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 : مقدمة 

الاام  مقالد  ع  رفيقي  لالل اليي  الاان  جري  و عندما وصل اإلسالم إلى الشمال اإل
المناطق أما ، سكا  جذه المنطية وجم م  البيبي طيقق الفتوحات اإلسالمقة اعتنيه بعض

غقي أ  م مال سابيهم غزاة محتلق ، مالهظنا منهم أنهم  للفاتحق  بكل قوةاألليى رفيد تصدوا 
اإلسالم  الذ  أصبحوا  عيولهم للدق ت بحقث أ  البيبي رفتحوا صدويجم و األموي رفقما بعد التلف

كانت جناك عالقات رد ، و وم  أكاي الناس درفاعا ع  األمة العيبقة و  بهقعتز قفتليو  و 
تصدوا رف  ساجموا رف  الفتوحات، و إلسالم و لدموا ا بالتال بق  العيب و كة وامتزاج بقنهم و متماس

 . اإلسالم الت  كا  قتعيض لها المغيب رفتية الحية إلى االعتداءات األويبقة 

منها الرزائي و قطيته على بلدا  شمال إرفيقيقا س  بسط االستعماي الفينس  نفوذه و ما إو  
وغقيجما م  المياومات  كمياومات الشقخ بوعمامة والمييان  وارهته رفقها مياومات عدة حقث
نتماء إلى جو االرمعها رفضاء واحد و الوحدة رفأديك أنه قوالتماسك و  تمقزت بالصمود الت 

 معيرفتهالعيوبة واإلسالم، ومنه بدأت تتعدد أسالقب سقطيته وسقاساته رفقها وذلك بعد تطلعه و 
بذلك المرتمع بأحداث اللصومة ق ى راجدا رف  التعم، رفسعللسكا  وطبقعة المرتمع الرزائي 

ااية النعيات العنصيقة واليبلقة و  واللعب على وتي لرزائي  أواسط جذا المرتمع لطمس الكقا  اا 
وظهوي ما قسمى بالويقة البيبي ى صياعات أانقة لاصة بق  العيب و ، جذا ما أدى إلوتيسقمه

رزائي  رفأايت المستعمي أ  قضيب المرتمع الالبيبيقة وج  الويقة الت  استطاع م  لاللها 
بالنزعة البيبيقة الت  تم تبنقها م  طيف بعض ظهوي ما قسمى سلبا على انسرامه ووحدته و 

 . المايفق  الرزائيقق  ولاصة أولئك المتأايق  والميتبطق  بفينسا 

عة الت  مهد لها االستعماي الفينس  انفريت كأزمة رف  أيبعقنقات اليي  الماض  جذه النز 
لة الصياع مسأب ما قسمى مة حيقيقة شهدتها الرزائي حولرف  أواسط حزب الشعب وج  أول أز 

 . لايرها كا  لها تأاقيات دالل الرزائي و  الت البيبي  و  _ العيب 
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 :أسباب اختيار الموضوع

الت  الموضوعقة منها الذاتقة ومنها  هذا الموضوع إلى عدة أسبابقعود سبب التقاي  ل
 : قمك  إقرازجا رف  ما قل 

  تمال األزمة البيبيقة محطة رد حساسة رف  مساي الحيكة الوطنقة الرزائيقة
غقي أنها تكاد تكو  مرهولة لدى العدقد م  الدايسق  والباحاق ، إضارفة إلى 

 .حيه عدم إعطائهالمتلصصة رف  جذا الموضوع و  قلة الدياسات التايقلقة

  الهامةض رف  مال جذه المواضقع الحساسة و اليغبة رف  اللو . 

  ،األرفكاي الت  تبنتها رفه  مترذية و أ  عواقب األزمة ال تزال الرزائي تعقشها   
متيسلة لدى العدقد إلى حد القوم لذا راءت اليغبة رف  دياسة حقاقات جذه و 

 .األزمة

 : راسة أهداف الد

  زالة الغموض لردلقة األسئلة وتضايب اآلياء حول جذه األزمة محاولة الكشف و ا 
 .بهدف الوصول إلى الحيائق اللفقة لها 

 والعصبقات النعيات   انتهرها المستعمي إلاايةتسلقط الضوء على السقاسات الت 
  .لتفكقك وحدة المرتمع الرزائي  

  األزمة ويدود األرفعال تراجها إبياز المواقف الملتلفة بعد اكتشاف. 
  الوصول إلى انعكاسات األزمة البيبيقة وتداعقاتها ومحاولة إابات أ  أميجا لم قتم

  .حسمه بالشكل الالزم والمطلوب 
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 : اإلشكالية

الكاقي م  الغموض لدى الباحاق  البيبيقة موضوع بحث الزال قكتنفه  األزمةموضوع  إ 
خلفيات حدوث هذه األزمة ودور فرنسا فيها ومدى وعلقه سنحاول التعيف على والدايسق  

 .التحديد مسار الحركة الوطنية  وعلى وجه تأثيرها على النسج االجتماعي للمجتمع الجزائري

 : ولمحاولة اإلرابة على جذه اإلشكالقة نطيح التساؤالت التالقة 

 الحيكة البيبيقة ؟  كقف نشأة وتطويت 
 ؟  سقاسته رف  إااية جذه المسألة قد االستعماي الفينس  م  وياء أق  تتضح 
 زمة أدى لليضاء علقها نهائقا ؟ جل التصد  لأل 
 لايرها ؟ م تداعقاتها دالل الرزائي و ما ج  أج 

 : المناهج المتبعة 

الموضوع تم بكل روانب  اإللمامكذا و  الت المطيوحة رفقهاالتساؤ و  اإلشكالقةع   لإلرابة
 : التالقة  على المناجج االعتماد

وصف تطويات الحيكة إلى  باإلضارفةتم التطيق لفتية تايقلقة  ألنه :الوصفيمنهج ال
 . لورقةكأزمة بطيقية كيونو انفرايجا  إلىالبيبيقة م  بداقتها 

على مساي زمة ل تتبع التأاقيات الت  للفتها األوذلك م  لال :النقديالتحليلي المنهج 
      .ونيد بعض الحيائقالحيكة الوطنقة ألنها عمل تحلقل  

 :أهم المراجع 

دوي الكبقي رف  دياسة جذه م  الميارع الت  كانت لها الوقد تم االعتماد على مرموعة 
  جذا بيقة لمؤلفه أحمد ب  نعما ، حقث أطيوحة البي ع وم  بقنها كتاب رفينسا واألو الموض



 مقدمة

 

 
 د

كذلك كتابات  ،رفادن  بشكل كبقييد أاليضقة البيبيقة بمنظوي رد واسع وبالتال  رفالكتاب قتناول 
ذلك الكتاب  إلىسطوية والواقع ضف ه بعنوا  ربهة التحيقي الوطن  األمحمد حيب  ومنها كتاب

اإلعداد لاوية أول نورفمبي ودويجا رف   صديه سعداو  مصطفى بعنوا  المنظمة اللاصةالذ  أ
 .البيبيقة بطيقية تحلقلقة زمةالذ  تناول األ

لمؤلفه عل  قح   La crise berbèreم  كتاب  ألذترفيد باللغة الفينسقة ما الميارع أ
ول نورفمبي دة بعنوا  رذوي أعبد النوي بعض النياط الرد ضيويقة، وكتاب ب  قوسف ب  ل

4591. 

مرلة جمها والت  م  أ رفيد اعتمدت على مرموعة م  المرالتما بالنسبة للمياالت أ
ة جذه المرلة رف  كونها تتناول جمقحقث تكم  أ 4555سنة  صادي رف  عددجا الصاديالم
زمات الت  حدات على مستوى حزب الشعب الرزائي  ميويا باألزمة البيبيقة، وكذلك مرلة األ

 .الفكي العيب  الت  تحدات ع  األزمة بصوية واسعة

 :خطة البحث

ميدمة واالث رفصول واستنتاج بحقث : ا على النحو التال لطة البحث رفيد تم جقكلته أما
ضف  واإلشكالقةجداف الدياسة تمهقد ام أسباب التقاي الموضوع وأ   الميدمة اشتملت علىأ

جم الميارع أ إلىل عملقة تحيقي المذكية ام بعد تم التطيق لال إتباعهذلك المنهج الذ  تم  إلى
  .ولطة البحث

وتم تلصقصه لتطوي األزمة البيبيقة وذلك بترزئتها إلى االث حليات الفصل األول 
متتالقة ابتدأ م  ظهويجا كفكية استعمايقة م  لالل ما قام به المستعمي الفينس  منذ دلوله 
إلى الرزائي ونشيه ألقدقولورقته االستعمايقة ام الحلية الاانقة رفتم التطيق رفقها لتطوي جذه 

جا أوال بالرزائي ام بفينسا، ام بعد ذلك لتم جذا الفصل بالحلية الاالاة األرفكاي إلى نزعة وظهوي 



 مقدمة

 

 
 ه

م  تطوي الحيكة البيبيقة وج  انفراي األزمة وكا  جذا بفينسا ام بالرزائي إال أ  األزمة لم 
 .فصلت وجذا ما تم عيضه ضم  جذا التلبث كاقيا حتى اكتشف

صل إلى أرفقه حقث تم التطيق ابها   بعنوا  أبعاد األزمة وأسبوكا ثانيالفصل الأما 
سباب ولى رف  تفرقيجا واألاليواد الذق  كانت لهم البصمة األميويا بأجم باألزمة البيبيقة تسمقتها 

تيكقبة المرتمع الرزائي  والسقاسات الت  انتهرها  إلىوصوال  ،ذلك إلىالسقاسقة الت  دعتهم 
ة الت  سباب االرتماعقواعتبايجم م  أجم األاسة رفيق تسد المستعمي تراجه بالتيكقز على سق

 .زمةإلى تفرقي األدت أ

قام به قادة حزب  كقفقة التصد  لألزمة م  لالل ما إلىرفتم التطيق رفقه الفصل الثالث 
امل ذكي العو  إلى إضارفة ائيالشعب الرزائي  م  محاولة اليضاء على األزمة وذلك بفينسا والرز 

جم التأاقيات الت  مة، ورف  األلقي تم توضقح أز التصد  لألتطاع الحزب الت  م  لاللها اس
ليى شهدت ج  األ زمة انفريت بها ام بالرزائي الت   األا على أساس أزمة بفينسللفتها األ

 . آااي بالغة ردا

 إلقهباستنتاج وجو عباية ع  حوصلة لما تم التوصل  لقي أنهقت جذه المذكيةاألورف  
 .لموضوعواستنباطه لالل دياسة جذا ا
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 بوادر ظهور النزعة البربرية :  المبحث األول
 لنزعة البربرية كفكرة استعمارية ا:  ولاأل  المطلب

زلنريدنا زل ي قرزييدد  ييسد   ددت   زلبربريد  زليددا تنتدا  ترددن نراد  زتي ددنرلقد  انتدا زمة دد  
تددنا زلتةزاددرزا زلقبسيدد  و زلت   إثددنر زلدد ك اددن   دد  ورز  ، زال دديا نر زلررت ددا أوجدد  نت ددك اراددر  و 

باد  ييسارد   زموزئد   ه زلرار  يو  رن زلرننل  زلا داريو   أ نيث ، زلارقي   ت  زنيالله لسجةزئر
لبربدر يقنليد   دانترن زفيردن تسدى تدن زا و  زةينرير  ل تيق  زلقبنئ  زليا زيسادو تسى  تنيق ت ي   و 

 إلدددى أ ى  دددن  ،زلدددو   زلقبدددنئسابرادددر   جدددن وزيخيسدددك تددد  زليدددا لسادددر  و  أتردددن فدددا  قدددوالير  وأاددد وز
 بنإلضدنف  1.ز ديا نري  إلى أي يولوجيد ينوله وزتيشنره و  ي  يقه    يرك باض ضانك زلاقو 

 دتوزا أك  د   401زال يا نر ان  له  رز نا يويس  ج ز فا بال  زلقبنئ   ز ا يقريبن  أ  إلى
 إلددىخسدد  زليددا  دد  خاللرددن ي ددي ر  تيقدد  زلقبنئدد  و  زم دد تدده وضدد  نيددث أ 4410 إلددى 4381

بنليددنلا و  ،يد تا زلاس يدد  أبنددنثثبددا  لدن  دد  خدال  ا  زلبربددرك  ادن ك بيبادده لسادر  وأزلشد أ 
 تددنن  ددةز ر  ينددنن ضدد   أ  دد ز  ليدد  تسددى ، و سددى ل دد   تيقدد  زلقبنئدد  زلبربريدد يجدد  زل ننف دد  ت

 دت   2جدنن شدوفوليهروج لده   د  خدال   دن أيضدنوييضد   د ز  ،زلبربريد زلبربر لةرع فار  زلار  و 
إ ز جاستددن زلس دد  زلاربيدد  ل دد  إجبنريدد   ددية ك  دد ز إلددى  فدد  زل  ددس ي  إلددى زإل ددال   :بقولدده 4411

بنليددنلا ي  يي نددو  إلددى ز دديقال  زلجةزئددر و  دد  زلدد ي  زلاالقدد   دد  زلجن ادد  زلاربيدد  و وتشددره وي يدد
زر  زال ديا نري  فدا بدروة زلرادر ق   دن  ا زإل و  3،إلى زإل ال  ب ب  زلس   زلاربي  ي خ  زلبربر

ردن قن دا بياسدي  زلسرجد  زلبربريد  نيدث أت بربري  فا زلجةزئر    خال  تد   أ دور يبقيردنزلتةت  زلو 
 ادزلي قـا فا زل تنيد زر ، ووضادن وبتنئرن لس دد  يأ ي ردد    ز بادوبنروك الييتي  ددياتا زلقبنئسي

                                                           
   ، زلجةزئر ،  زر  و  الثورة التحريريةالجزائرية و الفكر السياسي للحركة الوطنية  :ةوةوتب  زلن ي   _ 1
 . 154 ، 4ج،  2042، 
غالة البربرية   : ن   ب   و ى زلشريك: ت رأ. ي  أ ن  زل جس  زلويتا زلررت اأن  زلتوز  زلررت ي  _2

 . 2004،  14زلنسق   ن   يسرةيوتي ، قتن  زقرأ، ،في الجزائر
   . 14، زلنسق  المرجع نفسه:  ن   ب   و ى زلشريك  _3
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أبتن    ي ية ت  زلت ن  زل وجو  فا زل تنيق زمخرى    زلجةزئر، ا ن أ  برن زلبربر ت ن 
زلاتي    ياس وز فاو ت ريرن انل ي     زال يا نري  تيق  زلقبنئ  انتوز  يأثري  اثيرز بنل  ر 

  زليا زلت رزتي  وزل ي  ان  لر  زل ور زلابير فا يبتا زمفانر زليا يقو  تسيرن زلتةت  زلبربري
زلشيخ    زم ير خنل  و  يس  ا  4424 ا  ت فر 1،ي ر  لرن زال يا نر وياس  تترن ان 

تربي  لسار   زبي زئي    ن تنئبن  فا زل جس  زل نلا بضرور  إتشن   اني ب  رنن  و أن   
  زلجةزئر وي  بربرك ولي  باربا ف   أ"  :زل سينا زال يا نري  تسى  لن زل  س ي  فان  ر 

وان  يراية   تسى  تيق  زلقبنئ  "2 بربري  زلقبنئسي  فرا ل يه وأ ن هزلس   زل أ  يياس أرز  
 :ياسي نا فرت ي  فا زلجةزئر  ترن  و  را

  زلار   فا زم ور زمخرى ت ك و يرضيسر  فا زليو ينئ  و زلقب أبتن    ضرور  ن ني  
مخرى يأثيرز    أقنلي  زلجةزئر زأاثر يقبال و  و رز نير   ته ف تيق  زلقبنئ  ن   يق ير  ، و 

ةو  بنتي نئر   انترن يايت رز لقر  زل  نف  بيترن وبي  زلان    ويرياة برن زلاثنف  زل انتي  و 
زخيالق  ن ي  ى وت  وز إلى  وا    ز لينقيق  خيينير  زال يا نري  ،زلقبسا ا ن يقولو 

 زآل ز قن ا   ر      زلبربري  و زلس بإنين  اسروز ت      زل  يشرقي و ربري ، بنلروي  زلب
شرن   تسين و ، فرتن 800 تن   نلي   توي  ق ر ن سرجنا زلبربري     يق ي  شرن   و بي ري  زل

اج  زل ك  ارف  زلس ن  زلقبنئسا زل ك ألروز له زلاثير    زل انج   ترن زل انتا ي ت  تت  ياس  و 
لضبي  رر زا زلس    venture de paradés  كفتيور  ك بنرزوضاه زل  يشرق زلررت ا 

