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الرببر يف املغرب العربي..
حتديات قرن
(الصفحات )161 -196
ملخّص
في ظل ازدهار الحضارة اإلسالمية وفي إطار األمة اإلسالمية الواحدة كان
العرب والبربر متعاونين متعاضدين في حقل الدولة والدعوة ،ومع بداية العصر
االستعماري ظهرت ما ُعرف باألمازيغية في الغرب العربي ،وظهر االتجاه نحو
بلورة اللغة األمازيغية.
هذا البحث يتناول األقلية البربرية في المغرب العربي من حيث الدور السياسي
الذي لعبته بعد االستقال ل وعالقتهم باألغلبية العربية ،ومحاولة استشراف
المستقبل ،ويقتصر البحث على أمازيغ المغرب والجزائر لوجود نسبة منهم تفوق
المجتمعات المغاربية األخر ى.

حين كان مفهوم األمة هو المفهوم السائد ،واالنتماا للادين ال تنازعاه أو تفنااف
معه انتما ات فرعية أخر ى ،عاش البربر والعرب معا على مدى قرون طويلة يربطهم
ويضمهم االنتما لدين واحد وهو ياة واحادة .فقاد كاان اإلساالم حينهاا هاو الاراب
الوحيد والضامن لوحدة وتماسك عنصري األمة واستمرارها .وفي ظل هذا التالحم،
اتخااذ االنتمااا واة ويااة فااي المغاارب العربااي ش ا ال متميزا،فالمرجعيااة الوحياادة للهو يااة
*  -باحث في العالقات الدولية .
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الوطنية هي اإلسالم وال شي عداه ،وأي إعال لرابطة أخر ى من شأنه أن يؤدي إةى
االنقسام والتمز يق لوحدة األمة .وعندما كان الحاال علاى هاذا النحاو ،لعار البر بار
دورا هاماااا فاااي ظاااال الحضاااارة واة وياااة اإلسااااالمية .فبعاااد اعتنااااقهم اإلسااااالم،ظل
تمس هم بالدين الجديد جليا وقويا حيث مثلوا رأس حربة لجيوش الفتح اإلسالمي
في شمال أفريقيا وأوروبا (األندل وصقلية مثال) .كما قاام البر بار أكرار مان مارة
بإنشا ممالك ودول ذات طبيعة إصاالحية دينياة (كاالمرابطين والموحادين) ،وقااموا
بنشاار تلااك الاادعوة اإلسااالمية اإلصااالحية فااي السااودان وأفريقيااا (كمااا حااد أيااام
الم اارابطين) .واساااتمرت حرك اااتهم اإلص ااالحية ف ااي ال ه ااور ،حت ااى أي ااام االحاااتال ل
األجنبي ،واقترنت مقاومتهم ة ذا االحتال ل بالمحاف ة على اة وية اإلسالمية القومياة.
ونااذكر فااي هااذا الصاادد حركااة الشاايب عبدالحميااد باان بااادي اإلصااالحية فااي
الثالثينيااات ماان القاارن العشاارين ،وهااو بر بااري األصاال ينتساار إةااى قبيلااة صااانهاجة
المشهورة بعراقة مل ها ،وحركة المقاومة البربرية المسلحة في ر يا المغارب وغيرهاا
ماان الحركااات ،التااي لاام تفا ن دعاااوى عرقيااة و إنمااا جاهاادت ماان أجاال االسااتقال ل
والمحاف ة على اة وية والثقافة اإلسالميتين .ومع الرغبة فاي اللعار بو رقاة األقلياات،
خاصة مع بداية عهد االستعمار ،وتزايد الن ر إةى البربر على أنهم أقلية مختلفاة عان
العرب ،بدأت التوترات ت هر بين هم وبين العرب شركا الح م والقتال واإلصاال
في الماضي.ثم تداعت كل التوترات لتفرز ما عرف « بالقضية األمازيغية في المغرب
العربي»...
واللغااة األمازيغيااة لغااة شاافهية حيااث لاام ت فاار علااى ماادار التاااريب ،و إن كاناات
هناك محاوالت معاصارة ل فابتهاا باالساتعانة بأبجدياة الطاوارق (التيفناا ) ،والتاي
يعتقد أنها مأخوذة من الفينيقية أو الليبية القديمة.واللغة تصن باعتبارها منتسبة إةى
العائلااة «الحاميااة ا اا السااامية» ،وهااي ليساات لغااة واحاادة؛ حيااث يوجااد مااا يقاارب ماان
ثالثمائااة ة ااة أمازيغيااة مختلفة.ونتي ااة لعاادم وجااود تاارا أمااازيغي م فااوب ماان
ناحيااة ،والخااتال ع ارقهم بااالعرق العر بااي ماان ناحيااة أخر ى،فااإن األمااازيغ يعتباارون
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جماعة أو أقلية لغوية فق  ،وليسوا جماعة عرقية قائمة بذاتها.
واليااوم يعااي األمااازيغ باألساااس فااي المغاارب والجزائاار ،وبأعااداد أقاال فااي تااون
وليبيااا ومصاار وموريتانيااا وم ااةي والني اار والسنغال.وبصاافة عامااة يم اان القااول إن
ن سبتهم تزداد كلما اتجهنا من الشرق إةى الغارب ومان الشامال إةاى الجناوب ،إال أن
تركاازهم األساسااي فااي المغاارب والجزائاار؛ حيااث يمثلااون ماان م مااو الس ا ان مااا
نسبته ( )%35 -53في األوةى ،و( )%55-05في الثانية وال يزال العديد من مدن وأقاليم
تلك المناطق تحمل أسما أمازيغية،مثل وهران،وأغادير ،وتلمسان.
وبما أن مفهوم األقلية هي «أية م موعة بشرية تختل عن األغلبياة فاي واحاد أو
أكراار ماان المتغيااارات التاليااة الاادين ،أو اللغااة ،أو الثقافااة ،أو الساااللة»  ،فااإن البر باار
بح اام اخاااتالف لغ ااتهم ه اام إح اادى إقلي ااات الع ااالم اإلس ااالمي ،ب اال إنهااام أكب اار
الجماعااات اللغو ي اة غياار العربيااة فااي الااوطن العر بااي كلااه .وألن اللغااة «هااي ع لااة
الحضارة أو الثقافة ألية م موعة بشرية،واختالف اللغة بالتاةي قد ي ون عامال فاي
التباين الحضاري بين م موعتين مت ااورتين أو تعيشاان فاي المجتماع نفساه» ،فاإن
2
البربر مختلفون حضاريا وثقافيا كذلك*.
يتناول البح ث التاةي موضو األقلياة البربر ياة فاي المغارب العرباي مان حياث الادور
السياسي الذي لعبته (قبل وبعد االستقال ل)،محاوال إلقا الضو على تطور عالقتهم
باألغلبية خال ل القرن العشرين ،ومستشرفا مستقبل تلك العالقاة فاي القارن الواحاد
والعشرين .وسيقتصر الحاديث فاي هاذا البحاث علاى أماازيغ المغارب والجزائار؛ ن ارا
لقلة أعدادهم ومحدودية دورهم السياسي واالجتماعي في باقي الدول.
أوال البربر في المغرب
يم اان تقساايم وضااعية البر باار وتطورهااا بااالمغرب فااي القاارن العشاارين إةااى ثال ثااة
أقسااام رئيسااية ،يتناااول أوة ااا حقبااة االسااتعمار،وثانيها حقبااة مااا بعااد اسااتقال ل الاابالد
*  -هذا التعري لالختالف الحضاري والثقافي غير مقبول ،ويؤيده ال اتر حين يقول سابقا إن االنتما
الرساةي لالسالم وحد العرب والبربر في إطار األمة الواحدة (ثقافتنا) .
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مباشاارة فااي عااام  1639م ،بينمااا يركااز القساام الثالااث علااى ظاااهرة تنااامي الااوعي
األمازيغي في الثمانينيات والتسعينيات.
حقبة االستعمار:
بعد احتال ل الجزائار فاي عاام 1155م ،وتاون فاي عاام 1110م ،فرضات فرنساا
الحماية على المغرب يموجر اتفاقية فاس في عام 1610م.ومنذ ذلك التااريب ،واجاه
الفرنساايون مقاومااة شرسااة ماان جاناار البرباار فااي المناااطق الجبليااة والريفيااة ،فقااد
كاااادت ثاااورة عبااااد ال ااار يم الخطاااابي (1695 – 1110م) وهاااو مااان البر بااار فاااي
العشرينيات أن تفوج باالنتصار  ،لوال أن ت الار علياه الفرنسايون واإلسابان ،ليهزماوه
في عام 1609م .كما لم تستطع السلطات الفرنسية نتي ة تلك المقاومة أن تخضع
تلااك المناااطق ااا التااي اصااطلح علااى تسااميتها باابالد الساايبة (أي الخارجااة عاان ساايطرة
الدولة المركزية ،في مقابل بالد المخزن الواقعة تحت تلك السيطرة) إال بحلول عام
1651م،وبذلك تم توحيد المغرب كله للمرة األوةاى مناذ عاام 1205م،وهاو ماا م ان
اللغتااين الفرنسااية والعربيااة ماان النفاااذ لمواقااع البر باار التااي ظلاات لقاارون منغلقااة علااى
نفسها.
وفي إطار محاوالتهاا لتربيات ح مهاا ،قاررت السالطات الفرنساية اتباا سياساية
«فرق تسد»؛ لشق صافوف العارب والبربار ،حياث بادأت تلاك السياساة باالتعليم مان
خال ل بنا العديد من المدارس الفرنسية في المناطق البربر ياة ،فاي محاولاة لتقاريبهم
من الثقافة الغربياة و إبعاادهم عان العربياة.على الجانار اخخار ،لام ت ان هنااك أياة
محاوالت لرب البربر باإلساالم وثقافتاه .يبارز فاي هاذا الصادد مقولاة أحاد ماوظفي
السلطة الفرنسية « يجر أن نعلم البربر كل شي ماا عادا اإلساالم» كماا حااول
الفرنسيون استعدا البربر للعرب ولغتهم فأشاعوا تفوق العنصر البربري على العربي،
وحقار بعا مستشاارقيهم اللغااة العربيااة ،حتااى أن أحاادهم وصاافها بأنهااا لغااة ليساات
حية .كل هذا مان أجال التفر ياق باين عنصاري المغارب ،ومان أجال التمهياد إلحاال ل
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اللغااة الفرنسااية محاال العربيااة .وقااد بنيات تلااك السياسااة علااى الفرضااية الخاط ااة بااأن
البرباار أقاال استمساااكا باإلسااال م ماان العاارب؛ ولااذلك يم اان اسااتقطابهم لمواجهااة
العنصر العربي ،وتمخضت في النهاية عن إصدار ما عرف باسم «ال هير البربري».
الظهري الرببري:
تاام إصاادار ال هياار البر بااري بواسااطة الساالطان بتااأثير وتوجيااه الفرنسااي ن اا فااي 19
مايو  1655م ،وبمقتضااه تحال األعاراف البربر ياة محال المحااكم الشارعية اإلساالمية
في مناطق البربر .وقد ووجه المرسوم بمقاومة شديدة من جانر البربر والعرب على
السااوا  ،ومثاال رد فعلهاام المناااه لل هياار بدايااة الحركااة الوطنيااة المغربيااة ،والتااي
استمرت حتى االستقال ل.
سبق إصدار ال هير م موعة مان العوامال وال اروف التاي أثاارت غضار واساتيا
الشعر المغربي ،ف ان هذا ال هير بمثابة القشة التي قصامت ظهار البعيار .فالوضاع
االقتصادي مثال كان بالغ السو ؛ حيث عانى الناس من الضرائر ،وارتفا مستوى
المعيشة ،وانخفاض قيمة العملة ،وعدم توافر فرص العمل للمتعلمين.أما التوساع فاي
الت ارة الخارجية ااا منذ فرض الحماية في عام 1610م ا فلم يستفد منه إال األجانار،
وف ااات محاادودة ماان يهااود الاابالد .كمااا ازدر ى الناااس بشاادة محاااوالت التبشااير
النشااطة ،والتااي انتشاارت فااي مناااطق البرباار بالااذات ،حيااث وزعاات نسااب ماان العهااد
الجديد مترجمة إةى اللغات البربرية ،كما أن كريرا من مدرسي المدارس الفرنسية
