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صحفي جزائري ،باحث في قضايا احلركات اإلسالمية

ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراس���ة إلى تقييم أداء العمل السياسي اإلسالمي في اجلزائر حال ًيا ،وتتطرق إلى إشكالية
انحساره وتراجعه ،وما صاحب األحزاب اإلسالمية من معوقات؛ حيث واجهت معضلة عويصة جتاه النظام
الذي عاملها بالريبة والترب���ص .فمنها من تصاحلت معه أكثر من اللزوم؛ ففقدت جماهيريتها مثل حركتي
مجتمع الس���لم والنهضة ،ومنها من عا َدتْ ُه زياد ًة عن احلد ،فسقطت في فخ التطرف واالستئصال واخلروج
من احللبة مستسلمة أو محمولة إلى مثواها األخير مثل اجلبهة اإلسالمية.
ومتيز املش���هد السياس���ي حينها باالنفتاح الكبير الذي أدى إلى فوضى عارمة؛ تأسس مبوجبها أكثر من
ستني حز ًبا سياس ًّيا ،منها األحزاب اإلسالمية.
وتعتبر اجلبهة اإلسالمية ظاهرة سوسيولوجية تركت بصماتها على الساحة اجلزائرية ومازالت تداعياتها
إلى يومنا هذا؛ فعقب وقف املس���ار االنتخابي في 1992م ،وجدت اجلزائر نفسها في مواجهة ظاهرة أمنية
لم تش���هدها من قبل ،متثلت في مترد إسالمي مس���لح ،ومواجهات عنيفة خلّفت ضحايا فاق عددهم 200
ألف جزائري.
ورغم جناح أجهزة الس���لطة في حظر اجلبهة اإلسالمية من املشهد العام ،إال أنها ما زالت تتمتع بحضور
قوي في أوساط الشعب؛ نظ ًرا ملا حققته من انتصارات ،كانت املتنفس الوحيد ملعاناة الشعب.
وأعقب ذلك مجموعة من األحداث واملنعطفات التاريخية احلاس���مة التي وضعت العمل اإلس�ل�امي في
زاوية ضيقة محاطة مبجموعة من املعوقات الداخلية واخلارجية أدت إلى انحس���ار العمل اإلس�ل�امي في
اجلزائر ،وتراجعه أمام ما تشهده الس���احة من موجات التغريب والفرنسة التي تلوح بظاللها على مقومات
األمة وثوابتها.
يوجهوا جهودهم في اجتاه تكوين جيل متمسك باألصالة ومواكب
فعلى القائمني على احلقل اإلسالمي أن ّ
للعصرنة ،يقبل اآلخر ويحسن ممارسة فن السياسة املطاطي ،من أجل التمكن من بعث إسالمي جديد للعمل
السياسي في اجلزائر.
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مقدمة :التجربة اإلسالمية اجلزائرية :االستنزاف وهدر الفرص:
مت ّيزت مس���يرة األحزاب واحلركات اإلس�ل�امية السياس���ية في اجلزائر مبيزتني :االنفتاح السياسي الكبير،
منوذجا للحروب القيمية التي تشنها القوى
واملواجهة الدموية املأس���اوية مع الس���لطة ،وتعد احلالة اجلزائرية
ً
الغربية على مفردات األمة اإلسالمية ال سيما في إطار الصراع بني تياري الفرنسة والعروبة داخل اجلزائر.
فاجلزائ���ر في نهاية الثمانينيات رفعت س���قف احلريات بفعل املتغيرات الدولي���ة التي أعقبت انهيار االحتاد
الس���وفييتي ،واجتياح موجة الليبرالي���ة الدميقراطية .قررت اجلزائر تعديل الدس���تور الذي كان يتبنى اخليار
االش���تراكي حتت مظلة احلزب الواحد ،وسمحت بإنش���اء اجلمعيات ذات الطابع السياسي((( في محاولة منها
احتجاجا على
لفك الضغط على النظام الذي فشل في إدارة اإلصالحات ،وانتهت سلسلة إجراءاته بثورة شعبية
ً
الوضع االقتصادي املتدهورُ ،عرفت بثورة  5أكتوبر ،وتسببت في مقتل مئات املواطنني.
وس���رعان ما حتول االنفتاح السياسي اجلزائري إلى فوضى عارمة تأسس مبوجبها أكثر من ستني حز ًبا ،منها
ثالثة أحزاب إسالمية :اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،حركة املجتمع اإلسالمي ،وحركة النهضة اإلسالمية(((.
واضحا عجز الدولة عن اإلش���راف والتحكم في هذا الس���يل اجلارف ،فبدأت تظهر املواجهات بني
وبدا
ً
األح���زاب فيما بينها ،وخاصة بني أعضاء األحزاب اإلس�ل�امية التي حولت املس���اجد إل���ى منابر للدعاية
السياسية املغرضة.
كانت األحزاب  -الس���يما اإلسالمية  -املتنفس الوحيد للشعب اجلزائري الذي عانى من التهميش ،فحلم من
خاللها مبحاكمة الدولة التي كان يتهمها بالفساد والظلم ،مع جتذّ ر الروح الدينية التي كانت تنتظر بشغف قيام
الدولة اإلس�ل�امية املنشودة .ونظ ًرا لضحالة الثقافة الدميقراطية وحداثة التجربة السياسية في إطار التعددية
احلزبية ،أضحى املشهد السياسي مميزًا باخلطابات العدائية عبر مختلف وسائل اإلعالم العامة واخلاصة.
((( نصت املادة  42على أن حق إنشاء األحزاب السياسية مضمون بشرط عدم تأسيسها على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.