 ا قضي  ي  ال ي ا  تارزترن أو يجن سرن و بنلينلا فقضي  زلبربري  أ بنا قضزلبربري ، و 
   ي   دن تن ددبنر   زلاربي  بنتيدن لسثقنفد ان ي  ب أ زيخ وزوق  يبتن ن  تن  زل ي   3،فرضا تر رن

 

                                                           
ـ  6291)الحركة الثورية في الجزائر من نجم شمال إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطني  : و   زلا رك _ 1

 .201 ، 205،     2008 زر زليسيا ، ق تييت ، ، ( 6291
 ــــ 6211) والسياسي من خالل مذكرات معاصرة الكفاح القومي : ب  زلرن ن  ب  إبرز ي  ب  زلاقو ت  _2

 .444،   8ج، 4431زل ة    زلويتي  لساين ، زلجةزئر، ، ( 6291
 . 13زلنسق  ، المرجع السابق:  ن   ب   و ى زلشريك  _3
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  1.لسجةزئر زإل ال ا يجن سي  فا  لن زل نضا  ،    لسروي  زلبربري لسيرزث زلبربرك و 
 ظهور النزعة البربرية بالجزائر  :المطلب الثاني

ياو  و   ين ين   ان  زيخ ا ينب، تي  أ بنا زلتةت  زلبربري  انرا با  زلنر  زلانل ي  زلثن
رن    ق   فا انف   ن أتقبوبا  أن زث زلثن    نك و ، (4411 _ 4411)   ز إلى  تيا 

   بيترن  تيق  زلقبنئ  زتض  ت      زلشبن  إلى نة  زلشا  زلجةزئرك غير زلوي  و أتنن  
أ  باضر  ان  يخرا إي يولوجي    نير  مي يولوجي  نة  زلشا  نيث انتا   ه زلرئ   زخ  

 ا    و  2،زإل ال زتي ن  زلشا  زلجةزئرك لساروب  و زلنة  يينل  بنلبربري  لسجةزئر    رفض 
زليا انتا ية   بنلثتنئي  زلارقي  فا ش ن  إفريقين ري  زلتنيق  بنلس   زلررت ي  و زئزلتخب  زلجة 

بنمفانر زليا روجرن  ت رو  يأثر  بنميروننا زال يا نري  و وانتا يس  تسى زلروي  زلبربري  
ق  يشاسا    قب  تسى ثوزبا (      جةزئريأ )يتارو  أ  ث   زمي يولوجي  زلشيوتي  زل ي  

زم   زلجةزئري  أ  "  :زلقنئس  Maurice Thorez4وانتوز يراةو  تسى فار   3،وزإل ال  زلاروب 
وزم بن  وزلينلين  وزلررت يي  زل نلييو     زلار  وزلقبنئ  وزليرو  و زلا فا يور زلياوي   نة 
   ج ا  ت ن    زلنة  زلشيوتا زلجةزئرك زل ةي  وتت  ن  ررا زلنرا  زلبربري  و  5،"غير  و 

زل وفينيا  قين  زإلينن ر زلنسرن  تسى زلتنةي  و ق  أ ى زتي نيرك زلنة  زلشيوتا زلررت ا، و 
فا ا     أوةبا ين  زلثقنفي    و    شاو  وقو ينا  يا    أتييا لرن زلنرينا زلس وي

زل ثقرو  بنلثقنف  زلررت ي  إلى يأثر شبن  زلقبنئ  زلابرى و  غير ن    زلج روريناأ ربيجن  و و 
                                                           

  . 2001، 82 ،  جمجلة عالم الفكر، "زل  أل  زلبربري  فا زلجةزئر"  :تن ر زل ي   اي وتا  1_
 زر زم    ،البدائل. الوسائل . األهداف . ت الخلفيا_ فرنسا واألطروحة البربرية  :تا ن ن   ب  أ _ 2

  .28،   4441، لستشر، زلجةزئر
  

3
_ Ben youcef Ben khedda: Les Origines du premier novembre 1954, Editions, 

Houma, Alger, 2009,p159 .                                                                                      
 زليا" زم   زلجةزئري  فا يور زلتشو " زم ي  زلان  لسنة  زلشيوتا زلررت ا وق  جن  بنلت ري  زلقنئس   _ 4

فيررك  44لقنه بنلجةزئر فا ق  أتس  تترن فا خين  أخ  ل ى زلنة  زلشيوتا زلجةزئرك و أ بنا تقي   رز 
                                                .  Ben youcef Ben khedda: Ibid , p325: ت رأ .4484

 .11،   2004 زر زلب نئر، زلجةزئر، ، ( 6291ـ  6381) السياسة االستعمارية  :ينا بوتةية _ 5
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  زإل ال ا يأثرو  بأت ن  ج نت  زآلبن  زلبيض زل  ينيي  زل ي  انتا أت نلر  ض  زل يزل و 
 1.ض  زلنضنر  زلاربي  زإل ال ي ض  زلس   زلاربي  و و 

زالتق ن  فا نة  زلشا  زلجةزئرك وب أا ي رر تتن ر ي نري      تيق   وق  ب أ
وييض   2،زلنة  وزلسجت  زل راةي  وانتا ي يير تسى،   زلابرى  يوزج   باثر  فا فرت نزلقبنئ

زليا تق  ن نة  زلشا  زل تن ، نيث  4411  ز فا ت و  زإلينرزا ببوةريا  فا أايوبر 
و زلقين  بنتيرنض  ض  زل  يا ر يتن ك بياجي  زلثور  أزاليجنه زمو  زل ك ، برة زيجن ي 

ا لس اا إلى ي وي  زل زتن ك به رئي  زلنة    نلا زلننج و زلثنتا زل ك ان  يت زاليجنهو 
ق   ت  رأيه   ز ب ن ان  يرزه تةز  بنشن نيث و  زل شنرا  فا زالتيخنبنا،قضي  زلجةزئري  و زل

فيج  تسير  ي ويسرن ليخرجوز    زلنوزر زلشنق      أ   شاس  زلجةزئريي  غير  اروف "  :قن 
، إال أ  ن  زلانل  زلاربايق   بنلرأك زلاان  و " توز زلرأك زلان  يقك بجنتبا  بنلينلا  و  ،فرت ن

زل ك و وزتسا بتنك  ين   زلا ز  إلى ا   ن  و تربا وز  ال ا و  تنن    زلننضري     
 ته ، و وزترجرا ج نت  بنلضنن  نخر  "دعنا من العرب المخربين"ز يرةز  تيق ب خري  و 

زلانل  زلثنتا زلجةزئر جة     تن ك وزل زتا بنلجةزئر جةزئري  و زليينر زمو  زل  ، رر يينرز 
 3.زإل ال نة    نلا زلننج زل ين   لسار  و رئي  زل زلاربا زإل ال ا زل ك ان  يتن ك به

تربي   أ ن بنلت ب   ل ب  زخيينر   لي  ي  زلجةزئر جةزئري  فإتر   يرو  أ  زلقو  بنلجةزئر
يرز  وغير      يراين و  ، وأ لي ا   ه نقيق  زلبال  فا ت ر  مترن   س   فرو أا وب  و  بس ز  ز 

زلقو  زلجةزئر   س   فر ز غير   ا  م  زل ي  زإل ال ا له با   نأ  ،ل  ي ب  تربي إ ال ي  
ز فنايرو  زلجةزئري  لين ي  زلروي  ناللينلا    ل  يج وز بننل ا وال ي ا  خسيه ب ررو  زم  ، و ت

                                                           

 . 44،   2004،  زر زل ان ر  ، زلجةزئر، الوجيز في تاريخ الجزائر : ن   بسابن   1_
     بيروا، ،  زر زل ر  زإل ال ا6219التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  :بونوش ت نر _ 2
 ،2005   ،843   .  
  . 51،  2040، ،  زر  و  ، زلجةزئرفي الجزائر 6291جذور نوفمبر  :  يرى  ش نوك _ 3
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ير ي   زلبربريو  ا ن ان  ييسق تسير  خ و ر  ت ول  ييوقك  1،" الجزائر جزائرية"  :بنلقو  بد
وزتيرضوز  2،انتوز يرغبو  فا أ  ال ياو  زلجةزئر خنضا  لسقين   زل يتي و  جةزئر لسجةزئريي زل

زلنرينا  تن  لنرا  زالتي نر و ب أ فار  زلجةزئر تربي  إ ال ي  زليا أتييا انيجنه
 وزقك لس فنع ت  زلروي  زلبربري  بنلينلا انتا لر  و ق  ق  وز لر ه زلرار  تق ز، زل ي قرزيي  و 
زتض وز إلى نة      تيق  زلقبنئ  زل ي     ييرف ، انتا     تنضسي  شبن  و ا  وزقك ج
ق  زل نضا زلبربرك و ينا  ر وز وبنثوز فا زلينريخ و انتوز يال ي  فا زلثنتو و  4411زلشا   ت  

  ت  وق  ال   ةال  زل تنضسو  إ زر  زلنة  3، زإل السار  و زايشروز   ز زل نضا ب ان زير  ل
  وزلنوز تسى أ  زل ان زليا يقو  تسيرن زلنة ، زمي يولوجاباض زلتقنئ  خن      زلجر  
 ر   ج ، زل ن ق   بي   ةال  زلشبن  رشي  تسا يناو  4زلجةزئريي     زم و  زلبربري ،

ريق انتوز ي ثسو  توز  زلرو  5،ا بتنكوزتس ،، ت ر ول  ن و  ، ت نر أو  يق، ن ي  آيا أن  
وزتسا  وول  ن و   ت نر و وت ر أو  يق آيا أن   ن ي  بنيث أ   ك زلتةت  زلبربري  

نرا  فا زلسجت  زل راةي  لنة  زلشا  و  انتوز أربا  أتضن  ( 04: زل سنق رق أت ر )  بتنك
آيا أن   ن ي  زلنة  فيقو  ب  ةولينا ابير  فا  زتي نر زلنرينا زل ي قرزيي  و ا  يئ 

ول  ن و   فا زل اي  زل ين ا لسنة ، و  قب  أ  ييولى رئن   زل ت    زلخن   ان  تضوز
أت ر أو  يق يولى قين    تيق  ، و زلابرى ان  ييولى قين   زل ت    زلخن   ب تيق  زلقبنئ 

                                                           
، ( 6291ـ  6291)واالخــتالف  التيــارات الفكريــة فــي الجزائــر المعاصــرة بــين االتفــاق : ارزبد  لوتي دد _ 1
  .414،  2004،  زر اوا  زلاسو ، زلجةزئر، 4ي
، 6291إلى اندالع حرب التحرير 6316فاضةتاريخ الجزائر المعاصر من انت :جرو شنر  روبير آ _ 2
 . 451،  2003، ،  زر زم  ، زلجةزئر2 ،  ج 4ي
 .203،  201،     سابقالمرجع ال : و   زلا رك  _3

,p763 .   Mahfoud kadache : L'Algérie des Algérienne , Edif2000, Alger, 2009
  _ 4
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يت ي  نلزل اسك بتضو زل اي  زل ين ا  زلجةزئر ولرير  ق ير  وان  أيضن تنئبن من   بو  
  1.زل ين ا تسى زل  يوى زلويتا

زلخينبنا زليا  أ ان  نة  زلشا  ي    بنلثقنف  وزلين ث بنلقبنئسي   زخسه ف لي   لن و 
نرا  زتي نر زلنرينا أو    نة  زلشا   أو إفريقينانتا يسقى  وز     يرك تج  ش ن  

    زمغنتازلقبنئسي  نيى فا  أ  لن  إلىضك ، نيث انتا ي يا   فيرن زلقبنئسي  زل ي قرزيي 
 زجي نتنا زل تنضسي   ددني  زخددج  خسق روح زلن ن   وزلتشزمتنشي  زلويتي  زليا انتا    أو 
بربرك    بتا  يةز  و و تشي  نة  زلشا  زل ك اي     يرك تشي   ف ز  زلجةزئر و  ،

ول  يا   تنن تق   أو ، تر و  زل ك يج   وي و  زمخو  بيان  يتش ه زل تنضس ر ك ةارين و 
زليتوع زلثقنفا وزلس وك وق  قب  نة  زلشا  ، يياس و  زلقبنئسي  تينا غير بريئ     زل ي  ال

زمي يولوجي  لسنة  وت   إتن   زلت ر فا زل ب أ زلاربا ب ريا  ت   زإلخال  بنل اسو نا 
 2.زإل ال ا
لجت  يت ي  نة  زلشا  زلجةزئرك  وزتسا بتنك يينل  خال  تق  ب أ 4415تن    تو 
  ت و  ،وزن  إقسي فا  زلس   زلبربري زل ي  يياس و  و زل ان  زل ياس ي  بنلقبنئسي    بيوني  ا

إلى زلروزبي زلبشري  وزلس وي  زلقنئ   بي  زل ان     جنت  جرجر ، ولا  زلسجت   زقيرزنه بنإلشنر 
 هدتب  4413  ت  ردوزخ   أدةي ي  زل ك تق ردوخال   ةي  3ا   ز زليس ،دلسنة  رفض زل راةي 
 
 

 
                                                           

 Ben youcef Ben khedda : op.cit , p 160 .                                                              _
1
  

 .88   ،سابقالمرجع ال: تا ن أن   ب    _2
ــع:  ن دد  نربددا _ 3 ــوطني األســطورة والوا  ــر ال ،  زر زلاس دد ، 4ا يدد  قي ددر  زغددر، ي: ، يددرجبهــة التحري

  .  18  ،  4438بيروا، 
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 نيث أته وزجره ،خير زلنرا  زلبربري  وان  أو     أثنر زالتيبنه نولرن إلى 1بو   أن د 
وق  ننو  أت نر زلتةت  زلبربري   2آيا أن   وول  ن و  ،ون ي        بتنك زلرفض وزل قنو 

زليشاين فا زلترج زل ين ا لسنة   ك زليوجه زلاربا زإل ال ا وانتوز اس ن أرز وز زليابير ت  
قوبسوز بنلرفض، بنتيبنر ن أفانر ية ك إلى زتق ن   ك زلنة ، نيى زل جو  ل  و  أفانر   إال 

زم بن  لاا يو  وز زل  نجي  بأ  ي س      تن  زلتةت  زلبربري  بنيث أتر  ز ي سوز أب ي 
قين   زلنة  ق  يخسا تتر  وبنلينلا يتقسبوز ض  ن وانتوز يرفاو   تنينا ض  زلار  وض  
زل  س ي ، و  ن ةز  زليي  بس   ةي   زلار  فا فس يي    ن أ ى إلى ي  ي    ه زمفانر فا 

  اخسرر  و ب  زل آير   ببن فا يل تقو  باض زل  نجي ، وانتوز يةت و  بأ  زلار  و 
  زليخسكل ناو  تسيرن بنالتنيني و  ي  زلشاو  ز_ زإل ال  _  يتر  ، و زليا يايشوترن وزآلال 

 زلثن    نك باض زلتنجي      جنةرزل تنينا ز ير فا باض زم يي  و  ، وبنلينلا فر ه
زل تني   رغ  أ    ه، و 4413سوز ب ب  زتيخنبنا أبري  باض زل تنضسي  زل ي  زتيقو  4415
ن ل ، فإترن ل  يتج  فا باض زلبسبس  بي  زل  نجي  ت رز  لق رزا  زل نرضي  فا زل ج ةرتا

      تنيق  انترن بنإل ال  وزلقن  ي زل  نجي  خن   أوالئن زل يشبثي ز ي نل  باض 
( % 50) بنل نئ زل ةي ي  لسنرا  زلبربري  خ  ي   وبسغ ت   3،زلقرآ  وزلس   زلاربي  يا  و 

ز ي نلير  زلنرا  زلبربري  فا  روفرن بنيث وج ا   نت   ابير      زل ي    زل تنضسي  
   4. تنضسا زلنة  زل تي ي  إلى زلقبنئ  زل  رى

                                                           

وفا  4481زتض  إلى تج  ش ن  إفريقين ث  إلى نة  زلشا  زلجةزئرك تن   4401أوا  8    وزلي    1_
تي  وايال لجري   زلنة  زليا ل  ر ن زل  جوتو  ب ج  زلنرزش زشيرن  فا  زل ةي ر زمو   لنة  4484

 MTLD   زل فسى  ت  وتي  تضو فا زلسجت  زل راةي  واسك بإ زريرن باي   4411فيررك  41و41و45أين
وان  يننو  زلي خ  بنلس   زلاربي  فا زالجي نتنا لاته  ت  ولون  تسيه زل فنع ت  زلاشنف   4413

بين مصالي الحاج واللجنة المركزية وجبهة التحرير  ةاالتهامات المتبادل: ينا بوتةية: أت ر. زإل ال ي 
 .81،  88،     2004 زر زلب نئر، زلجةزئر، ، ( 6219ـ  6211)، الوطني

