جالفكر السياسي للحركة الوطنية اجلزائرية والثورة التحريرية بد احلميد زازا:ع 1
 .759ص
 ، ص2007، د.ط،  دا  األنل،اجلزائر، 1945-1920احلركة الدينية واإلصالحية يف منطقة القبائل بسلي نقران:   2

150. 
، 1997، دا  األن ، اجلزائر، ، د.طلببرية اخللفيات، األهداف، الوسائل والبدائلفرنسا واألطروحة اامحد ب  نعمان:   3
 .85ص
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الفرنسي ، احظرت على الفقهاء  ....غري أهنا ننعت فيها التكلم بغري اللهجات الرببري  أااملسكقن 
  1.((لغ  العربي  الل لما يتعلق لالعربي إىل املناطق املذلق ة اذلك لقطع صل  الرببر لال االنتقال

سعت فرنسا إىل إبعاد القبائل ع  األحكام اإلسالني  ن  حيث األحقال الشخصي   لقد 
لالتقاليد االعرف االعادات الالققانني الفرنسي ، لكقهنا لفيل   ااستبدايهاااملعانالت االققانني 

ميز، األهنا ألثر نالئم  لنفسي  القبائل الذي  املت االجتماعيخصقصيتها العراي  ااوعهم  لالتأليد
زعمقا أهنا مل تتأثر لثريا لالقاعظ الديين، فضال ع  إلغاء األحكام الشرعي  لدى القبائل يف حد ذات  

فأصد  احلالم 2يعترب مبثاب  القضاء على القاسم املشرتك الذي يقحد اجلزائريني احيفظ يف لياهنم،
للضباط  م1858يناير11يف ات يخ 497تعليم  حتت  ام  "ran don3"  ان دانالعام "

على املكاتب العربي  ببالد القبائل يطلب فيها ننهم التخلي يف نعانلتهم ع   القائمنيالعسكريني 
 4.اإلسالنيلالشرع  اتصالالققانني اليت يها 

ب ليفتح لا 5"لفجري"ملناسب  اغتنمها الكا دينال الفرص  ا (م1887-م1886 )لانت لا ث 
، فاستغل هذه اجملاع  اذلك ن  اإلسالنينصا عي  لنشر املسيحي  احما ب  الدي  -التبشري على 

حيث اإعاانت، خريي  اخدنات صحي  اتعليمي   أعمالخالل نا اام بي  يف ننطق  القبائل ن  
طيبا يف نفقس   آثراترتك  أنيققل  ئيس املذهب الربستايت لاجلزائر" ميك  للكنيس  املسيحي  

نابني  أعما همطفال يتيما يرتااح  (1753 )مسح جبمع اهذا نا6،بفضل خدنتها اخلريي " األهايل

                                                             
 .85، صاملرجع السابقامحد ب  نعمان:   1
 .149صاملرجع السابق، صر الدي  سعيداين: ان   2
، 1853زاب ، اامل1852اام بعدة محالت لقمع املقاان  يف بالد القبائل ااالغقاط  1858-1852حالم عام جزائري  3

االستيطان والصراع حول ملكية األرض ايف عهده تقسع االستعما  الفرنسي جنقب اجلزائر ....للمزيد ينظر عدة ب  داه : 
 .495، ص2008، د.م، 1، طبع  ازا ة اجملاهدي ، ج1962-1830إابن االحتالل الفرنسي يف اجلزائر 

 .150، ص املرجع السابقانصر الدي  سعيداين:   4
فرق اآللاء البيض  أسسخلفا لألسقف لايف بلغ التبشري أاج نشاط  بفضل خطط   )1868-1867(اجلزائر  أسقف 5

-1867النشاط التبشريي للكاردينال الفيجري يف اجلزائر  ااألخقات البيض ....للمزيد ينظر إىل  سعيدي نزاين:
 .6ص ،2009، دا  الشراق، اجلزائر، 1، ط1892

 .112، ص2009دا  حلب،اجلزائر، ، 1871-1830لتبشريية الفرنسية يف اجلزائر احلركة اخدجي  بقطاش:   6
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اافرت يهم املأاى االد اس  بعد تعميدهم اتلقينهم نبادئ الدي  املسيحي، لك   1سنقات، 10ا8
تمع أفراد اليلقن أغلبهم اندنج يف اجمل إالمل حيقق هدا النشاط نكاسب نعربة،فلم يعتنق املسيحي  

 2ن  القبائل. أنفسهمحصقيهم على اجلنسي  الفرنسي  امل يعقداا يعتربان  الفرنسي بعد

اسيل  الستيعاب القبائل اصهرهم يف  أحس  أناعترب دعاة املشراع االستعما ي ببالد القبائل    
ك ع  عملي  الفرنس ، اذل فبدأتاجملتمع الغريب هق نشر التعليم بينهم بعد فشل حماال  التنصري 

اوع اقاعد  إىل لاإلواف ندا س القزا ي  ااملكلف  بنشر الثقاف  االقيم الفرنسي ،  أ بعطريق فتح 
 3ملفردهتا. اقانيسللهجات الرببري  اوبط دالالهتا اتكريس 

 اأطراح فرنسا نعمان يف لتاب   امحد ب ايف نقوقع التنصري اعالات  لالفرنس  يققل   
 إتباعهاعند تقرير السياس  اليت جيب  أساسيتنينسا اخطبائها نزعتني لقد اظهر لتاب فر الرببري ))

الداين   إاان يف اجلزائر عند بداي  االحتالل امها التنصري االتبشري...ابتعبري ااوح: العمل على 
 أنلانقا يران   ألهنماللغ  الفرنسي  حمل اللغ  العربي   اإحالل، اإلسالني املسيحي  حمل الداين  

الفرنسي  ن   اإلدا ةلما استفادة   4((ريالفرنس  تسهل التنص أنيساعد على الفرنس  لما التنصري 
ن   أسسجهقد املستشراني اطبقتها يف خدن  االستعما  اتفريق صفقف اجلزائريني على 

املستشراقن مل تك   هؤالءفان جهقد  <<القاسم سعد هللا: أبقالد اسات االبحقث حيث يققل 
يف امليدان اليسقا علماء لاحثني ع  احلقيق  اجملردة، لان نثلهم يف  انقا جنقدعملي  حمض ، فقد ل

البيض، فلقد لانقا يكملقن بعضهم البعض  ألاءاجنده ن   يالف جير دعم االستعما  نثل 
الفرنسي  على بسط نفقذها على ننطق   اإلدا ةايعملقن لنفس الغاي  اهي نساعدة 

 5.ل<<لالقبائ

                                                             
، 1998، دا  الغرب اإلسالني، بريات، 6، ج1، ط1954-1830اتريخ اجلزائر الثقايف أبق القاسم سعد هللا:   1
 .123ص
 .152صاملرجع السابق، انصر الدي  سعيداين:   2
 .153صنفس :  3
 .90صالسابق، املرجع امحد ب  نعمان:   4
، 2011، عامل املعرف ، اجلزائر، 1طبع  خاص ، ج، 1900-1860احلركة الوطنية اجلزائريةأبق القاسم سعد هللا:   5
 .537ص
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االستعما ي  لتحقيق هذا ايهدف، مل تظفر بطائل  اإلدا ةاملتقاصل  ن  طرف  ا غم هذه اجلهقد  
 اآلالف، مما يدل على اإسالنهماملناطق ع  عرابتهم  هذه أهلطقال عهد االحتالل، امل يتزحزح 

أبنائهم الدي   يف ننطق  القبائل لتعليم األهايلن  الكتاتيب ااملساجد االزاااي اليت لان يبنيها 
  املدا س الفرنسي . إىلأبنائهم  إ سالع   االلغ  العربي  اانتناع أغلبيتهم اإلسالني

إبعاد القبائل ع  لااي  إىللما عملت اإلدا ة الفرنسي  يف اجلزائر إىل س  الققانني هتدف  
اجلزائريني يف املعانالت اإلدا ي  ايف التمثيل احمللي، فجعلت للقبائل متثيال خاصا هبم يف اجملالس 

 1ممثال يف هذه اجملالس. 21ست ممثلني ن  جممقع (6)، اخصت يهم م1898ي  يف سن  املال

يف ننطق  القبائل اليت دانت حقايل  لان ل  د اسات طقيل   االستعما إىل أن  لاإلواف 
اوعت فرنسا  الد اسات، ان  خالل تلك )م1940-م1836(سنقات تقريبا، أي ن 104

اخل ص إىل أن  2،ن  تسيري ننطق  القبائل االسيطرة عليها األسس ااخلطط اليت ن  خاليها تتمك 
الشعب الرببري نعادي بطبع  للعرب اأثبت ذلك ن  خالل أحباثها، الالتايل جيب احملافظ  على 
ننطق  القبائل الرببري ، اهذا دليل على نؤانرة حتاك ود العرب االرببر لز ع فكرة الرببري ، ايتضح 

يققل : إذا جعلنا اللغ  العربي  لغ  إجبا ي  م 1947سن   3شقفقلي  ذلك ن  خالل نا  اج ل  جاك
سيؤدي هذا إىل دفع املسلمني إىل اإلسالم انشره امتتني العالا  نع اجلانع  العربي  انع الذي  

  4يطمحقن إىل استقالل اجلزائر الالتايل يدخل الرببر اإلسالم بسبب اللغ  العربي ،

 اذلك ن  خاللعما ي  يف براز الفكر االنزع  الرببري  يف اجلزائر ااد سامهت اإلدا ة االست   
 عدة أنق  طبقتها ااملتمثل  يف:

                                                             
 .148نفس : ص  1
، نذلرة لنيل شهادة املاسرت وأتثريها على مسار احلركة الوطنية اجلزائرية1949األزمة الببرية فاطم  الزهراء لعجيمي:   2

 .7، ص2014ص ص ات يخ نعاصر، علب آجقق، جانع  حممد خيضر، بسكرة، يف خت
 مناقشة غالة الببرية يف اجلزائر،أحد نقاب الفرنسيني أنام اجمللس القطين الفرنسي..ينظر إىل حممد ب  نقسى الشريف:   3

 .69احللق ، 2009حص  تليفزيقني ، اناة اارأ، ، 
 69: احللق  نفس   4
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ورا ة محاي  أبناء القبائل اتفضيلهم يف التقظيف ايف أنق  األخرى ع  العرب، انن  فمنطق      
را لقرب املساف  القبائل حسب تقديرهم اد اساهتم ألثر تقبال اأتثريا ن  أااليم اجلزائر األخرى نظ

بينها ابني العاصم  اترلز هبا الكثاف  السكاني  اسكاهنا يعتزان لانتمائهم القلي لما يققلقن، الل 
هذا لتحقيق خمططاهتم االستعما ي   اعمداا إىل اختالق نا يسمى لايهقي  الرببري ، اللفقا عدد ن  

يس اللهجات الرببري  نع تقدمي شهادة املستشراني إبحياء اللغ  الرببري  ااانت ند س  اآلداب بتد  
فرنك، اشهادة عليا لانت متنح عند تعلم انعرف  اللسان القبائلي 300ننح  نالي  سنقي  اد ها

الذي ألفقا ل  الكثري ن  املعاجم ننها املعجم الذي اوع  املستشرق الفرنسي فنتق  دي لا دي 
venture de paradés لتايل فالقضي  الرببري  أصبحت لضبط نفردات اللغ  الرببري ، الا

اضي  ال ميك  نكرهنا أا جتاهلها اهي اضي  فروت نفسها، ااد تبناها دعاة الذي  اختذاا  نبدأ 
نعاداي للثقاف  العربي  لاعتبا ها عانل طمس للرتاث الرببري اهدم للهقي  الرببري ، نتجاهلني يف 

 1ذلك املاوي اإلسالني للجزائر.

نع غريهم ن  اجملمقعات الرببري   لاعتبا همقبائل ع  لااي اجلزائريني فصل الإبواف  إىل   
نتميزة ال متت للعرب أبي صل  بل هي نعادي  بطبيعتها للعرب؛إذن فكان عليها أن جتد  األثيني 

 يقجد يف اجلزائر<<اقنيتني نتمايزتني يققل أاشا فينا: لاعتبا مهاتقازن بني العرب االقبائل 
ن  حيث اللغ  االعادات، احىت الدي  امها العنصر القبائلي االعنصر العريب، عنصران نتمايزان 

  2.>>هذا التمايز ااالنقسام نبقي على اجيب علينا أن

اانت اإلدا ة الفرنسي  إبلغاء القضاء اإلسالني اتعقيض  لالقانقن  م1974سبتمرب9ايف    
س االستشا ي  احل اجملالس اجلماع  أستقجب جتميد املدا   الفرنسي يف ننطق  القبائل، اهذا نا

 3الفرنسيني. )املقثقني( امت حتقيل صالحيتها إىل اضاة الصلح م1982هنائيا، ايف سن 

على إوعاف الشعق  اإلسالني لدى القبائل انشر املسيحي   االستعما ي عملت اإلدا ة      
يف  إفريقيال الكنيس  بينهم، حبيث انطلق ننظراا املشراع االستعما ي ايف نقدنتهم بعض  جا

                                                             
 .68احللق   ،جرمية إاثرة النزعة الببرية ريف:حممد ب  نقسى الش  1
 .147ص ، 2004، أفريل4، العدد 52، اجمللدجملة عامل الفكر ،"املسأل  الرببري  يف اجلزائر"انصر الدي  سعيداين:   2
 .150نفس : ص 3
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الرببر  اخاص   اإلسالماالتمهيد لنشر املسيحي ، فقد اعترباا  اإلسالني سعيهم لتنحي  العقيدة 
تساعدهم  أن هي املسيحي  اان على فرنسا األصلي سطحي اان عقيدهتم  إسالنهمالقبائل ننهم 

حماصرة  إىلمما جعلها تعمد يف اجلزائر  األالعداها  اإلسالم أنعلى اسرتجاعها، ااعتربت فرنسا 
لفهم العقيدة  احتا ب ن  حياال تعليم اللغ  العربي  لاعتبا ها لغ  القران ااسيل  القرآني الكتاتيب 

 .االتفق  يف الدي 

 يف اجلزائر ريةالبب األزمةظهور  املطلب الثاين:

بدأها  االيت، 20ن اأاائل القر 19اإل هاصات األاىل للنزع  الرببري  إىل أااخر القرن  تعقد   
 املستشراقن ااملبشران مث تقىل أنرها بعض ن  أتثراا أبفكا هم ن  األهايل ذاي الثقاف  الفرنسي .

بعد احلرب العاملي  الثاني   ايعقد ظهق  هذه النزع  لحرل  ذات طابع سياسي إىل سنقات نا    
ايرى البعض ، ي احلرايت الدميقراط االنتصا ل  اذلك يف صفقف حر  1،م(1947-م1946)

اهي اليدة النقاش الذي دا  حقل عدم  1948 انتخالاتاألخر أن األزن  الرببري  ظهرت بعد 
اهناك ن  يعيد ظهق  األزن  الرببري  يف اجلزائر إىل بداي   2جداى سياس  املشا ل  يف الربملان،

مما يسهل علي   االستعما  الفرنسي احمااالت إدا ت  تفكيك بني  الشعب اجلزائري انققنات ،
استعما ه انطالاا ن  سياس  شعا ها "فرق تسد" ايف هذا السياق اال الكا دينال الفيجري، 
صاحب احلمل  التنصريي  اليت انتهاجها االستعما  يف اجلزائر أثناء نؤمتر للتنصري مبنطق  القبائل 

 3 ة آلائهم....((.))...إن  سالتنا تتمثل يف أن ندنج الرببر يف حضا تنا اليت لانت هي حضا

حيث  1949اهناك  أي أخر يرى أن األزن  الرببري  ظهرت أثناء نؤمتر حزب الشعب سن     
احلاج إىل ننظم  األنم املتحدة؛ االيت  ينصاحل فض الكثري ن  املناولني للمذلرة اليت ادنها 

نازيغ، اهذا نا أاث  حفيظ  اختزل فيها ايهقي  اجلزائري  يف االنتماء إىل العراب  ااإلسالم، نزحيا األ

                                                             
 .117صاملرجع السابق، أمحد ب  نعمان:   1
 .167، ص1999ننشق ات االحتاد االكتاب العريب، دنشق،  ،1جاتريخ اجلزائر املعاصر، د.ط، العريب الزبريي:   2
احلقا ، نقال نشر يف ات يخ  الرغبة يف االنفصال، إىلاحلركة الببرية يف اجلزائر : من املطالبة ابالعرتاف :  حممد عبدان  3

، متت زاي ة   www.elhiwards.com/contributions/545، على املقاع االلكرتاين: 2016/جقيلي /11
 .13/05/2020املقاع بتا يخ 

http://www.elhiwards.com/contributions/545
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؛ إذ اعترباا ارا  املصايل ديكتاتق اي اعابقا الشبان املنحد ي  ن  ننطق  القبائلأغلب املناولني 
احلاج الذي مل يستشري املكتب السياسي للحزب يف نسأل  جد حساس  لمسأل   ينصاحلعلى 

 1ايهقي  القطني ، نع تغييب  للعمق االنازيغي للشعب اجلزائري.

بعد أحداث الثان  ناي انا أعقبها ن  امع يف لاف  أحناء القط  ان  بينها ننطق  القبائل     
انضم عدد ن  الشبان إىل حزب الشعب اجلزائري غري أن بعضهم لان خيفي إيديقلقجي  نغايرة 
إليديقلقجي  حزب الشعب حيث لانت هذه الفئ  داخل احلزب تطالب لالرببري  للجزائر نع  فض 

ء الشعب اجلزائري للعراب  ااإلسالم، اهي ن  النخب اجلزائري  الناطق  لاللغ  الفرنسي  االيت  انتما
لانت تؤن  لالثنائي  العراي  يف مشال إفريقيا الانت تلح على ايهقي  الرببري  نتأثرة لاألطراحات 

مث  )أن  جزائري (  االستعما ي  الاألفكا  اليت  اجها ننظرا األيديقلقجي  الشيقعي  الذي  ينكران أن
 2اد شكلت ن  ابل على ثقابت العراب  ااإلسالم.

اأعضائها ن  امع اتسلط ن  -حرل  انتصا  احلرايت الدميقراطي –لقد عاىن حزب الشعب     
أخرى،  ابل السلطات االستعما ي  اتزاير االنتخالات ن  جه ، انشكل  االنقسام ن  جه 

القبائل الكربى املتقاجدة يف فرنسا ااملسيطرة على خالاي  لاإلواف  إىل اجقد عناصر يسا ي  ن 
اليت عقدها حزب الشعب  م1946تظهر يف نؤمتر ألتقبر األزن احلزب اجلنت  املرلزي .ابدأت 

حيث برز اجتاهني، األال الذي ينادي بتعجيل الثق ة أا القيام لانتفاو  ود املستعمر  3املنحل،
احلاج االداعي للسعي إىل تداي  القضي   ينصاحلب   ئيس احلزب ااالجتاه الثاين الذي لان ينادي 

اجلزائري  ااملشا ل  يف االنتخالات ااد دعم  أي  هذا مبا لان يراه عزام لاشا حيث اال : " أن 
نشكل  اجلزائريني غري نعراف  فيجب عليهم تداينها ليخرجقا ن  حقا  شاق نع فرنسا، الالتايل 

انبهم " الان يقصد برأي العام العامل العريب، إال أن هناك ن  احلاوري  دعقا الرأي العام يقف جب
ن  حيمل العداء إىل لل نا هق عريب اإسالني اهق اعلي بناي الذي نطق بسخري  ااستهزاء 

االثاين اجلزائر جزائرية""دعنا ن  العرب املخربني" انن  ظهر التيا  األال املنادي اداعي "
                                                             

 www.elhiwards.com/contributions/545نفس :  1 
 .23ص املرجع السابق،أمحد ب  نعمان:   2
، 1997د.ط، دا  الغرب اإلسالني، بريات،  ،1962سي للجزائر من البداية ولغاية : التاريخ السيا عما  بقحقش  3
 .310ص

http://www.elhiwards.com/contributions/545
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احلاج  ينصاحلالذي لان ينادي ب   ئيس احلزب مل العريب اإلسالمي"اجلزائر من العاالداعي"
  1املتحمس للعرب ااإلسالم.