فااي تلاااك المنااااطق كااانوا مااان بربااار الجزائاار الاااذين اعتنقاااوا المساايحية؛ مماااا رساااب
اإلحساس بأن هناك مؤامرة فرنسية تهدف إةى تنصير البربر ،خاصة وقد دعاا أحاد
قساوسااة الر بااا اةااى ذلااك صاااراحة فااي مقالااة لااه نشاارت بجر ياادة Le Maroc
 . Catholiqueوتاازامن كاال هااذا مااع األنبااا الااواردة ماان تااون بشااأن الم اااهرات
الضااخمة التااي اناادلعت هناااك؛ لالعتااراض علااى عبااث الفرنسااين بمقااابر المساالمين،
وعلااى تشااي د تمثااال ألحااد ال ارديناااالت حااامال صااليبا ضااخما علااى أحااد أبااواب
العاصاامة التونسااية؛ ممااا أعطااى االنطبااا بااأن لفرنسااا مخططااا واسااعا يهاادف إةااى
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طم ا اة ويااة اإلسااالمية للمغاارب العربااي.أدت أيضاا عمليااة مصااادرة األراضااي فااي
مناطق البربر إةى تأجيج الثورة ضد الفرنسي ن من قبل زعماا البر بار ،الاذين شاحنهم
من ااذ سااانوات االنتش ااار الواس ااع للتعل اايم بالفرنساااية ب ااين أبن ااائهم؛ إذ رأوا فياااه تهديااادا
لسلطتهم التقليدية ،وتقويضا لمنازلتهم فاي م تمعااتهم ،وخشاوا مان أن ي اون هاذا
التعلاايم مقدمااة لتماارد هااؤال األبنااا علااى تلااك الساالطة لااذلك عناادما صاادر ال هياار
البر ب ااري ث ااار علي ااه الجمي ااع ا ااا ع اارب وبر ب اار ا ا ا م ااردددين نااادا هم الش ااهير «اللطيا ا
اللطي »،والذي أضحى شعار تلك الفترة .
حقبة االستقالل:
احت اادم الص اارا ف ااي الخمساااينيات ب ااين الحرك ااة الوطني ااة المغربي ااة وس االطات
االحااتال ل الفرنسااي ،وأساافر فااي نهايااة المطاااف عاان السااما بعااودة الساالطان المنفااي
محمد الخام في نوفمبر عام 1633م،ثام حصاول الابالد علاى اساتقال ة ا فاي شاهر
مارس من العام التاةي 1639م.وقاد أبلاى البر بار باال حسانا فاي هاذا الصارا  ،ولعبات
أقاليمهم دورا محوريا؛ إذ مثلت أقوى القواعد العس رية للحركة الوطنية.
اتسمت فترة ماا بعاد االساتقال ل بالغلياان السياساي ،وشاهدت صاراعا حاادا علاى
القيادة والزعامة بين العرش من جانر وحزب االستقال ل مان جانار رخار .وقاد قاام
العاارش بتوظي ا البر باار لمصاالحته فااي هااذا الصاارا ؛ فش ا ع قيااام الحركااة الشااعبية
(( )MPوهو حزب قاعدته الرئيسية ريفية بربرية يؤ يد الملك تأي دا مطلقا ،ويدعو إةى
تطبيق االشتراكية اإلسالمية) بقيادة المح وب أحرضان والادكفور عبادال ريم
الخطير في عام 1632م،لمواجهة المعارضة اليسارية المتمركازة فاي المادن ال بار ى
كالدار البيضا وطن ة وفاس والربا  ،كما تمت االستعانة بأعداد كبيارة مانهم
فااي الجااي والحاارس المل ااي والشاارطة اا ثقااة فااي والئهاام وطاااعتهم اا حتااى صاااروا
يمثلون األغلبية في تلك األجهازة ودان األمار نهائياا للعارش بعاد نجاحاه فاي إحادا
انشااقاق رئيسااي داخاال حاازب االسااتقال ل توزعاات بااه كااوادره بااين حزبين،وضااعفت
قدرته على تحدي الملك.
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شااهدت تلااك الفتاارة أيضااا انتفاضااات أو ثااورات الري ا المغربااي أعااوام 1632م،
و1631م ،و1636م،و1695م،والتي ررها البع تحديا بربريا لسلطة الملك ،والحق أنها
لم ت ن كاذلك ،بال كانات احت اجاا علاى إهماال وتهماي منااطق الر يا فاي
عهد ح ومات االستقال ل ،واعتراضا على فرض اللغاة الفرنساية بادال مان اإلسابانية
السااائدة فااي بع ا تلااك المناااطق ،إضااافة إةااى إظهااار االمتعاااض ماان عاادم تعي ا ن
ح وم ااات االساااتقال ل ألعاااداد كافي ااة م اان م ااواطنيهم ف ااي الااادوائر الح ومي ااة
والس اافارات؛ حي ااث دع اات لوقا ا التمي ا از ب ااين سا ا ان الر يااا وسا ا ان الم اادن.
باختصار ،لم ت ن تلك االنتفاضات «ثورة على الملك ..بل ثورة على نما الح ام
القااائم» ،أي م اارد احت اااج «إلسااما صااوت الر يا المهما المنسااي».وقااد اختلا
المحللااون فيمااا إذا كاناات تلااك الثااورات قااد مثلاات بالفعاال تهدياادا حقيقيااا للعاارش
المغر ب ااي ،فبينم ااا يعتقاااد جلنااار ذلاااك  ،يااار ى هاااارت الع ااا تماماااا ،معتبااارا تأثيره ااا
محدودا ،إال أنه من المؤكاد أن الريا المغرباي لام يمثال أي تهدياد أو إزعااج لسالطة
الملك منذ ذلك الحين.
يالحااأ أن الملااك (محمااد الخااام ثاام الحساان الثاااني) قااد تعاماال مااع الموق ا
السياس ااي لفتااارة م ااا بع ااد االساااتقال ل بمه ااارة ش ااديدة ،فعن اادما تن ااامى نف ااوذ ح اازب
االستقال ل أحد به انشقاقا أضعفه ،وعندما تف ارت ثاورة الريا شا ع أحرضاان
على إنشا حزب بربري ،وضمه مع الخطير إةاى وزارة 1691م الحتاوا غضابة البر بار،
واستقطبهم كذلك بضمهم إةى األجهزة األمنياة ،وحاين زادت ساطوة ذلاك الحازب
أض اااعفه ه اااو اخخ ااار با النقس اااامات الداخلي اااة.أما ح اااين ت ه ااارب الج اااو السياس اااي
باكفشاف محاولة انقالبية واندال النزا مع الجزائر (عام 1695م) فقد سار بحل
البرلمان و إعالن حالة الطوارئ (يونيو 1693م)؛ والتي استمرت حتى عام 1625م.
فاي السابعينيات اهتاز العارش المغرباي بعنا هاذه المارة مان جارا ثال ثاة انقال باات
عس رية استهدفت حياة الملك الحسن الثاني شخصيا أعوام 1621و  1620و.1625
مدبر و االنقالبات كان أغلبهم من البر بار؛ مماا حادا باالبع اةاى نعتهاا بالبربر ياة إال
أن ذلك القاول م ااف للحقيقاة ،فالشااهد أن الغالبياة الع ماى مان ضابا الجاي
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كانوا من البربر ،وبالتاةي فأي انقالب نابع مان المؤسساة العسا رية الباد وأن يضام
ا بطبائع األمور ا عناصر بربرية .ومما يدل على ذلك أن انقالب 1621م؛ والذي دارت
معركفه الرئيسية داخل قصر «الصخيرات» بين م موعة من المتمردين وأخر ى من
أفااراد حاارس الملااك ،ضاامت كاال منهمااا عناصاار بربر يااة؛ ممااا ينفااي الطااابع البر بااري
لالنقالب ،والذي أسابغه علياه حازب االساتقال ل المعاادي للبر بار مناذ جاال االساتعمار.
يقااول كااورام فااي هااذا الصاادد إن المتمااردين كااانوا ضااباطا وكااانوا براباارا ،وقااد
تصرفوا بحسر انتما هم المهني ولي العرقي».
الوعي الثقايف األمازيغي يف املغرب:
علاى الجاناار الثقاافي فااإن إنشااا أول جمعياة ثقافيااة أمازيغيااة يرجاع تاريخااه إةااى
عااام 1606م ،إال أن االنتشااار الواسااع ة ااذا النااو ماان الجمعيااات وتطااوره إةااى مااا يشاابه
الحركة الثقافية لم يتم إال في الساتينيات والسابعينات.ويم ن تقسايم ماا مارت باه
هذه الحركاة إةاى ثاال مراحل،بادأت أوة اا فاي الساتينيات والسابعينيات ،واتسامت
بالمبادرات الفردية من خال ل ال فابات أو محاوالت جمع الترا األمازيغي ،وهادف
كالهما إةى التاذكير بالثقافاة األمازيغياة و إحيائهاا باالعودة إةاى األصاول األمازيغياة.
وفي هذا اإلطار أنش ت العديد من الجمعيات،لعال أهمهاا «الجمعياة المغربياة للبحاث
والتبادل الثقافي» .كما شهدت تلك المرحلة نشاطا واسعا للحركاة فاي الجامعاات
في صفوف الطلبة ،إال أن ال رير من تلك الجمعيات ما لبث أن اختفى إماا لضاع
اإلم انيات المادية؛ أو ألن ال رف السياسي لم ي ن مواتيا الستمرار نشاطها.
أم ااا المرحل ااة الثاني ااة فامت اادت م اان نهاي ااة السااابعينيات وحت ااى نهاي ااة الثمانيني ااات،
وشهدت تأسي العديد من الجمعيات الفاعلة،وتوسع ال رير منها في إنشا فرو
له ب افة أنحا البالد وقاد حاولات تلاك الجمعياات «بلاورة خطااب ثقاافي أماازيغي
مغربي وا بذاته وواقعه».ويم ن وص هاذه المرحلاة بأنهاا كانات «مرحلاة البناا
والتأسي الفعلي والحقيقي للحركة الثقافية األمازيغية».
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أما المرحلة الثالثة فتمتد من االنفتا الديموقراطي الذي شهدت البالد فاي أواخار
الثمانينيات وحتى اليوم .يبر ز في هذه المرحلة إطالق م موعة من المبادرات الثقافية
لعاال أهمهااا «ميثاااق أغااادير» الااذي أصاادرته ساات جمعيااات ثقافيااة،في الخااام ماان
أغساااط ع ااام 1661م،ودع ااا إة ااى االعت ااراف باألمازيغي ااة والااان عل ااى هاااذا ف ااي
الدسااااتور ،كما طالاااار بالسااااما بتعلاااايم األمازيغيااااة فااااي الماااادارس والمؤسسااااات
التعليمية.وطالر أيضا بالتوسع في استخدامها في كافة مناحي الحياة كاإلعالم
والقضااا  .كمااا تناااول الميثاااق مسااألة كفابااة اللغااة األمازيغيااة ،وحاااول الوصااول إةااى
قواعد موحدة لتدوينها،وكذلك وضع قواعدها النحو ياة .وقاد تميازت هاذه المرحلاة
بارتفا مستوى التنسايق باين الجمعياات المختلفاة ،فأنشاس م لا التنسايق الاوطني
فااي أبر ياال 1661م،وتاام فيااه وضااع بروتوكاال للتنس ايق بااين أنشااطة وفعاليااات تلااك
الجمعياااات وإلعطاااا القضاااية األمازيغيااااة بعاااادا دوليا،أنشاااس ال اااونجرس العاااالمي
لألمازيغية في عام 1663م ،والذي يهدف إةى التنسيق بين األمازيغ فاي كال أنحاا
العالم وتعب تهم لخدمة القضية األمازيغية.
تهاادف الحركااات األمازيغيااة بصاافة عامااة إةااى الحفاااا علااى الثقافااة األمازيغيااة
القديمااة؛ خوفااا عليهااا ماان االنق اراض (كاال عااام تمااوت  03لغااة).وير ى دعاااة هااذا
االتجاه أن الثقافة األمازيغية أحد روافد الشخصاية المغربياة ،وأناه مان المهام الحفااا
عليها وصيانتها ،ويعتبون على أصحاب الن رة األحادية الذين ال يرون في المغارب إال
شخصيته العربية فق ..
ممااا ال شااك فيااه أن الحركااة الثقافيااة األمازيغيااة قااد أثماارت بع ا الم فساابات