 . 18،  ، زل رج  زل نبقالسياسة االستعمارية: ينا بوتةية _ 2
Ben youcef Ben khadda : op.cit , p 162  _ 171 .                                                     _
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 تطور النزعة البربرية خارجيا :  المبحث الثاني
 متداد النزعة البربرية إلى فرنساا:  المطلب األول

تشر تشنير  و  زل ي ز  زلخ   لب أان  زل تن   و لقا  تن  زلتةت  زلبربري  بررت ن زل 
ن   بو   رئي  أبتنك و وزتسا    ب  يو ك ب  خ   زليقى ن 4413، فرا ربي   تنن أفانر  

وق  ي زوال فا ، ي نر زلنرينا زل ي قرزيي  بررت نزل ت    لنة  زلشا  زلجةزئرك نرا  زت
له رغب  فا و ، زلررت ي  ن   ةت ه   يرك زلشري  ت  ينل   النق زلاال  ن يثر ن 

يو ى به ل ى قين   ف رزلي  نة  زلشا   أ  إلىته بننج  وأ ،زالليننق بررت ن ليينب   رز يه
ن     ق ي     ثنتوي  ب  تاتو  فسبى أو و ينل ،" نت  تسا ينا"  ز زلينل   و و  ،بررت ن

شا  ولاته يخرا تةتيه بتنك  تنض  فا نة  زل أ بو   يس  وزتسا بتنك ت  ن   تي  رغ  
ا ن يقو  ن ي  آيا و  1،و ته ز يينع  نت  تسا ينا زل  تو رشي  زالليننق بررت ن ،زلبربري 

ان   4411 ت   أوقررنفرت ن ليوز    رز يه زليا  إلىته ل ن زلينق  نت  تسا ينا ن   أأ
ل  يسبث و ، ه ينا ي رك زلنة  ب تيق  زلقبنئ فوض  تر  ،تشني زلويتيي   يان   فا بنري 

تضو فا زلسجت  زلقين ي  لر رزلي  نة  زلشا  نرا  زتي نر زلنرينا  أ ب اثيرز نيى 
وج   اوب  ابير   4411ته ل ن زلينق بر  تن  أيضن ن ي  آيا أن   أويقو   2،زل ي قرزيي 

زلقنئ  زل ك  أخزب   متهت رز : ه زل اوب  يا   فا  بي   ر ي  إ  نجه فا  يناسر    فا 
ان  يخض  لسننل   أبنه أ  إلى بنإلضنف (  و وتا) زلررت ا  لإل زرك زمي  زل رزع  بأتهك يار 

 3.لس  يقب  ن بتوع    زلريب  زليا انتا له اننيينيزل  تي  زلررت ي  فوج  تر ه  نني
                                                           

  .  80،   سابقالمرجع ال: أن   ب  تا ن  _ 1
، ،  زر زلبرةخ اي  جارر: ، ير ( 6299ـ  6219) روح االستقالل مذكرات مكافح  :ن ي  آيا أن   _ 2

 .  441  ، زلجةزئر
 ،2004 ،  زر زلر ى، زلجةزئر،FLNجبهة التحرير الوطني جذور األزمة  :ةبين  ةي ز  زل نن ا _ 3

 211 .  
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 يشنرن فا زلت و  زلر رزلي  زليا زتاق ا أ   تسا ينا  و ى تسيه فق  ز يينع وت رز م
 نت يه فا يقس  باض زل  ةولينا  أيضن  ه زليو ي  و ، 4413لررت ن فا توف بر و وله إثر 

 بيو يررننيث قن   1،رئي  ينرير جري   زلتج  أ ب زلسجت  زل  ير  ث   أتضن فاي     بي  
ا لن اي  فا   ه زلجري    2،زلثقنفنازل ينلب  بنل  نوز  بي  زلس نا و  ترن ، تالتي  أفانرهلبث 

" L'étoile algérienne  "تشا  ون    أ   زلجةزئر لي ا تربي  لاترن جةزئري  فيج  بأ
ج  ينرير زلبال   و  ي  زل ي  لر  رغب  فا زلتضن     أ ي ن ا  بي  ا  زلجةزئريي  زل  س 

يى ي ن ن   أل  زلارق تيخ أ زلبربر ا لن يج  تسيتن ياو   تنن ي ية بي  زلار  و  أ 
 ."وزل الل  

ل  زال يرةزةزا زليا ان  ييسقن ن أوالئن أو  أ كيوض  فا تر  زلجري   با   أيضن
ب   زلجةزئر  زلجةزئر تربي  أيرون    خال  يراية قن   زلنة  تسى ، بنلبربري زلتنيقي  
  ز و  قو  زلجةزئر تربي     خال  زل نك  باض زلةت ن  يسنو  تسى زلويرى بأ إ ال ي 

تسى تشر  نت يه جري   زلتج   أيضنو  3،تت ري  أفانريتيسقو      متر لي  خيأ  تر  ب  
عروبتها و ... الجزائر ليست عربية " زلنة  زلشيوتا  زلت ري  زال يا نري  ا ن يرنا تت 

للجزائر  السياسيةاإلسالم ال يمكنه أن يحدد الهوية للبعد البربري و  ادعاء باطل ناكرةأكذوبة و 
  4." هي السائدة في برنامج حزب الشعب الجزائريمنه يجب أن تكون الالئكية و 

 
 
 
 

                                                           
  . 411،  4،ج4444زلاين  زلار ،   شق،  تشورزا زينن ، تاريخ الجزائر المعاصر :زلاربا زلةبيرك_ 1

 Ben youcef Ben Khadda : op.cit , p 164 .                                                               _
2

 
ــر المعاصــرة بــين  فــي التيــارات الفكريــة: ارزبدد  لوتي دد _ 3    ، زل رجدد  زل ددنبق،االخــتالفاالتفــاق و الجزائ

425.   
    . 413،   المرجع السابق: زلاربا زلةبيرك  _4
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 زمة انفجار األ : المطلب الثاني
ن زث زليا ن ثا تسى   يوى نرا  إلى زلا ي     زم ة  ياو  خسرينا زايشنك زم

 رن تب  زهلل  رزلي  نة  زلشا  بررت ن ان  ييرأف  نر زلنرينا زل ي قرزيي  بنيث أ زتي
و  ز زمخير ل  ي يي  أ  ين ث أك  4414إلى  4411و لن فا زلرير  زل  ي       1فياللا

رز يه إ انتينيهو يق   رغ  ي يير لسنة  أ ته ان  يبنلغ فا ز يا ن  زلشينئ  ت  بنيث أزلن  وز 
و و  رشي  تسا  ثروز   ، تنقش  وان  يتاا زليسب  بأ يي  أي ض  ا     يانرضه، وال يقب  

 ى  يير تسيرن تب  زهلل فياللا   ن أفرت ن الن  يريق  ي يير زلري رزلي  زليا ان  ي إلىينا 
فا يسن زلرير  ق   ه تبنة  زلشا  أثنر غض  زليسب  إلى زتيقن  ن، و  ن ةز  زليي  بس  وأبه 

زل تنضسي    ج وت     إليهبرك اتا روبير زل وجو   بضوزنا بنري  ف       نلا   يت 
   روز  تج  ش ن  ا زلنرا  زلويتي  زلجةزئري  و   أن  زلبنرةي  فزجك و و أ   بنلقن   ر 

 و  زل ان س  زليا ييسقوترن  يقو  به فياللا ويشياوز له و ة  يه ليق  وز له  تو  ض   ن إفريقين
و ته ل  يج  زليسب   2،يقو  به    ي رفنا اللا وبرر ا   نإال أ    نلا  زف  ت  في ته، 
    ز ن   رزجك يس   تر  ت   فا   لن م  بنلقزلررو     زلنة  غير أ إالخر نال آ

 . زلي رك يايبر خينت 
و     ز زلن ث قن  بنلقن   رزجك باق  زجي نع    زليسب  فا  قر   زلانئ  بشنرع  ن  

 يقنر  خ     نفا زلينضير له  ز يشن  ببنري ، وفاروز فا تق   ةي ر في رزلا نيث ز ي رقو 
 ا جن  لر ز زل ةي ر يو  جس يه نوزلنيث  4413ق  تق    ز زل ةي ر  ت  و اثر، أ أشرر أو

زلسجت  زلري رزلي  زليا زتيخبرن زل جس  و ا  إلى، وق  ي  ض  رشي  تسا ينا  تنضال 450
                                                           

نة  زلجةزئرك  إلىث  زت    إفريقينشنرن فا تج  ش ن   4484ب تيق  زلق  وفا  4448    وزلي    _1
ت ن  زلشنق  وان  تضو قين ين ج  ته نا  تسيه فا   ه زلرير  بنمي   جته نيث أ 4418 إلى 4481و   
 رج  زلوالوا ع،  األسطورةجبهة التحرير الوطني :  ن   نربا: ت رأ. زلجةزئري خال  زلنرا  زلويتي   ن  

  . 884    نبق،زل
، ،  زر زلشنيبي  8  او  ننج   او ، ي: ، ير6291جذور أول نوفمبر  :ب  يو ك ب  خ    _2

 . 528 ، 522     ، 2048زلجةزئر، 
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 ب    ةوال   تسا ينا ييرقى فا زل تن   نيى أو ته ب أ رشي 1،تضوز 25يياو     
   2.بر رزلي  فرت ن لنة  زلشا 

لشا  زلجةزئرك وأو   ن زبي أ به رزي  زالتشقنق ت  نة  ز تسا ينا رف و   بنري   
( زلجةزئر جةزئري  )   زلقنئس  تسى زلالئن  زري  لر رزلي  زلنة  بررت ن ي واجا  زلسجت  زإلأته 
،   ز  ن 82فر ز     ج وع  23ق   وا و  (زلجةزئر تربي  إ ال ي  ) ئس  ي ي  زم يور  زلقنو 

أ ى إلى ش  ن س     يرك في رزلي  نة  زلشا  نرا  زتي نر زلنرينا زل ي قرزيي  ض  
تن جه   ن أ ى إلى زترجنر زليوجه زلاربا زإل ال ا زل ك ان  يتيرجه نة  زلشا  فا  ير بر 

ا   ن ييسقه زلابنر        " زلبربرية  " و ت    ز زليو  أ ب  ييسق تسى زلقبنئ  ير   , زمة  
ينن زا ال تقالتي  و  انتا    3. سبي وز 
نلغ ب ، ن    أج  خسق نرا  شابي  بربري ق  ت   رشي  تسا ينا  زخ  زلر رزلي  بررتو 

نة  تسيرن  أيسق 4414يأ ي  نرا   ين ي  أوزخر تن  ى زلخيور  بنيث أ ا إل فا
            وزل ك خيي له    قب  PPK" Parti du Peuple Kabyle "4 زلشا  زلقبنئسا 

  تشر تضوز    أج  يرقي  خ   زنيوىيأ ي ا و تق  زجي نع  4413نيث أته فا تن  ، 
و   بي   ةال  زمتضن  زل شنراي  وزتسا   لن بقري  يارو ا بنلقبنئ زلس   وزلثقنف  زلبربري  و 

 ل  ينضر ا    ت نر ول  ن و   ورشي  تسا ينا و آيا ت رز  و وق  يرأ  زالجي نع و بتنك 
 تسيه وأيسقاينلا ف ر   ز زالجي نع بأته يت ي   ين ا نلأن   وت ر أو  يق وب آيا ن ي 
   PPK  .5فقنلا " L'Echo d'Alger"  جري   أ ن"  زلبربري  زلنرا  زلثوري "  M.R.B ي  ي 

                                                           
 . 415،  المرجع السابق :ن   ب  تا ن أ  _1
باسا : ، ير(مناضل  مذكرات) من حزب الشعب الجزائري إلى جبهة التحرير الوطني : ت ر بو زوو   _2
 . 54،  2001،  زر زلق ب ، زلجةزئر، 4ن   ، ين   ب   أ
 . 444  ، المرجع السابق: ن ي  آيا أن   _ 3
 . 201   ،المرجع السابق:  و   زلا رك _ 4
،    ددنبقزل رجدد  زل، االخــتالفالمعاصــرة  بــين االتفــاق و فــي الجزائــر  التيــارات الفكريــة: ارزبدد  لوتي دد _ 5

845.  
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شنفه    يرك قن   نة      ز زلا   زل ك قن  به  تن  زلتةت  زلبربري  ي  زايإال أ
 ن ت وثيق  و  ه زلوثيق  أبينرير رشي  تسا ينا قن   أ  1بو زوو ن   شرن   ت ر ، فزلشا 

 اثر   ن  و ويتا، وأته ض و  زلوثيق  ان  ت ه  نرا ين أ  نيث أقن      زلقبنئ  زلاسين 
 نررك   ه زلوثيق  انتا لر    إلى  لن أي ر  ايري  ي يير زلنة  بررت ن ويت ي ه، ضك 

ينلبوز بوض  زلبا  زلبربرك وت   يجن سه في ن با  خن   فا خرى    ت سر    ز، ا ن  قن   أ
 .ابر، وينلبوز ب ي قرزيي  أواس  لسجةزئر با  زال يقال  زل رن  زل
زل ك ان   ز بن تنو زلجةزئر با  ن  زل تنضسي  إلى أ  ه زلوثيق   س رن رشي  تسا ينا و 

  ول  ن و   بنيث أ "ت نر" إلى بإتينئرن  يقو  ، ويس   ته أفانر   فا زليتري أ  ب أا أ
 2"ت نر ن ز " إلىو زلر نل  بإتين  زلوثيق  أ  زل تنض  قن  إال أ، "ت نر" زلتضنلا ان  ز  ه 

إلى  ترن    خ و ينا زلنة  ف س رنزلر نل  وض  أخير ل  يرر  زل رض      ه   ز زم
أ ن   اني  نرا   Chartresن ي  لنو  زل ك ان  وزقرن     ن   خيضر فا  نن  

زتي نر زلنرينا زل ي قرزيي  وتت  قرز   زلوثيق     يرك قين   زلنة ، أ راا بأ   تنن 
 3.يت ي  يا   فا زلخري  وزير ا  نررك زلوثيق  بأتر  يسجئو  إلى زلا   زلينئرا

ا     زل ايور  بإر ن  ن  ي  زايشنك زل ةز ر  زلبربري  فقن ا قين   زلنة  و     ز زم
 ر ، فن   شرن   بنري  ل وزجر    ه زل ةز إلىقي   ن ق  اي ك تشوقا   يرنك وزل
زلاالق  بيتر  وبي  زلنة  فا زلجةزئر زلان     زت نر زلتةت  زلبربري  قياو بنلقن   رزجك أ  أ

قرروز تق   وا لن (شوقا   يرنك وزلتقي   ن ق  اي ك ) ورفضوز ز يقبن  زل باوثي  
                                                           

تت ر قين ك فا تي  ث   4481 ت   إفريقينتج  ش ن   إلىزتض   4401    وزلي    يت  بو ر ز    _1
ق  جي      زلاتن ر ته انتا له تالإال أوان     خ و    نلا فا زلسجت  زل راةي   ،نة  زلشا 
.  ب   اس نبنلارزق وليبين وبا  زال يقال  أ ثتن  زلثور  رئي  باث  جبر  زلينرير زلويتاأ ب   أزلثوري  ث  

  .11،   2004،  زر  و  ، زلجةزئر، شخصية وطنية 93رواد الوطنية شهادات :  ن   تبن : ت رأ
ت ر : ت رأ. ن ي  وفا زلنرا  زلشبه ت اري تضن  نة  زلشا  وتنض  فا زل ت    زل يان  أن  أ  _2

 . 10،   سابقالمرجع ال، بو زوو 
  . 10،  54    : نفسه لمرجعزت ر بو زوو ،    _3
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لنة  زلشا     بنلقن   رزجك تضو قنتوتين لس جس  زلري رزلا نع لسجت  زلري رزلي ، وت رز مجيز
زالتنرزك زل ين ا ) ت ن  زالجي نع زلقضي  زلينلي  بررت ن زقيرح تسير  أ  ي رج فا ج و  أ

  زلتةت  زلبربري  بري رزلي  نة  زلشا  بررت ن قن  به  تن    خال   ن( لس جس  زلري رزلا 
زلون   وزل  سن  زلويتي  و ا ي رفنا  إلى رفنير  زليا ال يخ   زلنة  زل ك ير ك وي

فانر زلبربري  ق  زتيشرا    زلنة ، وزقيرزنه   ز ان  با  أ  ييق  بأ  زميخ   زال يا نر ويق
   يرك زلا ي  برفض قني     زقيرزنه   ز رفضإال أو تنيرن  يشبثي  برن وتنة ي  تسيرن 