اجلزائر جزائري  فإهنم يران أن الققل لاجلزائر عربي  ألهنا نسلم  فهق ألذاب  أنا لالنسب  لتسمي  
لدي  اليست هذه حقيق  البالد يف نظرهم، أنا الققل اجلزائر نسلم  فهذا غري ممك  ألن ا

اإلسالني ل  بعد عاملي اال ميك  خلط  مبفهقم األن ، الالتايل هم مل جييداا حال لتحديد ايهقي  
امل يتقاف اجلزائريقن ع  ترديد اجلزائر للجزائريني  2"، اجلزائر جزائريةاجلزائري  فالتفقا لالققل ب: "

ا فكرة اجلزائر عربي  إسالني ، الانقا يرغبقن أن ال تكقن اجلزائر خاوع  للقيادة الديني ، ااعرتوق 
الالتايل لانت يهم نقااف للدفاع ع  ايهقي  الرببري ، لانت ن  نناولني شبان ن  ننطق  القبائل  

د سقا احبثقا يف  الثانقاينالانقا تالنيذ يف  م1944الذي  انضمقا إىل حزب الشعب اجلزائري ننذ 
مبعاداهتم للعرب ااإلسالم،ااحلقا على أن السكان التا يخ ااملاوي الرببري ااد التشفقا هذا املاوي 

 ان  بني هؤالء الشبان ذلر:  3اجلزائريني ن  األصقل الرببري ،

بناي،  أ زاياهق اب   م1917ألتقبر27الد بقري  اجلمع  الصها يج  يف  واعلي بناي: -1
ي  حلرل  انتصا  يف حزب الشعب اجلزائري يف ننطق  القبائل اعضق يف اللجن  املرلز  نسئقالأصبح 

لما شغل على أتنني نؤمتر أحباب البيان ااحلري  الذي عقد يف   4احلرايت الدميقراطي ،
لان نالحقا ن  طرف الشرط  الفرنسي ، لان ن  دعاة م  1945ناي 8،ابعد م1945سن 

مت تعيين  عضق يف جلن  اليقظ  اليت طالبت بعقد نؤمتر إلعادة  م1946العمل املسلح، يف عام 
ع  بناء ايهيئات القاعدي  يف احلزب، ننذ نشأت املنظم  اخلاص  نظم محل  جلمع األنقال لشراء نراج

  التنظيميعرض على اللجن   م1955للمنظم  ااد متيز يف تلك الفرتة مبيقل  الرببري  ايف  األسلح 
 إىلهاب اهق يريد الذم 1948اهران  نيناءللحرل  تقحيد ننطق  القبائل بكانلها، مت تقايف  يف 

                                                             
 .54، ص2010، د.ط، دا  هقن ، اجلزائر، يف اجلزائر 1954جذور أول نوفمب نصطفى هشمااي:   1
 .11صاملرجع السابق، :  فاطم  لعجيمي  2
، د.ط، دا  (1926-1954إفريقيا إىل جبهة التحرير الوطين) احلركة الثورية يف اجلزائر من جنم مشال:  نؤن  العمري  3

 .205، ص1955الطليع  للنشر االتقزيع، 
 .25صاملرجع السابق، فاطم  لعجيمي:    4
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 بسبب نقااف  ااغتيل 1،م1949فرنسا، اخالل فرتة تقاجده يف السج  تطق ت األزن  الرببري  سن 
 م.1949سن 

، التحق مبرالز م1942حزب الشعب عام إىل أنضمن  القبائل الكربى، محودة:  عمار ولد -2
 اغتيال طين، مت جبه  التحرير الق  إىلاعضق يف اللجن  املرلزي ، انضم  م1945ناي14املقاان  يف

 2.م1949الرببري  عام  األزن خالل احلرب بسبب نقااف  إلان 

، ن  عائل  نرابطني م1923ن  القبائل الكربى، الد مبشلي عني احلمام عام عمارأوصديق:  -3
يف اللجن  املرلزي  حلرل  انتصا  احلرايت الدميقراطي   عضق انناول ادمي يف حزب الشعب،

الرببري ، تقيف بعد  األزن الفات حادة نع ايادة احلزب يف عهد ااجه  خ م1949-م1947
الانقا  م 1946 أاتالذي عجلت ب  املني  يف  علي العميش إىل لاإلواف . 3م1962األستقالل

  4-حرل   انتصا  احلرايت الدميقراطي .–للهم أعضاء يف اللجن  املرلزي  حلزب الشعب 

اعما  الد  قأاصد يالنزع  الرببري ، حبيث أن عما  حبيث لان هؤالء ميثلقن نقاة الفريق ذي 
( لانقا أعضاء يف اللجن  املرلزي  حلزب الشعب احرل  انتصا    01امللحق  اممحقدة اعلي بناي)  

 احلرايت الدميقراطي  اهي هيئ  تققم مبسؤاليات لبرية يف احلزب.

 

 

 

                                                             
 توالدراساجلة املعارف  للبحوث م، )"1954-1945(حرل  االنتصا  احلرايت الدميقراطي  "شبقط:  ميين سعاد   1

 .156، ص8العدد، التارخيية
، 1953، دا  الكلم  للنشر، بريات، 1تر:لميل ايصر داغر، ط جبهة التحرير األسطورة والواقع،حممد حريب:    2
 .333ص
 ، 2009، ازا ة الثقاف ، اجلزائر، 1ط الثورة اجلزائرية، وأبطالشهداء  أعالمقامو  نقاليت عبد هللا:   3
، 2013، دا  الشاطبي ، اجلزائر، 3نسعقد، ط، تر: نسعقد حلاج 1954جذور أول نوفمب: خدهب  يقسف ب    4
 .236ص
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 الببرية يف املهجر األزمةاملبحث الثاين: تطور 

 امتداد األزمة الببرية إىل فرنساول: املطلب األ

لبدأ نشاطهم انشر أفكا هم  املغرتبني أاساطنيداان خصبا يف بفرنسا الرببري  النزع   اجد دعاة   
احسب يقسف ب  خده التقى ااعلي بناي اأمحد بقده  ئيس املنظم   1948هناك، ففي  بيع 

  بفرنسا، احتدث نع  ع  الطالب الذي  حلزب الشعب اجلزائري حرل  انتصا  احلرايت الدميقراطي
فرنسا اصد نتابع   إىللان نالحق ن  طرف الشرط  الفرنسي  حسب زعم ، ايرغب يف االلتجاء 

د اس  اهق حباج  إىل أن يقصى ب  لدى ايادة فد الي  حزب الشعب بفرنسا، اهذا الطالب هق 
طلب ااعلي بناي ع   بقدهمحد ، اهق طالب ادمي ن  اثنقي  ب  عكنقن  فلىب أ1"حمند علي حيي"

حمند ااد استطاع الطالب  نناوال يف احلزب،اخيفي نزعت  الرببري ، األخريحس  ني  ااد لان هذا  
 2،م1948علي حيي املعراف "برشيد"، أن حيصل على ننح  د اسي  بفرنسا ن  احلزب يف سن  

 أاافهاليقاصل د است  اليت  الما يققل حسني ايت امحد أن  ملا التحق حمند علي حيي إىل فرنسا
لان نشاط القطنيني نتعاظم يف لا يس، فقوع نفس  حتت تصرف احلزب مبنطق    م1946سن 

القبائل، امل يلبث لثريا حىت أصبح عضق يف اللجن  القيادي  لفد الي  حزب الشعب حرل  انتصا  
اجد صعقب   م 1946ام ايققل أيضا حسنب آيت أمحد أن  ملا التحق هبم ع 3احلرايت الدميقراطي ،

اب  أخ القائد   ألن لبرية يف إدناج  يف هياللهم هذه الصعقب  تكم  يف سببني نهمني: نظرا 
( لاإلواف  إىل أن ألاه لان خيضع تدام انالذي يعرف أبن  الذ اع األمي  لإلدا ي الفرنسي)

ن  االنسداد بفعل اجلناح حال  اخلراج  م1948املا بلغ احلزب يف هناي   4للحال  املدني  الفرنسي ،
ألن علي حيي نقصى ب  فقد استطاع أن  انطرأجديد لاحلرب التحريري ،  أفاقالثق ي اطرحت 

                                                             
امس  الكانل حمند سيد علي حيي املدعق   شيد  أحد املتخرجني ن  الكنيس  النصراني   عرف مبقااف  العدائي    1

 .156ص املرجع السابق،شبقط:  ميين للعراب ....أنظر سعاد 
 30، صاملرجع السابقأمحد ب  نعمان:   2
تر:سعيد جعفر، د.ط، دا  الربزخ، د.ت،  (،1952-1942مذكرات مكافح) االستقاللروح : حسني آيت أمحد  3

 .197اجلزائر، ص
 
 .247، ص2009د.ط، دا  ايهدى، اجلزائر،  ،FLNجبهة التحرير الوطين جذور األزمةزبيح  زيدان احملاني:   4
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، اهذه التقصي  م1948اصقل  لفرنسا يف نقفمرب يشا ك يف النداة الفيد الي  اليت انعقدت إثر 
اأسندت ل   ائس  حترير ساعدت  يف تقلد بعض املسؤاليات فعني ن  بني األعضاء اللجن  املديرة 

حيث اام بتقظيفها لبث أفكا ه عالني ، حيث اام مبباد ة متثلت يف جعل اللجن   1اجلريدة النجم،
الفيد الي  تصقت على ارا  يدافع ع  أطراح  "اجلزائر اجلزائري "، ايدي  أسطق ة" اجلزائر العربي  

 2اإلسالني ".

فزازات اليت يتلقاها أاالئك الناطقني لالرببري ، اوح يف جريدة النجم ع  االسف اأمل ااالست  
اساعدت  أيضا هذه اجلريدة على نشر النظري  االستعما ي  لما طرحت عند احلزب 

اجلزائر ليست عربية... وعروبتها أكذوبة وادعاء ابطل انكرة للبعد الببري واإلسالم الشيقعي"
ن تكون األئكة هي السائدة يف برانمج الميكنه أن حيدد اهلوية السياسية للجزائر ومنه جيب أ

 3حزب الشعب اجلزائري".

 انفجار االزمة الببرية املطلب الثاين:

تعقد خلفيات التشاف االزن  الرببري  إىل العديد ن  األحداث اليت حدثت على نستقى  
 حرل  انتصا  احلرايت الدميقراطي  حبيث أن فيد الي  جزب الشعب بفرنسا لان يرتأسها عبد هللا

اهذا األخري مل يستطيع أن حيدث أي  م1949إىلم 1947اذلك يف الفرتة املمتدة ن   4الفياليل
تغيري حلزب أا تقدم  غم إنكانيات  اإ ادات  احلسن  حبيث لان يبالغ يف استعمال الشتائم ود لل 

د الي  نعا و ، االيقبل أي نقاش، اإثر اصقل  شيد علي حيي إىل فرنسا الحظ طريق  تسيري الفي
اليت لان يسيطر عليها عبد هللا فياليل مما أدى ب  إىل انتقادها، اهذه التصرافات أاث ت غضب 
الطلب  يف حزب الشعب خاص  أن  يف تلك الفرتة اصد جممقع  ن  املناولني نع بلقاسم  اجف 

  إىل نصايل اهقأحد البا زي  يف احلرل  القطني  اجلزائري  ان  أهم  ااد جنم مشال إفريقيا انؤسسي
                                                             

 .167صاملرجع السابق، :  العريب الزبريي  1
 .254، ص2009دا  نتيج ، اجلزائر،  د.ط،اخلاصة ودورها يف إعداد لثورة أول نوفمب،  املنظمة نصطفى سعدااي:   2
 .168صاملرجع السابق، :  العريب الزبريي  3
 مث انضم إىل حزب الشعب اجلزائري شا ك يف جنم مشال إفريقيا 1931مبنطق  القل ايف  1913ن  نقاليد  4

، املصدر السابق القطني  اجلزائري ... للمزيد ينظر حممد حريب:، لان عضق جد هام خالل احلرل  1943إىل1937ن 
  .331ص
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احلاج الذي لان نتقاجد مبدين  بري لنت  ابري القااع  يف وقاحي لا يس ليقداا ل  دعقة ود 
نايققم ب  فياليل اسقء نعانلت  يهم، إال أن نصايل دافع ع  فياليل ابر  لل نايققم ب  ن  

  1تصرفات.

كائ  بشا ع سان ان  هذا احلدث اام لالقاسم  اجيف بعقد اجتماع نع الطلب  يف نقرهم ال 
نيشال ببا يس، افكراا يف عقد نؤمتر فيد ايل حيث استغراقا يف التحضري ل  نايقا ب مخس  أشهر 

نناوال، ااد مت  150حيث جاء يهذا املؤمتر حقايل  م1948أا ألثر ااد عقد هذا املؤمتر سن 
عضقا، انن  بدأ 25وم  شيد علي حيي إىل اللجن  الفيد الي  اليت انتخبها اجمللس اهي تتكقن ن  

 2 شيد علي حيي يرتاى يف املناصب حىت أصبح نسؤاال بفيد الي  فرنسا حلزب الشعب.

ل  على لتصقيت  اللجن  الفيد الي  للحزب بفرنسالكسب نناولني يف هذا األخري ا اح يعمل 
عضقا 28ليها "، فصادق عاإلسالني "اجلزائر جزائري " اتدي  خراف  "اجلزائر العربي  الالئح  القائل  

 اإلسالني، االرتايج يها يف اسط العمال املهاجري  اعزيها ع  حميطها العريب 323ن  أصل 
األايم األاىل لالحتالل،  رنسي  املتبع  اجتاه اجلزائر ننذلتصبح بدان هقي  يف سياق السياس  الف

ها ن  "اجلزائر بكل نا في :القائلMaurice  Thorez)4توريزموريس "اانسجانا نع فكرة
بربر اعرب اطليان اأسبان افرنسيس ايهقد اغريهم ن  األجناس ااألعراف حتت نظل  االحتالل 

لقيت فكرة اجلزائر جزائري   ااجا شانل  نعظم القامسات اايهيالل الفيد الي  احلزب ،حيث الفرنسي"
اادانى يدعمها خليط ن  الطالب اجلانعات يف اجلزائر افرنسا االيسا يني  %80بفرنسا بنسب 

                                                             
 . 522،523ص صاملرجع السابق، : خدهيقسف ب   ب  1
 .165، صاملرجع السابقأمحد ب  نعمان:   2
 .254صاملرجع السابق،  نصطفى سعدااي:   3
اجلزائري  يف طق  النشقء" اليت تصبحت عقيدة  اسخ   األن العام للحزب الشيقعي الفرنسي ااد جاء لالنظري  القائل  " أنني 4

 Ben Yousef Ben khedda: Les Origines du لدى حزب الشيقعي اجلزائري....للمزيد ينظر
premier novembre 1954, Editions, Houma , Alger, 2009,p325  
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ح ا ح د ود التقج  العريب -اأدى ش  هذه احلمل  ن  طرف فيد الي  ح ش 1جنم مشال إفريقيا،
 2اإلسالني  الذي لان ينتهج  حزب الشعب يف سري برانجم  مما أدى إىل انفجا  األزن .

أدت إىل أتسيس لقد عمل  شيد علي حيي على خلق حرل  بربري  شعبي ، لالغ يف اخلطق ة حبيث   
 Parti duحزب الشعب القبائلي"حتمل أسم  م1949عامل  سياسي  أااخر حر 

Peupler kabyle"PPk "3عقد  م1948أن  يف سن   حيث، االذي خطط ل  ن  ابل
 تتعر اساجتماع أتسيسي اوم مخس  عشر عضقا ن  أجل تراي  الثقاف  الرببري  اذلك بقري  

ترأس االجتماع اآيت عمران اعما  الد محقدة  لالقبائل ان  بني هؤالء املشا لني ااعلي بناي اد
الالتايل فسر هذا االجتماع  قأاصد يا شيد علي حيي امل حيضر لل ن  حسني آيت أمحد اعمر 

فقالت   l’Echo d’Algerتنظيم سياسي اأطلق علي  تسمي  احلرل  الثق ي  الرببري  أنا جريدة 
"PPk ."4 

ة الرببري  ن  طرف حزب الشعب، فحسب شهادة عمر لل نا اام ب  دعا  التشافإال أن  مت     
أن  شيد علي حيي اام بتحرير اثيق  أعدها اادة ن  القبائل العليا حيث أن نضمقن  5بقداااد

القثيق  لان نص  نا لسيا ألثر مما هق اطين، اأن  يد س ليفي  تسيري احلزب بفرنسا اتنظيم ، 
نقاصد أخرى، لما طالبقا بقوع البعد الرببري  لاإلواف  إىل أن حمر ي هذه القثيق  لانت يهم

 اعدم جتاهلها.

لقد سلم  شيد علي حيي هذه القثيق  إىل أحد املناولني الذي لان ذاهبا حنق اجلزائر بعد أن   
يف تنفيذ أفكا هم، اطلب نن  تسليمها إىل "عما " الن الد محقدة لان امس  النضايل  بدءاا

                                                             
 .792ص السابق، رجع امل عبد احلميد زازا:  1
 .199ص سابق،املرجع الحسني آيت أمحد:   2
 .206صاملرجع السابق،نؤن  العمري:   3
 .17، صاملرجع السابقفاطم  لعجيمي:   4
مث عني عنصر ايادي يف حزب الشعب ، الان ن   1936انضم إىل جنم مشال إفريقيا سن  1907ن  نقاليد بقنرداس   5

العناصر الثق ي  مث أصبح أثناء الثق ة  ئيس بعث  اخلصقم نصاليي احلاج  يف اللجن  املرلزي  إال أن  لانت ل  عالا  جيدة نع 
رواد الوطنية شهادة أصبح نعلما ...للمزيد ينظر إىل حممد العباس:  االستقاللجبه  التحرير القطين لالعراق اليبيا  ابعد 

 .77، ص2009، د.ط، دا  ايهقن ، اجلزائر،شخصية وطنية28
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لك  هذا األخري مل يفهم الغرض ن   1عطائها إىل عما  "حداد""عما "، إال أن املناول اام إب
هذه الرسال  اظ  أهنا خصقصيات احلزب فسلمها حلسني حلقل الذي لان نع حممد خيضر أنام 

اعند اراءة الرسال  ن  طرف ايادة احلزب أد لت أبن  Chartesنكاتب ح.ا.ح.د يف ساح  
  2ثيق  أبهنم يلجؤن إىل العمل الطائفي.هناك تنظيم يعمل يف اخلفي  ااهتمت حمر ي الق 

اعلى هذا النحق مت التشاف املؤانرة الرببري  فقانت ايادة احلزب إب سال لال ن  الدلتق     
شقاي نصطفاي عضق املكتب السياسي، االنقيب صادق سعيدي اهق شخصي  نرنقا  يف 

قاسم  اجف أحد  ااد جنم فحسب شهادة لال 3ننطق  القبائل إىل لا يس ملقاجه  هذه املؤانرة،
مشال إفريقيا أن أنصا  النزع  الرببري  اطعقا العالا  بينهم ابني حزب يف اجلزائر العاصم  ا فضقا 
استقبال املبعقثني، الذلك ار اا عقد اجتماع اللجن  الفيد الي ، ااارتح عليهم لالقاسم  اجف بدا ه 

لان تد ج هذه القضي  يف جدال أعمال عضق اانقنيا للمجلس الفيد ايل حلزب الشعب بفرنسا 
االجتماع اضي ) االحنراف السياسي للمجلس الفيد ايل( اذلك ن  خالل نا اام ب  دعاة  النزع  

القحدة املصلح   إىلالرببري  بفيد الي  حزب الشعب بفرنسا اليت ال ختدم احلزب الذي يهدف 
ن  خالل   اارتاح اجف نلحا على القطني  بل ختدم االستعما  اتقسم احلزب، ابقي لالقاسم 

( ساع  17املنااش  احلادة اليت لانت بين  ابني أنصا  النزع  الرببري ، فقد دانت هذه املنااش  )
القضي  بعد التصقيت  على ننااش  ااافقق  األخرينليئ  لالعبا ات احلاادة للعراب  ااإلسالم، ايف 

( صقت صاحل لصاحل االارتاح 12ح ا)( صقت ود االارتا 13ذي نتج عن  )لعلى االارتاح ا
 4فرفض اارتاح .

ايف اجلزائر فقد التشف حزب الشعب أبن احلرل  الرببري  يدعهما احلزب الشيقعي اجلزائري     
ااد مت االلتشاف بسبب  سال  أ سلها عمر أا صديق إىل ااعلي بناي إال أن الرسال  سقطت 

أا صديق،  ملؤسس  يهذه احلرل   اهم عمر  ابني يدي حزب الشعب، اهكذا مت التشاف مجاع

                                                             
السياسي  ايف احلرل  الشب  عسكري  للمزيد ينظر إىل....فاطم  لان أحد أعضاء حزب الشعب اانول يف املنظم      1

 .18، صاملرجع السابقلعجيمي: 
 .18،19ص صنفس :   2
 .245، صاملصدر السابق: خدهيقسف ب  ب    3
 .19، صاملرجع السابقفاطم  لعجيمي:   4
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( امجيعهم   02امللحق  ام  ااعلي بناي، عما  الد محقدة، الصادق هجريس اعلي لعميش)
 1أعضاء يف احلزب الشيقعي اجلزائري.