خااال ل عقااد التسااعينيات ،فقااد خص ا التلفز يااون المغر بااي حااواةي ( )15 – 3دقااائق
يومي ا لبث نشرات األخبار باللغة األمازيغية ،إال أن إنجازهم األكبر تجسد في خطاب
للملااك الحساان الثاااني فااي  05أغسااط 1661م أعلاان فيااه ضاارورة الحفاااا علااى
الثقافة األمازيغية وتدريسها بالمدارس .وبالرغم من عدم تنفيذ هذا الوعد حتى اخن،
وباالرغم ماان أن التعاديل الدسااتوري لعااام 1669م لام يعتاارف باللغاة األمازيغيااة كمااا
طالاار ممثلااو ساات عشااارة جمعيااة أمازيغيااة فااي عريضااة بعثااوا بهااا إةااى كااال ماان
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الح ومااة والبرلمااان واألحاازاب السياسااية ،إال أن خطاااب الملااك اا ب اال مااا يمثلااه ماان
ساالطة دينيااة وروحيااة اااا ظاال مرجع اا مهم اا للحركااة األمازيغيااة تفشاابث بااه وتطالاار
بتطبيقه  .ومؤخرا (عام 0551م) ،وفي بادرة تشير إةى قرب تنفيذ الوعد ،تقادم رئاي
الوزرا المغربي عبد الارحمن اليوسافي بمشارو قاانون للبرلماان ،يعتارف ا ا ألول مارة ااا
بالثقافة األمازيغية في قطا التعليم كما أعلن الملك محماد الساادس فاي خطااب
ل ااه ألق اااه ف ااي ال ااذكر ى الثاني ااة لتولي ااه الع اارش ع اان إنش ااا معه ااد مل ااي للثقاف ااة
األمازيغية.
علاى صاعيد المشااركة فااي االنتخاباات المحلياة والبرلمانيااة ،احتال حازب الحركااة
الشعبية (وقاعدتاه األساساية مان البر بار) المرتباة الثالثاة فاي االنتخاباات البرلمانياة لعاام
 1665م (بع ااد حس اااب االقت اارا المباش اار واالنتخ اااب غي اار المباش اار م اان قب اال اة ي ااات
والنقابات) ،خل االتحاد الدستوري واالتحاد االشتراكي للقوى الشعبية ،وشغل 31
مقعاادا فااي البرلمااان( .أي مااا يااوازي  %13 ،5ماان م مااو المقاعااد البااالغ عااددها 555
مقع اد).أما فااي انتخابااات 1662م ،فقااد احتاال المرتبااة الرابعااة بعاادما شااغل نوابااه 93
مقعدا في البرلمان ،أي ما يوازي  %15 ،6من م مو المقاعد .أما الحزب البربري اخخر
«الحركة الشعبية الوطنية» ) (MNPوهو حازب انشاق عان الحركاة الشاعبية بقياادة
أحرضان ،فقد حصل علاى  03و  55مقعادا ،أي ماا ياوازي  %3،2و %3.3مان م ماو
المقاعد .أما على صعيد االنتخابات البلدية فقد حصلت الحركة الشعبية علاى 010
مقعادا فااي انتخاباات 1660م،و 051مقعاادا فاي انتخابااات 1662م،فاي مقاباال  199و
 20مقعدا للحركة الشعبية الوطنية.
ويالحأ أن العقدين األخيرين من القرن العشرين قد شاهدا انتهاا مرحلاة شاهر
العساال بااين العاارش المغربااي وقطاعااات واسااعة ماان البرباار ،خصوصااا علااى المسااتوى
األهلي والشعبي ،أماا علاى صاعيد العمال الحزباي فقاد ظلات األحازاب البربر ياة علاى
والئهااا التقلياادي للملااك ،واعتبااار العاارش العلااوي السااند الرئيسااي والح اام فااي مااا
يطرحونه من مطالر أو ما يطرأ من أزمات.
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ثانيا اا البربر في الجزائر
تفمثل المحطات الرئيسية في وضع البر بار باالجزائر باالقرن العشارين فاي مرحلاة
النضال ضد االستعمار ،خالفات قياداتم مع إخوانهم العارب فاي أعقااب االساتقال ل
مباشرة ،ثم تنامي حدة سخطهم وغضبهم وتف ر ذلك الغضر من خاال ل أحادا
ربيعااي عااامي 1615م و 0551م .ساايتم إلقااا الضااو علااى تلااك المحطااات ومناقشااتها
بالتفصيل من خال ل القسم التاةي من البحث،موضحين أنه على الرغم من أن جذور
المش لة البربرية تعود إةى سياسات المستعمر األجنبي ومحاوالته للتفر يق بين العرب
والبربااار ،إال أن تفااااقم المشااا لة يم ااان إرجاعااا ه إةاااى ساااو تعااااطي دولاااة ماااا بعاااد
االستقال ل مع المش لة ،وفشلها الذريع في التعامل مع قضايا جوهر ية تؤثر بش ل
مباشاار علااى وضاااع البرباار ،مثاال قضااية اة ويااة والتعر ياار ،السياسااات االقتصااادية
وتحقيق العدالة االجتماعية ،التمثيل داخل الن ام السياسي والمجتمع بصفة عامة.
حقيقة االستعمار:
كن رائهم في المغرب ،شارك بربر الجزائر إخوانهم العرب منذ العشر ينيات في
النضال ضد االستعمار الفرنسي (1690 – 1155م) ،على الرغم من الجهود الفرنسية
الحثيثة الستقطابهم وفك ارتباطهم باإلسالم والعروبة فقد باذل الفرنسايون جهاودا
ضخمة لتنصير البربر؛ إيمانا منهم بأن إاإلسالم هو عدوهم األبدي ،كماا أشاار أحاد
المستشرقين الفرنسي ن أيامها ،وأن مهمتهم بالتاةي هي محار بة هذا الدين في كل
صااوره وأش ا اله .كما تاام تش ا يع البرباار علااى اة ارة إةااى فرنسااا؛ وهاام لااذلك
يش لون األغلبية اليوم بين جزائر يي فرنسا.
تاام التوسااع ااا أيضاا ااا فااي إنشااا الماادارس الفرنسااية بمعاااقلهم (كمن مااة القبائاال
ماااثال) ،وتق ااوي جه ااود تعلااايم العربي ااة فااي الوق اات نفس ااه .كما حاول اات س االطات
االحتال ل ترسيب انتمائهم ووعيهم بالثقافة البربرية على حساب تاوجههم اإلساالمي،
وأنشس معهد للدراسات البربرية ة ذا الغرض .فشلت تلك الجهود في واقع األمر فاي
إ ثنااائهم عاان والئهاام للااوطن الجزائااري ،إال أنهااا نجحاات إةااى حااد كبياار فااي زيااادة
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ارتباطهم باللغة الفرنسية والثقافة الفران فونية.
نشاار أول احت اااك بااين العاارب والبر باار فااي نهايااة األربعينيااات حينمااا اعتاارض ا ا
كمااا يشااير مع اام المحليا ن اا بعا البر باار المشاااركين فااي النضااال ضااد االسااتعمار
ضاامن صاافوف «الحركااة ماان أجاال انتصااار الحر يااة والديموقراطيااة»  MTLDعلااى
التوجه العروبي لقيادة الحركة ،معتبرين أنهاا يجار أن تضام كال الجزائاري ن أياا
كان ااات انتم اااا اتهم ،ومعترض اااين ف اااي الوق ااات ذات اااه عل اااى دكفاتور ي اااة مص ا ااةي
الحاج .وير ى البع اخخر من المحللين أن األزمة في جوهرها كانت بين جيال مان
الشااباب تصااادف أن مع مااه ماان البر باار وجيااال أكباار فااي القيااادة تصااادف أنااه
عربي،وأن هذا النو من األزمات المرتبطاة «بصارا األجياال» وارد حدوثاه فاي كال
التن يمات.إال أناه ااا أياا كانات أساباب الصارا ونواياا البر بار المشااركين فياه ااا فمناذ
ذلك التاريب صار ين ر إةى البربر من قبال قياادات االساتقال ل مان العارب ب ريار مان
الشك واالرتياب ،وتم الن ر إةى مطالبهم باعتبارها تمثل حركة إثنية انفصاالية ،وهاو
ما لم ي ن صحيحا.إال أنه تم تنحياة المساألة البربرياة جانباا ،وانهماك الجمياع ااا عرباا
وبربرا اا في حرب التحرير التي اندلعت في عام 1631م ضمن جبهة التحر يار الوطنياة
( ) FLNالتي قادت النضال ،واشترك فاي صافوفها ال ريار مان البر بار أمثاال حساين
ري ااات أحم اااد،وكريم بلقاس ااام ،ودي ااادوش مراد،والعر ب اااي ب ااان مهي ااادي ،وحس ااايبة
بوعلي،وأيغااود يوسا  ،ورخرين.وقااد ساااهم البر باار بااال رير ماان أجاال تحقيااق حلاام
التحرير ،فمن بين األعضا المؤسسين التسعة لجبهة التحرير الوطنية ،اثنان من البربر
هما ريت أحمد ،وبلقاسم كريم ،كما أن مشاركة إقليم القبائل باالجنود والعتااد
واألسلحة فاقت على الدوام نسبتهم إةى عدد الس ان؛ حيث تر اوحت دائما ما بين
( 53إةااى  )%35ماان م مااو مساااهمات جميااع األ قاااليم .أمااا نساابة مشاااركفهم فااي
م ال وزرا ح ومات ما بعد االستقال ل فقد انخفضت بشدة ،وانحصارت فاي
المناصاار الشاارفية والااوزارات غياار المهمااة؛ وأدى ذلااك بااالطبع إةااى إحساسااهم الشااديد
بخيبة األمل.
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بعد االستقال ل مباشرة ونتي ة اعتراضه على انفراد «بن باال» باالح م ،انساحر
رياات أحمااد ماان الجمعيااة الوطنية،وأنشااأ جبهااة القااوى االشااتراكية ) (FFSفااي يونيااو
1695م بهدف اإلطاحة با «ابن بيال» وانضم إليه ال ولونيال مهناد الحااج قائاد سارية
تيااازي أوزو ( 155كااام شااارق العاصااامة) برجالاااه الثال ثاااة رالف ،فيماااا يشااابه التمااارد
العس ري على سلطة الدولة ،حتى أن «بن بيال» وصفه «بالثورة المضادة» .وقاد أياد
س ا ان منطقااة القبائاال رياات أحمااد وانضااموا إليااه فااي حركفااه نتي ااة إحساسااهم
بالغ ن الواقع عليهم؛ إذ أن منطقتهم ا وهي األكرار تضاررا وتادميرا مان جارا حارب
التحريار ااا قاد القات تهميشاا و إهمااال مان جانار ح وماات االساتقال ل التاي لام تعاار
عملية تنميتها االهتمام ال افي،حيث لم تبدأ جهود إعادة إعمارها إال في نهاية عاام
1691م ،بالرغم من أن العمل كان قد بدأ في مناطق أخر ى قبل ذلك ب رير .وقد
انع ست حالة إحبا س ان أقاليم البربر على مشااركفهم فاي اساتفتا تعاديل
الدستور الذي جر ى في سبتمبر 1695م؛ إذ شارك في االستفتا من إقليم تيازي أوزو
ا معقل بربر الجزائر ا  %11فق ممن ة م حق التصويت ،في مقابل مشاركة عالياة
لجميع األقاليم بلغ متوسطها  %11على الرغم من أن نسابة مشااركة سا ان نفا
اإلقلاايم فااي االنتخابااات السااابقة (انتخابااات الجمعيااة الوطنيااة فااي سااببتمبر 1690م)
بلغت .%15
استغل «بن بيال» الصرا العس ري الذي اندلع ماع المغارب فاي سابتمبر  1695م
وحاول إقنا مهند حاج بالعودة إةى صفوف جبهة التحرير للدفا عن بالده؛ وهو ماا
حد بالفعل من خال ل اتفاق عقد بين الجانبين في ديسمبر 1695م ،تم بمقتضااه
دمج جماعات من المعارضة فاي جبهاة التحر يار .وباذلك نجاح «بان بايال» فاي تطو ياق
رياات أحمااد وتجر يااده ماان الاادعم العس ا ري الرئيسااي الااذي كااان يتمتااع بااه .ولاام
ي ااأس رياات أحمااد ،ف را جهااوده واسااتطا فااي شااهر أبر ياال ماان عااام 1691م أن
ي اون جبهااة مشااتركة مااع حركااة بوضااياف المعارضااة ) ،(PRSفااي تحااال ساامي