بقا  سنن تسى زقيرزنه    خال    بنلقن   رزجك قياوز زلاالق     زلنة  غير أت رز متر  
( 41)ت نر زلتةت  زلبربري ، و ز ا زل تنقش   با  تشرقش  زلنن   زليا انتا بيته وبي  أزل تن

، وفا زلترني  وزفقوز تسى  تنقش  زلقضي  وزإل ال  نت   سيئ  بنلابنرزا زلننق   تسى زلاروب  
 وا ض  ( 48)با  زلي ويا تسى زالقيرزح، فجرى زلي ويا زل ك تيج تته ثالث تشر

 1. وا ل نل  زالقيرزح فرفض زقيرزنه( 42)تشر وزثتازالقيرزح 
  زلنرا  زلبربري  ي ت رن ي     زلخسك و ا ا زلجةزئر فق  زايشك نة  زلشا  بأ ن فأ

إال سا بتنك توز إلىو  يق ا زلجةزئرك، و لن    خال  ر نل  أر سرن ت ر ألشيوتي  زلنة  ز
ت  خير    خاللرن زايشك زلج ن  زلجةزئرك و  ز زم  زلر نل   قيا بي  ي ك نة  زلشاأ

إلى  بنإلضنف سا بتنك، ت نر ول  ن و  ، ت  يق، وزو أت ر زل ة    لر ه زلنرا  و   
فا زلنة   تضن ج يار  أو (  02: زل سنق رق أت ر ) وتسا لاي ش زل ن ق  جري  
خ ا قين   نة  زلشا    ه زلر نل  وز يخ  يرن ليقت  زل تنضسي  وأ 2،زلشيوتا زلجةزئرك

 3.زل ك يقو  به زلبربريو  ك زليق ي ابنلا   زل ر 
 

                                                           
 . 521 ، 528   ،  سابقالمرجع ال: ب  يو ك ب  خ    _1
 . 11   ،زل رج  زل نبق، السياسة االستعمارية: ينا بوتةية  _2
ــة : نرددو  قدد زش  _3 ــة الجزائري ــة الوطني ــاريخ الحرك       2042،  دد ، زلجةزئددرزلبددنر،  زر زم أ ن دد  بدد : يددر ،ت
 . 4031  ، 2ج، 
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 :استنتاج الفصل 
  : وق  ي  زليو   فا ترني    ز زلر   إلى زلتينئج زلينلي  

زل ور زلابير فا ياوي  زلتةت  زلبربري  و لن    خال   زال يا نر زلررت ا ان  لهإ  
يراية ج ي  أبننثه تسى  تيق  زلقبنئ  ويرضيسرن تسى زل تنيق زمخرى    زلبال  وبتنئه 
لس  زر  زليا ي ر  زلس   زلقبنئسي  وان  ير ك    ا    ز إلى ينقيق  خيينيه وةرع فار  

و  ز  لي  تسى أ  زلتةت  زلبربري  ل  يأيا  ا ز أو انتا     نض  ،برنزلبربري  با   شنر 
 .فار  ث  تةت  ث  أة   :  رز   برز نيث  را بنل رزن  زلينلي  أزل  ف  ب  ان  

زتيبنرز ل ج وع زل خيينا زلررت ي   ررا فئ     زلشبن   زخ  نة  زلشا  زلجةزئرك 
جةزئري  ويخنلك أيروننا نة  زلشا  ولرن يينل  بنلبربري  وأا ا تسى فار  زلجةزئر 

تربي  إ ال ي  ا ن يقر ن ةتي ه وجينيه زل بتي  تسى فار  زلجةزئر أي يولوجينا   نير  مي يول
 .  نلا زلننج ا ب أ تن  لسنة  
ب  زتيقسا زلا وى خنرجين وبر نتن تسى  لن  و زلجةزئر  إينرل  يبقى زلرار زلبربرك  زخ  

شبن  و   أت نر زلتةت  زلبربري  بتشر أفانر   زلبربري  بي   قرزا نة  قين   ج وت     زل
جري  نيث ي اتوز    زلشا  بررت ن، و ررا فانليير     خال  ز ينوز    تسى تقو  زل رن

 .يرجير زمة  
   فرز  ن ان  شبه  تا    ز  ليال تسى أ  زليت يق بي  أة   ان   ريان و زايشنك زم إ 

ر ي   تسى ت   وجو  خيو  ز زم تق  تن   زل ري  إلى بنإلضنف نيث ل  يا   تنن يت ي   ،
   .ة   ي  زخيينر   جةزفنزم ززلثق  بي  زمفرز  ا ن أ   ةالئا زل ي  فجرو 
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 زمة البعد اللغوي لل : المبحث األول

 أصل التسمية : األولالمطلب 

فهناك  في نسبهم األنساباختلف علماء  ، حيثمن كلمة بربر التسمية جاءت أصل إن
 إبراهيمهو نفسان ابن  بربر أنوهناك من يقول  ،من بربر بن كنعان بن حام أنهممن يقول 

 1بن تمال بن مازيغ بن كنعان بن سام هو بربر أنقالت  أخرىوفرقة  ،الخليل عليه السالم
اليونان على كل  أطلقها كلمة بربر أما" الرجل الحر " وتعني كلمة مازيغ عند اغلب المؤرخين 

للجزائر االستعمار الفرنسي  وعند دخول  2،مازيغيةلغتهم وهي بالتالي دخيلة للغة األشعب يتكلم 
ن أ دفأرا اإلسالمعرب يجمعهم فضاء واحد وهو البربر و ال تالحم كبير بين ن هناكاكتشف بأ

لم بالسياسة البربرية والتي  عروفةملاهذا التالحم في الصميم وهذا من خالل سياسته  يضرب
البربرية كان فرنسيا من صل تسمية بل في المغرب العربي كله، ومنه فأتكن فقط في الجزائر 

مصطلح  إنوبالتالي ف 3،زمةإلى أن أصبحت أ تتطور قضية البربرية التي خالل تفعيلها لل
بقي  ومصطلح البربرية ،البربر إلىانتشارا والذي ينسب  األكثرالبربرية من المصطلحات 

    4البربربخمسين سنة وكان يستعمل ليدل على لهجات مستعمال حتى بعد االحتالل الفرنسي 
بين  9191طلق على الخالف الذي حدث سنة الوطنية الجزائرية أدبيات الحركة أما في أ ،

  5.مصالي الحاج والشباب القبائلي داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية باألزمة البربرية

  
                                                           

، 0222، األردن، أسامة، دار 9، طالمشكلة الثقافية في الجزائر التفاعالت والنتائج: بن قينة عمر  _1
 . 11ص

 .02، ص0222، دار الخلدونية، الجزائر،  9، طوأصولهممازيغ التعريف باآل: آث ملويا حسين الشيخ  _2
 . 992 – 11، ص ص السابقالمرجع : بن قينة عمر _ 3
 .    092ص ، 5ج، 0222، دار البصائر، الجزائر،وآراء في تاريخ الجزائر أبحاث: أبو القاسم سعد اهلل  _4
، متاحاااة علاااى الااارابط الربااااط ، منشاااورات طاااارق بااان زيااااد،زمةةةة الجزائريةةةةاآلمازيغيةةةة واأل : حسااااين عباااود _ 5

  .  99/90/0299يارة الز ، تاريخ  http://www.tawalt.com :االلكتروني
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 روادها  أهم: المطلب الثاني

كانت نزعة يجمعهم وسط مشوش وغير متطابق  أنورواد منذ  أنصارزمة البربرية كان لأل
إلى ثالثة نهم ينقسمون والمتأمل في هؤالئي األنصار يرى بأ 1،وأيديولوجياسياسيا واجتماعيا 

 :صحابه ومرجعيات فكرية يقوم عليها وهم كاآلتي كل صنف له أصناف أ

  اإلسالميةية ذوي القيم ر نصار النزعة البربأ: الصنف األول

خص منطقة القبائل والتي كان العديد من المناطق البربرية وباألوهذه النزعة موجودة في 
يضا لدى العديد من المهاجرين من ، وكانت أم 91القرن  أواخريتبناها طالب الزوايا وهذا في 

الذي كان من رواد النهضة  2مثل الطاهر الجزائري اإلسالميالمشرق  إلىبالد القبائل 
ارتباطا شديدا هذه النزعة  أنصاروقد ارتبط  اإلسالمي،لقومية البربرية ذات الطابع وا اإلسالمية
 .ومبادئها اإلسالميةبالحضارة 

 وربيةزعة البربرية ذو القيم الفكرية األ نصار النأ: الصنف الثاني

ول المدافع عن البربرية أنصار الصنف األهذه النزعة ظهروا بعد ضعف  وأنصار  
هم صحابه ومنبسبب تراجع أ اإلسالميةذو المرجعية  األولفضعف االتجاه ، اإلسالمو  والعربية

                                                           
فكار عامة تفكير لدى الفرد أو المجتمع وهي عملية تكوين أسلوب الالمعتقدات وأفكار وعة األهي مجم  _1

 :الوهاب الكياليعبد  :نظرأ .و مطلق قابل للتغييرغير جامد أ يتم من خاللها تحديد موقفا فكريا معينا
 . 909،900ص ص ، 9ج، (، سد)بيروت،  ،دار الهدى ،الموسوعة السياسية

هو الشيخ طاهر بن صالح الجزائري المعروف بالطاهر السمعوني ولد ونشأ بدمشق وتعود أصول والده   _2
صالح سمعون إلى قرى سمعون بضواحي مدينة بجاية وقد كان الطاهر الجزائري من بين أهم المهاجرين إلى 

. والمفكرين والسياسيين العربية وتكوين جيل من األدباءبالد المشرق وله الدور الكبير في تدويل القضية 
   9، ج 9111، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد اهلل :نظرأ

 .   912، ص 
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سمح ، من مواصلة دعوته لتكوين اتجاه بربري ذو مرجعية إسالمية 1ويأبي يعلى الزوا
ن يبسط سياسته في الجزائر وذلك من خالل خطة مدروسة جيدا فغيرت لالستعمار الفرنسي بأ

 فخريجوتخرجت من مدرستها، ومنه  أخرىبالد القبائل بنخب النخب الدينية الموجودة في 
لقبائلي وبعيدا كل غير ثقافة المجتمع البربري االفرنسية يحملون ثقافة مجتمع آخر المدرسة 

، ولهم أيضا ينفون انتماء الجزائر العربي واإلسالمي فقط ليس هذا 2،ه وقيمهالبعد عن مبادئ
يرا  نهم متأثرين كثألومع قيادة حزب الشعب تتناقض وهوية الشعب الجزائري فكار أ

رغبة في السلطة انضموا إلى الحزب بعد الحرب العالمية الثانية  باأليديولوجية الشيوعية حيث
وبالتالي  االعتبار للبعد البربري عادةإ ي مانع في عرض قضيتهم بتلك الفترة وهيولم يكن لهم أ

 .عرف باألزمة البربرية ما 9191 سنة اار هم الذين تولوا المهمة وفجرو نصفهؤالئي األ

 الوطنيين نصار النزعة البربرية أ: الصنف الثالث

دخلت هذه المجموعة تحت جناح حزب الشعب منذ الحرب العالمية الثانية وتتميز  
نها تختلف عنها سياسيا إال أالحزب  إدارةمع  أيديولوجياوهي تتوافق  ،بمبادئها الثورية الثابتة

كأحد  االعتراف بالبعد البربري إلى اوهي تدعو  ،العمل المسلح إلىوتفضل االنتقال مباشرة 
ي فهذه المجموعة تطرح وبالتال واإلسالم،ساسية للهوية الجزائرية بجانب العروبة المكونات األ

الفترة مع قادة الحزب نظرا تلك ال يرغبون في مناقشتها ب اكانو  أنهمبحيث طرحا ثقافيا  قضيتها
ن هذه المجموعة قد ساهمت بشكل إال أ ،ساسية هي نيل االستقاللألنهم يعلمون بأن القضية األ

زمة وهي األ 9191يات الديمقراطية عام زمة داخل حركة انتصار الحر إحداث أفي أو بآخر 
 .البربرية 

                                                           
جزائر من مواليد قرية تيفريت الحاج ببالد القبائل حيث كان إماما وخطيبا في جامع سيدي رمضان بال  _1

وأيضا كتابه حول جماعة المسلمين ( تاريخ الزواوة)العاصمة، ولديه العديد من المؤلفات ومنها كتابه بعنوان
 .    029، ص المرجع نفسه: بو القاسم سعد اهللأ: نظرأ .9150واإلسالم الصحيح، توفي سنة 

، ص المرجع السابقالتيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة بين االتفاق واالختالف، : يرابح لونيس  _2
 .992 – 991ص
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صحاب فين ثقافة فرنسية وألبربرية المثقنصار النزعة ابين أ ونظرا لالختالف الذي كان
مر واحد وهو محاولة رد االعتبار للبعد البربري كأحد يجمعهم أ أنه إالالنزعة البربرية الوطنيين 
زمة التي تبناها العديد من الشبان من إلى تفجير األدى بهما ، مما أمكونات الهوية الجزائرية

 : 1برز هؤالئي الشبان نذكرمن أكال الفريقين و 

وهو ابن آرزقي بناي  9192وبركتأ 02اليد قرية الجمعة الصهريج في هو من مو  :بنايلي عوا
خت واحدة وهي فاطمة حيث تربى في وسط بسيط وعاش حياة فقر أخوان الطاهر ومزيان و وله أ
عمل في مؤتمر أحباب ثم  إليه،ن انضم بعد أ في حزب الشعب صبح مسؤوالوقد أ 2وشقاء

بالشروع في العمل المسلح  جأة اختفى وبدأ العمل السري ونادىمنية، لكن فالبيان من الناحية األ
تم تعينه  9191، وفي عام 9195حداث الثامن ماي وهذا بعد أن تعرض للمالحقة عقب أ

جل التغيير في المنضمات المسيرة من أعقد مؤتمر  إلى االتي تدعو  اليقظةلجنة  عضو في
سلحة ة المركزية ثم قام بمهمة شراء األي اللجنعين عضو ف 9192وفي  ،للحركة الوطنية

ن تم اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية إنشاءها، ثم أدخل السجن بعد أللمنظمة الخاصة عند 
نادى  ، وقد9192فرنسا وكان هذا في سبتمبر  إلىوراق مزورة فارا من ميناء وهران وهو يحمل أ
إلى نه سعى جاهدا حيث أ 9195رية منذ عام برب طقة القبائل بعد أن كانت له نزعةبتوحيد من

، فقابله قادة الحزب بالمرصاد وتم طرده وكان هذا متزامن مع 9191فكار سنة تطوير هذه األ
إعادة فرنسا وحاول  إلىتوجه سجنه من قبل السلطات االستعمارية، وعندما خرج من السجن 

خير إال أن هذا األسيس حزب الشعب القبائلي وذلك بمساعدة الحزب الشيوعي الفرنسي الكرة بتأ
نه أ إالجبهة التحرير الوطني بعد اندالع الثورة  إلىانضم  9155رفض مساعدته، وفي عام 

                                                           
، دار متيجة للطباعة، نوفمبر أوللثورة  اإلعدادالمنظمة الخاصة ودورها في : مصطفى سعداوي  _1

   .  052، ص 0221الجزائر، 
 

2
_ Abd ennour ali yahia: La crise berbère de 1949,Barzakh, Alger,2013, p199.     
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من النزعة البربرية فتم اغتياله في هذه المرة  إحياءوهي محاولة  مرة ثالثة الكرة أعاد 9152في 
 .جبهة التحرير الوطنيطرف قادة 

درس في  ،بمدينة عين الحمام بالقبائل الكبرى من عائلة متدينة 9101ولد عام  :وصديقمر أع
حزب الشعب  إلى 9195ى سنة مانت ،معهد المعلمين ببوزريعة ثم في ثانوية بن عكنون

بالتنقل بين مر بالثورة للمناضلين بتبليغ األكلف  9195الجزائري، وبعد مجازر الثامن ماي 
 القرى الساحلية الواقعة بين دلس وتقزيرت، وكان من المؤيدين لفكرة الشروع في العمل المسلح

منظمة مسلحة، ثم تم تعينه عضو في اللجنة المركزية  إنشاءنه عرض عليهم بتلك الفترة حيث أ
ات القبض عليه من طرف السلط إلقاء، وقد تم 9192وفد القبائل عام  إلىانظم  أنبعد 

وسجن بسجن  9192بالجزائر العاصمة عام " مارينقو"االستعمارية بينما هو يتجول في حديقة 
حدثت فيها القضية البربرية بلبلة بين صفوف حزب التي أ وقد تزامن هذا في الفترة ،البليدة

صبح إلى فرنسا وأتوجه  9159الشعب، وتم طرده من الحزب وعندما خرج من السجن في 
جبهة التحرير الوطني ثم  إلىوعند اندالع الثورة انظم  ،ة النقابية هناكعضو في المنظم