ن بدافع ز ع التفرا  على ق كيظهق  النزع  الرببري  خالل فرتة االحتالل  أنميكننا الققل      
 صفقف احلرل  القطني  اإوعاف السياسينستقى النخب 

أحباث  على  يف تكقي  النزع  الرببري  ايظهر ذلك ن  خالل دا  لبري لان لالستعما  الفرنسي      
 ننطق  القبائل اتفضيلها على نناطق أخرى ن  البالد.

أن االستعما  الفرنسي بفضل خطط  ااسالبي  احنكت  ظهرت جممقع  ن  الشبان داخل حزب  
اتدي  فكرة اجلزائر عربي    جزائريعلى فكرة اجلزائر  اأتلدائري تنادي لالرببري  الشعب اجلز 

 . إسالني 

ايام جممقع  ن  الشبان ن  ننطق  بنشر أفكا هم الرببري  بني نقرات احلزب الشعب بفرنسا،     
 .األزن ن  تفجري  امتكنق اظهرت فعاليتهم ن  خالل استحقاذهم على عققل املهاجري  حيث 

لان سريعا دليال على أن التنسيق بني أفرادها لان شب  ننعدنا، حيث يظهر   األزن التشاف  أن
هؤالء الذي   أنلما   األفرادان  مل يك  هناك تنظيم أا عانل السري  اهذا يدل على عدم الثق  بني 

 جزافا. ماختيا هفجرا األزن  مت 

 

 

 

 

 

                                                             
 .47، ص2009، د.ط، دا  البصائر، اجلزائر، (1954-1930السياسة االستعمارية )حيي بقعزيز:  1
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 األول: أسباب األزمة الببريةاملبحث  
لانت اإلدا ة االستعما ي  تد ك جيدا الدا  اإلجيايب الذي تؤدي  العراب  ااإلسالم يف عملي      

ضرا ي  لتنظيم الشعب اجلزائري اإعداده خلقض املعرل  احلامس ، األهنا لانت التقعي  االتجنيد ال
اد جلأت إىل اختيا  عدد ن  العناصر م 1945ناي8تد ك ذلك فأهنا انباشرة بعد أحداث 

صفقف حزب  إىلااملتنكرة جبهلها للحضا ة العربي  اإلسالني  فدفعت هبا املتشبع  لالثقاف  الغربي  
زعزعت  اهذا حسب حممد الزبريي يف لتاب ، ااد ساعدت يف ذلك جممقع  ن  الشعب اجلزائري ل
 :1العقانل ااملتمثل  يف

 ةالداخلي األسباباملطلب األول: 

، افشل األنر لالثق ة الذي ألغى صدا ه انا أجنر ع  ذلك ن  اإل هاب م1945ناي 8جماز  -
  خيب  األنل اليت أصابت الققاعد االتقتيل االتخريب ااحملالمات، ااملصاد ات انا نتج عنها ن

 2املناول  يف حزب الشعب.

طغيان القرا  الفردي حبج  االلتزام مببدأ االنضباط ااالحرتام السلم التصاعدي، انا الدى عن  -
ن  نلل القيادات الشاب  ااملتعلم   ننها على اج  اخلصقص، الذي أدى إىل انقالب جذ ي 

 داخل احلزب.

بعض املبادئ ااألهداف، دان الرجقع إىل عمليات اإلثراء لتطقير  حرتازلاالتفاء القيادات -
عن  ن  وعف التكقي  األيديقلقجي على نستقى القاعدة  جادفع اجملتمع حنق التحس ، انا نت

 املناول .

                                                             
  .166صاملرجع السابق، العريب الزبريي:  1
، دا  1945-1830: السياسة الفرنسية من خالل مطبوعات حزب الشعب اجلزائري حيي بقعزيز  2

 . 45، ص2009البصائر،
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ايذلر حممد حريب احسب نا أا ده حممد العريب الزبري يف نعاجلت  يهذا املقوقع أن العقانل   
زن  الرببري ، هي فشل حزب الشعب احرل  االنتصا  احلرايت الدميقراطي  يف اليت أنتجت األ

زائري، اخيب  االنتظا  أنام التعبئ  السياسي  اليت عرفتها اوع إيديقلقجي  تتالءم نع التنقع اجل
غري أن احلكم تعرض إىل انتقادات، فإن التنقع الذي يتحدث عن   م1949_1945سنقات

 بل هق نصطنع ادليل على ذلك نا اال  السيد "إنيل نسكري" احممد حريب ليس طبيعي
Email Masquer جيب علينا حما ب  اإلسالم عداان ندير ند س  األدب يف اجلزائر"

لمصد  للتشريع   م1857األبدي"، ااالستعما  الفرنسي اوع نا يسمى لالعرف القبائلي ننذ
القبائل الكربى االصغرى اهي بدل القران االسن  ااوع جممقع  ن  املصطلحات لقبائل ا 

نصطلحات مل تكقن نقجقدة ابل االحتالل، الان غرو  ن  هذا لل  جتسيد التمايز يف أاساط 
 1مجاهري الشعب اجلزائري.

 لاملناولنيأنا فيما خي ص خيب  االنتظا  اليت أنتجت األزن  الرببري ، فإهنا مل تك  خاص    
تظا  هي سبب يف ظهق  األزن  الرببري  يف ننطق  ننطق  القبائل فقط، فإذا لانت خيب  االن

القبائل فماذا أنتجت املناطق األخرى ن  البالد؟، إبواف  إىل ذلك فإن الفرتة املمتدة 
 2لانت فرتة إعداد ااستعداد اليست فرتة انتظا .( م1949-م1945)ن 

 3ل نرباك لاحلسنيلاإلواف  إىل عقانل أخرى صرح هبا دعاة النزع  الرببري  ان  بينهم املناو
 لالذي يرى أن هناك عقانل ساعدت على تشكيل تيا  داخل حزب الشعب ان  هذه العقان

 نذلر:

                                                             
 .168 167، ص صاملرجع السابقالعريب الزبريي:   1
 .169نفس : ص  2
ايف نفس السن  انضم إىل صفقف احلرل  1946ققق لاجلزائر العاصم  بقالي  جباي  التحق بكلي  احل 1921الد سن  3

الطالبي ، ترك حزب الشعب بعد األزن  الرببري  لان ن  حمر ي اثيق  اجلزائر حرة ستحيا.... للمزيد ينظر حممد العباس: 
 .133، ص2009، دا  هقن ، اجلزائر، نداء....احلق شهادات اترخيية
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بعد الفتح اإلسالني اجتاهل  أن حزب الشعب اجلزائري يف أدبيات   لز على اجلزائر يف فرتة نا-
اإلحباط الثقايف لفتح انضاالت اجلزائريني ن  الرببر اأجمادهم هذا نا أدى إىل إحساسهم ببعض 

 االتا خيي.    

إن حزب الشعب اجلزائري يف  ده على سياس  االحتاد نع فرنسا اليت طرحتها األاساط    
، ادعقت  إىل اال تباط االستعما ي  ببا يس اجدت ابقال لدى لل ن  اإلصالحيني االشيقعيني

اول لاحلسني نرباك يف هذا لاجلانع  العربي  جعلت  يفرط لاهتمان  أبنني  العام حيث يققل املن
الصدد: "إن هذا اإلفراط اهذا املقاف ن  احلزب إزاء اجلانع  العربي  لان يزعجنا حن  الطلب  

 1املنتمني إىل ننطق  القبائل،ألننا لنا نرى فيها تكتال هتيمني علي  الرجعي  العربي ".

يف ننطق  ننغلق  على ذاهتا  الرببر إاان  أيضا ن  العقانل اليت أدت إىل تفجري األزن ذلر ان
اشعق هم خبصقصيتهم اللغقي  االتا خيي . اشعق  القبائل لاالنتماء اإلاليمي بسبب هجرة 
الفالحني اعمايها إىل فرنسا االتشافهم النزع  االالمي  جتاه اجلزائريني الذي  يتكلمقن العربي ، 

إىل انتخالات  لاإلواف .بري لالعزل  الرب اهذه النزع  ترلت احلزب الشيقعي اجلزائري يعرتف 
اننافسي  ن  القبائل االيت لانت بسبب يف  ينصاحلبني  تانتج عنها ن  صراعا م1936

 2.بقتل املرشحنيإصدا  ارا  ن  ابل حزب الشعب يف ننطق  القبائل 

احلاج نذلرة لدى ننظم   ينصاحلان  األسباب األخرى يف انفجا  األزن  الرببري  تقدمي     
اوع فيها نعامل ايهقي  اجلزائري  يف انتماء اجلزائر للعراب  ااإلسالم،  م1948ملتحدة سن  األنم ا
لما نشري أيضا إىل اضي  العنصري  اليت أاث ها  3هذا إىل نشقء نعا و  داخل احلزب. اأدى

االستعما  الفرنسي ن  اجل خلق التفرا  بني العرب االرببر، إذ أدعقا الفرنسيني التاهبم أن 
بائل بصف  خاص  ن  اجلنس الراناين اأثبتقا ذلك بصفات اخللقي  بيقلقجي ، اأهنم ينحد ان الق

                                                             
 .138 137، ص صاملرجع السابقحلق شهادات اترخيية، نداء.... احممد العباس:   1
 .32، صاملرجع السابقفاطم  لعجيمي:   2
 نفس .  3
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الذي  هم العرب،  ن  عنصر أا ايب اهم هبذا نفقا أصلهم احلقيقي الذي يرجع إىل الفينيقيني
 االذي ألده اب  خلدان انؤ خقن آخران. 

 اخلارجية:األسباب املطلب الثاين: 

حرل  انتصا  ألزن  الرببري  داخل احلزب الشعب ا  أدت إىل انفجا  افم  بني العقانل اليت
 نذلر ننها:  -احلرايت الدميقراطي 

لألنظم  العربي  أنام ايهجقم املنظم الذي شن  الصهاين  على فلسطني،  عالذ  ياإلخفاق    
لرغب  يف النفق  املخزي  أنام دال  إسرائيل، اد أحدثت يف نفقس الشبيب  القبائلي  ا انقااف العرب

ن   السقفييتلاإلواف  إىل انتصا  احللفاء على النازي  اايام االحتاد 1ن  العرب افك اال تباط هبم.
اأازبكستان اغريها  أذ بيجانشعقب ااقنيات نتعددة أعطيت يها احلرايت اللغقي  االثقافي  يف 

 2فقن لالفرنسي .ن  اجلمهق ايت، اهي األنق  أتثر هبا شبان القبائل الكربى ااملثق

التشاف الفكر املرلسي داخل حزب الشيقعي، اأتثر جممقع  ن  الشبان ننطق  القبائل هبذا     
الفكر، الذي يدعقا إىل التعددي  العراي  انعادة التقج  العريب اإلسالني بشكل أساسي، الالتايل 

ت الدميقراطي  اليت نقدهم إىل األداء السياسي االنضايل حلزب الشعب مث حرل  انتصا  احلراي
 3نتشبع  لالنزع  اإلصالحي  يف إطا  اإلسالم االعراب .

 

 

                                                             
1  Ben Yousef ben khada,OPCITT, p171.    
 .91، ص2009، دا  املعاصرة، اجلزائر، الوجيز يف اتريخ اجلزائرحممد بلعباس:   2
نذلرة لنيل ، )ذجاجريدة اخلب منو (قبائل يف الصحافة اجلزائرية إسرتاتيجية معاجلة أحداث البد  الدي  نسعقدي:   3

بقلكعيبات، اسم علم االجتماع ، للي  العلقم اإلنساني   إد يسشهادة املاجستري، اختصاص علم االجتماع التنمي ، 
 .49 48 ص ، ص2005-2004ااالجتماعي ، جانع  اإلخقة ننتق ي ، اسنطين ، 
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 والعوامل املساعدة على ذلك األزمةاملبحث الثاين: مواجهة 

 يف فرنسا األزمة مواجهة: األولاملطلب 

أ سلت ايادة حرل  انتصا  احلرايت الدميقراطي  إىل لا يس املناول حسني حلقل ليققم مبهم    
االصادق سعيدي ن  أجل  1دي لألزن  إال أن  مل يتمك ، فأ سل لال ن  شقاي نصطفايالتص

 هؤالءإال أن  2اوع حد االتصدي يها، ااد انضم إليها لل ن  حممد خيضر الالقاسم  اجف،
لعقد  افاوطرا األ بع  ننعهم أصحاب النزع  الرببري  ن  عقد لقاء لالقاعدة احلزبي  يف فرنسا 

يتعرض  اعتداءنهم، اار اا أن ينظمقا جممقعات ليدافعقا ن أنفسهم ايقاجهقا أي فيما بي اجتماع
يهم ن  أصحاب النزع  الرببري ، ااد اصل عدد املناولني ااملنخرطني يف هذه اجملمقعات 

( نناوال حبيث أهنم أ سلقا  سائل إىل اجمللس الفيد ايل بفرنسا ادعقه لعقد اجتماع 70سبعقن)
فيد الي  جديدة بعد االحنراف السياسي الذي حل هبا، ااد ااجهتهم  ن  أجل إنشاء جلن 

صعقلات لبرية يف عملي  املقاجه  ألنصا  النزع  الرببري  الذي  أصبحقا يسيطران بققة على 
احتادي  حزب بفرنسا حيث انتشرت هبا النزع  الرببري  بشكل لبرية اصل إىل نا يزيد على مثانني 

إىل أن لا يس مل ينجق ننها إال بعض القسمات االنقاحي نثل  (، لاإلواف %80لاملائ )
، الصغرىحيث يققم بعض القافدي  املهاجري  ن  ننطق  القبائل  20ا19)لقلقنب( االدائرتني

حبيث أصبحت تلك الضقاحي مبثاب  ا تكاز الفريق اجلديد املناصر للحزب ااملكلف بتخطيط 
 3نضاد ود دعاة النزع  الرببري .

                                                             
اعندنا انتقل للعاصم  ليقاصل د است  يف الطب انضم إىل حزب الشعب سن   1919لد سن  ن  نقاليد ندين  نسيل  ا   1

اأصبح نناوال، لان ل  دا ا على نستقى ايادة احلزب امجعي  الطلب  املسلمني املغا ب ، لعب دا ا لبريا على  1940
 .398، صالسابق املرجع،  ادات اترخييةنداء.... احلق شهنستقى فيد الي  احلزب بفرنسا... للمزيد ينظر: حممد العباس: 

ضق يف املكتب السياسي للحزب انضم إىل جنم مشال إفريقيا مت عني ع 1930لاأل بعاء انث إيراث   1909ن  نقاليد   2
 .21..ملزيد ينظر:  نفس ، صاالصالينياحلياد أثناء اخلالف بني املرلزيني  زنقاالت
 .243، صاملصدر السابق:  خدهيقسف ب  ب    3
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الشراع يف عملي  تنظيم الفيد الي  احلزب ااعت العديد ن  املقاجهات بني املناولني اابل   
 اخصقنهم أصحاب النزع  الرببري  ان  بني املقاجهات نذلر:

 Arrondissement 18 )البا يسي  يف شا ع أا دنري 18 ااعت يف دائرةاملواجهة األوىل:
rue Ordonner) قايل نائ  شخ ص لعقد اجتماع يف حيث دعاء أنصا  النزع  الرببري  ح

ااع  اتبع   لفندق ادعقا أيضا املناولني الذي  نع احلزب، حيث أ سل املناولقن حقايل ثالثني 
شخصا حلضق  االجتماع، إال أهنم اصلقا نتقدنني ع  نقعد االجتماع مما أدى إىل ااقع عراك 

لالقاسم  اجف عند علمهم  بينهم ابني خصقنهم أصحاب النزع  الرببري ، إال أن  لما يققل
لاألنر أسرعقا ااصداا املكان اهامجقا الفندق ابدأت املعرل  اليت لانت لالسكالني اايهرااات، 
ااد انتهت هذه املقاجه  جبرح العديد ن  أصحاب النزع  الرببري  انقل ثالث  إىل املستشفى، ااد 

ني العنصر الرببري حلدهم حىت ال حرص املناولني اتبعني حلزب  أن تكقن هذه املقاجه  اائم  ب
 يتمك  أعدائهم ن  استغالل  ودهم.   تضفى عليها نزاع "عريب بربري" حىت ال

اعند انتهاء املقاجه  ادنت الشرط  الفرنسي  إىل املكان ايف الغد وخمت احلدث يف 
  1جريح.30جزائري اااع  70صحفها اذلرت أهنا اعتقلت 

حيث عقد املناولقن اجتماعا يف ااع   19  الثاني  يف الدائرة ااعت املقاجهاملواجهة الثانية: 
اليت ننحتها البلدي  يهم لالدائرة اعندنا بدأ االجتماع حاال أحد أنصا  النزع  الرببري  أخذ 

ايف   انز غنالكلم  ن  لالقاسم  اجف لالققة، إال أن هذا األخري طرح  أ ض ااتصل خبيضر 
يد "ن  جبالنا"، أنا أنصا  النزع  الرببري  فقد جتمعقا يف زااي   فع املناولقن نش األثناءتلك 

 ابدءاا ينشدان نشيد خاص هبم مما سهل  على ننظمي االجتماع  طردهم إىل اخلا ج.

ااد أدت هذه املقاجهات إىل العديد ن  اخلسائر للحزب مما اوطر لالتعجيل يف إعادة التنظيم 
احيها، ااد تلققا نساعدات لبرية ن  املناولني القادنني اايهيكل  فباشراا العمل ن  لا يس اوق 

                                                             
 .87ص  املرجع السابق،أمحد ب  نعمان:   1
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( ااملناولني بناحي   19.20ن  القبائل الصغرى أا القبائل الصقنام القاطنني يف الدائرتني )
( الل هذه الداائر االنقاحي لانت نستعدة ملقاجه  أنصا  الرببري  يف 5.4.3لقملب االداائر )

قب شرق فرنسا فإن  اد ااج  أنصا  النزع  الرببري  اصمد القااع جن اإلاليمأي اات، أنا يف 
أنانهم اهذا بفضل بقنعزة يف ندين  ليقن ايف نرسيليا اليت لان هبا أمحد حدانق امللقب لالكالا 

 1عقد مخس   اجتماعات يف اليقم لكي ينتشر خصقنهم. إىلااد اوطر املناولقن 

ن  خاليها ابفضل لالقاسم  اجف استعادة لقد لانت املقاجه  بني الطرفني جد حاني  مت   
نقرات الفيد الي  اليت استحقذ عليها دعاة الرببري  القال الصران  االشدة ملا متك  التحكم يف 

فحسب شقاي نصطفاي فقد حتدث ع  سقء  2األنق  ااسرتجاع نيع الضقاحي ااحدة ااحدة،
ىل تنظيمها ابناءها انحي  ااسم  اسم  القوعي  اليت لانت عليها الفيد الي  مما اوطر املناولقن إ

( ااد ساعدهم يف هذه املهم  طلب  م1950-م1949اهذه املهم  استغرات سنتني لانلتني )
ن    تقنس لالطاهر ايق  اهق نناول يف احلزب الدستق ي اجلديد انصطفى العفيف، ااد مت 

ا ه اذلك لاالعتماد على أيضا اسرتجاع املناولني الذي  سيطر على عققيهم  شيد علي حيي أبفك
احلجج االكالم البسيط حيث اال يهم:" إننا يف فرتة ال تسمح لنا أن نسأل ن  حن  فالذي 
يهمنا أننا نسلمقن اصالتنا نتلقها لالعربي  اهدفنا هق نيل االستقالل الذي ال يكقن إال لالقحدة 

خائنا فليذهب إىل أاالئك  االتماسك فم  أ اد أن حير  القط  فليأيت إلينا ان  أ اد أن يكقن
 3.!املنشقني

إبصدا  ارا   ادة احلزب،جاء  د فعل ن  اي م1949 ابريلشهر  فيف أنا ع   شيد علي حيي  
يقضي بفصل  شيد علي حيي ن  صفقف احلزب، بسبب نقاف  االنفصايل، الل ن  تضان  

إىل صف  شيد نع ، لما ار ت تقايف صحيف  "النجم اجلزائري" ع  صدا  بعد أن احنازت 

                                                             
 .87، ص : املرجع السابقأمحد ب  نعمان  1
 .88نفس : ص   2
 .310ص  ،املرجع السابق،  نداء.... احلق شهادات اترخييةلعباس: احممد   3
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سليط اأنصا ه، اليت لان يستعملها للتنكر للجزائر العربي  اإلسالني  ، لما ار ت ايادة احلزب ت
 1العققلات على حمروي النزع .