بالااا( .)CNDRوفااي غضااون شااهرين أح ا الن ااام الجزائااري بخطاار تلااك الجبهااة
الشديد عندما نجحت ا أوال ا في تنفيذ عملية عس رية قتل خال ة ا اثنان من أفاراد
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حرس «قصر الشعر» مقر إقامة الرئي  ،في وضح النهار وعلاى مسامع مان الارئي
«باان بااايال» شخصااايا ،وعنااادما نجحااات ااااا ثانياااا اا ا فااي تجني ااد موسااى حساااني وز ي اار
االتصاالت في ح ومة «بن بيال» األوةى ،والنائر وقتها في الجمعية الوطنية .عندها
طر «بن بيال» جانبا خيار مهادنة المتمردين،وقام بحملة تطهيار فاي صافوف الحازب
والح ومااة ،تخلا فيهااا ماان كاال العناصاار المشااتبه فااي والئهااا ،كمااا قااام بحملااة
اعتقاااالت واساااعة اختفماات بااالقب علااى رياات أحمااد فااي أكفااوبر 1691م،حيااث
حوكم من قبل «مح مة جنائية ثورية» أدانته وح مت عليه باإلعدام ،ثم خف
«بن بيال» الح م إةى الس ن المؤبد ،إال أن ريات أحماد تم ان مان اة ارب فاي العاام
التاةي ( 1699م) ،وساافر إةاى فرنساا التاي م اث فيهاا حتاى عاودة الديموقراطياة اةاى
البالد في أواخر الثمانينيات.
لاام ي اان الخااالف بااين «باان باايال» ورياات أحمااد ا ا و إن كااان يحماال فااي طياتااه
صراعا بين العرب والبربار ااا صاراعا عرقياا محضاا (خاصاة وأن ريات أحماد لام ي ان
يريده كذلك) ،فآيت أحمد المعروف بمساندته الالمحدودة لقضاية الديموقراطياة
ودفاع ااه ع اان الحر ي ااات ،س ااا ته س االطوية «ب اان بااايال» واسااات ثاره بالس االطة وتج اااوزه
لساالطات الجمعيااة الوطنيااة ،وقااد بااادا اا ا قبااال تشااا يله لجبهااة القااوى االشااتراكية
بسنوات ا وكأنه ممثل المعارضة داخل الجمعية الوطنية.
شهدت والية الرئي هواري بومادين (1621 – 1693م) إساراعا بعملياة التعر يار،
تضمنت إةى جانر استخدام العربية في التعلايم والادوائر الح ومياة تعر يار أساما
المادن األمازيغيااة ،كمااا أعياادت كفابااة التاااريب؛ ليباادأ مااع الفااتح اإلسااالمي ،وهااو مااا
يتفق مع م المحللين على كونه ا كما هو الحال فاي المغارب ااا الارحم الاذي ولادت
منااه كاال عمليااات االحت اااج البر بااري الااذي شااهدته فتاارة الثمانينيااات والتسااعينيات
والمستمرة حتاى يومناا هذا.بادأت م ااهر ذلاك االحت ااج تطفاو علاى اساتحيا علاى
الساحة السياسية الجزائرية منذ أوائل السبعينيات؛ نتي ة قناعاات النخباة الحاكماة
بضاارورة صاااياغة الشخصااية الوطنيااة الجزائر يااة علاااى أساااس م ونهااا «العر باااي اا ا
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اإلسالمي» فق  ،وقيامها بعد ذلك بتهمي الم ون البربري للشخصية الجزائرية.
ففي عام  1621م تم استبعاد بع البرامج التي كانات تباث باألمازيغياة لصاالح
أخر ى عربية ،تبعه في عام 1621م إلغا حفالت موسيقية لمطاربين بر بار واساتبداة م
بمطااربين عاارب.أدت تلااك التصاارفات االسااتفزازية إةااى خااروج م اااهرات ألول ماارة
تهاااجم الن ااام ،علااى مساامع وماارأى ماان الاارئي بوماادين،أثنا مباااراة ل اارة القاادم
بالعاصمة الجزائرية في عام 1622م .إال أن تف ر الغضر البربري وخروجه بشا ل
سافر من حيز السارية إةاى نطااق العلان لام يحاد إال فاي عاام 1615م ،عنادما ألغاى
الن ااام محاضاارة عاان الشااعر البر بااري القااديم كااان ماان المقاارر أن يلقيهااا ال اتاار
المعروف «مولود معماري» بجامعاة تيازي أوزو.لام ي ان رد الفعال متوقعاا؛ إذ خرجات
الم ااهرات الضااخمة تجااوب شاوار تياازي أوزو تناادد بالن اام وترفااع اا للمارة األوةااى ااا
العلم البربري .
مثلت األحدا التي عرفت باسم «الربيع األماازيغي» ااا تشابها «بربياع بارا » الاذي
خاارج فيااه التشي وساالوفاكيون يلعنااون دكفاتور يااة االتحااد السااوفي تي ويطااالبون
بالحر ياة والديموقراطياة ا ا نقطاة تحاول هائلاة فاي مسايرة ال فاا األماازيغي ،حياث
أياادتها جمااو البر باار (ع ا أحاادا 1695م التااي لق اي فيهااا رياات أحمااد تأي اادا
محاادود ا) ،وأظهاارت بش ا ل واضااح ماادى السااخ والغضاار الااذي يشااعر بااه بر باار
الجزائر .على أن ذلك لي مرجعه الوحيد المسألة الثقافية بال الجانار االقتصاادي ااا
االجتماااااعي أيضااااا ،فالفشاااال الااااذريع لسياسااااات ح ومااااات مااااا بعااااد االسااااتقال ل
االقتصادية ،واإلنفاق العس ري الضخم؛ نتي ة التور في حرب الصحرا (1629
– 1665م)،ع اازا عاان تحقيااق التنميااة؛ وأديااا إةااى انتشااار البطالااة خاصااة فااي أوسااا
الشباب.فعلى سبيل المثاال فاي عاام 1613م فاإن الشاباب ماا باين سان ال ()16 – 13
مثااال  %10م اان نسااابة البطال ااة ،أم ااا الف ااة العمر ي ااة م اان ( )09-05فمثل اات  %55م اان
العاطلين.وقد أدى االنخفاض الحاد في أساعار الانف فاي منتصا الثمانيناات إةاى
كامل ممن عرفوا «بشباب الحائ » أي مان يتسا عون
جيل
إ
تفاقم الوضع ،وخلق إ
فااي الشااوار ويسااتندون إةااى الحااوائ ؛ إذ ال عمااال ة م.هااؤال الشاااباب هاام الااذين
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انضموا ا من فر ضيقهم وفقدانهم لألمل في المستقبل اا إةى جبهاة اإلنقااذ الاوطني
) ، (FISأو ــ في حالة البربر ا إةى الحركات البربرية االحت اجية.
بااالرغم ماان أحااادا «الربياااع األمااازيغي» العاصاافة ،فااإن الح ومااة الجزائر يااة
أصرت على تجاهل المش لة اإلثنية وكأنها لم ت ن،حتى أن وسائل إعالم الن ام
أطلقت على ما حد لفأ «أحدا تيزي أوزو»،تماما ،كما كانت وسائل اإلعالم
الفرنسية تطلق على حرب التحرير لفأ «أحدا الجزائر» .هذا اإلمعان في تجاهال
المش لة اإلثنية واإلصرار علاى عادم تلبياة مطالار البر بار المشاروعة ،بادال مان احتاوا
الموق ا وامتصاااص غضاار البرباار ،ليعااد نموذجااا لاالدارة الخاط ااة لمجتمااع متعاادد
الثقافااات .أمااا اسااتخدام القمااع فلاام يااؤت ثماااره؛ إذ تحركاات القضااية البربر يااة ماارة
أخر ى حين واتفها الفرصة مع عودة الديموقراطية إةى البالد.
بعد الضغ الشديد الذي تعرضت له ح ومة الرئي الشاذةي بان جدياد إباان
أحاادا «خر ياا الغضاار» الداميااة فااي عااام 1611م،فااتح فااي العااام الت ااةي باااب
التعددية الحزبية ،والذي ا على أثره ا تم اعتمااد حازبين ة ماا صابغة بربر ياة األول هاو
ح ازب «الت مااع ماان أجاال الثقافااة والديموقراطيااة» ) (RCDبرئاسااة سااعيد سااعدي،
والذي تم اعتماده في التاسع من فبرابار لعاام 1616م ،وترجاع جاذوره إةاى ربياع عاام
1615م،أما الثاني فهو حازب ريات أحماد القاديم «جبهاة القاوى االشاتراكية» )،(FFS
والاااذي تااام إحيااااته مااان جدياااد وتااام اعتمااااده فاااي العشااار ين مااان ناااوفمبر لعاااام
1616م.والحزبان منذ ذلك التاريب متواجدان بقوة علاى السااحة الجزائر ياة ،ومواقاع
نفوذهما التقليدية بالطبع هي أقاليم البربر.
جااا االختبااار األول لماادى فاعليااة وشااعبية الحاازبين مااع االنتخابااات البلديااة التااي
أجريت فاي شاهر يونياو مان عاام 1665م،إال أن انساحاب «جبهاة القاوى االشاتراكية»
بدعوى أنه لم يمنح الوقت ال اافي لتن ايم صافوفه قبال االنتخاباات ،تارك السااحة
البربر يااة للت مااع ماان أجاال الثقافااة والديموقراطيااة والااذي اسااتحوذ علااى األصااوات
البربرية المشاركة ،واحتل المرتبة الثالثاة بعاد جبهاة اإلنقااذ وجبهاة التحر يار ،بحصاوله
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على ( )12بلدية،ووالية واحادة ،وجاا ت مع ام م اسابه ا ا باالطبع ااا فاي األ قااليم
ذات األغلبيااة البر بر يااة أمااا التحاادي الحقيقااي ف ااا مااع جولااة االنتخابااات البرلمانيااة،
والتااي عقاادت فااي السااادس والعشاارين ماان ديساامبر لعااام 1661م ،واشااتركت فيهااا
هذه المرة «جبهة القاوى االشاتراكية» ااا خوفاا مان أن يساحر «الت ماع»البساا مان
تحت أقدامها كممثل للبربر ا وأسافرت النتاائج عان حلاول الجبهاة فاي المرتباة الثالثاة
خل جبهة اإلنقاذ الوطني وجبهة التحرير ،بحصوة ا على نص مليون صوت أي ما
يعادل ( )%2.1من م مو األصوات؛ أكرر من نصافها فاي منطقاة القبائل(،مقابال
 3.5مليااون صااوت لجبهااة اإلنقاااذ و 1.9مليااون صااوت لجبهااة التحر ياار) م نتااه ماان
الحصااول علااى ( )03مقعااادا فاااي البرلماااان  ،بينماااا حااال «الت م ااع ماان أجاال الثقاف ااة
والديموقراطيااة» فااي المرتبااة الخامسااة بحصااوله علااى  055 ،555صااوت (أي مااا يعااادل
 %0،6من م مو األصوات) لم تؤهله للحصول على أية مقاعد في البرلمان.
ما حد في أعقاب االنتخابات غني عان التعريا  ،فقاد تادخل الجاي وألغاى
نتائج االنتخابات ،ثم ح ر نشا جبهة اإلنقاذ الوطني ،إال أنه من المفياد إلقاا ن ارة
على رد فعل الحزبين البربري ن من تلك التطورات ،خاصة وقد تباين موقفهما تباينا
واضااحا.فالجبهة االشااتراكية ا ا علااى الاارغم ماان معارضااتها ألجنااادة جبهااة اإلنقاااذ
السياسااية ااا أعلناات علااى لسااان زعيمهااا حسااين رياات أحمااد عاان تمس ا ها ال اماال
بالديموقراطية ،ورفضها الشديد إل لغا نتائج االنتخابات؛ حيث أعلان ريات أحماد أن
«أزمة الديموقراطية ال تحل إال بمزيد من الديموقراطية» .والحق أن ريت أحمد رف
كل محاوالت الجي الستقطابه في مواجهاة جبهاة اإلنقااذ ،بال ا ا علاى الع ا ااا
بدأ في التنسيق مع زعما الجبهة للحيلولة دون إلغا نتائج جولة 1661م دون جدوى.
اما سعيد سعدي وحزبه فقد أيدا ا وبوضاو ااا اإل لغاا  ،واشاترك ماع مع ام األحازاب
في مناهضة انتصار جبهة اإلنقاذ ال اسح.
انزلقاات الاابالد نتي ااة إل لغااا نتااائج انتخابااات 1661م إةااى هاو يااة الحاارب األهليااة؛