عين  9152عام  وهو اسمه الثوري، وفي" سي الطيب " للمجلس الوطني للثورة تحت اسم 
 الجزائرية في  للثورة   المجلس الوطني إلى  ن انضمعضو في الحكومة المؤقتة  بعد أ

 2.عين سفيرا في بلغاريا، موسكو، نيودلهي، روما ثم تقاعد 9119 إلى 9112ومن  9151،1

ولد بمدينة عين الحمام الواقعة بالقبائل الكبرى والتي كانت تدعى سابقا  :عمار ولد حمودة
   بمعهد المعلمين ببوزريعة طالب وهو 9190حزب الشعب الجزائري سنة  إلىانضم " ميشلي"
وفي الندوة التي عقدت  ،9195ماي  99المقاومة المسلحة وذلك منذ  إلىدخل بسرية تامة  ،

للجنة عين عضو في ا 9192وفي  ،نادى بالشروع في المقاومة المسلحة 9191ببوزريعة عام 
                                                           

ة المركزيةةة وجبهةةة التحريةةر الةةوطني، االتهامةةات المتبادلةةة بةةين مصةةالي الحةةا  واللجنةة: يحااي بااوعزيز  _1
 .99،  94، ص ص المرجع السابق

 . 444، ص، المرجع السابق سطورة والواقعاألالوطني جبهة التحرير : محمد حربي  _2
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           بالقبائلالخاصة  بالمنظمةوعضو الحريات الديمقراطية المركزية لحزب حركة انتصار 
د القبائل تم اعتقاله ولما كشف ببال 9192قامت بها فرنسا عام ثناء حملة االعتقاالت التي وأ ،
جبهة  إلىوعند اندالع الثورة انضم  ،تم عزله من اللجنة المركزية عنده مر النزعة البربريةأ

أيضا من طرف قادة جبهة  تم تصفيته 9151نه في عام إال أ ،9155التحرير الوطني سنة 
  1.البربريةبسبب تمسكه بالنزعة التحرير الوطني 

الكنيسة النصرانية  رواد من حمد علي المدعو رشيد كاناسمه الكامل سيد أ :محند علي يحي
 العروبة إلىبمواقفه التي تحمل العداء والحقد  بثانوية بن عكنون، وقد عرف عنهثم درس 
  2".الجزائر جزائرية وليست عربية  إن" وهو صاحب مقولة  واإلسالم

   محافظةوهو من عائلة  9101جويلية  01يوم  ن الحمامفي قرية عيولد  :حمدحسين آيت أ
، درس بتيزي وزو ثم ببن عكنون حتى كان من مريدي الطريقة الرحمانية جده أنحيث  ،

حزب الشعب الجزائري وكان ينادي  إلىفي هذه المرحلة انضم تحصل على شهادة الباكالوريا 
عقد حزب الشعب مؤتمرا نادى فيه بتكوين منضمة  بضرورة العمل المسلح في تلك الفترة، ولما

من  9191، وكان في سنة العسكرية تمهيدا للعمل المسلح اإلطاراتخاصة تتكون فيها 
حل و زمة البربرية حيته في نفس السنة بتهمة األإال أنه تم تنالمشاركين في عملية بريد وهران 

نه كان إلى القاهرة نظرا ألوقد تم تهريبه  3،في رئاسة المنظمة الخاصة بن بلةمحله أحمد 
والتقى هناك بمحمد خيضر ومثل الوفد الخارجي للجزائر  4،مالحقا من طرف الشرطة الفرنسية

جل الدفاع عن ندونغ واضطر للذهاب لنيويورك من أشارك في مؤتمر با 9155ثم في  ،هناك
                                                           

         ة المركزيةةة وجبهةةة التحريةةر الةةةوطنياالتهامةةات المتبادلةةة بةةين مصةةالي الحةةا  واللجنةة: يحااي بااوعزيز  _1
 . 90ص، المرجع السابق، 
 . 021، ص المرجع السابق: مومن العمري  _2
 1499ع  ،مجلة العرب، "مازيغيته آيت أحمدالمعارضة لم تخرجه من آس عقود من خم" : صابر بليدي  _3
 . 95ص ، 0294، 
 . 92ص، المرجع السابقالسياسة االستعمارية،  : يحي بوعزيز  _4
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 02عقاد مؤتمر الصومام في قضية الجزائر، ثم عين عضو في المجلس الوطني للثورة بعد ان
وبن بلة ومحمد بوضياف  نه في نفس السنة تم اختطافه رفقة محمد خيضرغير أ 9151 أوت

 إطالق النار تم اإلفراجتونس وبعد وقف  إلىشرف وهم متجهين من المغرب ومصطفى األ
  1.عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 95، ص المرجع السابق: صابر بليدي  _1
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 أسباب األزمة :  المبحث الثاني

 األسباب السياسية   :ولالمطلب األ 

اإلسالم والعروبة في توعية الدور االيجابي الذي يلعبه مدركة  السلطات االستعماريةكانت 
إلى اختيار  تمباشرة بعد حوادث الثامن ماي لجأ اشعب الجزائري، ومن ثمة فنجدهال وتالحم

بها نحو  تية فدفعبعض العناصر المتأثرة بالثقافة الغربية والمتنكرة للحضارة العربية اإلسالم
 على انجاز هذه المهمة مجموعة من اصفوف حزب الشعب الجزائري لزعزعته وقد ساعده

 : 1همها العوامل والتي من أ

    حزب الشعب د مجازر الثامن ماي اجتمعت قيادة بعPPA   برئاسة األمين دباغين و
ت إلى ثورة مسلحة رأت أال تبقى مكتوفة األيدي أمام تلك المجازر فقررت تحويل المظاهرا

بدأت  ، ولتنفيذ هذه الخطة الثورية وزعت األعمال، ولكن عندما شرع في تنفيذهاتشمل كل البالد
د المناضلة في حزب فالقواع وعليه 2،النهاية تظهر الصعوبات أمامهم حتى فشلت العملية في

ادة التي منعت الثورة من الشعب الجزائري أصيبت بخيبة األمل من خالل األوامر المض
 . االندالع من خالل المخطط الذي كان مرسوما لها من قبل

    بحجة االلتزام بمبدأ االنضباط  ة على طرق تسيير الحزبالفردي اتطغيان القرار
 اإلطارات القيادية الشابة والمتعلمة على وجه لجوءحترام في الحزب مما أدى إلى واال

  3.الحزب الخصوص إلى إحداث انقالب جذري في
                                                           

 .167 ،  911ص ص ،  المرجع السابق :العربي الزبيري  _1
 . 09ص ، ، المرجع السابقاالستعماريةالسياسة  :يحيى بوعزيز  _2
 . 912ص ، المرجع السابق: العربي الزبيري  _3
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   ن القيادات القواعد المناضلة كان ضعيف جدا ألأواسط  األيديولوجيمستوى التكوين
 علىواقع المجتمع والعمل  في جميع المستويات كانت مكتفية ببعض المبادئ دون أن تنظر في

  1.تحسينه
   بسبب العدوان الصهيوني على فلسطين، ومواقفهم الفشل الذريع لألنظمة العربية

فراد كما هو الحال بالنسبة لعبد الرزاق عبد القادر حفيد الشيخ يضا مواقف بعض األوأالمخزية 
  جانب الصهاينة ضد فلسطين إلى 9192عبد القادر الذي انخرط في الجيش الصهيوني عام 

وعليه  االرتباط بهم نفوس الشبيبة القبائلية الرغبة في النفور من العرب وفكحدث في مما أ ،
  2.فهؤالء الشباب كانوا من الشيوعيين ومعظمهم يؤيدون العمل الصهيوني ضد فلسطين

   وأيضا من أهم العوامل التي أنتجت هذه األزمة حسب محمد حربي أن األيديولوجية
يات الديمقراطية لم تكن الحركة من أجل انتصار الحر و شعب الجزائري التي كان يضعها حزب ال

، باإلضافة إلى ملل القواعد النضالية في الفترة اشى مع التنوع الموجود في الجزائرتتمتتالءم و 
غير أن هذا الحكم الذي وضعه  ،مما أدى إلى خيبة االنتظار( 9191_  9195)الممتدة من 

قادات، بحيث أن التنوع الموجود في الجزائر ليس محمد حربي من خالل هذين العاملين وجد انت
مدير  Emil Masqurayطبيعي وهو مصطنع من طرف االستعمار ودليل على ذلك مقولة 

االستعمار الفرنسي ، و "يجب علينا محاربة اإلسالم عدونا األبدي "مدرسة اآلداب في الجزائر
 وضع ن والسنة و بدل القرآ كمصدر للتشريع 9252وضع ما يسمى بالعرف القبائلي منذ سنة 

مجموعة من المصطلحات كالقبائل والقبائل الكبرى والصغرى وهي مصطلحات لم تكن موجودة 
قبل االحتالل، وبالتالي غرضه من هذا كله تجسيد التمايز أواسط الشعب الجزائري والتنوع لمنع 

 فاأليديولوجية التي ليه، وعاالستقاللالطاقات الحية في الجزائر من الوحدة الوطنية السترجاع 
 . االستعمارية  يمشي بها حزب الشعب تمنعه من السقوط في فخ اإلدارة

                                                           
 . 912، ص المرجع نفسه :العربي الزبيري  _1

Ben Yousef Ben khedda: op.cit , p 171 .                                                                 _
2
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   بالنسبة لخيبة االنتظار التي أصابت القواعد النضالية فإنها لم تكن تخص منطقة
فقط ولو كانت خيبة االنتظار هذه قد أنتجت األزمة البربرية في بالد القبائل فمذا أنتجت  القبائل

( 9191 _ 9195) ن الفترة الممتدة منف إلى ذلك فاض, ؟المناطق األخرى من البالد في
عدادفترة استعداد  كانت قد كانت هناك عوامل أخرى صرح بعض و  1،انتظاروليست فترة  وا 
الذي يرى أن هناك عوامل  2مبروك بالحسين النزعة البربرية بها ومن بينهم المناضل دعاة

ساعدت على تشكيل تيار داخل حزب الشعب ومن هذه العوامل كما خارجية وأخرى ذاتية 
  :يذكر

أن حزب الشعب الجزائري كان مرتكزا في أدبياته على فترة ما بعد الفتح اإلسالمي 
، هذا ما أدى إلى قبل الفتح ونضال الجزائريين فيهاباإلضافة إلى تجاهله للفترة السابقة 

 .والتاريخي اإلحساس بنوع من اإلحباط الثقافي 

يفرط في االهتمام بأمينها إلى االرتباط بالجامعة العربية و أن حزب الشعب كان يدعوا 
كما _ األول عزام باشا مما أدى إلى انزعاج الطلبة المنتميين إلى منطقة القبائل، بحيث أننا 

تيجي للحزب أكثر منه استرا تكتيكيبأن هذه الدعوة تعبر عن موقف  _يقول المناضل بالحسين 
االتحاد مع فرنسا وهي  بهدف محاربة السياسة التي طرحتها األواسط االستعمارية بباريس

 باإلضافة إلى العامل األخير الذي تم التطرق له سابقا وهو الهزيمة التي مني بها العرب في
  3.م 9192فلسطين 

                                                           
 .  911،  912ص ص ، المرجع السابق :العربي الزبيري  _1
ة انضم في نفس السنو  9191قوق بالجزائر العاصمة سنة بوالية بجاية، التحق بكلية الح 9109ولد سنة   _2

، شارك في تحرير الطبعة الفرنسية لصحيفة المغرب العربي ترك حزب الشعب إلى صفوف الحركة الطالبية
 :محمد عباس: أنظر" . ستحياالجزائر الحرة "بعد األزمة البربرية وكان من محرري وثيقة حول األزمة بعنوان 

  .  944ص ،0221، ، الجزائر، دار هومةالحق شهادات تاريخية...نداء 
  .  942 ، 942، ص ص المرجع نفسه محمد عباس،  _3
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بدأ أيضا من العوامل المساعدة على انفجار األزمة كما يوضحها محمد حربي حيث و 
البربر يشعرون بخصوصيتهم اللغوية وكذا التاريخية التي أدت بهم إلى تفجير األزمة من خالل 

 ، وكذلك هجرةوقعة على ذاتهامنطقة منغلقة ومتق (القبائل)نطقة الريفية التي يقطنها البربرأن الم
اكتشفوا اإلقليمي و ور القبائل باالنتماء الكثير من فالحيها وعمالها إلى فرنسا مما أدى إلى شع

، هذه النزعة تركت الحزب الشيوعي لجزائريين الذين يتكلمون العربيةالنزعة اإلقليمية تجاه ا
عات التي ، كذلك يضيف محمد حربي عوامل أخرى منها الصرالجزائري يعترف بالفرادة البربريةا

في  اسبب كانت التيو  9141بائل خالل االنتخابات عام منافسيه القكانت بين مصالي الحاج و 
  1.المرشحين القبائل القرار الصادر من قبل حزب الشعب في محافظة القبائل بقتل

المناضلين من أجل الديمقراطية  كبار القبائل منواحد هو ويرى علي يحي عبد النور و 
 ثرا  زمة، حيث أن مصالي الحاج و حقوق اإلنسان في الجزائر سبب آخر أدى إلى انفجار األو 

فيها معالم الهوية الجزائرية في  اختزل 9192ى منظمة األمم المتحدة سنة تقدمه بمذكرة لد
شكيب نموذج خارجي أخذه عن عزام باشا و هو بهذا ينقل ، و جزائر إلى العروبة واإلسالمانتماء ال

بالتالي هذا بداية لتحريف التاريخ شير أي طرف من أطراف حزب الشعب و أرسالن دون أن يست
  2.إلى نشوء معارضة داخل الحزب أدىمما 

  األسباب االجتماعية: المطلب الثاني

واخر إلى ظهور األزمة في أدت بين األسباب التي أسباب االجتماعية من تعد األ
ي في حد ذاتها تركيبة المجتمع الجزائر  إلىرجوع من القرن الماضي وذلك بالاألربعينيان 

الفتنة فيه وبدراسة المجتمع مر لتفتيت هذا المجتمع وزرع بذور والسياسات التي استعملها المستع
                                                           

 .2ص، 0299، 1912العدد ، جريدة العرب، " المشكلة األمازيغية صنيعة فرنسية"  :أزراع محمد  _1
2
_ Abdennour Ali Yahia : OP CIT, p 93, 94                                                              

                            



 اأبعاد األزمة وأسبابه: الفصل الثاني

 

 
22 

قسمين البربر والعرب، وتركيبة المجتمع البربري في الجزائر  إلىينقسم  نهري نالحظ أئالجزا
 : قسام وهيإلى أربعة أتنقسم  األخرىبدورها هي 

وضواحيها بجاية رجرة كبر كتلة في الجزائر ويتمركزون في جأبحيث يحتلون : القبائل
حيث تقع شرق " زواوة " مازيغية هي قبيلة هم قبيلة من القبائل األلقبائل وأوتيزي وزو من بالد ا

وهذه الشريحة من المجتمع تمكنت فرنسا من التأثير فيها  1،الجزائر العاصمة وقريبة من البحر
 . خاصة من الناحية الثقافية

ن ويتكلمو وراس، البربري الجزائري في منطقة األمع وتتمركز هذه الفئة من المجت :الشاوية
  2.والوحدة الوطنية بالثقافةتمسك اللهجة الشاوية وهم أكثر 

ء الجزائر، حيث تضم سبع ويتمركزون في بالد الشبكة الواقعة شمال صحرا :المزابيين
   3.صل لغتهم الزناتية وهي قريبة من الشلحية والشاويةوأ" غرداية " مدن ومن أهم مدنها 

منطقة هي منطقة الهوقار  مهويتمركزون في أقصى الجنوب الجزائري وأ :التوارق
  4.ويتكلمون اللغة الطوارقية

وطنوا ببالد المغرب المجتمع الجزائري ولقد استيشكلون األغلبية الساحقة من العرب ف امأ
وترجع  ،والهضاب العليا، والقبائل العربية الكبرى تتمركز بالزاب والصحراء منذ الفتح اإلسالمي

                                                           
 . 44ص  ،(س.د) مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  ،هذه هي الجزائر: أحمد توفيق المدني  _1
    الحلقااة، 0221 ،، قناااة اقاارأ، حصااة تلفزيونيااةجريمةةة اثةةارة النزعةةة البربريةةة: محمااد باان موسااى الشااريف  _2

12 . 
ص     ص ،0222،الجزائر الطباعة الشعبية للجيش، ،تاريخ بني ميزاب: يوسف بن بكير الحاج سعيد  _3

92   _91 .   
   . 12الحلقة ، المرجع السابق :محمد بن موسى الشريف  _4
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صلية هي العربية وبني سليم، ولغتهم األ قبائل بني هالل إلىصول العرب الجزائريين أغلبية أ
  1.سالفهموهي لغة أ