  األزمة يف اجلزائر مواجهة املطلب الثاين: 

 لانت نقاجه  األزن  يف فرنسا صدى لبري يف اجلزائر، عندنا أحس  شيد علي حيي لايهزمي       
فلىب هذا األخري النداء بدان إخبا  القيادة ابينما هق يتجهز  2بعث إىل ااعلي بناي نستنجدا،

لرلقب الباخرة ن  اهرن إىل نرسيليا مت اعتقال  ن  طرف السلط  الفرنسي  الان حيمل نع  
بري  ااد أدى اعتقال  إىل إاث ة بلبل ، حيث اهتم دعاة الرب  3العديد ن  القاثئق تثبت اجقد تكتل،

 .العربينيايادة احلزب أبهنا أخربت ع  ااعلي بناي للشرط  الفرنسي  ألن ذلك سيكقن لصاحل 

ااد عملت إدا ة احلزب على إبعاد مجيع العناصر اليت يها يد يف إحداث األزن  حيث أن       
عني النزع  الرببري  مل متس مجيع اسمات بالد القبائل الثالث عشر إال اسم  ااحدة اهي اسم  

 4احلمام أا نيشلي لما لانت تسمى.

أنا لالنسب  ملنطق  جرجرة اليت أتثرت هي األخرى الك  بنسب  أال لاألحداث، إال أن لرمي    
تصداا للنزع  الرببري   لاملنطق  اطقاقها اذلك ن  خالل  دهم على  6اعمر أاعمران 5ملالقاس

                                                             
 .243، صاملصدر السابق: خدهيقسف ب  ب    1
 .225، صاملرجع السابقنصطفى سعدااي:   2
 .64: صاملصدر السابق حممد حريب:  3
 .171، صاملرجع السابقالعريب الزبريي:   4
لالكفاح املسلح ان  بني  اهق ن  املنادي  1945يف ننطق  أذ ع امليزان انضم إىل حزب الشعب سن   1912الد سن   5

اجد نقتقال يف  يانأيفاهق ن  أبرز املقاعني على اتفااي   1962ه  التحرير القطين اعضق يف ايادهتا إىل عام بنؤسسي ج
 .192، صاملصدر السابقبعد اهتان  لاغتيال العقيد بقندي . للمزيد... ينظر: حممد حريب:  1970سن  

لح  اليت لان حيضرها حزب زب الشعب شا ك يف االنتفاو  املسيف ننطق  القبائل الان عضق يف ح 1919الد عام   6
أصبحت الشرط  تالحق  ااف إىل جانب نصايل احلاج ود  التحق لاجلبل بعد أن 1947ايف  1945الشعب يف ناي 

، ص املصدر السابق: ابعدها اائدا للقالي  الرابع . للمزيد... ينظر: حممد حريب 1954 ملالقاساملرلزيني اعني انئبا لكرمي 
194. 
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 ألهناميك  أن تؤدي بنا حنق االستقالل خصقنهم  دا صائبا جاء في  " إن النزع  الرببري  ال 
لتناحر فيما بيننا احن  الذي  تقحدان  إىلسالح نضع  أبيدينا بني يدي عداان مما سيؤدي بنا 

االختناق"، اهذا   إىلأن اعتزالكم مبنطق  جرجرة  اوقاحيها سيقصلها  إىل لاإلواف اضي  ااحدة 
لانت عليها حيث استغرات  طق  جرجرة لمانن ا فقاؤه ن  إعادة ملالقاسالرد سهل على لرمي 
غري أن الصحاف  الفرنسي  لانت تبحث ع  سبب الق بسيط لتنشر خرب  1نهمتهم مخس  أشهر،

النا  على علي  اأطلق ملالقاسنيالد حزب الشعب القبائلي ااجدت، عندنا اام لاستفزاز لرمي 
ااعترب االءه  ملالقاسم لاستفزاز لرمي حيث أن  اا 2فرحات اهق احد دعاة النزع  الرببري  لاجلزائر،

بطلق  ان  لك  مل تك  ااتل  هذا نا استغلت  الشرط   ملالقاسللحزب عيب، فرد علي  لرمي 
الفرنسي  يف اليقم املقايل التبت يف صحيف  صدى اجلزائر" حزب الشعب اجلزائري ود حزب 

ليس هناك حزب اال في :"  إال أن فرحات علي سا ع ا د تكذيبا للصحاف  3الشعب القبائلي"
وهلم هدف واحد وهو  إخوة ن يف اجلزائر شعب واحد يعيشون الشعب القبائلي ال

  4االستقالل رغم الفروق والتمايز بني هذا الشعب".

الذي أهتم ن  ابل ايادة أبن  العقل املدبر للحرل  الرببري    5أنا لالنسب  حلسني آيت أمحد    
د حيث اانت ايادة احلزب إب سال عضقي  ن  أعضائها بغرض فإن   امل ينجق ن  اإلبعا

" طلبا نن  اختاذ نقاف ااوح ن  النزع  6اختبا ه امها "امحد بقده"ا "احلاج حممد شرشال

                                                             
 .116،  ص 2012، دا  هقن ، اجلزائر،شخصية وطنية 17عظماء شهادات... ثوارحممد عباس:   1
 .56، ص2002، اجلزائر، دعاة الببرية يف مواجهة السلطة، دار املعرفةح لقنسي:  اب  2
 .139، املرجع السابق، صنداء... احلق شهادات اترخييةحممد عباس:  3
 .56، صاملرجع السابق ابح لقنيسي:   4
لزي  ااملكتب ، عضق يف اللجن  املر 1949-1947ح.إ.ح.د ن –انول يف حزب الشعب اجلزائري  1921الد عام   5

 .333املصدر السابق، صحممد حريب،  إىلالسياسي  ...للمزيد  ينظر 
التحرير القطين بفرنسا، نستشا  يف  جبه ، عضق جلن  ا يف 1951-1939اي ايادة حزب الشعب اجلزائري عضق   6

 .333، صنفسه ...للمزيد ينظر:1962-1961 ائس  احلكقن  
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أا ده يف نذلرت  لقجقد حرل  بربري  بل يرى أن هناك تضخيم ملا اام ب  يل  حسب نا- 1الرببري ،
ظر امل يعط اهتمانا مبسأل  ايهقي  اجلزائري  مما أدى إىل حيي يف لا يس، مث اال أن احلزب مل ين

تفجري األزن ، اهق ا فقائ  يقبلقن أن تكقن اجلزائر عربي  بدل اجلزائر فرنسي  اهذا بغرض عدم 
عرال  املسا  التحر ي يها، لك  يف املقابل يقجد هناك ن  يفضل أن تكقن اجلزائر فرنسي  بدل 

أن يعطقه فرتة ليجيبهم إن لان م احلرل  الرببري  أا ودها فذهب اطلب ننهم  2اجلزائر بربري "
إىل جرجرة اعندنا  جع أخربهم أن  نع احلرل  الرببري  ايققل حسني آيت أمحد أن  عندنا دعي 

احلاج ن  أجل نؤانرة الرببري  حيث  ينصاحلإىل االجتماع الذي عقده املكتب السياسي برائس  
اال  ملبعقثي اللجن   اة الرببري ، فما لان علي  إال أن يققل ناطلب نن  أن يتخذ نقاف ن  دع

املرلزي ، ااد الحظ حسني آيت أمحد خالل هذا االجتماع أن هناك حماال  إدان  لل ن  
" ال لكقهنما ن  دعاة الرببري  بل لكقهنما جزء ن  املؤانرة الرببري ، بقده"األنني دلاغني اأمحد 

  هذه الفكرة اذلك لعدة أسباب:    لك  آيت أمحد مل يشاطرهم يف

 . ألن  ال يظ  أبن هناك نؤانرة بربري 
  ااألنني دلاغني. بقدهألن  جيمع  نفس الثقاف  ااألفكا  االلغ  الرببري  نع أمحد 
 . فض احلزب ننااش  املشالل األساسي  مما أدى إىل براز األزن  
  بدل استعمال هذه القسائل أن هناك حلقال أخرى حلل األزن  نظرا لتقفر القسائل ا

 3جلأ احلزب إىل استعمال القمع االعنف لاملستعمر.

 

 

 

 

                                                             
 .247ص ،املصدر السابقيقسف ب  خدة: ب    1
 .221، ص املرجع السابقحسني آيت أمحد:   2
 .222ص نفس :   3
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برغم ن  الثق  املطلق  اليت اوعها في  ايادة ان  ذلك اليقم ابدان علم حسني ايت أمحد ا 
 احلزب غري ان  مت إبعاده  ن   ائس  املنظم  السري  للحزب اار ت إ سال  إىل القاهرة لينضم 

لك حمل  يف ذ 1بن بله الشاذيل نكي" احل " امحد"حلزب "حممد خيضر"ا إىل نندايب ا
ااد أهتم أبن  نتقاطئ نع هذه احلرل  ألن مجيع األدل  1946،2املنصب يف شهر ديسمرب

 تدل على ذلك.

احلاج أبهنما السبب يف  ينصاحلفقد أداهنما  بقدهأنا لالنسب  إىل األنني دلاغني اأمحد       
لك لتحقيق نصاحلهما الشخصي   غم أن األنني دلاغني عمل على تنظيم إحداث األزن  اذ

، الان يفكر بتحديد أيديقلقجي  حزب الشعب اهذا 1944احلزب احاال أن يعيد هيكلت  ننذ
احلاج نتهما إايه  أن ل  يد املساعدة   ينصاحلنا  فضت  ايادة احلزب فاوطر ملغاد ة بعد أن عزل  

 3.يف إشعال األزن  الرببري 

مل تسلم السجقن ن  األزن  الرببري  حيث لانت هناك جممقع  اتبع  يل ااعلي بناي اعما      
الد محقدة تنشط بسج  تيزي ازا بعد أن زجت هبم السلطات االستعما ي  يف السج ، إال أن 

ام أحد السجناء لان يها لاملرصاد  فق  بلقنيس االشهيد حنفي فرانن، ايذلر ز اايل أن  ا 4ز اايل

                                                             
للمنظم  اخلاص  ايف سن  ؤاال أصبح نس1949نضم إىل حزب ايف سن ا 2احلرب العاملي د بع 1918الد مبغني  سن   1

طاف ، عني أصبح ن  زعماء جبه  التحرير القطين ابعد سنتني مت اخت 1954أعتقل بتهم  بريد اهران ايف سن   1950
عضق يف اجمللس القطين للثق ة مث انئبا لرئيس احلكقن  املؤات  إىل أن أصبح  ئيس للجمهق ي  اجلزائري . ..للمزيد ينظر: حممد 

 .190، ص2008، نقفم للنشر، اجلزائر، سنوات املخاض اجلزائرية الثورة :حريب
 .247 243ص صاملصدر السابق، : خدهب  يقسف ب    2
 .46، ص املرجع السابقمي: فاطم  لعجي  3
انضم إىل حزب الشعب، عني نسؤاال على ننطق  القبائل مث  1937بقالي  بقنرداس اف ي سن   1912الد سن    4

ينظر: حممد  للمزيدالنا ...  إطالقعلي  الشرط  الفرنسي  القبض بعد جماز  الثان  ناي ابقي يف السج  حىت ااف  ألقيت
 .191، ص 2011، دا  هقن ، اجلزائر، ين الثائر بني غاندي .. وهوشي منهاحلاج مصايل... الوطعباس: 
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بعزل هذه الطائف  لاالتفاق نع فرانن إباان  إوراب على الطعام، فقانت إدا ة السجقن بفصلهم 
 1( شخصا.13ع  بعضهم البعض،اوع دعاة الرببري  يف ااع  لقحدهم اهم ثالث )

 العوامل املساعدة على مواجهة األزمة الببرية املطلب الثالث:

ى نقاجه  األزن  ااسرتجاع نقرات  العل ن  بينها لقد تنقعت العقانل اليت ساعدت احلزب عل  
  نايلي:

 إن الذي  تكلفقا حبل املشكل  االتصدي ل  لانقا ن  ننطق  القبائل ألهنم اانقا إببعاد .1
يستطيع املستعمر أن جيد ندخال ليضخم ب   العناصر العربي  ن  ساح  املقاجه  حيث ال
 2الصراع على أساس أن  صراع عريب بربري.

احلاج املبني  على العراب  ااإلسالم لثابت ن  ثقابت ايهقي   ينصاحلديقلقجي  إن إي .2
ايادة  اأخربا اجلزائري  متسك هبا العديد ن  أبناء ننطق  القبائل انظرا ألهنم لذلك فقد 

 احلزب لاملؤانرة اليت يدبرها دعاة النزع  الرببري .
إىل الرتاجع  سا عقااحلزب اد إن الذي  اجداا أنفسهم نتق طني يف األزن  ن  إطا ات  .3

االيت تثبت أن  ال يقجد لاجلزائر إال  متصرحياهتااالبتعاد ع  نفتعلي األزن  ن  خالل 
 اجقد حلزب الشعب القبائلي. شعب ااحد الالتايل ال

ان  العقانل املساعدة أيضا احلس  احلظ أن األزن  يف اجلزائر مل تتجااز ننطق  القبائل  .4
شرة بني املغرتبني القادنني ن  ننطق  القبائل خاص  ننطق  القبائل ايف فرنسا لانت ننت

 3الكربى.
لاإلواف  إىل أن املقاالت اليت لانت تنشرها صحف مجعي  علماء املسلمني للقاقف ود  

سياس  التجزئ  اليت يستعملها االستعما  حيث أثبتقا يف العديد ن  هذه املقاالت أن االنازيغ 
                                                             

 .180نفس : ص   1
 .255، ص: املرجع السابقسعدااي نصطفى 2
 .170، ص املرجع السابقالعريب الزبريي:   3
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صل ااحد األداا أهنم شعب ااحد، ااد أصد  عبد احلميد ب  لاديس االعرب ينحد ان ن  أ
حيث ال ينكر يف نقال  أن هذا  كيف صارت اجلزائر عربية"اهق بعنقان"  1938نقاال سن  

الشعب اجلزائري لان انازيغيا الذي  اعتنققا اإلسالم اتعلمقا لغ اإلسالم امتازجقا ااحتداا يف 
 حد فأي افرتاق بعد هذا االحتاد؟.العقيدة االلغ  اأصبحقا شعب اا

الذي  تفرقه يد الشيطان" ما مجعته يد هللا الايف نقال  آخر لعبد احلميد ب  لاديس بعنقان "
هم اإلسالم حيث أصبحقا مجع بين االنازيغحيث ألد في  أن العرب  م1939أصد ه سن  
متزق هذا العنصر، ايف نفس ميك  لليد األجنبي  أن  أن  اجلزائر اأبقه اإلسالم، اال عنصر ااحد

السن  حذ   أمحد تقفيق املدين أيضا  ن  خطر الذي يتعرض ل  العربي  ااإلسالم يف بالد القبائل 
االنشاط الذي يققم ب  اآللاء البيض ن  تنصري للقبائل املسلمني حيث دعا للقاف ودهم اإجياد 

 1احللقل ابل تفاام املشكل.
نشره يف جريدة  م1951سن نقاال 2لبشري اإلبراهيميابعد انفجا  األزن  لتب الشيخ ا

يؤلد في  أن االستعما  الفرنسي هق الذي أاث   عروبة الشمال اإلفريقي" البصائر اهق بعنقان"
النزع  الرببري  نظرا لبغض  للعراب  ااإلسالم، حيث أن  أعطى أنثل  ع  ألاذيب االستعما  ان  

جلنسي  الفرنسي  ليقم ااحد  تسمي  فرنسا فرنسيا، يف هذه األنثل  " السقداين الذي يتجنس لا
املقابل ينكر على الرببري الذي استعرب ننذ ثالث عشر اران األثر أن  عربيا فم  األصح 
السقداين املفرتس أم الرببري املستعرب" الالتايل فم  خالل نقال  هذا يتضح أن االستعما   

 3لاذب هق ن  ا اء إاث ة الفنت.

 
                                                             

 .48، ص املرجع السابقفاطم  لعجيمي:   1
جريدة  1925  مث  جع إىل اجلزائر اتقىل تد يس أسس سن ن  نقاليد اسنطين  ن  عائل  بربري  نستعرب ، د س لالزيتقن  2

، املرجع السابق، ص الثورة اجلزائرية سنوات خماض :املنتقد مث أصد  جريدة الشهاب. للمزيد.. ينظر: حممد حريب
180.181. 

 ، )د.ص(.1951، 150، العدد جريدة البصائر"، عروبة الشمال اإلفريقيحممد الباشري اإلبراهيمي: "  3
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 الببرية  األزمةالث:انعكاسات املبحث الث

 األزمة الببرية يف فرنسا تداعيات املطلب األول:

انعكاسات لثرية يف فرنسا ااجلزائر، القد مجعت هذه األزن  اليت خلفت األزن  الرببري  
م بشكل لبري بني املشكالت السياسي  1949عايشتها حرل  انتصا  احلرايت الدميقراطي  سن  

ي  الرببري ، لذا فإهنا خلقت العديد ن  السلبيات االعقااب القخيم  على نشاط ااملشكالت الثقاف
 احلزب، ااد متثلت يف نايلي:

اادهتا يعينقن اال  اأصبحم فقدت استقاليها الذايت 1949فد الي  احلزب بفرنسا ننذ  إن
االقاعدة ال  اصم ،العاالقادة فيها أصبحقا اتبعني للجن  املرلزي  للحزب املقجقد لاجلزائر  ينتخبقن

حيق يها انتخاب اادهتا بطريق  دميقراطي . بل يعينقن ن  طرف ااعدة حزب الشعب لاجلزائر، 
حلزب لاجلزائر هذا نا أثر على املهاجري  يف   التنفيذيحيث مت تشكيل نفقوي  اتبع  للهيئ  

ميقراطي  اليت لانت فرنسا ن  انحي  التعبري ع  أفكا هم احبري  ن  خالل إلغاء احلزب للصف  الد
تتمتع هبا الفيد الي  بفرنسا، اعلى الرغم ن  أن الرببر القبائل لانقا يشكلقن األغلبي  الساحق  ن  
أعضاء الفيد الي  إال أن  مل يتم تبديلهم امل حيدث على نستقى الفيد الي  أي تغيري عريف يذلر 

 ابقي  الفيد الي  ميثلها القبائل.

   يف ايهيئات القيادي : القد حدثت تبدالت نهم 

اللجن  املرلزي  اليت جرى تعديلها  إىلجديدة ادخل  ألثري ففي املكتب السياسي تشكلت 
م امت ذلك لاختيا  ن  جانب أعضاء اللجن  لالذات اخرج ننها بناي 1947نهزانر نؤمتر 

 ايت امحد ا غم نقااف  املنقع . إىللاإلواف   قاأاصد يااعلي االد محقدة 
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 األزمة يف اجلزائر: تداعيات: طلب الثاينامل

يسمى لاألزن  الرببري  لتخل ص ن   اظف نا  1احلاج يمصاحلحسب الشهادات التا خيي  أن   
 اعدد ن  أنصا ه الفاعلني، فكان األنني دلاغني االرببر   2األمني دابغنيننافسي  األال الدلتق  

حكم علي  غيابيا،  1949ب، ففي ديسمرببعضهما البعض ألغراض لعالا  يها لاحلز يستعمالن 
 اصد  ارا  بطرده ن  احلزب، اادم اادة احلزب تربيرا يهذا الطرد انتمثل يف:

عندنا لان انئبا يف الربملان الفرنسي لانت تقدم ل  ننح ، لكن  مل يك  يدفعها لصنداق حزب -
 الشعب لما يفعل املنتخبقن اآلخران.

 اصعقب  نعاشرت .لان يعانل زنالئ  نعانل  سيئ  -

 .1945ناي 8لما أهتم أبن  صلب املقااف احلرل  القطني  خالل حقادث -

 3انعزل ع  النضال دان أن يقدم تفسريا لذالك، اعقد اتفاايات سري  نع املناولني.-

العناصر   ان  التأثريات أيضا صا  اجلناح األلثر ثق ي  يف إدا ة احلزب وعيفا، بعد أن غاد ت 
، ايف املقابل  احت العناصر املعتدل  اليت ستعرف فيما بعد لاسم املرلزيني  الراديكالي ذات املقااف

تدعم تقجهها احتكم ابضتها على اجلهاز املرلزي للحزب.لما تفاام شلل اإلدا ة بسبب هذه 

                                                             
يف ندين  تلمسان، يف عمال  اهران، التحق لاملد س  األهلي  الفرنسي "ديسق" لد اس  ات يخ  1898نايق  16الد يف   1

: نصايل احلاج: إىل.... للمزيد ينظر 1974جقان 3اجلزائر اجغرافيتها، اخنرط يف صفقف حزب الشيقعي، تقيف يف 
ص  ANEP، تر: حممد العريب، ننشق ات )فليقةتصدير عبد العزيز بوت ( 1938-1898مذكرات مصايل احلاج 

 .183-7ص
جبه   إىل، مث انضم 1949الرببري  يف األزن اىل أن عزل بسبب 1939لان عضق اياداي يف حزب الشعب اجلزائري ن   2

، ايف نفس السن  أصبح ازيرا للشؤان اخلا جي  ، انضم اىل صفقف حرل  انتصا  1959اىل 1956التحرير القطين ن 
 .262، صاملرجع السابق: قاليتنعبد هللا  إىل...للمزيد ينظر 2003تقيف سن   أن إىلت الدميقراطي  احلراي

، طبع  1962 -1946: االهتامات املتبادلة بني مصايل احلاج واللجنة املركزية وجهة التحرير الوطينحيي بقعزيز  3
 .35، ص2001خاص ، دا  هقن ، اجلزائر،
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األزن  اصا  الداء ن  القم  حنق القاعدة. فأخذت محاس  السنقات اخلقايل تتالشى، ابدأت 
حرل  انتصا  احلرايت –ي  حتل حمل النضال الفعال الذي صري احلزب الشعب البريااراط

عمالا  حسن  التنظيم افعال  اإوعاف حرل  احلزب بعد تصفي  الكثري ن  عناصره  -الدميقراطي 
 1اطردهم ن  احلزب.