بساابر تف اار الصاارا بااين الح ومااة والجماعااات اإلسااالمية المساالحة؛ ممااا أدى إةااى
سااقو مااا يز يااد عاان المائااة أل ا قتياال فااي حقبااة التسااعينات .والواقااع أن األحاازاب
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البربرية وقفت ا وال تزال ا موقفا معاديا من طرفي النازا ؛ إذ تهااجم الطبيعاة القمعياة
للن ام (وبصفة خاصة المؤسسة العس رية) واستشرا الفسااد باين مسا وليه ،كما
تعاارض التوجااه اإلسااالمي لجبهااة اإلنقاااذ بمااا يحملااه ماان مخاااطر اإلساارا فااي عمليااة
التعريااار .و إذا كانااات جبهاااة القاااوى االشاااتراكية تقااا موقفاااا متزناااا ،بتمسا ا ها
بالديمقراطيااة و إ يمانهااا بااالحوار و إصاارارها علااى دمااج التيااار اإلسااالمي فااي الن ااام
السياسي؛ باعتباره السبيل الوحيد لوق حمام الدم ،فإن «الت مع من أجال الثقافاة
والديمقراطية» ا وهاو حازب علمااني ا ا يهااجم اإلساالمي ن باال هاوادة؛ حياث يصافهم
«بااال المي ن» وياادعو الح ومااة إةااى الضاارب علااى أيااديهم بشاادة ،رافضااا تماماااا
مشاركفهم في أ ية ح ومة تح م البالد مستقبال ،كما يدعو الحزب إةى تساليح
البر باار لمواجهااة خطاار الجماعااات األصااولية المساالحة بعااد ع ااز الح ومااة عاان تااوفير
الحماية ة م.
والشاهد أن العن كان قد تف ر بالفعل بين اإلسالمي ن والبربر في الجامعات
فااي الثمانينيااات ،ثاام وصاال إةااى ذروتااه فااي التسااعينيات (1661م) ،باختطاااف إحاادى
الجمعيات اإلسالمية لمعطوب الوناس ،وهو مطرب بربري شهير تميزت أغانيه بتم يد
تاريب القبائل وحياتهم ،وبالسخرية من الن ام والعس ر واإلسالمي ن ،كما هااجم
فاااي الوقااات نفساااه اللغاااة العربياااة مااارارا ،واصااافا إياهااا بأنه ااا غياار ش ااائقة ،وال تص االح
لال سااتخدام فااي م اااالت العلاام والمعرفااة.أطلق ساارا الوناااس بعااد أساابوعين ماان
عن معارضتهم.إال أن
االحت از ،وفسر ذلك بأنه رسالة من اإلسالمي ن للبربر بال
معاودة الوناس لنشاطه المحموم في تقريع اإلسالمي ن؛ أدى به إةى أن سق صريعا
برصاصهم في عاام  1661م .وفاي المارتين ،أثاار االختطااف واالغتياال مشااعر البر بار،
وعبروا عن ذلك ا ا فيماا أصابح سامة النشاا السياساي فاي التساعينيات ا ا بالمسايرات
والم اهرات التي تجوب شوار كال المادن بماا فيهاا العاصامة الجزائار ،تنباذ سياساة
االغتيال الثقافي ،وتطالر بمزيد من الحقوق للغة األمازيغية.
في عاام 1663 1661م قاام البر بار بإضاراب واساع امتاد قراباة العاام توقفات فياه
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الدراسة للمطالبة بمساواتهم ببر بار المغارب الاذين وعادهم الملاك الحسان الثااني فاي
خطاب له باالعتراف بثقافتهم (كما سبقت اإلشارة إةى ذلاك ) اضاطرت علاى أثاره
الح ومة إةى إنشا ما سمى بالل نة العليا للحفاا على األمازيغية ،وهاي هي اة تفباع
رئاسة الجمهورية مباشرة تفوةى العناية بمطالر البربر ومحاولاة ترجماة هاذه المطالار
بش ل عملي .كما وافقت الح ومة ا للمرة األوةى ا على بث نشرات أخبار باللغة
األمازيغيااة علااى شاشااات التلفز يااون الجزائااري ،وتاادري اللغااة األمازيغيااة بالماادارس
واعتبارها من الثوابت الوطنية ليهادأ البربار ،إال أن الوضاع تف ار م اددا فاي يولياو مان
عام 1661م؛ بسابر المرساوم الح اومي الاذي يقضاي بجعال العربياة اللغاة الرسامية
الوحيااادة لل زائ اار ،ويح اار بالتا ااةي اساااتعمال الفرنس ااية واألمازيغي ااة ف ااي المع ااامالت
الرسمية.
وبصاافة عامااة فقااد اتساامت الساااحة الشااعبية األمازيغيااة ا ا شااأنها شااأن الساااحة
السياسية جمعا ا باالتوهيج والفاوران وحتاى العصابية فاي التساعينيات .أماا األحازاب
البربرية فقد اتسعت اة وة بينها وبين الن ام منذ إلغا انتخابات 1661م،فقاطعات الاا
« » FFSانتخابااات الرئاسااة عااام 1663م ،بينمااا اشااترك الا ا« »RCDحيااث رشااح سااعيد
سعدي نفسه فيها،واحتل المرتبة الثالثة بعاد األماين زروال ومحفاوا نحنااج بحصاوله
على زها  1113555صوت،أي ما يعادل ( )%6.9من م مو األصوات الصاحيحة .أماا
االنتخابااات التشااريعية لعااام 1662م فقااد اشااترك فيهااا الحز بااان ،حيااث فااازت جبهااة
القااوى االشااتراكية بعشاارين مقعاادا ،مقاباال تسااعة عشاار مقعاادا للت مااع ماان أجاال
الثقافااة والديموقراطيااة،من بااين مقاعااد البرلمااان البااالغ عااددها ( )515مقعاادا ،أي إن
الحزبين معا قد احتال المرتبتين الخامسة والسادسة وحققا ما نسبته  %15من م ماو
مقاعد البرلمان.
والمالحأ أن الحازبين قاد اكفساحا جمياع أصاوات منااطق البر بار الباالغ عاددها
( )55مقعدا ولم يحصال إال على ( )3مقاعد من المناطق األخر ى ،في إشارة واضحة
إةى فشلهما الذريع في تحقيق أية شعبية خارج معقلهما التقليدي .وقد شاهدت تلاك
االنتخابااات مشاااركة متواضااعة ماان جاناار سا ان منطقااة القبائاال؛ ممااا يع ا
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حالة اإلحبا التي يعيشونها وفقدانهم لألمل في التغي ر من خال ل انتخابات تشرف
عليها الح ومة  .ثم تدنت تلك المشاركة أكرار فاأكرر ،لتصال فاي تيازي أوزو فاي
استفتا الرئاسة الذي أجر ى في  13أبريل 1666م،وفاز بمقتضاه عبدالعزيز بوتفليقاة
بمقعد الرئاسة ،وكان ريت أحمد قد انساحر فاي اللح اة األخيارة العتقااده بعادم
نزاهتها.
الربيع األمازيغي الثاني:
انف ر الوضع ثانية في منطقة القبائل في الثامن عشر من أبريل 0551م ،إثر مقتل
طالر جامعي أثنا التحقيق معاه مان قبال قاوات الادرك بوالياة تيازي أوزو ،فخرجات
الم اااهرات الضااخمة تهاااجم المباااني والمصااالح الح وميااة ومقااار األحاازاب البربر يااة
نفسها (في إشارة إةى تدني شعبية تلاك األحازاب) ،مطالباة بانساحاب قاوات الادرك
الااوطني ماان اإلقلاايم واسااتبدال الشاارطة بهااا ،ومناشاادة الح ومااة تحسااين ظااروف
المعي شااة ،ماان خ ااال ل تااوفير ف اارص عماال ،وم افحااة البطال ااة ،والتصاادي للفس اااد
المستشااري فااي المجتمااع .والشاااهد أن أجهاازة األماان تعاملاات مااع الت اااهرات بقسااوة
بالغااة لااي ة ااا مااا يبررهااا؛ ممااا أدى إةااى ارتفااا عاادد القتلااى الااذين قاادرتهم المصااادر
الح وميااة با ا ( )39قتاايال ،بينمااا أشااارت المعارضااة والمصااادر المسااتقلة إةااى تجاوزهااا
للثمانين ،كما جر اخ الف في المواجهات الدامياة التاي قادرت خساائرها بماا يز ياد
عن ستة مالي ن دوالر.
والمالحااأ أن الم اااهرات قااد ركاازت ا ا وألول ماارة ا ا علااى المطالاار االقتصااادية
واالجتماعيااة ،والتااي طغاات علااى المطالاار الثقافيااة التقليديااة .ويع ا ذلااك تااذمرا
عاما جزائريا من سو األحوال االقتصادية ،وارتفا نسبة البطالة التي تفراو ماا باين
،%15 – 55وصعوبة الحصول على مس ن؛ وبالتاةي تعذر الزواج .ويشت ي س ان
إقلاايم القبائاال اا بصاافة خاصااة اا ماان عاادم اهتمااام الدولااة بتنميااة مناااطقهم ،وال ياار ى
ال ريرون منهم فارقا كبيرا بين حاة ا اليوم وحاة ا وقت االستقال ل ،وبعضاهم غيار
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متفائل بعزم الدولة على اال لتفاات إلايهم علاى اإلطاالق .والحاصال أن هاذه المطالار
قااد لمساات وتاارا حساسااا لاادى كاال الجزائااري ن؛ نتي ااة تاادهور الوضااع االقتصااادي
بجميع أنحا البالد؛ فنص عدد الس ان تقريبا يعيشون تحت خ الفقار ،حياث
ال يزيد دخل الواحد منهم على الدوالر الواحد في اليوم.وتشاير التقاارير إةاى أن أكرار
من مليون ومائتي أل تلميذ لم يلتحقوا بالمدارس هذا العام؛ بسبر ع ز ربائهم عن
دفع المصاري الدراسية ة م .وبينما تعاني قطاعات واسعة من الشاعر مان شا
العي  ،ينتشر الفساد بين جنراالت الجاي الاذين يحت ارون العدياد مان م ااالت
المااال والت ااارة وقااد أدى ذلااك إةا ى انتشااار العشاارات ماان بعثااات التبشااير فااي المناااطق
األكرر فقرا ،ويشار إةى وجود حاالت تنصير بين س ان القبائل بالتحديد.
لم يخل أيضا تحليل ما حد من االدعا بوجود «ن رية ماؤامرة»،تشاير بأصاابع
االتهام إةى فرنسا ،متهمة إياها بالضلو فاي تساخين األحادا لصارف االنتبااه عماا
جا في مذكرات أحد جنراالتها مؤخرا من اعترافات بشاأن تنفياذ ماذابح جماعياة
لل زائري ن وقت حرب االستقال ل .ويتع ر هؤال من االهتماام اإلعال ماي الفرنساي
المبالغ فياه باألحادا  ،والاذي ركاز علاى البعاد العرقاي ،وانحااز بشادة لمطالار البر بار
كأن الموق الفرنسي الرسمي بدأ وكأنه تجااوز الحادود واألعاراف الديبلوماساية،
حين صر وزير خارجية فرنسا هاوبير فيادرين باأن فرنساا ال يم نهاا البقاا صاامتة
إزا الموق المتردي بالجزائر ،وهو ما استدعى ردا فوريا مان وزيار الخارجياة الجزائاري
عبد العزيز بلخادم أشار فيه إةاى أن «الموقا الفرنساي يمثال تادخال غيار مقباول فاي
شؤون الجزائر» .وقد تبني الرئي بوتفليقة شخصيا هذه الن ر ياة حاين أشاار إةاى أن
الجزائر مستهدف من قبل قوى أجنبية متآمرة ،خاصة من قوة فشلت في أن تفرض
هيمنتها ال املة على الجزائر بعد قرن ونص  ،وتعاني مثل من يعااني بعادما خارج
من الجنة ،في إشارة واضحة إةاى فرنساا .كماا أشاار بعا المحللاين إةاى أن اة ادف
الرئيساي لاام ي اان صاارف األن ااار فقا ريثماا تهاادأ ضا ة نشاار مااذكرات الجناارال
الفرنسي ،بل يتعدى ذلاك إةاى مخطا يساتهدف تقسايم الجزائار .ويشاير هاؤال إةاى
تصريح منسوب لوزير الخارجية الفرنسي السابق أوبيارت قاال فياه «الجزائار كياان
_______________________________
911 ______________________________