ولقد انتهج المستعمر الفرنسي الكثير من السياسات تجاه البربر والعرب الذين امتزجوا مع 
برز سياساته ، ومن أوكونوا مجتمع واحد يتطلع آلمال مشتركة اإلسالمبعضهم البعض في ظل 

  2.التفرقة بين العرب والبربر ومحاولة التشكيك في ماضيهم

من الدولة الرومانية في  _سياسة فرق تسد _ خذت هذه السياسة لقد أ: سياسة التفرقة
وقد  ،التاسع عشرخالل القرن الحديث وتتبعها االستعمار خاصة االستعمار  ،العصور القديمة

واسط أوتشجيع الروح القبلية  اإلقليميةطبقتها فرنسا في الجزائر وذلك من خالل تكوين النزاعات 
صليين والقدامى ثم إلى قسمين أوال بربر وهم السكان األوقد قسمت السكان  ،المجتمع الجزائري

بين العرب والبربر وذلك وبالتالي عملوا على التفريق  3،الدخالءو العرب وهم الغزاة والمحتلين 
ليس هذا فقط بل عملوا حتى على التفريق بين البربر في حد ذاتهم بخلق  ،الفتنة بينهم بإثارة

مثلة ومن بين أ 4عشائر كالقبائل والشاوية وبني ميزاب والطوارق لضرب الكل في بعضه البعض
نهم أحيث ادعوا " قبائل زواوة " و كما كانت تسمى قاموا به في بالد القبائل أ هذه السياسة ما

لك بصفات خلقية وبيولوجية لهم، وأنهم ينحدرون من العنصر ثبتوا ذمن جنس روماني وأ
الفينيقيين وبالتالي هم عرب كما أكد هذا  إلىصلهم الحقيقي الذي يرجع األوربي وهم بهذا نفوا أ
ن ترسخ في القبائل المسجونين تحاول أيضا كانت فرنسا وأ 5،خرونابن خلدون ومؤرخون آ
ستعمارين نكم خاضعين اليجب أن تعلموا بأ :ف المعنوي الفكرة التاليةالذين يتميزون بالضع

                                                           
 .999،  992، ص ص (س.د) طبعة العربية، الجزائر، الم الجزائر،تاريخ كتاب : حمد توفيق المدنيأ  _1
 . 52، ص  0222، الجزائر، (ن.د) ، ابن باديس وعروبة الجزائر: محمد الميلي  _2
دار دحلااب، الجزائاار ، ( 0380 ةةةةة 0381) الحركةةة التبشةةيرية الفرنسةةية فةةي الجزائةةر: بقطاااش خديجااة  _3
 . 942، ص0221،
 .925ص ،9،ج0221دار المعرفة، الجزائر،، ( 0131ة 0381) يخ الجزائر المعاصرتار : بشير بالح  _4
  . 992ص  ،المرجع السابق: بن العقون إبراهيمالرحمان ابن  عبد  _5
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خطر واالستعمار الثاني وهو االستعمار وهو األ اإلسالميالغزو العربي ول وهو االستعمار األ
      1.تبدأ بمحاربتهم أنلذا يجب عليكم قبل محاربتنا  ،الفرنسي الحالي

ن فرنسا عندما سات التي استعملها المستعمر، حيث أيضا من السياوهي أ :التنصير
 إسالميةمن مساجد وزوايا ومعاهد  اإلسالمية الجزائر استولت على غالبية المؤسساتدخلت 

 وقد حولت هذه المؤسسات ،الجزائر بداية االحتاللالدولة متناسية في ذلك االتفاقية المبرمة مع 
ومن بين الذين قاموا بعملية التنصير  2،وأيضا الستخدامات أخرى مراكز للديانة المسيحية إلى

استطاع من طاقات تبشيرية  ماالكاردينال الفيجري تحت اسم النشاط التبشيري، حيث سخر 
هذا ولقد كان نشاطه  ،دينية، معرف علمية ووسائل مادية وموارد مالية ليحقق برنامجه التبشيرية

، وما دفعه لهذا عدة هم المناطق التي ركز عليها منطقة القبائلشامال لكل ربوع الجزائر ومن أ
وتمركز سكانها في منطقة واحدة، وأيضا أن منطقة القبائل  سباب ومنها الكثافة السكانية العاليةأ

الفقر  ذلك حالة إلىف ض األخرى،خص جرجرة فهي منطقة معزولة عن المدن الجزائرية وباأل
  عمالج  والتعليم  واألالعالشعار  تحت إليهاجذب المبشرين إلى دى تعيشها المنطقة مما أالتي 

كان هدف االستعمار من هذا كله هو تكوين مجتمع مسيحي جديد يخدم وبالتالي  3،الخيرية
  4.مصالح الفرنسيين

وذلك  ،في حق الشعب الجزائرييضا من السياسات التي مارستها فرنسا وهي أ :الفرنسة
العربية والثقافة الجزائرية وبمرور الزمن ينسى من خالل وضع لغة فرنسا وثقافتها مكان اللغة 

                                                           

 9119 ،902ع ، مجلة الحياة  ،"الحركة البربرية ومعركة الخروج من الغيتو القبائلي"  :محمد الشاوي  _1
 . 92_99، ص ص 

المؤسسة ، 5طوالتربية في الجزائر،  اإلسالمي اإلصالحالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد : تركي رابح  _2
  . 042 ، 042، ص ص  0229، الجزائر، اإلشهارو الوطنية لالتصال والنشر 

  0221، ، دار الشروق، الجزائر5ط النشاط التنصيري للكاردينال الفيجري في الجزائر، : سعدي مزيان  _3
  . 025 ، 029، ص ص 

 . 941، ص سابقالمرجع ال: بقطاش خديجة  _4
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تصبح الجزائر فرنسية  أنالجزائريون لغتهم وثقافتهم، ولقد ركز االستعمار في محاولته هذه على 
يربط الجزائر  على كل ما يقضوا ، وبالتاليخالصة في جميع الميادين ال الجانب الثقافي فقط

  1.العربي اإلسالميبماضيها وحاضرها ومستقبلها ومقوماتها الحضارية وتاريخها 

وبالتالي فهذه السياسات المنتهجة من طرف االحتالل الفرنسي لتقويض البنى التحتية 
ثرت عدد قليل من النخبة الجزائرية وأ عقول إلىللمجتمع الجزائري وزعزعته وجدت طريقها 

 2.عليها

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

، 0294دار تفتيلت للنشر، الجزائر، ، االستعمار الفرنسي وسياسة الفرنسة في الجزائر: سعيد بوخاوش  _1
 . 42،  01ص  ص

 . 044ص ، المرجع السابق: بن يوسف بن خدة  _2
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 :استنتا  الفصل

 :وقد تم التوصل في نهاية هذا الفصل إلى النتائج التالية

بسبب تعدد رواد النزعة البربرية واختالف مرجعياتهم الفكرية وتنوع أصنافهم من صنف ذو 
ثالث بقيم وطنية إال أن المالحظ نزعة بربرية بقيم إسالمية وصنف بقيم فكرية أوربية وصنف 

لهذه األصناف يجد بأن الصنف الثاني ذو القيم الفكرية األوربية كان له الدور الكبير في تفجير 
 .األزمة

رغم أثر وفاعلية األسباب السياسية في إطار النزعة البربرية إال أن األسباب االجتماعية 
المالحظ لذلك يدرك بأن الطابع االجتماعي كانت لها فاعلية أكثر في إشعال فتيل األزمة ؛ ف

للجزائر وتركيبته السوسيولوجية المقسمة إلى عرب وبربر أدت إلى انتهاج العديد من السياسات 
 .     من طرف المستعمر الفرنسي مع عدم إنكار سياسة فرق تسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثــالـــل الثــالفص
 افرنســـــــدي لألزمـــة ومحاولة ترصد تأثيراتهــــا بالتصـ

 والجـــــزائر 
 

 زمة والعوامل المساعدة على ذلك التصدي لأل:  المبحث األول

 لألزمة في فرنسا والجزائر د.ح.ا.ح قادةتصدي   :1المطلب   

 العوامل المساعدة في التصدي لألزمة   :2المطلب   

 في فرنسا والجزائر  تأثير األزمة:  المبحث الثاني

 ( فرنسا) تأثير األزمة خارجيا   :1المطلب   

 ( الجزائر) تأثير األزمة داخليا   :2المطلب   
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 زمة والعوامل المساعدة على ذلك تصدي لأل ال:  المبحث األول

 لألزمة في فرنسا والجزائر د.ح.ا.تصدي قادة ح:  األولالمطلب 

 : زمة في فرنسا التصدي لأل 

حسين لحول ليقوم المناضل  باريس إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية قيادة أرسلت
والصادق سعيدي  1كال من شوقي مصطفاي فأرسل ،نه لم يتمكنأ إالزمة بمهمة التصدي لأل

 إال 2،كل من محمد خيضر وبالقاسم راجف إليهماوقد انضم  ،جل وضع حد والتصدي لهامن أ
 النزعة البربرية من عقد لقاء بالقاعدة الحزبية في فرنسا أصحابمنعهم  األربعةهؤالئي  أن

ويواجهوا  نفسهمأن ينضموا مجموعات ليدافعوا عن أ اقررو و  ،لعقد اجتماع فيما بينهم افاضطرو 
وقد وصل عدد المناضلين والمنخرطين في  ،صحاب النزعة البربريةأي اعتداء يعترضهم من أ
لي بفرنسا المجلس الفدرا إلىرسائل  أنهم أرسلوا ناضال بحيثم( 07)هذه المجموعات سبعون 
صابها، ديدة بعد االنحراف السياسي الذي ألجنة فدرالية ج إنشاءجل ودعوه لعقد اجتماع من أ

 اصبحو صعوبات كبيرة في عملية التصدي ألنصار النزعة البربرية الذين أ وقد واجهتهم
شرت عدوة النزعة البربرية فيها بشكل انت اتحادية حزب الشعب بفرنسا حيث بقوة علىيسيطرون 

لم أن باريس  إلى باإلضافة ،( %07) بالمائةزيد من ثمانين وصلت نسبة تلوث هياكلها أبير و ك
التي يقطن بها المهاجرون ( 07ـ  91)بعض القسمات والنواحي كالدائرتين  إال ينجوا منها

وفي هذه القسمات والنواحي ، كولمب محافظة وأيضاالقادمون من منطقة القبائل الصغرى 
                                                           

وعندما انتقل للعاصمة ليواصل دراسته في الطب انضم إلى حزب  9191من مواليد مدينة المسيلة سنة _  1
وأصبح مناضال، كان له دور على مستوى قيادة الحزب وجمعية الطلبة المسلمين  9197الشعب سنة 

رواد : محمد عباس: أنظر. 9191مغاربة، لعب دورا كبيرا في عملية تنظيم فدرالية الحزب بفرنسا سنة ال
      . 810ص ، المرجع السابقشخصية وطنية،  82الوطنية شهادات 

انضم إلى نجم شمال إفريقيا ثم عين عضو في المكتب  9187باألربعاء ناث ايراثن  9171من مواليد  _ 2
   المرجع نفسه: محمد عباس: أنظر. السياسي للحزب التزم الحياد أثناء الخالف بين المركزيين والمصاليين

 . 09، ص
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وقبل الشروع في عملية تنظيم  1،نصار النزعة البربريةبالتصدي أل ضلون المكلفوناتمركز المن
صحاب النزعة البربرية لمواجهات بين المناضلين وخصومهم أفيدرالية الحزب وقعت العديد من ا

 :ومن بين هذه المواجهات 

( Rue Ordonner)وردوني الباريسية في شارع أ 90ي الدائرة وقعت ف: ولىالمواجهة األ 
يضا دعوا أو  حد الفنادقفي أ  نصار النزعة البربرية حوالي مائة شخص لعقد اجتماعدعا أحيث 

  حوالي ثالثين شخصا لحضور االجتماع المناضلونرسل حيث أ مع الحزب، المناضلين الذين
وقوع عراك بينهم وبين  إلىدى موعد االجتماع مما أ نهم وصلوا في وقت مبكر عنإال أ، 

سرعوا قاسم راجف عند علمهم باألمر ألنه كما يقول باأ إال ،صحاب النزعة البربريةخصومهم أ
خير وفي األ ،ت المعركة التي كانت بالسكاكين والهراواتقصدوا المكان وهاجموا الفندق وبدأو 

بالقاسم  مستشفى، وقد حاولال إلىتمكنوا من دحر عناصر النزعة حيث جرح العديد ونقل ثالثة 
نزاع عربي  "وذلك لكي ال يحمل الصراع معنى العنصر العربي  إبعادراجف خالل هذه المعركة 

بقى فقط على العناصر يمكن عدوهم األكبر من استغالله ضدهم وأقد مر الذي األ" قبائلي
 " .قبائلي قبائلي " القبائلية ليكون الصراع 

 نها في الغد ضخمتإلى المكان غير أالشرطة الفرنسية  جاءت وعند انتهاء المعركة
 2.جريحا 87ع و جزائري ووق 07لقت القبض على الحدث في صحفها وذكرت أنها أ

حيث عقد المناضلون اجتماعا في القاعة التي  (91)حدثت في الدائرة :  المواجهة الثانية
خذ الكلمة من بالقاسم نصار النزعة أأحد ما بدأ االجتماع حاول أمنحتها لهم البلدية بالدائرة وعند

يضر ومزغنة وعن انتهاء االجتماع رضا واستدعى خإال أن هذا األخير طرحه أ ،راجف بالقوة
 انشدو دعاة النزعة البربرية في زاوية أ بينما انعزل" فداء الجزائر" و " من جبالنا"ناضلون منشد الأ

 .وتطويقهم  طردهم هم مما سهل على منظمي االجتماع نشيد خاص ب
                                                           

 . 081، ص سابقالمرجع ال: بن يوسف بن خدة  _1
 . 910 صالمرجع السابق، : أحمد بن نعمان  _2
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 إعادةفي  تعجيلالعديد من الخسائر للحزب مما اضطر بال إلىدت هذه المواجهات أ دقو 
مساعدات كبيرة من المناضلين  اوقد تلقو  1،العمل من باريس وضواحيها التنظيم والهيكلة فباشروا

 2(07ـ  91) القاطنين في الدائرتين أو ما يعرف بقبائل الصومام القادمين من القبائل الصغرى
ر والنواحي كانت مستعدة لمواجهة وكل هذه الدوائ( 3،9،8)والمناضلين بناحية كولمب والدوائر

 أنصاراجه ه قد و إنالواقع جنوب شرق فرنسا ف اإلقليمما وقت، أصار النزعة البربرية في أي نأ
مرسيليا التي وفي يون ل فضل جهود بشير بومعزة في مدينةمامهم وهذا بأ النزعة البربرية وصمد

عقد خمسة اجتماعات في اليوم  إلىوقد اضطر المناضلون  حمد حدانو الملقب بالكاباكان بها أ
 . لكي ينتشر خصومهم 

وبفضل بالقاسم راجف معركة بين الطرفين كانت جد حامية تم من خاللها له فاوعلي
والشدة لما تم  رامةالنزعة البربرية ولوال الص دعاةالفيدرالية التي استحوذ عليها  استعادة مقرات

فحسب شوقي  3،والحواضر واحدة واحدة واسترجاع جميع الضواحيالتحكم في األمور 
هو  مصطفاي فقد تحدث عن سوء الوضعية التي كانت عليها الفيدرالية مما اضطر كما يقول

سنتين  لمهمة استغرقتوقسمة قسمة وهذه ا ها ناحية ناحيةتنظيمها وبناء إلىوالمناضلون 
كالطاهر قيقة وهو  تونسوقد ساعدهم في هذه المهمة طلبة من ( 9137ـ  9191)كاملتين 

 ضلين الذيااسترجاع المن يضاتم أ ستور الجديد ومصطفى العفيف، وقدمناضل في الحزب الد
حجج وكالم بسيط، حيث قال  فكاره وذلك باالعتماد علىسيطر على عقولهم رشيد علي يحي بأ

ننا مسلمون وصالتنا نتلوها لنا أن نسأل من نحن فالذي يهمنا أفي فترة ال تسمح  إننا: " لهم
                                                           

 . 305، صمرجع سابق: بن يوسف بن خدة  _1
  . 90، المرجع السابق، صالسياسة االستعمارية: يحي بوعزيز  _2
 .    901، ص سابقالرجع الم: أحمد بن نعمان  _3



 ترصد تأثيراتها بفرنسا والجزائرالتصدي لألزمة ومحاولة : الفصل الثالث 
 

 
04 

الوحدة والتماسك فمن أراد أن يحرر ب إالنيل االستقالل الذي ال يكون  هو بالعربية وهدفنا
  1.!المنشقين أوالئك إلى فليذهبن يكون خائنا الوطن فليأتي إلينا ومن أراد أ