 لما أان التنظيم السياسي االعسكري يف ننطق  القبائل صا  وعيفا اأثر لثريا على الشرحي      
املثقف  داخل احلزب بعد حل فرع  اجلانعي افقدان  السيطرة على جزء نهم ن  الطلب  داخل 
مجعي  طلب  املسلمني أفريقيا الشمالي  اانضمام الكثري ن  الطلب  احلزب إىل احلزب الشيقعي 
 اجلزائري.لاإلواف  إىل املما سات التعسفي  لقيادة احلزب ود نناولي ننطق  القبائل ستكقن يها

  2نتائج اخيم  على نصدااي  احلزب لدى شباب املنطق .

أن ن  بني األسباب اليت أدت إىل تفجري األزن  الرببري  داخل حزب الشعب ميكننا الققل 
يعقد إىل أن االستعما  الفرنسي هق املتسبب األال يف  –حرل  انتصا  احلرايت الدميقراطي  –

 ري  ااألفكا  اليت جاء هبا.تفجري األزن  ن  خالل إاث ة النزع  الربب

أن األزن  الرببري  مل تظهر فجأة بل لانت إفرازا طبيعيا ألفكا  بدأت ختتمر اتعرب ع    
نفسها اسط جممقع  ن  املناولني ينتمقن إىل ننطق  القبائل، حيث حاالقا تشكيل تيا  نتميز 

جهتها أا التصدي يها ن  طرف برغم ن  انتشا  النزع  الرببري  يف فرنسا إال أن نقا داخل احلزب.
   اادة احلزب لان أسرع.   

                                                             
 األربعنيالثورة املسلحة، الذكرى  إىلطنية الثورية يف اجلزائر من حرب العاملية االوىل  احلركة الو امحد نهساس:   1

 .322، ص(ت.د )، اجلزائر،لالستقالل
، 1999، 2جلزائر، العدد، دا  القصب ، اجملة املصادر" اأبعادهاحزب الشعب اجلزائري خلفياهتا  أزن "لقنسي:  إبراهيم  2

 .104، 103ص ص
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برغم أن هذه األزن  اد انفجر بفرنسا إال أن انعكاساهتا يف اجلزائر لانت ألرب بكثري    
ن  انعكاساهتا اأتثرياهتا حيث عرفت األزن  يف اجلزائر اقة اأثرا لالغا اأثرها بقي نتقاصال خاص  

 وعفا خالل حرب التحرير. على نستقى حزب الشعب الذي شهد

ان  بني اآلاث  النامج  ع  األزن  أهنا أثرت على اادة احلزب ااألاساط الطالبي ، افتحت 
غطاء جلن  نعا و  حلزب الشعب اجلزائري عرب مجاع " اجلزائر جزائري " ع  أنفسهم سرا مبقابل" 

احلاج لألزن   ينصاحلم اجلزائر عربي  إسالني ". إواف  إىل استغالل اادة احلزب اعلى  أسه
الرببري  لطرد ننافسيهم الذي  لانقا يشكلقن  ليزة أساسي  يف احلزب.           



 

  

                            

 

 

  الفصل الثالث                 

 بعد االستقالل املسال  الرببري  يف اجلزائر نا 
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 1980افريل 20ي ملبحث األول: الربيع االمازيغا

 أسباب الربيع االمازيغي املطلب األول:

يف اجلزائر بعد االستقالل جيب أن نشري الق إبجياز ع  رببري  ال املسأل   ابل احلديث ع   
اليت استطاع اادة احلزب خالل فرتة االحتالل  تفجري هات   املسال  األسباب اليت أدت إىل

لانت ا اء أتجيج اتصعيد املسال  األنازيغي  يف اجلزائر فلقد تنقعت األسباب اليت   التصدي يها،
 العل أمهها:

إحالل اللغ  العربي  حمل اللغ  الفرنسي  اانتهاج سياس  التعريب لنتيج  للتقجهات الققني     
العربي ، مما دفع أبنظا  النهج األنازيغي ن  فتح نسأل  إدناج ايهقي  االنازيغي  ن  جديد ااملطالب  

 وم  ثقابت الشعب اجلزائري الان الرد هق الرفض لل نقاش حقل هذا املقوقع. إبدناجها

اجتسيده للقحدة االققني  العربي  خاص  بعد 1965-1962ابعد تقيل أمحد ب  بل  احلكم    
داخل احلرل  القطني  ..."إن أمحد ب  بل  لان   االنازيغ ي لنياملسئق ننازعتي  اخالفات  القدمي  نع 

،ااد 1مي نع الزعماء السياسيني االعسكريني االنازيغني داخل احلرل  القطني "...على خالف اد
خفت نسال  ايهقي  يف اجلزائر أايم الثق ة التحريري  إال أن ذالك لان نؤاتا، فما أن استقلت اجلزائر 

االيت متيزت  19622حىت اشتعلت حرب ايهقي  حتت غطاء سياسي فيما يعرف أبزن  صيف
اد لالستحقاذ على السلط  اانتهت لالقضاء على نفقذ القالايت اإارا  النهج لالتنافس احل

  3االشرتالي يف التنمي  ااعتماد على احلزب القاحد املتمثل يف جبه  التحرير القطين.

فبعد حصقل اجلزائر على استقاليها لان التعريب إحدى املهام العاجل  للدال  املستقل ،     
أن التعريب ورا ة اال اشرتالي  بدان 1963جقيلي  5د ب  بل  بتا يخ اجتلى ذلك يف خطاب امح

                                                             
 5/4، )للم  ألقيت يف امللتقى الدايل الذي عقد بتلمسان يقنيوموقفه من النزعة االمازيغية بلهن ب: عثمان سعدي 1

 امي  االطالع علي  على املقاع: 05/02/2017(، جريدة  أي اليقم، بل مبناسب  الذلرى املئقي  مليالد ب   2016ديسمرب 
www.raialyoum.com  :26/4/2020مت االطالع علي  بتا يخ 

، نقال نشر على املقاع: مت االطالع علي  اهلوية يف اجلزائر بني االمزغة والعروبة والعوملة إشكالية:  نرمحمفقظ   2
  22/05/2020www.aranthropos.comبتا يخ:

 .190،ص2000، دا  املعرف ،اجلزائر،ة الصراع بني العسكريني والسياسينياجلزائر يف دوام ابح لقنسي:   3

http://www.raialyoum.com/
http://www.raialyoum.com/
http://www.aranthropos.com/
http://www.aranthropos.com/
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تعريب اال نستقبل يهذا البلد إال يف العراب  اهذا نا  سخت  الققانني األساسي : نيثاق اجلزائر  
االيت تن ص على أن اإلسالم دي  الدال  االعربي  هي اللغ  القطني  م 1976امليثاق القطينم 1964

سالم االعراب  اثبتتني أساسيتني نتالزنني اغري اابلني للنقاش، فأعطى للغ  العربي  االرمسي ، فاإل
نكان  الصدا ة امت تشكيل اللجن  القطني  للتعريب حتت اصاي  جبه  التحرير القطين، اهق نكان 
ا اء براز جتمعات فكري  اثقافي  نهني  انازيغي  عديدة خا ج اداخل اجلزائر لرد فعل.االيت  فضت 
طمس هقيتها امميزهتا اللغقي  ااحلضا ي  أا التقليل ننها، انطالاا ن  ذلك اام االنازيغيقن لانتهاج 
سياس  اضت إببراز هقيتهم الققني  اخصقصيتهم األدبي  االلغقي  عرب تنظيم عدد ن  املظاهرات 

 مبعداهتامت ااألنشط  املختلف  الان ايهدف ننها خلق اعي حقيقي أبزن  ايهقي  االنازيغي  ااتس
 1للسلط  احمللي  املرلزي .

يعد   م1964العل ن  بني األسباب أيضا يرى البعض إن سج  حسني ايت امحد سن     
لسبب حملاال  طمس ايهقي  االنازيغي  بكل عنف ااسقة ن  طرف نظام امحد ب  بل ، االذي 

تنكره املطلق يهقي   جبمال عبد الناصر يف نقاحي عديدة ننها  انتأثرم 1954خالف ايم نقفمرب
البالد األصلي  خالل خطاب  ل  بتقنس اائال:" اجلزائر عربي ، عربي ، عربي  ثالث  نرات" حبيث 

 2استمر الكبت ايهقاييت ود االنازيغي  طيل  حكم ب  بل .

اخالل فرتة هقا ي بقندي  مت طرح نطلب ايهقي  نرة أخرى ن  طرف   ااد احلرل  االنازيغي      
الانت إجاب  الرئيس هقا ي بقندي  إن اجلزائر  م1976اثر ننااش  حقل نيثاق القطين  )النخب (

بلد عريب نسلم جيمع بني العرب اال يقحدهم إال العربي ؛ الالتايل  فضت السلط  أي ننااش  أا 
 حقا  حقل لل نال  صل  لاالنازيغي .

يما نع طرق النقاش حقل اازداد القوع تفاام نع جميء الرئيس الشاذيل ب  جديد االس   
القضي  الثقافي  ، احماال  أنصا  املطلب االنازيغي فتح اجلانع  املرلزي  لد اس االنازيغي  خاص  يف 
جانع  اجلزائر اتيزي ازا، الك  هذا املطلب ابل برفض مما جعل هاذي  اجلانعتني تعرف غليان،  

                                                             
نذلرة خترج الستكمال نتطلبات نيل  ،(2018-1945املسالة االمازيغية يف اجلزائر بني اهلوية والتسييس) لرمي :   لازي 1

  ايد ، جانع  ااصدي نرلاح، ، عائشاإدا ي شهادة املاسرت يف نيدان احلققق االعلقم السياسي ، ختص ص تنظيمات سياسي  
 .37، ص2019-2018ا ال ، 

 .38نفس : ص  2
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الالتايل أدى هذا القوع  1امها؛لان  فض السلط  اامعها سببا ن  أسباب أتزم األاواع اتفا
نقفمرب، إواف  إىل ننع الفرق املسرحي  اجلانعي  ن  تقدمي  13التقبر اىل17إىل ش  إوراب ن 

لانت بعنقان   م1980يناير 20، م1979ناي  19نسرحي  للكاتب ايسني نرتني اذلك يف 
، فسياسات حرب ألف سن  االيت ترنز إن اجلزائر نازالت نستعمرة ن  طرف دخالء العرب

، داي هماحلذف االتهميش جعلت الكثري ن  شبان الناطقني لالرببري  يشعران لالتهميش الثقايف يف 
 2ااالحتقا  يهقيتهم األصقيهم الثقافتهم، اان هذا الكبت االرفض هق اتل االنازيغي  ببطء.

ي؛ إذ اعتربت العل أهم نقط  جيب اإلشا ة إليها العلها ن  بني األسباب اهق الدا  الفرنس   
ننطق  القبائل ن  ألثر املناطق اليت تعروت إىل سياسات الفرنسي ، على الرغم ن  استقالل 
اجلزائر ااسرتجاع سيادهتا،حيث يكم  الدا  الفرنسي يف اللجقء إىل تطبيق خطط ن  اجل 

سنيت القضاء على القحدة اايهقي  اجلزائري  اذلك ن  خالل أتسيسهم لأللادميي  الرببري  بني 
يف جانع  لا يس، حيث التحق هبذه األلادميي  جزائريقن   (03) امللحق  امم1966-م1967

لثريان اننهم حمند أعرب بسعقد الذي صا   ئيس يها، إذ تسعى هذه األلادميي  إىل القضاء على 
جتمع األساس األال للهقي  القطني  ااملتمثل يف اللغ  العربي ، مث القضاء على القحدة القطني  للم

اجلزائري االقضاء على أهم عنصر يف حتقيق االنسجام الثقايف اجلزائري ااطع الطريق أنام سياس  
ايف هذا املقوقع يققل املؤ خ اجلزائري أ زاي فراد  3التعريب اليت انتهجتها اجلزائر بعد االستقالل.

قضي  االنازيغي  إىل فرنسا ع  األلادميي  الرببري  يف حقا  ل  نع يقني  الشراق "لقد التجأ أنصا  ال
ألهنا تتقفر على جق دميقراطي  جيعلك هتتم بقضيتك الثقافي ، اهناك جالي  جزائري  لبرية لانت 

 4 افدا للثقاف  االنازيغي ...".

                                                             
 .38ص، املرجع السابقبزي  لرمي :   1
 70-68،ص ص2013دا  هقن ،اجلزائر،دراسات يف اتريخ اجلزائر املاضي واحلاضر،حممد ايهادي حا ش:   2

نقال نشر على الرابط  ،مواجهة: االمازيغية والعنف اهلواييت يف اجلزائر آلياتعبري شلغيم:  3
 .25/03/2020مت االطالع على املقاع بتا يخ  www.acrseg.orgااللكرتاين:

 ، نقال نشر على الرابط تريد معرفته حول اللغة االمازيغية ومشكالهتا يف اجلزائر كل ماإبراهيم ايهقا ي:   4
 .22/02/2020:االطالع على املقاع يف ات يخ مت. .sas post/tamazigh www :االلكرتاين
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أيضا نؤسسات أخرى تتبىن الفكرة اتناول ن  اجل الثقاف  االنازيغي ، ففي  تايف فرنسا نشأ
  األلادميي  االنازيغي  اأسسقا مجاع  الد اسات الرببري  يف انشق مجاع  ن  الشبان عم 1973

تكقن احتاد الشعب االنازيغي الذي نشر جمل  حتت عنقان  م1978جانع  لا يس، ايف عام 
الرابط  الان ن  أهم نطالبها نعا و  التعريب ااالعرتاف اللغ  االنازيغي  لغ   مسي ، ايف سن  

اسات االبحقث االنازيغي  ببا يس اجمل  "أاال" مبعىن نقلقد نعمري نرلز الد   أسسم 1982
 1الكلم .

احبلقل فرتة الثمانينات اصلت األاواع االاتصادي  يف البالد د ج  سيئ  جدا، فقد لان   
ن  نقاطنني األغنياء %20ن  ننطق  القبائل حتت نستقى الفقر، بينما يستحقذ %23يعيش   

يبلغ عدد العاطلني ن  الشباب ألثر ن  ثالث  ن  الدخل الققني، لما %50على ألثر ن 
ناليني، فمع أن املناطق االنازيغي  مل تشهد تنمي  ااتصادي  يف حجم تنمي  املناطق األخرى، ا غم 
األاواع االجتماعي  الصعب  فيها االيت شكلت ااعدة لتحرلات ابريل انا بعده، فان عناصر 

ألثرها حساسي ؛ انذلر على سبيل املثال يف هذا  القبائل ظلت نتنفذة يف الداائر الرمسي  حىت
حممد العما ي ااائد إدا ة املخابرات حممد  األ لانالسياق شخصيات انفذة ن  أنثال  ئيس هيئ  

ندي  انستشا  ازير الدفاع حممد التقايت. فكل هذه األحداث لانت سببا يف أتزم األاواع 
شكل أحداث عنيف  مل يعرف ات يخ اجلزائر املستقل  اتفاامها االيت ترمجت على الساح  القطني  يف 

 2لربيع االنازيغي.بعد لا ن  ابل االيت سقف يطلق عليها يف نا

 منطقة القبائل أحداثاملطلب الثاين: 

إن املسال  االنازيغي  يف اجلزائر أخذت ننعطف أخر يف الثمانينات، اأصبحت ألثر تعقيدا   
تلك األحداث اليت أطلق  ياسي ااألنين للدال ، انقصد هبامما انعكس سلبا على االستقرا  الس

عليها لاسم حقادث الربيع االنازيغي "اتفسقت" لاالنازيغي  االيت ااعت يف ننطق  القبائل مشال 
 .م1980اجلزائر سن  

                                                             
 .40،صاملرجع السابق: لرمي  بزي   1
 .www.acrseg.org رجع السابق،املعبري شلغيم:   2
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إىل ننع نقلقد  م1980عمدت السلطات اجلزائري  يف العاشر ن  شهر نا س ن  سن   
يدان اللغقي الرببري، ن  إلقاء حماورة حقل القصائد الشعري  القبائلي  ، اهق لاحث يف امل1نعمري

القدمي  جبانع  تيزي ازا، اذلك حبج  إن هذه احملاورة اد حتدث نساسا لالنظام العام، إال أن 
السلطات اجلزائري  مل يك  يها إن تتنبأ لان ننعها إللقاء هذه احملاورة هق السبب املباشر الذي يعد 

لقطرة اليت أفاوت لكأس اإهنا بذلك القرا  الذي اختذت  اد تسبب يف املساس لالنظام مبثاب  ا
 2العام.

ايف اليقم التايل، الرد فعل على ذلك نظم أساتذة اطلب  املرلز اجلانعي لتيزي ازا نسرية   
ا فع  3احتجاج يف شقا ع املدين  اتقافت أنام نقر حزب جبه  التحرير القطين انبىن القالي ،

ن  القمع الثقايف"ا"  ىلف»، احملتجقن شعا ات ن  بينها" الثقاف  االنازيغي  ...ثقاف  شعبي "
حماورة نعمري ملاذا ننعت".....اخل. الانقا يطالبقن حبري  التعبري ااحلرايت الدميقراطي ، فقد شا ك 

 4 شخ ص.500فيها حاايل

حتجاجي  شعبي  تعرفها اجلزائر ننذ لانت نظاهرات تيزي ازا ااجلزائر العاصم  أال حرل  ا
االستقالل.ايف أثناء ذلك تكر ت املهرجاانت ااستمرت االوطرالات اتقسعت حرل  اإلوراب 

مما اوطر لالسلطات اجلزائري  إىل إ سال احدات ن   5لتشمل تالنيذ االبتدائي  اطالب الثانقي ،
اجرى التدخل لتفريق املعتصمني اجليش لتعزيز الشرط  ا جال الد ك، فطقات ندين  تيزي ازا، 

اأسفرت بتدخالت عنيف  اامعي  ااعتقاالت اجرح ،  )جانع  تيزي ازا، نستشفيات، نصانع(

                                                             
احلال  شا ك يف حرب،  نيسق ةعائل   أحضانبني  1917ديسمرب 28نيمقن بين يين يف  تقا يتاديب الاحث الد بقري    1

: نصطفى إىل...للمزيد ينظر 1989ير القطين تقيف سن  ااخنرط يف صفقف جبه  التحر  إفريقيانناوال يف صفقف طلب  مشال 
 .40، 33، ص ص 2012 األنل، تيزي ازا،دا   الرواية اجلزائرية)مولود فرعون ومولود معمري(، أعالممن الد يقسف: 

نيل شهادة ،  سال  نقدن  لظاهرة النزعة الببرية يف اجلزائر من احلركة الوطنية حىت التعددية احلزبية: فل ب  جياليل   2
، عما  ب  سلطان، للي  العلقم السياسي  ااإلدا ياملاجستري يف العلقم السياسي  االعالاات الدالي ، فرع التنظيم السياسي 

 . 70ص، 2002، اسم العلقم السياسي  االعالاات الدالي ، جانع  اجلزائر، ااإلعالم
 .174ص املرجع السابق،: سعيد ايننصر الدي    3
، يتاح على املقاع 16/3/2016، نقال نشر بتا يخ الربيع االمازيغي يف اجلزائر...حراك من اجل اهلويةزيرة: نقسقع  اجل  4

 .22/02/2020، ات يخ الزاي ةwww.aljazeera.netااللكرتاين:
 .174، صاملرجع السابق: سعيد ايننصر الدي    5
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تزان  األنر نع إوراب يف جانع  تيزي ازا.التتقاصل األحداث على ندا  األسبقع ااىل غاي  
 ((اطبا الشعب:ن  ابريل حيث أتخر  د الرئيس الشاذيل ب  جديد آنذاك على األحداث خم17

(( امل يبدي الرئيس أي جتااب نع نطالب إن اجلزائر عربي  نسلم  اان الدميقراطي  ال تعين الشغب
 احملتجني.