ثقافتنا

●

البربر في المغرب العربي

مصااطنع ويجاار تقساايمه لخم ا دو يااالت» ،ويشااير أحاادهم إةااى محاااوالت تفتياات
المراكز المهمة في العالم اإلساالمي كباكساتان وأندونيسايا ،ويعتقاد باحتمالياة أن
تدخل الجزائر في نطاق هذا المخط .
كمااا يعاازو الاابع تطااور األحاادا بهااذا الش ا ل المأساااوي إةااى رغبااة المؤسسااة
العس رية في إحراج الرئي بوتفليقة ،وعرقلة جهوده الرامية إةى إح ام السيطرة
علااى مقاليااد األمااور فااي الاابالد ،وذلااك فااي ظاال الصاارا المحتاادم بينهمااا؛ كماا ياار ى
البع أن األحدا مثلت فرصة مناسبة «لرأب الصد األمازيغي وتجاوز الخالفات
واالنقسامات»  ،التي تعص بالسااحة األمازيغياة مان جارا الخال فاات المساتعرة باين
األطااراف األمازيغيااة المختلفااة (كاااألحزاب والجمعيااات والحركااات...إلب) ،حتااى
طغااى الخااالف بااين تلااك األطااراف علااى االتفاااق بياانهم ،وهاادد ذلااك مساايرة العماال
السياسي والثقافي التي تخسر كريرا بخالفات قياداتها.
والواضح أن األحدا اندلعت بعفوية وتلقائية ،ثم تدخلت بع األطراف (حزبا
البرباار مااثال)؛ لتن يمهااا واسااترمارها لتحقيااق م اساار سياسااية.فقد حاولاات جبهااة
القااوى االشاااتراكية االسااتفادة م اان األزمااة لطاار قض ااية الحر يااات بشاا ل ع ااام،
ولفرض مزيد من الضغ على الن ام الجزائري ،كما دعا أيضا إةى إقاماة ح ام
فيادراةي «لتم اين مختلا الوالياات مان إدارة شااؤونها ،وتجااوز تناقضاات الح اام
المركزي للبالد»  .إال أن شعبية األحازاب البربر ياة تادهورت ،فاتقل نفوذهاا ،وحلات
محلها التن يمات البربرية التقليدية (التاجماعات) فاي األزماة األخيارة حياث نجحات
في تن يم الحركة االحت اجية للشباب البربري.
وباالرغم ماان اإلجاارا ات التااي اتخااذتها الح وماة لتهدئااة الوضااع كإقالااة ماادير
أماان المنطقااة ،و إحالااة القاتاال للتحقيااق ،وسااحر جااز ماان قااوات الاادرك ،والت فاال
بعالج كل الجرحى ،باإلضافة إةى تش يل لجنة لتقصي الحقائق ،فإن المؤكد أن
الن ام قد واجه مأزقا صعبا وتحديا جديدا لشرعيته .والمؤس أن الح وماة ااا و إن
تحركت ا فقد تأخرت كريرا في تحركها هذا ،فرد الفعل األول إزا األحدا في
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صورة خطاب للرئي بوتفليقة جا بعد مرور عشرة أيام كاملة على اندال أعمال
الشااغر.وقد انع ساات حالااة عاادم الرضااا األمااازيغي ماان موق ا الح ومااة ،فااي
انسحاب وزيري حزب «الت مع من أجل الثقافة والديموقراطية» من الح ومة وفي
استمرار المسيرات السلمية الغاضبة حتى بعد توق أعمال العن .
ولعاال أ حاادا الربيااع األمااازيغي الثاااني ل افيااة إلثبااات أن أزمااة البر باار أعقااد ممااا