نجم الجزائري التي يستغلها ما بالنسبة لرشيد علي يحي الذي كان يترأس تحرير جريدة الأ
تنظيم  إعادةنه بعد أ إال 2،فقد تم عزله منها وتوقيفها واإلسالمفكاره المعادية للعروبة لنشر أ

من  وطرد علي يحي عبد النور وجماعته تم استرجاع عتاد هذه الجريدة الملغاةالفيدرالية 
بحي  00رقم  ( Xavier Privas) عمارة بشارع قزافيه بريفاس شقة في الحزب، وقد اشتروا 

ا منها مقر  افرنك ليجعلو  537.777الطلبة شارع سان ميشال من المناضل حسين آشنو بمبلغ 
يزيد وموسى بولكروة بعد  أمحمد إلىقيادة الفيدرالية  جديدا للحزب وقد سلمت زمام األمور في

من القاعدة الحزبية لحزب الشعب بفرنسا  خير تم اجتثاث الورموفي األ 3،خروجهما من السجن
صيب نه أإال أنصار النزعة البربرية، د جميع المتمردين بفدراليتها من أوطر  9191في ربيع 

المتسببين نتيجة الصدمات والمواجهات بينهم وبين  بجروح 4كمحمد خيضربعض المناضلين 
رفع الئحة قالوا القبائلية بفرنسا هو زمة البربرية كما كان رد فعل المنظمات الطالبية األبظهور 

 5".البربر  ان تهاجمو ا علي يحي دون أعاقبو "  :فيها

 

 
                                                           

  .  897، المرجع السابق، صشهادات وطنية 82شهادات  رواد الوطنية: محمد عباس  _1
 . 890، المرجع السابق، ص2698غاية ولالتاريخ السياسي للجزائر من البداية : عمار بوحوش  _2
 .910 ، صالمرجع السابق: أحمد بن نعمان  _3
كان أحد مناضلي نجم شمال إفريقيا ثم عضو في حزب الشعب الجزائري ثم أصبح مسؤوال في بعثة   _4

عين عضو في جبهة التحرير (  9158ـ  9139) حركة انتصار الحريات الديمقراطية إلى القاهرة ومن 
، عــالواقاألسطورة و الوطني  رــجبهة التحري: محمد حربي: أنظر. 9130الوطني ثم عين وزير دولة في 

 .  883المرجـــع السابـق، ص
 .071، ص سابقالمرجع ال: مومن العمري  _5



 ترصد تأثيراتها بفرنسا والجزائرالتصدي لألزمة ومحاولة : الفصل الثالث 
 

 
09 

  :التصدي لألزمة في الجزائر  

  اصدى كبير  جلها في فرنساقامت من أكان لمهمة التصدي لألزمة والمعركة التي 
فلبى هذا  1،مستنجدا واعلي بناي إلىحس رشيد علي يحي بالهزيمة بعث بالجزائر، فعندما أ

مرسيليا تم  إلىخير النداء بدون علم القيادة وبينما هو يتأهب لركوب الباخرة من وهران األ
دى وقد أ 2،الوثائق تثبت وجود تكتليحمل العديد من اعتقاله من طرف السلطة الفرنسية وكان 

عن واعلي بناي خبرت قيادة الحزب بأنها أ تهم دعاة البربريةابلبلة، حيث  إثارة إلىاعتقاله 
 .ن ذلك سيكون لصالح العروبيين للشرطة الفرنسية أل

 أنزمة حيث إحداث األالتي لها يد في جميع العناصر  إبعادوقد عملت قيادة الحزب على 
احدة وهي قسمة عين قسمة و  إالالنزعة البربرية لم تمس جميع قسمات بالد القبائل الثالث عشر 

 3.حمام أو ميشلي كما كانت تسمىال

 إال أن،  باألحداث قلخرى ولكن بنسبة أاألة جرجرة التي تأثرت هي ما بالنسبة لمنطقأ
وطوقوها وذلك من خالل ردهم تصدوا للنزعة البربرية بالمنطقة  5وعمرانوعمر أ 4كريم بالقاسم

أن تؤدي بنا نحو االستقالل النزعة البربرية ال يمكن  إن" على خصومهم ردا صائبا جاء فيه 
                                                           

 . 003، صالمرجع السابق: مصطفى سعداوي  _1
  .  59، مرجع سابق، ص سطورة والواقعجبهة التحرير الوطني األ: محمد حربي  _2
 . 909، ص سابقالمرجع ال: العربي الزبيري  _3
وهو من المنادين بالكفاح  9193في منطقة أذراع الميزان انظم إلى حزب الشعب سنة  9190ولد سنة   _4

وهو من أبرز الموقعين  9150المسلح من بين مؤسسي جبهة التحرير الوطني وعضو في قيادتها إلى عام 
 : محمد حربي: نظرأ. بعد اتهامه باغتيال العقيد بومدين 9107على اتفاقية إفيان وجد مقتوال في سنة 

 .   910، ص ، المرجع السابقجبهة التحرير الوطني األسطورة والواقع
بمنطقة القبائل وكان عضو في حزب الشعب شارك في االنتفاضة المسلحة التي كان  9191ولد عام   _5

التحق بالجبل بعد أن أصبحت الشرطة تالحقه وقف  9190وفي  9193يحضرها حزب الشعب في ماي 
. وبعدها قائدا للوالية الرابعة 9139انب مصالي الحاج ضد المركزيين وعين نائبا لكريم بالقاسم سنة إلى ج
 .  919، ص المرجع نفسه: محمد حربي: أنظر
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التناحر فيما بيننا ونحن الذين  إلىمما سيؤدي بنا بين يدي عدونا  بأيدينانها سالح نضعه أل
 إلىاعتزالكم بمنطقة جرجرة وضواحيها سيوصلها إلى أن باإلضافة توحدنا قضية واحدة، 

 مور منطقة جرجرة كما كانتإعادة أ، وهذا الرد سهل على كريم بالقاسم ورفقاءه من "االختناق
ن الصحافة الفرنسية كانت تبحث عن سبب غير أ 1،شهرعليها حيث استغرقت مهمتهم خمسة أ

طلق النار وأعندما قام كريم بالقاسم  ،ووجدت ولو بسيط لتنشر خبر ميالد حزب الشعب القبائلي
قام باستفزاز كريم بالقاسم  نهحيث أ 2،حد دعاة النزعة البربرية بالجزائروهو أ علي فرحاتعلى 

استغلته  هذا ما فرد عليه كريم بالقاسم بطلقة نار لكن لم تكن قاتلة ،واعتبر والءه للحزب عيب
حزب الشعب الجزائري  "ي اليوم الموالي وكتبت في صحيفة صدى الجزائر ف الشرطة الفرنسية

ليس " ن فرحات علي سارع ورد تكذيبا للصحافة قال فيه إال أ 3"ضد حزب الشعب القبائلي 
خوة ولهم هدف واحد في الجزائر شعب واحد يعيشون في أ نهناك حزب الشعب القبائلي أل 

 4. "بين هذا الشعب رغم الفروق والتمايز هو االستقاللو 

نه العقل المدبر للحركة قبل قيادة الحزب بأ تهم منأما بالنسبة لحسين آيت أحمد الذي أ
ليطلعا  5محمد خيضر والحاج محمد شرشالي إليهن ترسل ربرية فقد قررت اللجنة المركزية أالب

بل  لوجود حركة بربرية _حسب مذكراته  _ 6على موقفه فيما يخص النزعة البربرية فاستنكر
  لم يعطلم ينظر و ن الحزب ، ثم قال أن هناك تضخيم لما قام به علي يحي في باريسيرى أ
ن تكون أ ونقبلوهو ورفقائه ي ،إلى تفجير األزمةدى بمسألة الهوية الجزائرية مما أ مااهتما

                                                           
 . 995، ص0790 ،، الجزائر، دار هومةشخصية وطنية 21عظماء شهادات ... ثوار: محمد عباس  _1
 . 35، ص 0770، دار المعرفة، الجزائر، السلطة دعاة البربرية في مواجهة: رابح لونيسي  _2
 . 981، المرجع السابق،  ص شهادات تاريخية الحق... نداء : محمد عباس  _3
 .35، المرجع السابق، صدعاة البربرية في مواجهة السلطة: رابح لونيسي  _4
وعــين عضـو بلجنــة الــدعاوي لجبهـة التحريــر بفرنســا وفــي  9181عضـو فــي حــزب الشـعب الجزائــري منــذ   _5

    جبهة التحرير الوطني األسطورة والواقع: محمد حربي: أنظر. عين مستشار في رئاسة الحكومة 9159سنة 
 . 888، المرجع السابق، ص

 . 90ص ، المرجع السابق ،السياسة االستعمارية: يحي بوعزيز  _6
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ها، لكن في ار التحرري لوهذا بغرض عدم عرقلة المسالجزائر عربية بدل الجزائر فرنسية 
ن وطلب منهم أ 1"ن تكون الجزائر فرنسية بدل الجزائر بربرية من يفضل أ هناك دجالمقابل يو 

إلى جرجرة وعندما رجع أخبرهم ضدها فذهب  وإن كان مع الحركة البربرية أيعطوه فترة ليجيبهم 
االجتماع الذي  إلىنه عندما دعي ، ويقول أيضا حسين آيت أحمد أ2نه مع الحركة البربريةأ

ن يتخذ المؤامرة البربرية حيث طلب منه أ جلسياسي برئاسة مصالي الحاج من أعقده المكتب ال
 عوثي اللجنة المركزية، وقد الحظما قاله لمبإال أن يقول فما كان عليه  ،موقف من دعاة البربرية

مين دباغين األ"من إدانة كل ن هناك محاولة آيت أحمد خالل هذا االجتماع أأيضا حسين 
حمد من المؤامرة البربرية، لكن آيت أ جزء ال لكونهما من دعاة البربرية بل لكونهما" وأحمد بودة

              : سباب شاطرهم في هذه الفكرة وذلك لعدة ألم ي

 ن هناك مؤامرة بربريةن بأال يظ نهأل. 
  دباغينمين واألألنه يجمعه نفس الثقافة واألفكار واللغة البربرية مع أحمد بودة. 
 زمةاأل ل األساسية مما أدى إلى بروزمشاكلرفض الحزب مناقشة ا. 
  سائل وبدل استعمال هذه الوسائل لجأ أن هناك حلوال أخرى لحل األزمة نظرا لتوفر الو

 .استعمال القمع والعنف كالمستعمر إلىالحزب 

 ة ــرئاسفي  4هبن بلد حمحل محله أ فقد 3دآيت أحم  حسينعلم وبدون   اليوم  ذلك  ومن
                                                           

 . 099، ص المرجع السابق: حسين آيت أحمد  _1
 .90المرجع السابق، ص  السياسة االستعمارية، : يحي بوعزيز  _2
 .099،  098، ص المرجع السابق: حسين آيت أحمد  _3
أصبح مسؤوال للمنظمة الخاصة وفي  9191انظم إلى حزب ومن  0بعد ح ع  9190ولد بمغنية سنة   _4

أصبح من زعماء جبهة التحرير وبعد سنتين تم اختطافه، ثم في  9139أعتقل بتهمة بريد وهران وفي  9137
ح رئيس عين عضو في المجلس الوطني للثورة ثم نائبا لرئيس الحكومة المؤققة إلى أن أصب 9135

 .  917، المرجع السابق، ص الثورة الجزائرية سنوات المخاض: محمد حربي: أنظر. للجمهورية الجزائرية
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دلة تدل جميع األن تهم بأنه متواطئ مع هذه الحركة ألوقد أ هاتم عزله منو  ،المنظمة الخاصة 
  1.على ذلك

نهما السبب في إلى األمين دباغين وأحمد بودة فقد أدانهما مصالي الحاج بأما بالنسبة أ
دباغين عمل على تنظيم مين رغم أن األ 2زمة وذلك لتحقيق مصالحهما الشخصيةإحداث األ

وهذا يديولوجية حزب الشعب وكان يفكر بتحديد أ 9199،3ن يعيد هيكلته منذ حزب وحاول أال
الذي لم يتعود على  _ن عزله مصالي الحاج بعد أ 4رفضته قيادة الحزب فاضطر للمغادرة ما

 5.زمة البربريةبالضلوع في المساعدة بإشعال األ إياهمتهما   _المنافسة 

ودة زمة البربرية حيث كانت كتلة واعلي بناي وعمار ولد حمالسجون لم تسلم من األوحتى 
 6ن زرواليإال أن زجت بهم السلطات االستعمارية في هذا السجن، بسجن تيزي وزو بعد أ تنشط

نه قام بعزل لشهيد حنفي فرنان، ويذكر زروالي أحد السجناء كان لها بالمرصاد رفقة بلونيس واأ
ن إال أ السجن حال إدارةعلى الطعام، فلم تجد  إضراب بإقامةباالتفاق مع فرنان  هذه الطائفة

( 98)ية في قاعة لوحدهم وهم ثالث عشردعاة النزعة البربر وضع  ،تقوم بفصلهم عن بعض
  7.اشخص

                                                           
، 9113، 8،عمجلة الذاكرة، "تحويل المنظمة الخاصة إلى جبهة التحرير الوطني:" عمار بوحوش _1

  . 993ص
 .    097، ص المرجع السابق :مومن العمري  _2
 .  085، ص0798، دار األمة، الجزائر، الجزائر في التاريخ: عثمان سعدي _ 3
 .  9700،  9700، ص ص المرجع السابق: محفوظ قداش  _4
 . 085ص  المرجع السابق،: عثمان سعدي  _5
عين مسؤوال  9198انضم إلى حزب الشعب وفي  9180بوالية بومرداس وفي سنة  9190ولد سنة  _ 6

على منطقة القبائل ثم ألقت عليه الشرطة الفرنسية القبض بعد مجازر الثامن ماي وبقي في السجن حتى 
، دار نهوهوشي م... الوطني الثائر بين غاندي...الحاج مصالي : محمد عباس: أنظر. وقف إطالق النار
 .  919، ص  0799هومة ، الجزائر، 

 . 907، ص المرجع نفسه: محمد عباس  _7
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 زمةالعوامل المساعدة في التصدي لأل  :المطلب الثاني

زمة استطاع الحزب التصدي لألتي من خاللها لمل وااوقد تضافرت العديد من العو 
 : نذكر ومن بين هذه العوامل واسترداد مقراته 

 بإبعادنهم قاموا أل ا من منطقة القبائلالذين تكفلوا بحل المشكل والتصدي له كانو  إن 
يجد مدخال ليضخم به  نالمعركة حيث ال يستطيع المستعمر أالعناصر العربية من ساحة 

صل ودليل ذلك أن بالقاسم راجف ذو األ 1،ي بربرينه صراع عربالصراع على أساس أ
لهبها رشيد إخماد النار التي أالقبائلي قام بدور جبار في هذا الصراع بفرنسا حيث قام بعملية 

 .علي يحي وجماعته هناك 
 ة كثابت من ثوابت الهوي واإلسالميديولوجية مصالي الحاج المبنية على العروبة إن أ

قيادة الحزب خبروا اء منطقة القبائل ونظرا ألنهم كذلك فقد أبنالعديد من أالجزائرية تمسك بها 
 .النزعة البربرية  بالمؤامرة التي يدبرها دعاة

 حزب الشعب  إطاراتو مشتبه بهم من إن الذين وجدوا أنفسهم متورطين في األزمة أ
فة تهم للصحاذلك من خالل تصريحاو زمة إلى التراجع واالبتعاد عن مفتعلي األقد سارعوا 
 .شعب واحد وبالتالي ال وجود لحزب الشعب القبائلي  إالنه ال يوجد بالجزائر والتي تثبت أ

 زمة في الجزائر لم تتجاوز منطقة ومن عوامل النجاح أيضا ولحسن الحظ أن األ
نطقة القبائل خاصة القبائل القبائل وفي فرنسا كانت منتشرة بين المغتربين القادمين من م

   2.الكبرى
  هذه ره الصائبة ومن بين ي أدلى بها الطرف الوطني ووجهة نظالتتعدد الحجج
ال  ال بد من التماسك والوحدة لتحرير الوطن ونيل االستقالل نحن في وقت صعب" الحجج 

                                                           
 . 033، ص سابقالرجع الم: مصطفى سعداوي  _1
  . 907، ص المرجع السابق: العربي الزبيري  _2
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 لكننا ال نضمن االتحادرغم " يضا وأ" يسمح لنا أن نفكر من نحن المهم أننا مسلمون 
 ."ا ؟ استقاللنا، فماذا لو انقسمن