قياسا باألنظمة السياسية في
((( التقدير أن النظام احلاكم في اجلزائر ليس س���ي ًئا في موقفه من األحزاب اإلسالمية؛ خاصة وأنه سمح لها بالنشاط
ً
املشرق العربي التي تتسم مواقفها بالعدائية املفرطة لكل ما هو إسالمي (احلركة اإلسالمية في اجلزائر :من الدعوة إلى الدولة – قراءة في العمل
السياسي واحلزبي اإلسالمي من 1989م إلى 2005م ،ص .)48
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وركزت األحزاب اإلسالمية برامجها على اخلطابات
التثويرية والعاطفية ((( ،وترديد عبارات عامة من جنس
«اإلس�ل�ام هو احلل» ،و«القرآن دستورنا» ونحوهما(((،
وه���و ما اقتضى أن تغيب التحدي���ات احلقيقية التي
تواجهها الب�ل�اد في ظل التغي���رات الدولية والنظام
العاملي اجلديد.

احمل���ور األول خريط���ة احل���ركات اإلس�ل�امية
يف اجلزائر

شهيد إلى ثورة عرجاء ،لكن دوام احلال من احملال.
ورغم ذلك ،تغلبت اجلزائر على آالمها ،وكابرت عن
جراحها ،ففتحت صفحة بيضاء بعد أن انحسر العمل
املسلح وتراجع بشكل كبير ،ففتحت أحضانها ألبنائها
املغرر بهم ،فأصدرت مرسوم الوئام املدني في 1999م،
ّ
ليعقبه االستفتاء الشعبي حول املصاحلة الوطنية في
2005م ،ال���ذي أزال آثار ما خلفته املأس���اة الوطنية،
ليرسي اجلزائر على شاطئ األمن والسالم.

املبحث األول :تطورات املش��هد السياس��ي اإلسالمي
بعد انتهاء حقبة املواجهات املسلحة:

املبحث الثاين :أهم احلركات الفاعلة على الساحة
السياسية وأبرز رجاالهتا:

بع���د أن حققت اجلبهة اإلس�ل�امية فوزًا باه ًرا في
االنتخابات البلدية والبرملانية ،وكادت تس���تلم احلكم
وحظر نش���اطها ،واعتُقل قادتها
ف���ي اجلزائرُ ،حلت ُ
وأنصارها.

تتسم اخلريطة العامة للحركات اإلسالمية الفاعلة
ف���ي اجلزائر بتعدد االجتاه���ات الفكرية ،رغم قصر
عم���ر التجربة اإلس�ل�امية – مقارنة مع بعض الدول
العربية واإلس�ل�امية  -التي بدأ يُؤرخ لها رس���م ًّيا مع
نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات.