ابريل  20اانت اقة األن  لايهجقم على جانع  تيزي ازا ايتقاصل القمع يف  19ايف ليل  
إوراب عانا اشانال، على جانع  ااملستشفى ااملؤسسات االاتصادي  ليعلنقا سكان املنطق  

ليتقاصل االحتجاج اصد اإلفراج ع  املعتقلني يف السج  االذي مت إطالق سراحهم يف نفس 
 1ن  )  عزا زفمما جعل احلرل  الرببري  أتسس ااعدة لنشاطها يف لقاء يكق ان مبنطق   1السن ،

مثل  للرببري ، ، إذ شا ك في  لثري ن  القجقه امل(04) امللحق  امأات( ن  نفس السن  31إىل
اصد ت ع  امللتقى اثيق  لاسم نكان االجتماع، االيت تعد اثيق  أساسي  للحرلات الرببري ، 
اأ وي  لنضاالهتا انطالبها انطالاا ن  املشكل الثقايف املتعلق لايهقي ؛ إذ حتمل هذه القثيق  خطالا 

لد أن اجلزائر ليست نسقاا نضادا خلطاب السلط  ننذ االستقالل ان  داخل اجلزائر، حيث أت
عربي ، اان اإليديقلقجيات العربي  اإلسالني  هي نقيض األن  اجلزائري  نفسها، ااد استهدفت،لما 

حريب:>> الدال  التسلطي  اتطرح أنام اجلزائريني لل نشكل  الدميقراطي ، ااحلق يف  يققل حممد
يشك فيها بربري  اجلزائر اليت ال ذ أن أي عملي  إدناج هتمل التنقع، فإهنا تعرال احدةالتغاير. إ
  2<<.ااحد...

لانت احلرل  االنازيغي  اد نصبت هيئات م (1981-م1980) انع الدخقل املد سي املقايل
ثقافي  أنازيغي  يف لل اجلانعات انشط نثقفقن أنازيغيقن النقاشات حقل املسال  االنازيغي  يف 

  جباي  احتجاجات ذات خلفي  أنازيغي  إذ  جانع  اجلزائر، ايف عام الد اسي نفس  شهدت ندين
 3لان حمرلها األساسي هق الرتاجع ع  إاان  جانع  يف املدين  احتقيلها إىل ندين  أخرى.

                                                             
 ، حص  تليفزيقني ، اناة اجلزائري .املسريةسنة من  33الربيع االمازيغي يف اجلزائراألخبا  القطني :   1

 .56صاملرجع السابق، بد  الدي  نسعقدي:   2
  www.aljazera.net املرجع السابق،نقسقع  اجلزيرة:  3 
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الناجت  ع  م 1988ألتقبر  5ابقيت األاواع ترااح نكاهنا على هذا الشكل إىل غاي  أحداث   
لبريااراطي ، دخلت اجلزائر عهد التعددي  القوع املعيشي املرتدي االبطال  ااالاتصاد املنها  اا

أحزاب نثل جبه  الققى االشرتالي ، االتجمع ن  أجل الثقاف  االدميقراطي ، 1ااالنفتاح السياسي،
الذي  يعتربان أهم تشكيالت احلزبي  اليت حتمل شعا ات املنطق  انطالبها. اهذا بعد إنشاء احلرل  

  أزفقن االيت ستحمل على عاتقها أهم النشاطات الثقافي  مبنطق م1988الثقافي  الرببري   يف أات 
                            2االسياسي .

 1988فيفري 23اهذه التغريات االتطق ات جاءت نتيج  نا أار ب  الدستق  اجلديد الصاد  بتا يخ
املسال  مل يفصل يف  م1989الذي مسح لالتعددي  احلزبي  ااإلعالني ، الالرغم ن  أن دستق  م 

                                                                                                  3األنازيغي  غري إن هذه األخرية عرفت نضجا ال تباطها االتحانها نع املطلب الدميقراطي التعددي.
  أشقاطا نعتربة يف نسا ها اخالل هذه الفرتة ن  االنفتاح الدميقراطي اطعت اللغ  االنازيغي

التطق ي، فقد تتالت يف سبيل ذالك عدة أحداث العل ن  بني هذه األحداث البا زة يف نيدان 
 LA RELVE DUيعرف إبوراب احملفظ "  املطالب  حبققق األنازيغي  نا

CARTABLE  م1994" الذي شاهدت  ننطق  القبائل خالل الدخقل املد سي لسن-
  يف لل أحناء املنطق ، ااد أمثر هذا اإلوراب بتأسيس احملافظ  الساني  الانت استجابم 1995

اتعني عمر أا عمران على  أسها اهق احد املناولني البا زي  يف  م1995ناي  27لألنازيغ  يف 
احلرل  الرببري ، لان ذلك يف عهد الرئيس ليانني ز اال اعلى اثر اإلوراب املفتقح الذي نفذت  احلرل  

 4ي  يف املنطق .األنازيغ

لان أتسيس احملافظ  الساني  انتج ع  اتفاق بني ممثلي اجلمعيات اايهيئات االنازيغي  ابني 
املؤ خ يف  147 \95الرئيس ز اال افق الصالحيات املمنقح  ل  امبقجب نرسقم الرائسي  ام

                                                             
العدد الثان ،  ،جمل  اسيناك، "(قاأفا اللغ  االنازيغي  ن  النضال السياسي اىل االعرتاف الدستق ي)نسا "جالاي حممد:   1

 .65،ص 2003
 .57، صاملرجع السابقبد  الدي  نسعقدي:   2
 .49ص املرجع السابق،لرمي  بزي :    3
 .65، صاملرجع السابقجالاي حممد:   4
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عليا الذي ن ص على استحداث احملافظ  الساني  لألنازيغي ، اإنشاء حمافظ   1995ناي 27
 نكلف  برد االعتبا  لالنازيغي  ابرتاي  اللغ  االنازيغي  اأن ترتبط احملافظ  برائس  اجلمهق ي  نباشرة.

 لقد جنحت احملافظ  يف حتقيق نكتسبات لثرية للغ  االثقاف  االنازيغي  ن  بينها:     

 اجلزائري .إدخال االنازيغي  يف النظام التعليمي األساسي االثانقي مبختلف احملافظات -

 فتح فرع لشهادة ليسانس يف االنازيغي . -

 اجلانعيني. ةذاألساتتكقي  نئات -

 ختصي ص نشرات إخبا ي  لاالنازيغي  يف التليفزيقن اجلزائري.-

زداد االنازيغ فرص  وعف السلط  اا نشطاانع تقسع ظاهرة اإل هاب يف التسعينيات انتهز  
  وعف السلط  ادفع هبا إىل االستجاب  ملطالبهم، فقد انتهاز فرص املطلب االنازيغي إحلاحا ا

لقي هذا اإلحلاح ابقل ن  طرف الرئيس ز اال فقد أد ج يف تعديل  لدستق  الذي مت يف نقفمرب 
إىل إواف  البعد االنازيغي لاعتبا ه احد املققنات األساسي  للهقي  اجلزائري  إىل جانب  1996

بدأت تتقسع مما أدى إىل تفجري القوع ااشتعلت األزن   اإلسالم االعراب . لك  سقف املطالب
يف االي  تيزي ازا اليت لانت مبثاب   د فعل على عدم اعرتاف برمسي  االنازيغي  اختليد ذلرى 

، امبسرية م2001أفريل 20أحداث الربيع االنازيغي االدخقل يف إوراب نفتقح بدأ ن  
 1(.احتجاجي  االيت ستعرف أبحداث )الربيع األسقد

 املبحث الثاين: ظهور املطلب االمازيغي من جديد 

 حركة العروشاملطلب األول: 

انفجر القوع الثاين يف ننطق  القبائل يف بلدة بين دال  بقالي  جباي ، اذلك يف يقم األ بعاء 
؛ أي بعد يقنني ابل االحتفال بذلرى الربيع الرببري، حيث تشابكت جممقع  م2001ابريل  18

الرالبني يف سيا ة ن  نقع  نق، حبيث انتهى شجا مها بتدخل فرا  ن  الد ك القطين ن  الشبان 
اليت ألقيت القبض على جممقع  ننهم، ن  بينهم الشاب حممد ارناح املدعق ناسينيسا االبالغ ن  

                                                             
 .57، ص: املرجع السابقلرمي  بزي    1
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حيث تلقى ورلات عنيف  ن  طرف الد ك 1سن ، الذي لان نتقاجد هبذه النقاحي،20العمر 
رلات العنيف  السبب يف افات ، ااثر نقتل الطالب خرجت نظاهرات وخم  القطين فكانت الض

يعرف مبسرية املليقن اليت أدت  أا نام 2001جقان  14استمرت لفرتة طقيل  لان أبرزها نسرية 
اتيال انئات اجلرحى، لانت 126إىل اصطدام بني الشرط  ااملقاطنني املتظاهري  خملف  سققط 

الل االجتماعي  االسياسي  على الرغم ن  لقن املطالب املقدن  هذه األحداث فرص  لطرح نش
 2للسلطات املرلزي  نتعلق  مبقوقع ايهقي  القطني  االلغ  االنازيغي  حتديدا.

لقد اهتمت السلط  لالتهاان يف نقتل ناسينيسا اعدم اختاذ التدابري املطلقب  الحتقاء األزن   
صف ازير الداخلي  آنذاك يزيد الزهراين  الشاب املقتقل  بتقدمي اجلاين إىل العدال ، خاص  بعد ا 

ب جلانح، فقد عرفت ننطق  القبائل ننذ ذلك القات نظاهرات اأعمال العنف نتقاصل  اادها 
   3االنازيغي . نشطا

لما حظيت هذه األحداث الداني  لاهتمام التشكيالت احلزبي  الرببري  اعلى  أسها حزب 
حسني ايت امحد، احزب التجمع ن  أجل الثقاف  االدميقراطي  بقيادة  الققى االشرتالي  بزعان 

سعيد سعيدي، اللذان اافا دان تردد إىل جانب املتظاهري  للخراج يف نسريات سلمي  داعني إىل 
حما ب  األفكا  ساعني إىل إبعاد الشبان املتظاهر ع  اسائل العنف، انتهمني السلط  مبحاال  

 4لقبائل دان غريها ن  املناطق، سعيا السرتجاع نفقذمها السياسي.خلق التقترات مبنطق  ا

فربغم ن  احتقاء املنطق  لفرتة طقيل  ن  طرف حزب جبه  الققى االشرتالي ، مث التجمع ن   
حركة اجل الثقاف  االدميقراطي  إال أن املفرازات القليل  اليت أجنزت ع  األحداث ااملتمثل  يف 

بقيادة بلعيد عربيك ، اليت الصت متانا ن  هانش نناا ة م 2001ناي االيت أتسست يف العروش
، هذه احلرل  ال تنتمي ألي 5خي ص نطالب املنطق  األحزاب، بل سحبت ن  حتت أادانها لل نا
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تنظيم سياسي أا حزيب ااستطاعت أن تكقن تنظيم الققي يف ننطق  القبائل اتضم جممقع  ن  
الث جباي ، تيزي ازا، البقيرة لتنضم إليها لااي التنسيقات يف لل األعراف العائالت يف املناطق الث

ن  نناطق مشال سطيف ابرج بقعريريج امبرداس ابعض املناصري  ن  ننطق  غرداي  اممثلني ع  
فعاليات الرببري  املختلف ، إذ تقلت ايادة حرل  االحتجاج ابلق ة الئح  نطالب عرفت أب وي  

يف ندين  القصر بقالي  جباي  اهي عريض  ن   م2001جقان القصر اليت أعلنت عنها يف 
، أمهها إخالء الد ك القطين ملنطق  القبائل انعااب  الد ك املتسببني يف (05) امللحق  ام نطلبا15

األحداث، اتلبي  املطلب األنازيغي بكل أبعاده ايهقايتي  ااحلضا ي  االلغقي  االثقافي  دان استئناف 
 1أخرى اجتماعي  لتعقيض أهل الضحااي. ادان شراط، انطالب

للف الرئيس عبد العزيز بقتفيلق   ئيس احلكقن  علي ب  فليس بفتح م  2002ايف نطلع سن  
حقا  نع تنسيقي  العراش اليت طرحت الئح  على السلط  اليت مستها أ وي  القصر نسب  إىل ندين  

لسلط  ظهر أال انشقاق يف تنسيقي  القصر لالقبائل الصغرى، امبجرد اإلعالن ع  احلقا  نع ا
 العراش اأصبحقا طرفني:

 الطرف األال: اهم الذي  ااداا احلقا  نع السلط  اتزعمهم شاب يدعى سليم عليلقش.

الطرف الثاين: اهم الذي  استمراا يف نعا وتهم للسلط  اتزعمهم بلعيد ابريكا، ااد استطاع هذا 
  االحتجاج يف املنطق  اهدد السلط  لالتصعيد إن الطرف أن يتجااز خصقن  اان يبقي على حرل

الربملاني ، اانت التنسيقي  م 2002هي اعتمدت اتفااها نع عليلقش، اخالل انتخالات جانفي 
 2مبقاطع  هذه االنتخالات اننعت التصقيت يف الكثري ن  البلدايت لالقاليتني جباي  اتيزي ازا.

أصيل –حكقنت  اجلديد امحد ااحيي مبلف العراش نع أتزم القوع للف الرئيس بقتفليق   ئيس 
أن جيد حل لالزن  اليت هتدد نصدااي  االنتخالات الرائسي ، فقد أعطى  ئيس  -ننطق  القبائل

ا اصد  أنرا اجلمهق ي  لرئيس حكقنت  ا ا  اقي  يف املفااوات نع العراش يف جناحها، عندن
 لغ  اطني  يف الدستق .إبد اج اللغ  االنازيغي  م 2003 ائسيا يف نا س 
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استطاع  ااحيي أن يدخل اجلناح املتشدد يف العراش بزعان  لالعيد ابريكا إىل اصر احلكقن   
للتفااض حقل تطبيق الئح  املطالب اليت تضمنتها أ وي  القصر املعراف ، بعد جقالت طقيل  ن  

 أعطى    مسي ، بعد نااحلقا  ااملشاا ات تقاف التفااض عند نطلب جعل اللغ  االنازيغي  لغ
 ئيس احلكقن  نقافقت  املبدئي  حلل اجملالس املنتخب  يف املنطق  الن تنظيم العراش يعتربها غري 

 1شرعي .

  االعرتاف ابللغة االمازيغية املطلب الثاين:

بعد األحداث الداني  اليت عشتها اجلزائر بعد االستقالل ن  اجل استكمال ايهقي  القطني  أا  
ملطالب االنازيغي  ااالعرتاف هبا، ايف ظل هذه األحداث املتتالي  اليت عرفتها اجلزائر ننذ بسبب ا

اجاء  م1976يف عهد امحد ب  بل ، االثاين م 1963إصدا  عدة دساتري، أايها سن االستقالل، ا 
ايف عهد الرئيس عبد العزيز  م1996لتعددي ، مث جاء بعده تعديل ليفتح عهد ام 1989دستق  

 .م2002ليق  عرفت عدة تعديالت نذلر ننها تعديل يف سن  بقتف

ن  خالل خمتلف هذه الدساتري اليت عرفتها اجلزائر، خضعت نسال  ايهقي  القطني  دانا لنظرة  
السلط  احلالم  يف البالد افقا الختيا اهتا السياسي  ااإليديقلقجي ، جتسد ذلك ن  خالل إد اج 

م 1963رى ن  نكقانهتا، الالعقدة ألال دستق  الصاد  سن  عناصر نعين  ااستبعاد عناصر أخ
احدهتا ن  ابل التكريس  اإعالنعلى بناء دال  ذات سيادة جديدة م 1963فقد اعتمد دستق  

على هقيت   التأليدللشعب اجلزائري، دان  ااألفريقي الدستق ي يهقي  نشرتل  تققم على العراب  
يتجزأ ن  املغرب العريب  : "جلزائر جزء الأنتق  ااد صرح ن  هذا الدس5ا2االنازيغي  املاداتن 

اإفريقيا"اان اللغ  العربي  هي اللغ  الرمسي ، ايكقن بذلك اد أاصى العنصر االنازيغي ن  املكقانت 
 2ايهقي  القطني .

الذي حصر عناصر ايهقي  القطني  فقط يف اإلسالم  م1976ايف نفس سياس  سا  دستق   
الذي اار لالتعددي  السياسي  إىل اجلذا  االنازيغي  )العهد م 1989باج  الدستق  لعراب . ايف دياا
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النقنيدي( للشعب اجلزائري ن  خالل الفقرة الثاني  ننها، اليت نصت على"...لقد عرفت اجلزائر 
، ننذ العهد النقنيدي، أبنائهايف اعز اللحظات احلامس  اليت عاشها البحر املتقسط، ليف جتد يف 

تح اإلسالني، حىت احلراب التحر ي  ن  االستعما ،  ااد للحري ، االقحدة االراي،ابناة دال االف
دميقراطي  نزدهرة، طقال فرتة اجملد االسالم..."، إال ان  مل يتبىن ايهقي  االنازيغي  وم  نققنات 

 1الشخصي  اجلزائري .

ظ  الساني  لالنازيغي  ايف ظل هذا الدستق  أادم  ئيس اجلمهق ي  على استحداث احملاف 
املتضم  إنشاء حمافظ  عليا  م1995/ناي27، املؤ خ يف 147-95مبقجب املرسقم الرائسي  ام

 نكلف  برد االعتبا  لالنازيغي  ابرتاي  اللغ  االنازيغي 

ان مبقجب فكان االعرتاف الصريح لايهقي  االنازيغي  لعنصر ن  عناصر ايهقي  القطني  ل  
ليت اعرتفت هبا وم  نكقانت ايهقي  القطني  1ن  خالل الديباج  ا م1996ن تعديل الدستق  لس

 2ااملكقانت األساسي  يهقي  اهي اإلسالم االعراب  ااالنازيغي .

إن االعرتاف لاالنازيغي  للغ  اثقاف  الهقي  ال  01افقا للمادة م 1996لقد جاء يف دستق    
ن  نفس الدستق  تعطي احلق  174املادة  أنلما   يتنااض نع املبادئ العان  للمجتمع اجلزائري،

لرئيس اجلمهق ي  بتعديل الدستق ، فمشراع املراجع  الدستق ي  اخلاص بدستق  اللغ  االنازيغي  ال 
 3املتمثل  يف:178متس األعمدة الست  للمادة 

 اخلاصي  جبمهق ي  الدال . -1

 النظام الدميقراطي القائم يف التعددي  احلزبي .-2

 إلسالم دي  الدال .ا-3

 العربي  للغ  اطني   مسي . -4
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 احلرايت السياسي  احققق اإلنسان. -5

 سالن  ااحدة الرتاب القطين. -6

ا ادعمها ن  اجلانب املادي ااملعنقي غي  ان  ن  ااجب الدال  النهقض هبايرى دعاة االنازي 
 1عها إىل املستقى القطين الرمسي،الشيء الذي يسمح يهذه ايهقي  لالتقدم التد جيي يف بنائها ا ف

حبيث استند ممثلق احلرلات االنازيغي  يف نطالبهم على املنظقن  املقاثيق الدالي  املتصل  حبققق 
(ن  املادة 01اإلنسان خاص  فيما يتعلق لاحلققق الثقافي  احققق األاليات حيث تن ص الفقرة)

أاليات اقني  أا أثني  ااىل أاليات ديني  األاىل ن  اإلعالن بشان حققق األشخاص املنتمني إىل 
الغقي  ان  "على الدال  إن تققم لل يف إاليمها حبماي  اجقد األاليات اهقيتها الققني  اهقيتها 

 2الثقافي  االديني  االلغقي  ابتهيئ  الظراف الكفيل  بتعزيز هذه ايهقي .

بضرا ة االحرتام ااالعرتاف بكل  اانطالاا ن  القرا ات ااملعاهدات الدالي  اليت تنادي للها 
الثقافات اترفض ألي إعالء هقي  أا ثقاف  اجملتمع على حساب ثقاف  أا هقي  جمتمع أخر، فان 

 إىلاملطلب االنازيغي يف اجلزائر خبصقص إد اجها يف الدستق  لأحد نققنات ايهقي  اجلزائري  
                                    3جانب العراب  ااإلسالم يعد نطلبا شرعيا.

عل  يف خطاب ل  م أ1999انع اصقل الرئيس عبد العزيز بقتفليق  إىل احلكم يف سن   
سبتمرب ن  نفس السن  أن االنازيغي  ل  تكقن يقنا لغ   02مبناسب  زاي ت  إىل االي  تيزي ازا يف 

، غري ان  يف خطقة  مسي  احىت إن طالبقا جبعلها لغ  اطني  فل  يكقن هذا إال لاستفتاء شعيب
استبااي  النتصاص غضب الشا ع اابل حلقل ذلرى الربيع األسقد أعل  يف خطاب ل  نقج  

ان  سيعدل الدستق  لتصبح االنازيغي  لغ  اثني  دان اللجقء إىل  م2002نا س 12ألن  يف 
ق  للغ  استفتاء الشعيب حيث اال: لقد ار ان بكل حري  ابكل اناع  إد اج االنازيغي  يف الدست

اطني  اال هدف لنا يف ذلك سقى خدن  البالد ااملصلح  القطني "، اعلل الرئيس ااتها استبعاده 
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فكرة االستفتاء الشعيب بققل  ان :" ال يزال يتقجس خقفا ن  أن يكقن الرد غري اجيايب"، ذلك ان  
عت الرئيس ن  املتقاع أن يعا ض الشعب ترسيم االنازيغي ، اهناك ثالث  عقانل أساسي  دف

 الرتاجع ع  االستفتاء: إىلبقتفليق  

دعاة ترسيم االنازيغي  للغ  اطني  يف نفس نقام اللغ  العربي  ال يشكلقن األغلبي  يف أاساط  أوال:
 الشعب.