  غالبية الجموع عن أصحاب النزعة البربرية نظرا لتمسكهم بطروحات تخلي
أيديولوجية جد ساذجة وانتقالهم من المطالبة بحق ثقافي إلى معاداتهم للعرب واإلسالم هذا ما 

 1.أدى إلى ضعفهم وبالتالي تمكن قادة حزب الشعب من التصدي لهم

المقاالت التي كانت أيضا على التصدي لألزمة سلسلة  و من العوامل التي ساعدت
 ضد سياسة التجزئة التي يستعملها االستعمارصحف جمعية العلماء المسلمين للوقوف صدرها ت

مازيغ والعرب ينحدرون من أصل واحد وأكدوا المقاالت أن اآلهذه حيث أثبتوا في العديد من 
س العالمة البربري الصنهاجي مقاال سنة صدر عبد الحميد بن باديوقد أ، أنهم شعب واحد

أن الشعب حيث ال ينكر في مقاله هذا "  كيف صارت الجزائر عربية" وهو بعنوان  9180
ا العدل بينهم قامو اإلسالم وأ ادخلو ن العرب أويذكر أنه لما جاء الفاتحو  ،مازيغياكان آ الجزائري
جوا واتحدوا طائعين وتصاهروا وتماز  اإلسالملغة  اوتعلمو  اإلسالم امازيغ الذين اعتنقو وبين اآل

 .ي افتراق بعد هذا االتحاد؟ في العقيدة واللغة وأصبحوا شعب واحد فأ

 " جمعته يد اهلل ال تفرقه يد الشيطان ما" وفي مقال آخر لعبد الحميد بن باديس بعنوان 
حيث أصبحوا  اإلسالممازيغ جمع بينهم حيث يؤكد فيه أن العرب واآل 9181 الذي صدر سنة

مزق هذا العنصر، وقد ن تاإلسالم، وال يمكن لليد األجنبية أبوه عنصر واحد أمه الجزائر وأ
يضا من ، وفي نفس السنة حذر أحمد توفيق المدني أ(د الشيطان بي) جنبية وصف اليد األ

لبيض اباء القبائل والنشاط الذي يقوم به اآلفي بالد  واإلسالمالخطر الذي تعرضت له العربية 
يجادللوقوف ضدهم  من تنصير للقبائل المسلمين حيث دعا    2.الحلول قبل تفاقم المشكل وا 

                                                           
 . 033، ص سابقالمرجع ال: مصطفى سعداوي  _1
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نشره في جريدة البصائر  9139مقاال سنة  1اإلبراهيمية كتب الشيخ البشير زمانفجار األ دوبع 
           نزعة ثار اليؤكد فيه أن االستعمار الفرنسي هو الذي أ"  اإلفريقيعروبة الشمال " وهو بعنوان 
واإلسالم، حيث أنه أعطى أمثلة عن أكاذيب االستعمار ومن هذه  را لبغضه للعروبةالبربرية نظ

سيا، في المقابل السوداني الذي يتجنس بالجنسية الفرنسية ليوم واحد تسميه فرنسا فرن "األمثلة 
األصح السوداني  الذي استعرب منذ ثالث عشر قرنا وأكثر أنه عربيا فمني ينكر على البربر 

ن االستعمار كاذب وهو أ وبالتالي فمن خالل مقاله هذا يتضح"  م البربري المستعربالمتفرنس أ
  2.الفتن إثارةمن وراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

من مواليد مدينة قسنطينة من عائلة بربرية مستعربة، درس بالزيتونة ثم رجع إلى الجزائر وتولى التدريس   _1
جريدة المنتقد ثم أصدر جريدة الشهاب، وأعماله أثرت كثيرا على الفكر االجتماعي  9103أسس سنة 

 .  909،  907، ص ص السابقالمرجع ، الثورة الجزائرية سنوات المخاض :محمد حربي: أنظر. الجزائري
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 فرنسا والجزائر تأثير األزمة في :  المبحث الثاني

 ( فرنسا) تأثير األزمة خارجيا   :المطلب األول

زمة التي في فرنسا والجزائر، ولقد جمعت هذه األ ةكثير  انعكاساتخلفت النزعة البربرية 
بشكل كبير بين المشكالت السياسية  9191عايشتها حركة انتصار الحريات الديمقراطية سنة 

 لبيات والعواقب الوخيمة على  نشاطخلقت العديد من الس فإنهاوالمشكالت الثقافية البربرية، لذا 
 :  ما يلي  الحزب، وقد تمثلت هذه التأثيرات في

 رت تعين وال تنتخب والقادة صا 9191بفرنسا منذ ديسمبر  فدرالية حزب الشعب إن
ومنه فقادتها ال الشعب الموجود بالجزائر العاصمة،  ن للجنة المركزية لحزبصبحوا تابعيفيها أ

حيث تم تشكيل  ،بل يعينون من طرف قاعدة حزب الشعب بالجزائر 1ينتخبون بطريقة ديمقراطية
ن في على المهاجري ثرهذا ما أ 2مفوضية تابعة للهيئة التنفيذية لحزب الشعب بالجزائر العاصمة

الحزب للصفة الديمقراطية التي  إلغاءفكارهم وبحرية من خالل عن أفرنسا من ناحية التعبير 
يشكلون األغلبية  البربر القبائل كانوا أنوعلى الرغم من انت تتمتع بها الفيدرالية بفرنسا، ك

على مستوى الفيدرالية أي تغيير نه لم يتم تبديلهم ولم يحدث أ إالعضاء الفيدرالية الساحقة من أ
 3.عرقي يذكر وبقية الفيدرالية يمثلها القبائل
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 (الجزائر)زمة داخليا تأثير األ : المطلب الثاني

 ن مصالي ولمفتعليها وأدة حزب الشعب استطاعوا التصدي لألزمة البربرية قا إن
لمنافسه   مة وذلك من خالل عزلهز دات التاريخية تمكن من التصدي لألالحاج حسب الشها

وهذا ال يعتبر حال لألزمة بل تعميقا لها ألن الحل يتمثل في  2وجماعته 1دباغين األمينول األ
ا وزن ثقيل  إقناع الناس وليس االنتقام من الخصوم مثل األمين دباغين الذي يعتبر شخص ذ

 : ادة الحزب تبريرا لهذا الطرد وهوقدمت قي مته وهو غائب بالطرد من الحزب حيثمحاك وقد تم

ندوق ص إلىيدفعها عندما كان نائبا في البرلمان الفرنسي كانت تقدم له منحة لكنه لم يكن _ 
 .نحزب الشعب كما يفعل المنتخبون اآلخرو 

 .المراسوصعب  ه معاملة سيئةنه يعامل زمالءأ_ 

 .ن يقدم تفسيرا لذلكأنه انعزل عن النضال دون أ_ 

  3.جل القيام بعمل تقسيميقد لقاءات سرية مع المناضلين من أنه عأ_ 

: زمة ليحقق بها مطامح شخصية حيث يقولكما اتهمه مصالي الحاج بأنه مفتعل األ
كبارهم وصغارهم في جسد الحزب وفي جميع  مين دخل البربرتكتل جماعة بودة واأل بفضل"
طرافه كالجرثومة في جسم ال قوة له وكانوا يتسربون فيه بسهولة وزرعوا السموم في عقول أ

عمال التفرقة لكن الحزب واجه كل أ... دة الحزب ساكانوا في فترة سابقة ... المناضلين بفرنسا 
                                                           

 9191إلى أن عزل بسبب األزمة البربرية في  9181كان عضو قياديا في حزب الشعب الجزائري من   _1
وفي نفس الفترة أصبح وزيرا للشؤون الخارجية  9131إلى  9135ثم انظم إلى جبهة التحرير الوطني من 

  .  889، المرجع السابق، ص سطورة والواقعجبهة التحرير الوطني األ: محمد حربي: أنظر
 .  909، ص سابقالمرجع ال: العربي الزبيري  _2
 .  031،  030، ص ص سابقالمرجع ال: مصطفى سعداوي _ 3
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نصار النزعة البربرية ال أزال أؤمن بأن أمن قوة في فرنسا والجزائر، و  والتخريب بكل ما لديه
  1.... "صنيعة استعمار لتحطيم العروبة التي هي رمز المقاومة

صيب نه قد أإال أوبالتالي فمصالي الحاج حقق من خالل هذا التصدي نجاحا شخصيا 
 الحزب في صفوفه وفقد في فترة قصيرة جدا عددا من المناضلين الذين يتمتعون بالكفاءة العالية

     2.وهم في الحقيقة ينتمون لمنطقة القبائل لكن ليس لهم أي صلة بالنزعة البربرية

 صبح يعاني من الضعف كما تأثرت طقة القبائل أن التنظيم السياسي للحزب في منأ
فرع الحزب الجامعي ) ن تم حل فيدرالية الحزب بفرنسا الطبقة المثقفة داخل الحركة بعد أ

إلى الحزب الشيوعي  انضمامهم إلىدى فقدان التحكم في الطلبة مما أ عنهنتج  هذا ما( بفرنسا
كتشاف المنظمة الخاصة هذا ، واعتقال السلطات االستعمارية للكثير من الطلبة تاله االجزائري

ن هناك عملية وشاية لالستعمار من طرف الطالب الحدث أثار شكوك مناضلي الحزب بأ
 3          .السرية للمنظمة الخاصة

 لفوا المناضلين المطرودين ن المناضلين الذين خإدارة الحزب الشلل نظرا ألصاب أ
_ اسم المركزيين الذين سيطلق عليهم فيما بعد _ حكمت العناصر المعتدلة ، وأضعفاء جدا

البداية في العمل المسلح وهي شروط من  شروطا قبل انهم وضعو قبضتها على الحزب حيث أ
 4.الصعب تطبيقها

  فتيل الثورة  إشعالن يكونوا طرفا في ذين كانت لهم رغبة في أبعض القادة التعرض
 .حمد خرى كحسين آيت أقزيم والتقليل من قيمتهم من جهة أمن جهة والت اإلقصاء إلى

                                                           
 . 097، ص السابق المرجع: مومن العمري  _1
 . 909، ص ع السابقالمرج: العربي الزبيري  _2
، دار القصبة         المصادرمجلة ، "أزمة حزب الشعب الجزائري خلفياتها وأبعادها : " إبراهيم لونيسي _3

 .  979،  978، ص ص  9111، 0، الجزائر، ع
مسعود الحاج مسعود وعباس محمد، منشورات : ، ترالحركة الوطنية الثورية في الجزائر: مهساس أحمد  _4

 .   808،  800، ص ص  0770الذكرى األربعين لالستقالل، الجزائر، 
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 إلىدت وأنصارها أزمة األالطريقة التي تعامل بها قادة حزب الشعب مع مفتعلي  إن 
وصلتها بطريقة غير مباشرة ، أحرمان حزب الشعب والحركة الوطنية من كوادر ثورية جد مهمة

رديئة ال تتمتع بالكفاءة التي  بإطاراتتعويضهم  إلىأدى  هذا ما 1حضان الحزب الشيوعيإلى أ
 2.تمكنها من قيادة الحزب

 كما  ،التحررجل حزب محل فكرة النضال والكفاح من أسيطرة البيروقراطية على ال
انتشرت بين المناضلين الحماسة والرغبة في السيطرة على الحزب وغابت فكرة تفجير الثورة بين 

 .لجميع ماعدا بعض العناصرا
 لم يكن على قدر من (  9137 إلى 9195) الحزب بتك الفترة  أنزمة أثبتت األ

زمة بصورة ي سبب األضية لتم حل االختالف الذالكفاءة في تصور حل لقضاياه ولو نوقشت الق
 3.ايجابية
 حركة  زائريالجزمة هو خروج حزب الشعب من تأثيرات األفقد كان خير وفي األ

  4.كثر ضعفا خالل حرب التحريرأ انتصار الحريات الديمقراطية
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 :استنتاج الفصل

 :هم االستنتاجات التي تم التوصل لها في نهاية هذا الفصل نذكربين أومن 

إال أن التصدي لها كان أسرع من طرف رغم انتشار عدوى النزعة البربرية بفرنسا بسرعة 
لكن المالحظ لذلك  ،ن هذا كان متزامنا مع التصدي لها في الجزائرقادة حزب الشعب حيث أ

يرى بأن أساليب وعوامل التصدي كانت بسيطة مما يؤدي إلى التساؤل عن سبب سرعة 
 . التصدي

زمة قد انفجرت بفرنسا إال أن انعكاساتها في الجزائر كانت أكبر بكثير ورغم أن هذه األ
ي بقوأثرها  بالغا اأثر األزمة في الجزائر قوة و عرفت حيث من انعكاساتها وتأثيراتها بفرنسا 

 .متواصال خاصة على مستوى حزب الشعب الذي شهد ضعفا خالل حرب التحرير



 

 

  االستنتاج
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 :االستنتاج 

 إلى لها جذور عميقة منذ دخول المحتل الفرنسي أن زمة البربرية يجد إن المتتبع لأل
ن ربعينيات من القرن الماضي بل هي أبعد من ذلك وأرض الجزائر وهي ليست وليدة فترة األأ

فكار التي جاء خالل األالنزعة البربرية من  إثارةكبر في هو المتسبب األاالستعمار الفرنسي 
حزب الشعب القبائلي وذلك في جريدة صدى إنشاء  إشاعةنشر ول الذي قام باأل بها، ونجده هو

وتكوين النزاعات داخل  عراتالن إثارةكبر دليل على رغبته في الجزائر الناطقة بالفرنسية وهذا أ
 . زمة البربرية جزائري وبالتالي فهو المستفيد األكبر من األحزب الشعب ال

 ن البربر والعرب بقدر ما هو نه ليس نزاع اثني بيالمتعمق في هذا النزاع يكتشف بأ إن
كثر صرامة وتمسكا ء األفكارهم وبين الزعماي يتبناه الشباب في تلك الفترة بأيديولوجنزاع أ

  .  فعالعن تضخيم لمجموعة من األ األزمة عبارةويمكن اعتبار  بمبادئهم
 زمة البربرية لطرد أللوعلى رأسهم مصالي الحاج ستغالل قادة حزب الشعب الجزائري ا

إلى خروج حزب الشعب هذا ما أدى  ساسية للحزبالذين كانوا يشكلون ركيزة أبعض منافسيهم 
ي عالقة بدعاة النزعة لم تكن لهم أ ن هؤالئي المنافسينبالرغم من أضعيفا خالل حرب التحرير 

مين دباغين، حيث يمكن اعتبار األزمة ذلك ما قام به مصالي الحاج ضد األالبربرية ودليل 
_  8491) زمة واحدة نظرا لوقوعهما في نفس الفترة الزمنية البربرية وأزمة هذا األخير أ

 .حداثواشتراكهما تقريبا في نفس األ( 8494
 ب الشعب لم يمكنهم من القضاء عليها نهائيا في زمة من طرف قادة حز إن التصدي لأل

جل وحدة الحزب في ن قيل بأن أمرها قد حسم فانه حسم فقط من أوا ،تلك الفترة من اكتشافها
 أن، ودليل ذلك سوءاازداد  أوذلك الوقت أما من الناحية األيديولوجية فاألمر بقي على حاله 

 لألكاديميةالثورة ثم بعد االستقالل بتأسيسهم  أثناءفكارهم أ إحياءدعاة النزعة البربرية حاولوا 
ة ودعاة النزعة البربرية من التي كانت تدعمها فرنسا من جه 8491البربرية في باريس سنة 

 .ىخر جهة أ
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 غاية التي كانت في  قام به حزب الشعب هو انجاز المنظمة الخاصةهم ما إن من أ
وعدم البوح بجميع حيثياتها والتصدي  ألزمة البربريةلالتنكر  السرية مما أدى بقادة الحزب إلى

إلى شح المعلومات مر المنظمة الخاصة هذا ما أدى أن يكشف أبطريقة جد سرية خوفا من لها 
 .يومنا هذا إلىزمة عن األ
  ألن هذا يعتبر خطأ تاريخي فيجب ( زمة البربرية األ) يمكننا أن نلغي هذه التسمية

فعال لكانت قد انفجرت أيضا ئلية نظرا ألنه لو كانت هناك قضية بربرية زمة القبااستبدالها باأل
المناطق قار وبقية كاألوراس ومنطقة بني ميزاب واله في المناطق البربرية األخرى من البالد

 .بالجزائر البربرية
  ن واضعه كان مفكر حيث أفكر النزعة البربرية كان بذرة قوية غرست في غير تربتها

عند انفجاره كأزمة في نهاية  ودليل ذلك سهولة التصدي لهالمتلقي فهو ضعيف  أماقوي، 
لماذا فكر النزعة : األربعينيات من القرن الماضي، إال أن هذا يؤدي إلى طرح السؤال التالي

  .      البربرية توقف لسنوات بعد التصدي له ليعود وبنفس األفكار وأقوى بعد االستقالل ؟ 
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