هذا الواقع «االنقالبي» أفرز عدة تنظيمات إسالمية
مس���لحة دخلت في مواجهات دامية مع السلطة ،ومع
جانب من الش���عب األعزل ،ووقعت مجازر تقشعر لها
األبدان ،ومت تب���ادل االتهامات بني األطراف املتورطة
واملتناحرة ،ودخلت اجلزائر بكل عمقها في نفق مظلم
دام َدام عش���رية س���وداء ،أكلت الياب���س واألخضر،
ٍ
وخلّف���ت فاتورة ثقيلة من الضحايا ،وتلطخت س���معة
اجلزائر بني األمم ،وحتولت ثورة املليون ونصف مليون
((( املصدر الس���ابق ص  ،48وهو اخلطاب اإلس�ل�امي املتميز بالتقديس
واملغاالة في تفس���ير العالقة بني احلزب السياس���ي واإلسالم ،وكذا
العمومية املفرطة وعدم الواقعية والتحريض ،والبعد عن انش���غاالت
املواطن.
((( يرى بعض املتابعني للحركات السياس���ية اإلسالمية في اجلزائر أنها
ليس لها برنامج يتجاوز الطروحات العائمة والفضفاضة لشعارات من
قبيل (اإلسالم هو احلل) .ويعترفون أن احلركات اإلسالمية ،املعتدلة
أو املتش���ددة منها غير قادرة على إنتاج برنامج حزبي ،معاصر ،يواكب
مستجدات وروح العصر ،رغم أنهم يتمتعون بعاطفة إسالمية متوهجة،
لكنهم في ذات الوقت يعانون جه ً
فادحا بحقائق اإلسالم ،ويفتقدون
ال
ً
إلى املوجه واملخطط ،وإن وجد من يضع نفسه مكان املوجه فال ميتلك
أبس���ط قواعد التوجيه ،وهو التفقه في الدين (احلركة اإلسالمية في
اجلزائر :من الدعوة إلى الدولة – قراءة في العمل السياسي واحلزبي
اإلسالمي من 1989م إلى 2005م ،ص.)82
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ويُرجع أغلب مؤرخي احلركة اإلس�ل�امية في العالم
تاريخ احلركة السياس���ية اإلسالمية في اجلزائر إلى
تأس���يس جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني برئاسة
العالم���ة عبد احلميد بن بادي���س عام 1931م خالل
(((
احلقبة االستعمارية الفرنسية.
وفي هذا املبحث ،س���نلقي نظرة على أبرز األحزاب
اإلس�ل�امية التي تنشط في اجلزائر حال ًيا ،مع أهمية
التطرق في س���ياق الدراس���ة إلى حركة إسالمية لم
يعد لها وجود على الس���احة ،غي���ر أنها تُعتبر ظاهرة
سوسيولوجية تركت بصماتها على الساحة اجلزائرية
ومازال���ت تداعياته���ا إلى يومنا ه���ذا ،هي (اجلبهة
اإلسالمية لإلنقاذ).
((( لم يخفُت الصوت اإلس��ل�امي ،ففي يوم  14ش����باط 1963م ،تأسست
جمعية (القيم اإلس��ل�امية) كامتداد جلمعية العلماء املسلمني ،برئاسة
الش����يخ الهاش����مي تيجاني وكان ش����عارها (الدعوة لتطبيق الشريعة
اإلس��ل�امية) .و َّ
مت حلها في  22أيلول 1966م ،بعد أن قامت بإرس����ال
برقية إلى الرئيس املصري جمال عبد الناصر تطالبه فيها باإلفراج عن
سيد قطب وجميع املسجونني من قادة اإلخوان املسلمني في مصر.

التقرير االسرتاتيجي الثامن
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عرض خلريطة األحزاب اإلسالمية يف اجلزائر:
أ -التيار اإلخواين:
 -1حركة جمتمع السلم (محس):

هي حركة سياسية شعبية إصالحية شاملة ،ثوابتها:
اإلسالم ،واللغة العربية ،والنظام اجلمهوري ،والتداول
(((
السلمي على السلطة.
وتنتمي حركة مجتمع الس���لم إل���ى التنظيم العاملي
لإلخوان املس���لمني ،وتع���ود جذورها إل���ى «جماعة
املوحدي���ن»((( ،وأدت نش���اطاتها إلى اعتقال الش���يخ
((( من وثائق احلركة،http://www.hmsalgeria.net/ar/abouthms.htm :
أيضا مقال
ومجلة اإلصالح العدد  169ف���ي  2رجب 1412هـ .انظر ً
حركة مجتمع السلم – كبرى احلركات اإلسالمية في اجلزائر – مقال
مبوقع املنتدى اإللكتروني –  1حزيران 2005م.
((( وهو أول تنظيم ش���بابي طالئعي ،تغير اس���مه من حركة املوحدين في
الس���بعينيات إلى اجلماعة اإلس�ل�امية في الثمانيني���ات .انظر كتاب
محطات في تاريخ احلركة اإلس�ل�امية باجلزائ���ر 1962م – 1988م =