اخلالف حقل هذه القضي  ليس فقط بني االنازيغ االسلط  بل بني االنازيغ أنفسهم   اثنيا:
يصر القبائل على لتاب  االنازيغي  لاحلراف الالتيني ، يرى الطقا ق ألسباب لغقي  اسياسي ، فبينما 

تكتب لاحلراف األم "التيفيناغ" بينما القسم الكبري ن  االنازيغ البااقن نثل املزاب  أنأهنا جيب 
االشااي  اأنازيغ ااد  يع االشلقح يبدان حذ ا لبريا ن  املقااف القبائلي  خاص  تلك املتعلق  لاللغ  

بي ، إذ ان  على عكس نا جيري يف ننطق  القبائل ال تعرف هذه املناطق صراعا بني العرب العر 
 1.االنازيغ

إن نشراع اانقن التعديل الذي يعرض الستفتاء  م1989ن  دستق   175تن ص املادة  اثلثا:
شعيب ايصقت وده يسقط هنائيا اال ميك  عرو  على الشعب نرة أخرى خالل نفس القالي  

 2 .التشريعي

نرة  األال املادة الثالث  نكر ، اعرتاف ات خيي يف م2002فقد نصت تعديالت دستق    الالتايل 
 3يف اجلزائر لاالنازيغي  للغ   مسي .
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ميكننا الققل إن ااث ء نسال  االنتماء االنازيغي يف اجلزائر بعد االستقالل، لان بدافع التهميش 
ذي  تقلقا احلكم بعد االستقالل على بناء دال  اائم  على خاص  بعد سعي اادة الثق ة ال ااإلاصاء
  إظها  أانطالب  أياللغ  االدي ،اذلك لانتهاجهم سياس  التعريب، اامع  أحادي 

 لالقصي  االنازيغي . األنريتعلق  للخصقصيات اللغقي  احمللي ، خاص  نا

  شبان الناطقني لاللغ  الرببري  الرببري  يف لا يس فرص  اجدها الكثري ن األلادميي  أتسيسلان     
 أهدافهماملنحد ي  ن  ننطق  القبائل، حيث لانت اجلق املالئم لدعم نطالبهم اساح  لتحقيق 

فرص  لفرنسا ن   األلادميي لانت   أخرىاالدفاع ع  الثقاف  االنازيغي  هذا ن  جه ، ان  جه  
سكان ننطق   إىلمل الغربي  بلجقئ  اجل استغالل اخلصقصي  اللغقي  ملنطق  القبائل لغرس املعا

 القبائل لتحقيق خططها.

الربيع االنازيغي غريت نسا  املسال  االنازيغي  االتسبتها بعدا شعبيا ع  طريق  أحداث إن
اخلانس  أحداث إىلاصقال م 1980ننطق  القبائل بداء ن  احداثاالحتجاجات اليت عرفتها 

جتماعي  السائد الغري العادي .االيت نتجت عنها اال األاواعاليت لانت اليدة  م1988التقبر
فيقري 23دستق   إارا املكقن  للهقي  القطني  اجلزائري ، اذلك ن  خالل  األسسالنظر يف  إعادة

 .ااإلسالمجانب العراب   إىلالثقابت الثالث  لدال   لإحدىالبعد االنازيغي   إبد اج م1989

قتل الشاب االيت اجنرت عنها عدة احتجاجات الناجت  ع  نم 2001ابريل  أحداث أنلما   
جديدة ذات طابع  أزن خلق  إىل تؤدي أنانسريات شعبي  القافدة ن  ننطق  القبائل االيت لادت 

يف  إايهاحرل  العراش اتناالت نطالب املتظاهري  نقدن   األحداثهذه  تأثر جهقي، حبيث 
ان امهها يدا  حقل املطلب االنازيغي، القصر ل أب وي  ائس  اجلمهق ي ، مسيت  إىل أ وي شكل 

 نتائج اجيابي  بسبب االنقسانات اليت عرفتها العراش. أيلك  مل تسفر 

ع  نسال  االعرتاف لاللغ  االنازيغي  فقد عرفت نكسب عرب خمتلف الدساتري اتعديالت  أنا 
  ئيس اجلمهق ي  عبد  إبارا اجلزائر يف ظل املطالب  لاالعرتاف لاالنازيغي ، اانتهت  تعرفهااليت 

، القاوي بدسرتة اللغ  االنازيغي  للغ  اطني  لتكقن عنصرا 2002نا س12العزيز بقتفليق  يقم 
.اإلسالنينكقان للهقي  القطني  اجلانب العربي  االدي   أساسيا
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النحق  ن  خالل ناسبق عرو  احتليل  تقصلنا إىل مجل  ن  النتائج ايهان  اليت ميك  عروها على
 التايل:

إن األزن  الرببري  يها جذا  عميق ، أي ن  دخقل االستعما  الفرنسي  هن  خالل نا دا سنا
بل هي أبعد ن  ذلك   20إىل أ ض اجلزائر؛ الالتايل هي ليست اليدة فرتة األ بعينيات ن  القرن 

فكا  اليت جاء هبا اان االستعما  الفرنسي هق املتسبب األلرب يف النزع  الرببري  ن  خالل األ
اذلك ع  طريق إاث ة النعرات اتكقي  النزعات داخل حزب الشعب اجلزائري ن  خالل استغالل  
االختالفات اللغقي  ااجلهقي  داخل حزب الشعب اجلزائري الالتايل هق املستفيد األلرب ن  األزن  

 الرببري .

شباب يف تلك الفرتة أبفكا هم إن هذا النزاع يرجع إىل الفكر اإليديقلقجي الذي يتبناه ال
املستقحاة ن  الثقاف  الغربي  ابني الزعماء األلثر صران  امتسكا مببادئهم اليس نزاع بني الرببر 

 االعرب لما يعتقد البعض.

ننافسي  احلاج لالزن  الرببري  لطرد  ينصاحلاستغالل اادة حزب الشعب اجلزائري اعلى  أسهم 
اسي  للحزب  غم إن هؤالء املنافسني مل تك  يهم عالا  بدعاة النزع  لانقا يشكلقن  ليزة أس  الذي 

 الرببري  أنثال األنني دلاغني. 

احلاج لان" اجلزائر عربي   ينصاحلعرفت األزن  تطق ا عندنا اندي التيا  الققني املتمثل يف 
 "هق إاصاء للرببر."االتيا  الرببري بزعان  حسني ايت امحد الذي  يعتربان إن شعا  "اجلزائر عربي  

إن نقاجه  األزن  ن  طرف اادة حزب ح إ ح د مل مل ميكنهم ن  القضاء عليها هنائيا يف تلك 
الفرتة ن  التشافها، ألن  مت احلسم فيها فقط ن  أجل احدة احلزب يف ذلك القات، ألن دعاة 

لادميي  الرببري  يف أل أتسيسهمالرببري  حاالقا إحياء أفكا هم  بعد االستقالل ايظهر ذلك  عند 
 اليت لانت تدعمها فرنسا ن  جه  ادعاة الرببري  ن  جه  أخرى. 196لا يس 
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 غم أن هذه األزن  اد انفجرت يف فرنسا إال أن انعكاساهتا يف اجلزائر لانت الرب بكثري ن  
تقاصال على اأتثريها بفرنسا حيث عرفت الالزن  يف اجلزائر اقة اأثرا لالغا اأثرها بقي ن اانعكاساهت

 حرب التحرير احىت بعد االستقالل. الذي شهد وعفا خالل-ح إ ح د–نستقى حزب الشعب 

بعد االستقالل هق انتج ع  السياس  التسلطي  اايهقايتي  يف اجلزائر، إذ  سال  الرببري إن ااث ء امل
ت  جبانع  تيزي األاىل عند نا ننع الكاتب االراائي نقلقد نعمري ن  إلقاء حماور  اانطلقت شرا هت

يسمى  ازا حقل " اللغ  االثقاف   االرتاث االنازيغي" فكانت بني األسباب الرئيسي  لتفجري نا
بربيع االنازيغي، اعرفت املنطق  القبائل األحداث ااحتجاجات اليت ألسبت املسال  االنازيغي  

 بعدا شعبيا إذ انطلقت ن  تيزي ازا لتعم لااي ندن اجلزائر.

ننطق  القبائل هي نتيج  للكبت ااإلاصاء االنازيغي  ااملتتالي  اليت شاهدهتإن األحداث 
الالتايل هذه األحداث نهدت  الطريق أنام املثقفني االنازيغ لكسب الدعم خاص  يف اجلانعات، 
مما سهل عليها التبلق  يف حرلات نطلبي   ننها حرل  العراش اليت تناالت نطالب االنازيغي  

 ل الئح  نطلبي  مستها أب وي  القصر.اادنتها على شك

بسبب اجلهقد املبذال  يف شان دسرتة االنازيغ  عمدت السلط  اجلزائري  إىل دسرتة اترسيم  
االنازيغي  للغ  اطني  إىل جانب العربي ، ابذلك أعادت للهقي  االنازيغي  بعدها القطين يف 

 الدستق  اجلزائري. 
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 Ali yahai Abd ennour : La crise berbère de 1949نتاح على املقاع 
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 02امللحق  ام:

 صق ة لعما  الد محقدة اعلي لعميش بفرنسا

 

 

 .60فاطم  لعجيمي: املرجع السابق، ص
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 03امللحق  ام:

 1967األكادميية الببرية                                        

األعيان ذاب اجتاهات خمتلف   ن  طرف جممقع  ن م 1767ئت األلادميي  الرببري  سن  أنش
اهم:  محاين، وابط سابق يف جيش الفرنسي، مث التحق جببه  التحرير القطين إلان احلرب 

، ثري أخذ على عاتق  متقيل املشراع، اسليمان عازم نغين ابائلي ادمي حنوزالتحريري ، االسيد 
، اجيتمع زيقن الفرنسي بق حلص )) القبائل بلدي اجلميل((لاإلذاع  االتليفننشط سا محيسيا

األ بع  يف نيزة ااحدة للهم حيملقن اجلنسي  الفرنسي . مث التحق هبم جزائري ))أصيل(( هق 
شخصي  لا زة تتميز بنشاط حثيث،  غم الصعاب اليت اعرتوت طريق ، لان  بسعود))الرائد(( 

 1958د أي  اث  سن عضق يف القالي  الثالث  اليت لان على  أسها ))عمرياش(( مث جلأ إىل احلدا 
ود ))استبداد(( بقندي  ابقصقف انشر فيها لتالا حتت عنقان )) سعداء هم الشهداء الذي  مل 

، مث أنسحب م1963يراا شيئا(( الان ن  أاائل جبه  الققى االشرتالي  للسيد آيت أمحد سن  
))جبه  الققى ن  هذه احلرل  آخذا عليها نرلسيتها املغالي  انشر يف ذلك لتالا حتت عنقان 

: التشاف حراف دفعا جديدا إايها: أنل اخيان (( اأعاد تنظيم األلادميي  نعطيا االشرتالي 
التيفناغ  القدمي ، نشر نناشري تنظيم حماورات حقل ))احلضا ة(( الرببري  د اس نسائي  الاملراسل  

هقيتها، إال أن  السرتجاعفأصبحت األلادميي  نكاان تلتقي في  عدة أجيال بربري  نتعطش  
القدناء لأللادميي  نيقال لبرية  املسئقلنيالشباب ننهم، سرعان نا احتجقا على القوع ا أاا يف 

 إىلبسعقد لالقالء  فأمتهمجممقع  د اسي  ننافس  ))فانسان(( م 1973سن   فأنشئقاللفرانكفقني  
تضمحل، حىت اصقل  ابدأت االنكسا األلادميي  ن  طاااهتا احلي  بفعل هذا  فأفرغتالصني 

ع اشرتالات فد علىالتجا  القبائل  إ غامفاارتح نناهج صا ن :  م1975السعيد لصاييب سن 
اشتهرت املؤسس   بفرنسا أايم حرب التحرير(( فسرعان نا االحتادي ))لما لانت تفعل 

ال تعقدت األنق : اأهتم نقلقد لعقان )نسؤ  م1975))احملرتن (( لاختالس األنقال ايف هناي  
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ود اليقني   االعتداءبتزايدها لاألنق  الضرا ي ، عملي    ننظم  جنقد املعا و  اجلزائري ( األلادميي
لان السيد م  1987نا س24))اجملاهد(( فنصب أحد املشرتلني املتطقعني لمينا لبسعقد ايف 

ق(( ليسلم ل  أاااسي يف انتظا  الرائد يف إحدى الاالت  السري  الثالث  الكائن  بشا ع ))دا اانن
امبجرد اصقل بسعقد،  فق  صاييب حىت تصاعد الشجا  بينهم  -لان اد اعده ب   -نبلغا لبريا

تيش سريع املتنازعني حيملقن أسلح  بدان الشرط  القضائي  اأد لا بعد تف ن  فتدخل شرطيان
غم  خص ، فأعتقل اجلميع، أحتج بسعقد أن يعانل لقطاع الطرق، اشرع يف إوراب ع  األلل   

أن أاااسي عضق هام يف األن   نع نعاانت  ن  داء السل، ازاد غضب  سبب آخر: فقد علم
العسكري اجلزائري ببا يس، ان  خيط ألخر أتلد ن  تسرب عنصر آخر بينهم أار أن  صاييب، أمل 
يك  هق الذي شجع  على محل السالح دان أي سبب؟ اأفضى بسعقد أبسرا ه لصديق ل  ننذ 

لان   االشرتالي ن  نع جبه  الققى )جاك بينات(( ننذ التحاا  لاملقاا ل إن  يعرف )زن  طقيل، فقا
الان السعيد  حال  !! هذا األخري يزعم أن  خبري شغقف يف التا يخ الرببري ااد د س  يف اجلانع 

))دابراي(( فيما بعد( هق الذي عرف بسعقد جباك )نليا دير جزائري الان أخقه نتق طا يف اضي  
الان اد عرض علي  األسلح ، اعلى إثر زاي ت  السج  ))فران(( اارتح ))بينات(( لبسعقد  بينات

سبتمرب  26اعدا، لالفعل ففي أن يكلم )) آالن بريفيت(( يف األنر، الان جقاب القزير ا 
خرج لل ن  بسعقد اصاييب ن  السج  بطريق  غريب ، إذ مل يتحصال على حري  نؤات  م 1978

 مل ميثال أنام احملكم .م 1979ع حمالم ، يف حمالم  نقفمرب ارا  ننن  احملكم ، أا 

بسنتني سجنا امثاني  عشر شهرا لصاييب، م 1980جيل حكم على بسعقد يف فربايرابعد التأ
غيب جديد يف شهر إال أن  مل يلق عليهما القبض اطعنا يف احلكم ن  جديد، احمالم  جديدة ات

 !يت لانت ندين  تيزي ازا نسرحا يها، حتصل صاييب ايللغراب ، اأثناء األحداث الم1980أفريل 
  1على اانقن ))الجئ سياسي(( بينما مل يستطيع بسعقد ن  حتقيق ذلك حيث ابل طلب  لالرفض.

                                                             
 .230.231، ص. ص املرجع السابقأمحد ب  نعمان:   1
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 04نلحق  ام :

 لتقى أيكوران ـــــــــــــــــــــــــــــــم                                         

 (م1980أوت  31إىل 1)من                                    

 :ملخص التقرير

اليت لان يها أثر "عميق" يف لل أ جاء القط  أاث ت  م1980حرل  تيزي ازا يف  بيع إن 
 تعقد أسباها إىل نايلي: نشكل  غاي  األمهي  

 البحث ع  ايهقي  جزائري  حقيق . -

 عربي  اجلزائري (.العمل على تراي  لغيت القط  ) األنازيغي  ا ال -

 الثقاف . -

 حق التعبري ع  الرأي. -

هدف هذا امللتقى  يتمثل يف طرح نشكل  الثقاف  يف اجلزائر نرة أخرى ابصق ة أاوح لدحض 
اإلدعاءات الكاذب  اليت نشرهتا نؤخرا الصحاف  القطني  االيت لادت أن تؤدي إىل نا ال حتمد 

 عقباه.

القط  يف حني يعترب نشكل الشعب ىل جه  نعين  ن  حتريف املشكل انسب  إإن حماال  
سره، اإن لانت جه  نا تعاين ن  هذا املشكل ألثر ن  اجلهات األخرى اد لشف ع  أب

 األعالم ن  طرف الال نسؤالي  االطائفي  االتعسفي . احتكا العقااب اخلطرية النامج  ع  

فراض على النقاش الدميقراطي إن نلتقى "يكق ان" يهدف إىل خلق احلقا  ا فع اخلطر امل
للمسأل  الثقافي ، اأننل أن ننااش  امللف الثقايف اليت اعد هبا  ئيس اجلمهق ي  ستكقن ننااش  

 شعبي  اأن السلطات املعني  ستأخذ بعني االعتبا   أي املقاطنني يف ذلك.
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 نشكل  الثقاف  يف اجلزائر ترتبط بثالث  حماا   ئيسي :

 قي  للشعب اجلزائري ااالعرتاف الرمسي بلغت  االنازيغي  االعربي  اجلزائري . نشكل  ايهقي  احلقي -

 نشكل  حري  التعبري. -

 نشكل  الثقاف  يف تنمي  اجملتمع. -

 مشكلة اهلوية الثقافية للشعب اجلزائري: -1

ن  املؤلد أن التعريف الرمسي يهقي  الشهب اجلزائري ال يتضم  األنازيغي  االسبب يف إبعاد 
األنازيغي  ع  هذا التعريف يعقد إىل احلرل  القطني  اجلزائري  اليت متيزت بسيطرة اإليديقلقجي  العربي  

 لألن .  أنازيغياإلسالني  على حساب أي بعد 

للتعريف لالشخصي  لتصبح املنطلق لكل حماال   االستقاللهذه السيطرة إىل نا بعد  انتدت
يعترب إحدى احلقائق الثقافي  للقط  االعراب  االذي ARABITEاجلزائري ، ااخللط بني

ARABISEMالعربي  لكل، بدأ يسيطر شيئا فشيئا على احلياة السياسي    اإليديقلقجي
القطني  ليصبح املنطلق القحيد ألي حتليل للشخصي  القطني . ااجلدير لالذلر أن اإلحصاء العام 

رتليب  األنازيغي  لشعبنا يف حني مل لال–الق بصق ة حمددة جدا  –اد اهتم  1966للسكان لعام
 .م1977يذلرها بتاات إحصاء 

 ااد لان يهذه النظرة عقااب نذلر ننها على اخلصقص:

االعرتاف بلغيت الشعب اجلزائري: األنازيغي  االعربي  اجلزائري  حبج  أن هاتني اللغتني  مأ/ عد
 غري ااد تني على خلق "ثقاف  لبرية".

هي عبا ة ع  خرافات، ألن  أن نفاهيم "اللغ  الكبرية" االلغ  الصغرية" إن  ملعرتف ب  علميا إال
يف احلياة اليقني  للشعب.ايهذا فان   استعمايهاندى  لغ  نا، هق استمرا املعيا  القحيد الذي حيدد 
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ن  الصعب أن نققل أن األنازيغي  االعربي  اجلزائري  اد جتاازمها الزن  ألن  إبنكان أي لغ  أن 
 اقي . لل هذا يتقاف على القسائل املتقفرة للنهقض هبا.تصبح 

هنا يتدخل عانل أخر يف تقدم أا أتخر لغ  نا اهق اإل ادة السياسي  للدال  للنهقض لاللغ  أا 
لقمعها، ااألنثل  على ذلك لثرية، فهناك دال عديدة يف الشمال ااجلنقب االشرق االغرب 

 اجتماعياأن حتقق بلغاهتا تقدنا  استطاعت ن  لغات أوفت ن  لغاتنا انع ذلك انطلقت
 نلحقظا.