تصااور الن ااام ،وأن احتااوا غضاابهم لااي

باااألمر اليسااير .ولااذلك فقااد أدرك الن ااام

الجزائري على ما يبدو أن التهديد اإلسالمي لي

الوحيد على الساحة السياسية ،بل

يتااواز ى معااه تهديااد رخاار مصاادره متاعاار ومشاااكل و إحباطااات األقليااة البربر يااة،

وسعيها الحثيث للحصاول علاى المز ياد مان الم فسابات السياساية والثقافياة وبالتااةي

فإن الح ومة الجزائرية إن لم تفعامل مع المسألة البربر ياة بح ماة ،فساوف تفاجاأ

مرة أخ ر ى بتف ار أعماال العنا

المشتعل.

ماع أي عاود ثقااب جدياد يلقاى علاى برميال الباارود

الرببر يف املغرب واجلزائر (مقارنة):
ال يحتاج المتابع للمسألة األمازيغية في كل من المغرب والجزائر إةى جهاد كبيار؛

كا اااي ي فشا ا ا

ما ااادى التبا ااااين بينهما اااا؛ وبالت اا ااةي اخ ااااتالف الا ااارتى لتطورهما اااا

المستقبلي .فإذا كان البربر في البلدين قد عانوا ا شأنهما شاأن كال األقلياات فاي
العااالم اإلسااالمي ا ا نتي ااة انهيااار ن ااام «الملاال العثماااني» فااي القاارنين التاسااع عشاار
والعشرين ،وما استفبع ذلك من انهيار أش ال الح م التقليدية الخاصة بهماا فاإن

المسااألة األمازيغيااة لاام تط ا

علااى السااطح إال عن ادما نااال البلاادان اسااتقال ة ما .وهنااا

ي من الفارق األول باين الحاالتين أال وهاو تعامال ح وماات ماا بعاد االساتقال ل ماع

األقلية األمازيغية ففي المغرب استطا الملك ا بح مة وذكا يحسبان له ا مان أن
يشرك البربر في العمل السياسي ،وأن يدم هم في الن ام السائد ،سوا مان خاال ل

االسااتعانة بهاام بش ا ل م ر ا

فااي الجااي

وأجهاازة األماان ،أو فااي السااما ة اام

_______________________________
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بتش يل حزب سياسي إبان االستقال ل ،أو حتى في مصاهرته ة م؛ إذ تنتماي كال
ماان أم الملااك الحساان وزوجتااه (أي أم الملااك محمااد السااادس) إةااى عااائالت بربر يااة،
الجزائر التي قامت النخبة السياسية فيها بتهمي

ع

البر بر سياسيا واقتصااديا،

وحينما نمت بينهم نزعة ثقافية «لم تقابل الح ومة الجزائر ياة هاذه النزعاة باالتفهم

والتعاااط

باال بالشااك أو الت اهاال» ورفضاات كاال ش ا ل ماان أش ا ال التعدديااة

الثقافية ،وأصبح كل من يدعو إةى ذلك ينعت بالعمالاة لالساتعمار والصاهيونية؛ مماا

ساعد على زيادة سخ

وغضر البربر ،ومهد الطريق النف ار الموق

الحقا.

يتعلق الفارق الثاني بشرعية كال الن امين ،فالملك هو رأس الن اام فاي المغارب،

ويتمتااع بساالطة دينيااة وروحيااة كبياارة بح اام انتسااابه إةااى بياات رسااول ا

(ص) ،

كمااا أن هو يااة الممل ااة المغربيااة هو يااة دينيااة .أمااا الجزائاار ف لاات لعقااود تبح اث عاان

مخرج لقضية الشرعية المؤرقة لنخبتها الحاكمة ،ولم تفلاح الصايغة العلمانياة للدولاة

داخلياااا ،أو تحمساااها لقضاااايا القومياااة العربياااة خارجياااا فاااي إسااابا الشااارعية علاااى

ح وماتها العس رية .ولعال األن ماة المل ياة قاد ح يات ا ا بصافة عاماة ا ا بدرجاة

أعلى من الشرعية من ن يراتها الجمهورية ،وفي ذلك يقول د.سعد الدين إبراهيم

« يبدو أن األن مة المل ية ،ربماا بح ام التقالياد الموروثاة ،هاي األكرار قادرة إةاى

اخن على احتوا تاداعيات المساألة اإلثنياة .أماا فاي األن ماة الجمهور ياة ،فاإن النخار
الحاكمة في مع مها تأتي إةى السلطة بالطريق االنقالبي أو «الثوري» .وطبيعة هذا
الطر يااق تفتاارض لن احااه أن يااتم اإلعااداد لال سااتيال علااى الساالطة بش ا ل سااري،

ويتطلر االعتماد على نخبة صاعدة يتمتع أفرادها باال رير مان الثقاة المتبادلاة؛ وهاو

األمار الاذي قاد يحصار «المتاآمرين» أو «المن ماين» لالنقاالب فاي أضايق دوائار الااوال ،

وقد يؤدي ذلاك قصادا أو بغيار قصاد إةاى دائارة االنتماا اإلثناي ،وهاذا يعناي منطقياا
وعمليا استبعاد أبنا جماعات إثنية أخر ى».