ان  جه  أخرى، إذا أ دان فعال ومان تعليم سليم ألطفالنا فإن الطفل جيب أن يبذأ د است  
األساسي  املد س   فأنبلغت  )األم( حىت ال يتعرض إىل أي نشالل تعرال منقه. ايف هذا الصدد 

ها إىل لغات الشعب؟ ااجلقاب نع األسف فهل خصصت جزءا ن  برانجم هذه السن . تنطلق
 يتعلق بتمازيغت. نا اخاص لالنفي 

 االسؤال الذي يبقى دائما نطراحا هق: هل تبقى لغات الشعب دائما نهمش ؟

 .اإلسالني  -العربي  اإليديقلقجي ب/ حتريف ات يخ اجلزائر نظرا لسيطرة 

تشقي  القاائع االشخصيات اليت متثل ايقجد هناك ن ص اصد الكتاب  الرمسي  للتا يخ إلخفاء أا 
 احلقيق  التا خيي .

" ا"ننقص " تعتمد على السيطرة العربي  يف الدال  حياديفالنظرة التا خيي  نظرة "أجنبي " ا"
ميك  أن حتمل  للقط  هذه اإليديقلقجي  اليت هي نقيض  العربي ، االسؤال املطراح هق نعرف  نا

 لألن  اجلزائري  نفسها.

هق إنكانيتنا يف املستقبل، الل  فاختالفناجيب النظر إلينا لمنتقج للتا يخ الغريب،  الما ال
بكل اوقح ابكل شرف، اال جيب أن نتناال   االختالفحتليل للهقي  جيب أن نتناال نفهقم 

 لسم  ن  مسات الرتاث القبلي.
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تتق  الفرنسي  أا ج/ إبعاد أغلبي  الشعب اجلزائري ن  الثقاف  اليت تعترب حكرا على النخب  
 العربي  الفصحى.

 مشكلة حرايت التعبري الثقافية: -2

أن غياب حري  التعبري الثقافي  أدى إىل خنق ثقاف  الشعب اجلزائري اجعلها جمرد فلكلق  
 الالتايل تكريس فراغ ثقايف.

اهناك جهقد فاشل  نتقاصل  لتعريف ااارتاح ثقاف  اطني  عربي  إسالني  على أساس العصر 
 الذهيب لإلسالم.

أن املشالل اليت يتخبط فيها املسرح اجلزائري الناشئ اخنق اإلنتاج السينمائي ااستحال  نشر 
أي شي لاألنازيغي  أا العربي  اجلزائري  االعراايل اليت تعرتض األغني  ... لتمازيغت، هذه للها 

   تعترب نؤشرات لسياس  هتدف إىل لسر لل املباد ات الثقافي  للشعب.  

 الثقافة يف سياسة التنمية:/ 3

اإلسالني ااملتجاهل  األنازيغي،  -إن السياس  الثقافي  يف اجلزائر املرتكزة على التعريف العريب
 ترتجم يف امليدان لالتعريب. اأال نا ميك  أن نققل  هق أن هذه السياس :

حى ليست اللغ  )األم( تؤدي إىل الفصل بني املثقف اجلزائري اشعب ، ألن العربي  الفص -     
... للقسط العائلي احمليط الطفقل  انتدادلكل جزائري. ايهذا فإن املد س ، عقض أن تكقن 

 االصراع. لالنقطاع اإطا  اجلزائري ، أصبحت 

تبقى التبعي  التكنقلقجي  للبالد لالنسب  للشرلات نتعددة اجلنسيات. اهبذا فإن العمال  -     
كنقلقجيا نستق دة ال يستطيعقن التحكم فيها، احميطهم الثقايف خال يصبحقن خاوعني ثقافيا لت

 ننذ البداي  ن  أي نشاط اطين ننظم.
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 ". ت الشعبي  لاخلطب الكاذب  تعتمد على " التحديث املعادي للتقاليدتنااض اللغا -    

اايمنا  ال تتفق نع نصاحلنا املتعلق  لالدميقراطي  ااالشرتالي  إيديقلقجي تعتمد على  -   
 اخلاص .

ايتفاام املشكل نع غياب حرايت التعبري، اتتشكل مجاعات واغط  نأجق ة ن  اخلا ج،  -  
اإلسالني، نع التجاهل التام لألن  اجلزائري ، اإنالء على البالد سياسي   -حقل نفهقم العريب

 .اآلنثقافي  نتائجها نفجع  ننذ 

 إنكا ه، فإن دميقراطي  التعليم خيالي .اهكذا مبعزل ع  اجلانب النقعي الذي ال ميك  

اعلى سبيل املثال، تكفي اإلشا ة أن  عكس نا نسمع، فإن نسب  التمد س عمقنا يف  -
 .م1976ننذ  اخنفاض

القدمي  مت حشدها أا مجعها  االجتماعي جد ااسع، فايهيالل  الثقايف لاجلزائرلك  املشكل  -
 حياة احلي لاملدن(. نفجا اأا حق بت صراح  )اجلانع  حتت املرااب ، 

مل ينجز أي عمل يسمح بتالؤن  نع التحقيالت ايهيكلي  اليت متيز جمتمعنا احلايل، فهناك أزن   -
 لاجلزائر اجتماعي 

إن فشل سياس  التعريب، إنتاج التبعي  الثقافي  على مجيع املستقايت تضاؤل العادات،  -
الشعب اجلزائري،  النشغاالتياس  لاجلزائر تبعا الشعيب يبني ورا ة إعادة حتديد الس فاالحتجاج

 اليت فروها للمنافس  يف هذا اإلطا . االارتاحاتاتدخل 
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 طالبــــــــــــــــــــــــــــــــوامل رتاحاتاالقص ـــــــــــــــــملخ

 "جلنة حرايت التعبري والثقافة"

 نظام اإلعالم:

جلزائري  ااألنازيغي ( يف ننظقن  اإلعالم على األال يف لغات الشعب اجلزائري )العربي  ااستعمال 
 الراديق االتلفزة أاال. ايف الصحاف  املكتقب  بعد التطق ات اللغقي  االتقني .

 السينما:

إسرتاد األفالم تشجيع اخللق ااإلبداع يف نيدان السينما لاللغتني العربي  اجلزائري  ااألنازيغي ، 
 .االشرتاليالسياسي اليت تساعد على تطق  القعي 

 املسرح:

ة فتح ااعات املسرح املغلق  جيب تشجيع اخللق ااإلبداع املسرحي لاللغات الشعبي  اإعاد
 ف، نعسكر...(.)سطي

 :اإلبداع األديب

تشجيع اإلنتاج األديب لالغات الشعبي  اترمج  الكتب إىل األنازيغي  االعربي  اجلزائري ، لما جيب 
 االختيا  االشرتالي. ةسرتاد الكتب، حبيث جيب نراعاإعادة النظر يف سياس  إ

 ميدان املوسيقى:

 حىت تعقد الفرق املقسيقي  اإلغاء الرااب  على األغاين امللتزن  احري  استعمال اللغات الشعبي .

 الراديو والتلفزة:

 الراديو:

 :األوىلالقناة    

 البث لالعربي  الشعبي  اجلزائري . -        
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 خبا  لالعربي  الشعبي  اجلزائري .األ -        

 لالقناة. االلتحاقدميقراطي   -       

 القناة الثانية:

 

 حجم الساعات ااقة البث جيب أن تكقن نتسااي  نع القناة األاىل.-  

 ، شنقة، نزاب، ابائل(.قالتق ا  بث برانج لكل جهات الرببري  يف اجلزائر) شااي ،  - 

 التلفزة:

 لغات الشعبي  اجلزائري .استعمال نظاني ل -

 إلغاء الربانج األجنبي  الرجعي . -

 إعطاء نكان   ئيسي  للثقاف  الشعبي  اجلزائري . -

 نشالل الشعب اجلزائري. االعتبا تطقير اإلنتاج الفين نع األخذ بعني  -

 إنشاء اناة اثني  للثقافات اجلزائري  نع استعمال اللغات الشعبي  فقط. -

 اجملتمع: الثقاف  اتنمي 

 حمو األمية يف اللغات الشعبية:

جيب أنشاء نطابع جهقي ، اتكقي  إطا ات نؤهل  احتقيق التعليم لاملراسل  انشر برانج بقاسط  
 اسائل اإلعالم.

 جيب استعمال لغات الشعب يف لل اجملاالت: يف التد يس االبحث االتكقي  املهين.

 نقن اللغات الشعبي .جيب البدء يف إحصاء عدد املعلمني الذي  حيس

 .االختصاصاتجيب إنشاء جلن  لغقي  اطني  تتكقن ن  لاحثني اأساتذة يف خمتلف  
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 هذه اللجن  لما يلي:جيب أن تكقن هيكل  

 ندير نكلف لالتنسيق.  -

 تتكلف بلغ  نعين . ااحدجلان فرعي  لل  -

 نراسلني جهقيني. -

 استعمال اللغات القطني  يف اإلدا ة:

الك  حىت  االجتماعيشرطا ن  شراط التقدم  للغات الشعبي  إىل لغات  مسي  يعتربإن تطقير ا
يعرف اللغ  الرمسي  احلالي  أن تقدم عند احلاج  إىل نسؤال أا  يتحقق ذلك حيقق لكل نقاط  ال

عقن إدا ي بلغت  األصلي  احيق ل  أن حيصل على الرد لاللغ  اليت حيسنها اميك  للمقاط  عند 
 الراديق: احلاج  أن

 يطلب ترمج  للن ص املتعانل ب .

 لما جيب تقفري اقانيس للغات الشعبي  حىت يسهل انتشا ها.

 لتاب  القاثئق الرمسي  لاللغات الرمسي  ابلغ  أخرى حسب اجله .

 نرتمجني للغات الشعبي . احضق  ايف نيدان القضاء جيب 

إىل اللغ  الرمسي  بلغ  جه    وافلاإلجيب لتاب  لل املعلقات اامللصقات االشعا ات اغريها 
 1األمساء األصلي  للمنطق . استعمالاملقجقدة فيها، نع الرجقع إىل 

 

 

 

                                                             
 .237 232ص.ص  ،املرجع السابقأمحد ب  نعمان:   1
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 05: امنلحق  

 رـــــــــــــــــــــــــــــــية القصــــــــــــــــــأرض

اع   ، برد بقعريريج، اجلزائر،سيف، بقنرداس، البرية،  جبرايازا،  تبزيحن  ممثلني ع  االايت: 
ببيت الشباب نقلقد فرعقن م 2001جقان 11تمعقن اليقم اللجن  اجلماعي  للجانعات، اجمل

 لالقصر )جباي (، نتبىن األ وي  التالي :

ن  أجل التكفل الفق ي للدال  بكل الضحااي املصابني اعائالت شهادات القمع خالل  -01
 األحداث.

للجرائم، ن  طرف احملالم املدني   قظفنيااملن  أجل حمالم  لل املرتكبني، املشا لني  -02
 .العمقنين  أسالك األن  االقظيف  اإاصائهم

ن  أجل ختصي ص نظام شهيد لكل وحي  الكران  سقط خالل هذه األحداث، امحاي   -03
 لل شهقد املأساة.

بققات ن  سلك  ااستخالفهاالقطين،  الد كن  أجل الرحيل الفق ي لفرق جممقعات  -04
 .األن  القطين

ن  أجل إلغاء لل املتابعات القضائي  ود املتظاهري  نع إطالق صراح هؤالء الذي  متت  -05
 حمالمتهم أثناء األحداث.

 االتحريض( العقابي ، التقاعات Expéditionsالقاف الفق ي لكل البعثات ) -06
 الصاد ة ود املقاطنني.

 حل جلنات التحقيق املقرتح  ن  طرف السلط . -07

يغي  يف لل أبعادها )ايهقي ، البعد احلضا ي، اللغقي االثقايف( دان   املطالب األناز تلبي -08
 الشعيب ادان أي  شراط، نع تكريس متازيغت للغ  اطني  ا مسي . االستفتاءاللجقء إىل 

 الل احلرايت الدميقراطي . ااالاتصادي  االجتماعي ن  أجل دال  تضم  لل احلققق  -09
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 ، إفقا  اتشرد الشعب اجلزائري.ود سياسات ختلف -10

للدال ،   تقوع حتت السلط  الفعلي  ايهيئات املنتخب  دميقراطيا لل القظائف التنفيذي -11
 الذا أجهزة األن .

 اجتماعي ااتصادي لكل ننطق  القبائل. استعجايلن  أجل خمطط  -12

 ود احلقرة الل أشكال الظلم ااإلاصاء. -13

اجلهقي  لالنسب  للتالنيذ الذي  مل يتمكنقا ن  أدائها،  النتحاانتان  أجل إعادة تنظيم  -14
 د اس  حال  حبال .

األجر األدىن لاملئ  ن  نسب  50 بقيم أتسيس ننح  بطال  لكل طالب ننصب شغل  -15
 ( SMIGاملضمقن)

 1نطلب إجاب   مسي  نستعجل  اعمقني  يهذه األ وي  املطلبي .

  

  

  

                                                             
 .130 129ص ص  : املرجع السابق،ب  اجلياليل فل   1
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 واملراجع: قائمة املصادر

 أوال: املصادر:

 املصادر ابللغة العربية:.1

، 150العدد ، جريدة البصائرحممد البشري:" عراب  الشمال اإلفريقي"، اإلبراهيمي  -01
1951. 

: الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات إبراهيمب  العققن عبد الرمحان ب   -02
 .1986ائر، ، املؤسس  القطني  للكتاب، اجلز 3، ج(1954-1947معاصرة)

، 3، تر: نسعقد احلاج نسعقد، ط1945جذور أول نوفمبب  يقسف:  خدهب   -03
 .2013دا  شاطي ، اجلزائر، 

، دا  1، تر: لميل ايطر داغر، طوالواقع األسطورةجبهة التحرير حريب حممد:  -04
 .1953الكلم ، بريات،

 .2012للنشر، اجلزائر، ، نقفم سنوات املخاض اجلزائريةالثورة )ـــــــــ،ـــــــــــــــ(:  -05
الثورة  إىل األوىل: احلركة الثورية يف اجلزائر من احلرب العامية نهساس امحد -06

 لالستقالل اجلزائر. األ بعني، الذلرى املسلحة

 ابللغة األجنبية: مصادر.2

1. Ben Yousef ben khadda : les origines du premier 
novembre 1954 éditions houma, alger, 2009. 
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 اثنيا: املراجع:
 ابللغة العربية: املراجع-01

تر: سعيد  (،1942.1952روح االستقالل مذكرات مكافح)آيت أمحد حسني:  -01
 .2002جعفر، دا  الربزخ، اجلزائر، 

، دا  حلب، اجلزائر، (1871-1830يف اجلزائر) ةالتبشريياحلركة بقطاش خدجي :  -02
2009. 

 .2002دا  املعاصرة، اجلزائر، ، الوجيز يف اتريخ اجلزائربلعباس حممد:  -03
، دا  فرنسا واألطروحة الببرية، األهداف، اخللفيات، والبدائلب  نعمان امحد:  -04

 .2007األن ، اجلزائر، 
االحتالل الفرنسي يف  إابن األرضاالستيطان والصراع حول ملكية ب  داه  عدة:  -05

 .2008، طبع  ازا ة اجملاهدي ، اجلزائر، (1962-1830اجلزائر)
 اوانعكاساهت(1930-1830سياسة فرنسا الببرية يف اجلزائر )عزة بقورساي : بق  -06

 .2010، دا  احلكم ، اجلزائر، على املغرب العريب
، دا  الغرب 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغايةبقحقش عما :  -07

 .1997، بريات، اإلسالني
ب الشعب السياسة الفرنسية من خالل املطبوعات حز بقعزيز حيي:  -08
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 26/4/2020بتا يخ:

http://www.aljazera.net/
http://www.aljazera.net/
http://www.aranthropos.com/
http://www.aranthropos.com/
http://www.raialyoum.com/


 اائم  املصاد  ااملراجـــــــــــــــــع

 
84 

 وية وطنية وموروث لغوي، بني مناصر ومعارض،: االمازيغية هسلطان املهدي -06
على املقاع  23/01/2019نشر املقال بتا يخ:

 .1/06/2020زاي ة: ات يخ www.hadathpost.comااللكرتاين:
احلركة الببرية يف اجلزائر : من املطالبة ابالعرتاف إىل الرغبة يف عبدان حممد:  -07

، على املقاع 2016//جقيلي 11احلقا ، نقال نشر يف ات يخ  االنفصال،
،   www.elhiwards.com/contributions/545االلكرتاين: 

 .13/05/2020متت زاي ة املقاع بتا يخ 
 اإلقصاءهلوية االمازيغية من خالل الدساتري اجلزائرية،مسار من نقازي علي: ا -08

، يتاح على املقاع االلكرتاين: 2018/ 26/1قال بتا يخ: نشر امل االعرتاف، إىل
www.m.ahewar.org. :22/03/2020ات يخ الزاي ة. 

، كل ماتريد معرفته حول اللغة االمازيغية ومشكالهتا يف اجلزائريهقا ي إبراهيم:  -09
مت  .sas post/tamazigh www :نقال نشر على الرابط االلكرتاين

 .22/02/2020االطالع على املقاع يف ات يخ:
، نقال نشر يف اجلزائر...حراك من اجل اهلوية االمازيغالربيع نقسقع  اجلزيرة:  -10

، يتاح على املقاع 16/3/2016بتا يخ 
 .22/02/2020، ات يخ الزاي ةwww.aljazeera.netااللكرتاين:

يف  135/47  العان  لألنم املتحدةاعتمد انشر على املأل مبقجب ارا  اجلمعي -11
.يتاح على نقاع األنم املتحدة على 1992ديسمرب18

مت االطالع علي  بتا يخ:  https://www.ohchr.orgالرابط:
03/06/2020. 

12- Ali yahai Abd ennour : La crise berbère                    
             de 1949 متاح على الموقع االلكترونيwww.editions-
barzakh.com .22/06/2020بتاريخ:  يااللكترونتمت زيارة الموقع    

http://www.elhiwards.com/contributions/545
http://www.m.ahewar.org/
http://www.m.ahewar.org/
http://www.editions-barzakh.com/
http://www.editions-barzakh.com/
http://www.editions-barzakh.com/


 اائم  املصاد  ااملراجـــــــــــــــــع

 
85 

 التلفزيونية:سادسا:البامج 
. 2009حص  تليفزيقني ، اناة اارأ،  غالة الببر يف اجلزائر،ب  نقسى حممد الشريف:  .1

 .69احللق  
 .68، احللق  2009ي ، حص  تليفزيقني ، اناة اارأ، جرمية إاثرة النزعة الببرـــــــــ(: )ــــــــــــــــ،ـــــــــ .2
، حص  تليفزيقني ، اناة سنة من املسرية 33يف اجلزائر االمازيغ: الربيع األخبا  القطني  .3
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 ملخص الدراسة

، حيث تعترب املسال  الرببري  ن  املسائل الشائك  يف جمتمعات املغرب العريب عان  ااجلزائر خاص 
لان ل  دا  لبري يف تكقي  النزع  الذي  جدال لبريا تعقد جذا ه إىل فرتة االحتالل الفرنسي الدت 

ستغل الفجقة املقجقدة بني التيا  على ننطق  القبائل، ااد ا أحباث الل ترليز الرببري  اذلك ن  خ
لتعرف ، "لاجلزائر جزائري "االتيا  الرببري املنادي  "اجلزائر عربي  إسالني  "العريب املنادي لاعتبا 

 حىتتطق ا يف فرتة االحتالل انا صاحبها ن  تطق ات حىت يتم التشافها، لك  هذا اجلدل يستمر 
لتأخذ املسأل  الرببري  نسا  آخر الذي ظهر يف البداي  حكقنات نتتالي   بعد االستقالل عرب
ااحلضق  االنازيغي إال أن هذا املطلب بدأ يعرف أبعادا أخرى بعيدة  االنازيغلاملطالب  لاالعرتاف 

 إل جاعاسب  احللقل املن إجياديف  اإلسراعع  االعرتاف لايهقي  االنازيغي   لذا لان على السلط  
 األساسي نسا ها الصحيح اهق االعرتاف لاالنازيغي  لإحدى املققنات  إىلاملسال  الرببري  

 االعربي .  ماإلسالإىل جانب لل ن   للمجتمع اجلزائري

                                                                                : Abstract 

The barbaric issue is considered one of the thorny issues in the societies of the Maghreb in 
general and Algeria in particular, where it generated a great controversy that traces its roots 

back to the period of the French occupation,   which had a major role in the formation of 
the barbaric tendency through focusing his research on the Kabylie region, and he 
exploited the gap between the calling Arab trend As "Algeria is Arab and Islamic" and the 
barbarian current calling for "Algeria is Algerian", so that you know an evolution during the 
occupation period and the developments that accompanied it until they are discovered, but 
this debate continues even after independence through successive governments to take the 
barbaric issue another path that appeared at the beginning to demand recognition of the 
Amazigh and attendance The Amazigh, however, this demand began to define other 
dimensions that are far from the recognition of the Amazigh identity, so the authority had 
to expedite finding appropriate solutions to return the barbaric issue to its right track, 
which is the recognition of Tamazight as one of the basic components of Algerian society, 
along with Islam and Arabic                                                                                                     . 
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