يحساار للملاااك الحسااان الثااااني أيضاااا اسااتيعابه لاادروس عال قااة البر باار بالن ااام
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الجزائااري ،وقيامااه ماان ثاام بإرضااا البر باار فااي بااالده كلمااا تااوترت العال قااة بااين بر باار
الجزائاار وح ااومتهم ،خوف اا ماان انتقااال العاادوى إةااى المغاارب وتأثيرهااا علااى اسااتقرار
ح مه  .أما الن ام الجزائري فيبدو أناه لام يساتوعر جيادا دروس انتفاضاة القبائال
فااي عااام 1615م،فصاادق الاادعاوى التااي أطلقهااا عاان ضاالو أطااراف خارجيااة فااي
إشعال الموق  ،وتناسى الجذور الداخلية لألزمة وأهمل م اددا أساباب التاوتر ،ليطال
العن مان جدياد بانادال أحادا الربياع األماازيغي الثااني.وفي هاذا يقاول د .ساعد
الدين إبراهيم
« إذا حسم الصرا المسلح لصالح إحدى الجماعات اإلثنية على غيرها ،فإن هذه
األخياارة قااد تااذعن ول نهااا قااد ال تقباال أو ترضااى .وبالت ااةي ت اال عمليااة بنااا الدولااة
الحديثااة معرضااة أل لغااام غياار موقوتااة ،وقااد أثبتاات النخاار العربيااة الحاكمااة ماارارا
وت رارا عادم إدراكهاا ة اذا البعاد النفساي المهام فاي األقطاار األشاد تنوعاا ،وأغرتهاا
وسائل القوة المادية ،أو استدرجت إةى محاولة حسم التوترات اإلثنية من خال ل صرا
مساالح فماان السااهولة بم ااان بااد الصاارا المساالح ول اان ماان الصااعوبة بم ااان
احتااواته أو حساامه بساارعة فااي حااروب األقليااات،وحتى إذا حساام فإنااه ماان الصااعر
التغلر على رثاره النفسية لسنوات طويلة».
ل ل ما سبق ،لم تشهد الساحة المغربية المستويات العالية من العن التي غادت
سمة من سمات المشهد السياسي الجزائري،بما فيها البربري.
على الجانر اخخر  ،يشترك شقا البربر في كال البلدين في كونهما ال يطالبان
باالنفصااال أو يسااعيان إليااه؛ وبالتاااةي ال يم اان تصاااني حركفهمااا كحركااات
انفصالية ،إال أن الواضح أن نغمة الح ام الاذاتي بادأت تطفاو شاي ا فشاي ا باين بربار
الجزائار إثاار تصااعد العنا هنااك (ربمااا بتااأثير عناصار خارجيااة أيضاا) .ففااي أعقاااب
الربياع األمااازيغي الثاااني طالاار «فرحااات مهنااى» رئااي الحركااة الثقافيااة األمازيغيااة
بااالح م الااذاتي لمنطقااة القبائاال ،كمااا خرجاات إحاادى الم اااهرات الجزائر يااة فااي
باااري تطالاار بالشااي نفسااه ،أمااا ري ات أحمااد فقااد طال ار بإرسااال لجنااة تقصااي
حقائق دولية...
_______________________________
911 ______________________________
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خامتة
ياار ى د .سااعد الاادين ابااراهيم اا وهااو متخصا فااي شااؤون األقليااات فااي الااوطن
العربي ا ا أن مشا لة تلاك األقلياات (بماا فيهاا البر بار باالطبع) ت مان فاي أن عملياة
االستقال ل وما صااحبها مان انهياار «لألنماا التقليدياة للتن يماات االجتماعياة» ،وماا
رافقها من سيولة فاي العال قاات االجتماعياة باين األفاراد والجماعاات ،وحلاول أنماا
جديااادة محااال األنماااا التقليدياااة القديماااة لااام تساااتطع أن تشااابع «االحتياجاااات
والتوقعااات والطموحااات التااي تخااتلج فااي عقااول وقلااوب أبنااا الجماعااات اإلثنيااة»،
وبالت ااةي أحساات تلااك الجماعااات اإلحبااا خصوص اا فااي ظاال عاادم الت ااافؤ بااين
عمليااة الساايولة ماان ناحيااة ،وتحقيااق العدالااة التوزيعيااة بااين أفااراد المجتمااع ماان ناحيااة
أخر ى .ولذلك فإن هذا «اإلحبا يؤدي بدوره إةاى الساخ  ،الاذي ياؤدي إةاى تولياد
طاقة عدوانياة داخال الجماعاة ت هار ااا أوال ا ا فاي شا ل تاوترات ،ثام قاد تفف ار فاي
النهاية إةى سلوك عني يصل إةى قمته في م هر الصرا المسلح»،وهو ما حد في
الجزائر مثال ،وبالتاةي فإن الحل هو أن «التعب ة االجتماعية ب ل ما تنطاوي علياه مان
إضعاف أنما التن يم االجتمااعي التقليدياة ،الباد أن يواكبهاا تبلاور أنماا تن ايم
اجتماااعي حديثااة ،مثاال النقابااات العماليااة ،واألحاازاب السياسااية ،والاارواب المهنيااة،
والجهو ياة» .والمقصاود هناا أن مؤسساات المجتمااع المادني تساتطيع أن تلعار دورا فااي
السيطرة على التوترات اإلثنية واحتوائها .كما يعتقد د .سعد الدين إبراهيم أن الحل
الفياادراةي قااد ي ااون مناساابا؛ إذ يمثاال هااذا الن ااام الصاايغة العصاارية لن ااام «الملاال
العثماني» ،حيث يحفأ للدولة كيانها وحدودها ،ويسمح لألقليات في الوقت ذاته
بإدارة شؤونهم بأنفسهم.
املصادر العربية:
 – 1إبراهيم أوبال «حوار ماع إباراهيم أوباال» ،الساعري الحسان،الفرقان ،1662 ،ص
.61 – 12
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 – 0إبراهيم سعدي« ،اة وية وصورة األنا واخخر في المجتمع الجزائاري» الحيااة0 ،
فبراير  ،0551ص. 15
 -5أحم اااد الب ا اايبي« ،األمازيغي اااة» نحا ااو مقارب اااة حض اااارية م ااان داخ ااال الح ااارم
الجامعي،الفرقان ،1662 ،ص .39 – 35
 -1أحمد الدغرني« ،حوار مع أحماد الادغرني» ،حناان أعميماي ،الفرقاان،1662 ،
ص .11 – 21
 -3أحمد الربعي« ،الجزائر ..حروب متالحقة» ،الشرق األوس  0 ،يونيو .0551
 -9أحمد المريني« ،حوار مع أحمد المريني» .ز  .الفرقان.1662 .ص 21. -22
 -2أحمد باكو« ،تعليم األمازيغية ما يجوز وما ال يجوز» ،الفرقان ،1662 ،ص .30 – 16
« -1األمازيغية لغة أم هوية» ،قناة الجزيرة  13ديسمبر .0555
 -6رمال موسى« ،الجزائر في مواجهاة خطاة ت ساير الع اام ،الشارق األوسا ،
 13يونيو .0551
« -15البربر مطالر سياسية وثقافية واجتماعية» ،الحياة 55 ،أبريل  ،0551ص 9
« -11البربر من مقاومة االستعمار إةى نضال من أجل اللغاة ،األهارام العرباي» ،ص
.50 – 55
 -10الصرصاااااري م ا ااوالي عبدالسا اااالم«،حا اااوار مااااع الصرصا ااااري م ا ااوالي عبا اااد
السالم«،علي جديوي ،الفرقان»  ،1662ص .60 – 61
 -15حساان أيااد بلقسااام ،حااول الحقااوق اللغو يااة والثقافيااة األمازيغيااة ،الر بااا
مطبعة المعارف الجديدة1660 ،م.
 -11حنااان إعميمااي« .الحركااة األمازيغيااة بااين الثقااافي والسياسااي» الفرق ااان،
 ،1662ص 02. – 09
 -13خال ااد الس اارجاني« ،الجزائ اار انتفاض ااة البر بااار وتط ااورات األزم ااة الداخلي ااة»،
السياسة الدولية ،يوليو  ،0551ص .111 – 159
 -19خالد صال  ،اة وية تف ر بوادر معركة سياسية ،األهرام العربي 15 ،فبراير .0551
 -12خالد عمر بن ققه«،بربر الجزائر تادمير ذاتاي وحضاور إعال ماي» ،مان ساعد
_______________________________
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الدين إبراهيم ،الملل والنحل واألعراق( ،القاهرة مركز ابن خلدون )1666 ،ص .61 – 11
 -11رشيد خشانة« ،خطر البلقنة في الجزائر» الحياة 11 ،يونيو  ،0551ص .6
 -16رغيد الصلح« ،األمازيغية والخيار الديموقراطي في الجزائر» ،الحياة 11 ،يونياو
 ، 0551ص .6
 -05رنااده تقااي الاادين ،ومحمااد مقاادم«،تااوتر جديااد فااي العال قااات الفرنسااية ااا
الجزائرية»،الحياة 3 ،مايو ،0551ص .9
 -01زين العابدين الركابي« ،في الجزائار فتناة فمااذا ياراد بهاذا البلاد المنهاك »،
الشرق األوس  0 ،يونيو .0551
 -00سااعد الاادين إبااراهيم ،تااأمالت فااي مسااألة األقليااات( ،القاااهرة مركااز اباان
خلدون.)1660 ،
 -05س ااعد ال اادين إباااراهيم«،التعددي ااة اإلثني ااة ف ااي ال ااوطن العر باااي »،دراس ااات
استراتي ية ،فبراير ،1663ص  – 1خلدون.)1665،
 -01سااعد الاادين إبراهيم،همااوم األقليااات فااي الااوطن العر بااي .التقر ياار الساانوي
األول(.القاهرة مركز ابن خلدون.)1665،
 -03سمير عطا ا « ،رتابة الخراب» ،الشرق األوس  0 ،مايو .0551
 -09سمير عطا ا «.المش لة والمقصالة والمأسااة والماأزق» ،الشارق األوسا 55 ،
مايو .0551
 -02ش ااهرزاد العر باااي«.الط ااوارق ف ااي الع ااالم العر ب ااي أقلي ااة مس ااالمة وأكرر ي ااة
منقسمة» من ساعد الادين إباراهيم ،الملال والنحال واألعاراق( .القااهرة مركاز ابان
خلدون . )1666 ،ص .151 – 66
 -01صال النقير« ،أحادا البر بار  ..محاولاة للخاروج مان القبضاة الحديدياة»،
األهرام 0 ،يونيو .0551
 -06طه محمد عبد المطلر« ،البربر في المغرب نموذج الستيعاب األقليات «من
سعدالدين ابراهيم ،الملل والنحل واألعراق( » .القاهرة مركاز ابان خلادون،)1666 ،
ص .69 – 63
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 -55عبدالحمي ااد الب ااوش« .األم ااازيغ ومشااا لة األقلي ااات ف ااي ب ااالد الع اارب»،
الحياة 02 ،مايو  .0551ص .6
 -51عبدالحليم غزاةي« ،المهمة الصعبة لقطع جذور األزمة» ،األهرام 19 ،يونيو .0551
 -50عب ااد الع ااال رزاق ااي« ،القص ااة ال امل ااة ألح اادا الجزائ اار» ،الجي اال ،يولي ااو
،0551ص .13 – 1
 -55عباادال ريم الخطياار« ،حااوار مااع عباادال ريم الخطياار» ،حر يااة زغ ااةي،
الفرقان1662 ،م،ص .55 – 55
 -51عبدالمجيد بن سعود« ،هل هاي أزماة هو ياة أم انساال مان اة و ياة» ،الفرقاان،
 ،1662ص .55 – 55
 -53عبداة ادي بوطالر« ،حاوار ماع عباداة ادي باو طالار» ،الشارق األوسا 13 ،
ديسمبر .0555
 -59علااي الاازهيم« ،ال هياار البر بااري ومحاولااة احتااوا األمااازيغ» ،الفرقااان،1662 ،
ص .03 – 05
 -52عمر أوشن« ،الحركة األمازيغياة فاي المغارب منقسامة حاول تأساي حازب
سياسي» ،الشرق األوس .
 -51فااتح ا أرسااالن« ،حااوار مااع فااتح ا أرسااالن» ،حنااان أعميمااي ،الفرقااان،
 ،1662ص .12 – 11
 -56فهمي هويدي« ،درس فتنة األمازيغ» األهرام 5 ،يوليو  ،0551ص .11
 -15محمااد الحبياار الفرقاااني« ،األمازيغيااة بااين الواقااع الجااوهري ..والمراهن ااات
الزائدة» ،الفرقان ،1662 ،ص .16 – 11
 -11محمد شقيق« ،حوار مع محمد شفيق»،حنان أعميمي ،الفرقان ،1662 ،ص
.22 – 23
 -10محمااد مقادم« ،أزمااة انتقلاات ماان السياسااة إةااى المال عاار» ،الحياااة 05 ،فبراياار
 ،0551ص .16
 -15محم ااد مق اادم« ،الجزائااار التاجماع اات ق ااوة بديل ااة ع اان األحااازاب البربر ي ااة
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التقليدية » ،الحياة 15 ،يونيو  ،0551ص .9
 -11محمد همام« ،األس الموضوعية ل هور النزعة األمازيغية ،الفرقاان»،1662 ،
ص .36 – 32
 -13مصااطفى الخلفااي« ،الحركااة الثقافيااة األمازيغيااة بااالمغرب (مقاربااة أوليااة)»
الفرقان ،1662 ،ص .15 – 3
« -19المطال اار االجتماعي ااة تطغ ااى عل ااى المطل اار الثق ااافي ف ااي منطق ااة القبائااال
الجزائرية« ،الشرق األوس  06 ،أبريل .0551
 -12نصاار القفاااص« ،األماز يغيااة تنف اار عناادما يهاادأ اإلرهاااب .لغااز الشاارارة التااي
أشعلت منطقة القبائل في الجزائر» ،األهرام العربي 3 ،مايو .0551
 -11نصر القفاص« ،الربيع األمازيغي عنوان ثقافي والقضية سياسية الح ومة
في م اهرة ضد نفسها وأحازاب االئاتالف تلعار بورقاة البياناات» ،األهارام 19 ،ماايو
 ،0551ص .2
 -16نصاار القفاااص« ،الربيااع األمااازيغي عنااوان ثقااافي والقضااية سياسااية القبائاال
في الجزائر..تمرد مفاجس وهدو مرير» ،األهرام 15 ،مايو  ،0551ص .2
 -35نصاار القفاااص« ،الربيااع األمااازيغي عنااوان ثقااافي والقضااية سياسااية محاولااة
لتسخين القضية على ناار األزماة االقتصاادية ..أم ماؤامرة ضاد الجزائار » األهارام11 ،
مايو  0551ص .9
 -31نصر القفاص« ،من ي لم من في الجزائر »،األهرام العر باي 05 ،يونياو ،0551
ص .02 – 09
 -30نهلااة الشااهال« ،الطااور الجديااد ماان األزمااة الجزائر يااة نحااو التبلااور الااوطني»،
الحياة 5 ،يونيو  ،0551ص .12
 -35هيو روبرت  ،الجزائر بين الطريق المسدود والحل األمثل( .أبو ظباي مركاز
اإلمارات للدراسات والبحو االستراتي ية .)1669
__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 911