التقرير االسرتاتيجي الثامن

محفوظ نحناح مع عدد من أعضائها .وبعد خروجه من
السجن واصل نشاطه املعارض ،وعند تأسيس الشيخ
مصطفى بويعلي احلركة اإلس�ل�امية املس���لحة سنة
1985م رفض نحناح نهج املواجهة املسلحة واالنضمام
فأسس جمعية اإلرشاد واإلصالح سنة 1989م،
إليهاَّ .
والتي حتولت إلى حزب رس���مي باسم حركة املجتمع
اإلس�ل�امي (حماس) في 1991م بعد إقرار دس���تور
1989م .وفي 1997م أزالت احلركة صفة اإلس�ل�امي
من اسمها لتصبح حركة مجتمع السلم (حمس) للتكيف
مع قانون األحزاب لعام 1997م.
انتهجت احلركة خيار املشاركة في العملية السياسية؛
حي����ث حصل زعيمها عل����ى املركز الثان����ي بعد الرئيس
اليامني زروال في رئاس����يات 1995م((( ،في حني أقصي
=للكاتب أوصديق فوزي بن الهاشمي ،الطبعة األولى 1992م في اجلزائر
دار االنتفاضة للنشر والتوزيع ،ص  104إلى .106
((( انظر املعلومات اإلضافية.
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من رئاس����يات 1999م بحجة عدم مش����اركته في الثورة
التحريرية .وفي  19حزيران 2003م ،توفي نحناح ،وخلفه
أبو جرة سلطاني في  8أغسطس 2003م ،ودعمت حمس
بوتفليقة في رئاسيات 2004م((( و2009م.
ويلقى نهج «حمس» ،في املشاركة السياسية واالندماج
في مؤسسات السلطة ،انتقا ًدا واس ًعا من بعض القوى
اإلسالمية ،وعدم ارتياح عدد كبير من أنصارها ،األمر
الذي أدى إلى تقلص ش���عبيتها ،وإحداث انش���قاقات
وصراعات داخلية بني اجليل املؤسس ،واجليل الثاني
(((
من أبناء احلركة.
 -2حركة الدعوة والتغيري:

أعلن في  4كانون األول 2009م عن تش���كيل تنظيم
سياسي جديد خارج عباءة احلركة األم (حمس) عرف
بـ «حركة الدعوة والتغيير»((( ،كمخرج ضروري لصراع
اجلناحني داخل احلركة.
وجاء في البيان التأسيسي للحركة املنشقة ،والذي
وقعت���ه  40ش���خصية تنتمي لـ «حم���س» أن القيادة
احلالية للحركة التي يقودها أبو جرة سلطاني «تنكرت
((( اختار فيها مجلس شورى احلركة ترقية االئتالف احلزبي إلى حتالف
والتجمع
رئاس���ي على أس���اس ميثاق ض ّم :جبهة التحري���ر الوطني،
ّ
الوطني الدميقراطي ،وحركة مجتمع الس���لم ،ف���ي وثيقة ّ
مت توقيعها
تتضمن مبادئ وثوابت وأهداف وآليات عمل
يوم  16ش���باط 2004م
ّ
التحال���ف (حركة مجتمع الس���لم – كبرى احلركات اإلس�ل�امية في
اجلزائر – مقال مبوقع املنتدى اإللكتروني –  1حزيران 2005م).
((( ه���ذه احلركة عرفت نزيفًا قياد ًّيا وقاعد ًّيا جراء االنحراف عن اخلط
األصيل الذي تواثق عليه املؤسسون ،وتبني توجه سياسي ال عالقة له
باملشروع وال يخدم املجتمع؛ حيث حدث أول أكبر انشقاق في 1994م
وس���ميت باحلركة التصحيحية (اإلصالح من الداخل) التي تدعو إلى
جمع شمل الرواحل ،وإعادة االعتبار للجماعة ،وتغيير اخلط السياسي
والهوية السياس���ية الذي يعيد لها ش���خصيتها الدعوية واستقالليتها
حدا للتش���رذم الذي تتخبط فيه .ويليه االنشقاق
وش���عبيتها ،ويضع ًّ
الثاني األكبر في 2009م مع إنشاء حركة الدعوة والتغيير.
((( أك���د مناصرة أن الهدف من تأس���يس احلركة ه���و «بناء كيان جديد
يقوم على مبادئ حركة حماس التي أسس���ها الشيخ محفوظ نحناح».
(العربي���ة نت في 14نيس���ان 2009م ،مقال بعنوان «تأس���يس حركة
سياسية جديدة يعجل بتفجير بيت إخوان اجلزائر» ورابط املقال:
)http://www.alarabiya.net/articles/2009/04/14/70560.html#001
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أسس���ه الراحل نحناح ملدرسة الوسطية واالعتدال
ملا َّ
منهجا».
وخط التغيير املنشود
ً
وأكد مناصرة عبد املجيد ،املؤس���س الفعلي للحركة
اجلديدة ،أن األس���باب التي دعته إلى مغادرة احلركة
األم هي:
 انح���راف احلركة ع���ن نهج الش���يخني (نحناحوبوسليماني) ،وإحداث تغيير في هوية احلركة الفكرية
والتنظيمية والسياسية.
 االبتعاد عن املجتمع وقضاياه. االنحياز التام إلى أطروحات الس���لطة دون متييزبني ما يصلح منها وما ال يصلح.
 اإلقصاء اجلماعي ألصح���اب اآلراء ،والتهميشالتعس���في للطاقات والقي���ادات حلس���اب االنفراد
واالستبداد.
 انصراف الناس عن احلركة تأيي ًدا ونصرة. -3حركة النهضة:

حركة سياس���ية ذات توجهات إسالمية تتبنى موقفًا
ً
وس���طا ترفض العنف كأسلوب في التعامل السياسي،
وهي محسوبة على جماعة اإلخوان املسلمني ،لكن مع
احترام خصوصيات الق ُْطر اجلزائري((( .ولهذا السبب
كان منافس���وها من اإلس�ل�اميني في عهد الس���رية
يصفونها باحلركة اإلقليمية ،في مقابل احلركة العاملية
لإلخوان املسلمني (املمثلة في حمس).
أنش���أ الش���يخ عبد الله جاب الله جمعية النهضة
لإلصالح الثقافي واالجتماعي في كانون األول 1988م
التي حتولت إلى حزب سياسي عام 1990م باسم حركة
النهضة اإلسالمية.
((( رش���يد بن يوب ،دليل اجلزائر السياسي ،املؤسس���ة الوطنية للفنون
املطبعية الرغاي���ة اجلزائر ،الطبعة األولى – كان���ون الثاني 1999م،
أيضا ،ويكيبيديا املوس���وعة احل���رة – حركة النهضة
ص ،64انظ���ر ً
اإلسالمية.
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وفي عام 1999م ،عرف احلزب صراعات كبيرة بني
جاب الله وحلبيب آدمي كان طرفها الرئيس بوتفليقة
أفضت إلى انقسام احلزب إلى حركتني :حركة النهضة
الت���ي حافظت على إطار الهي���كل التنظيمي القدمي،
وحركة اإلصالح بقيادة جاب الله.

(((

استقال آدمي من رئاسة احلزب على خلفية النتائج
الهزيلة في االنتخاب���ات البرملانية عام 2002م .ويعود
هذا التراجع إلى مغادرة مؤس���س احلركة الذي يتمتع
بشعبية كبيرة.

وزارة الداخلية اجلزائرية في هذا النزاع في آذار 2007م
باعتماده���ا نتائج مؤمتر عقده جن���اح بوحلية ،وقضى
بعزل جاب الله وانتخاب بوحلية بدالً منه .وانعكس���ت
تنحية جاب الله س���ل ًبا على احلزب الذي ُمني بهزمية
«نكراء» في االنتخابات التشريعية 2007م.
ب -التيار البنائي احلضاري:
اجلزأرة :

«اجلزأرة» لفظ مش���تق من كلمة «اجلزائر» ،تنظيم
أيضا جماعة
دعوي جزائري محلي ،وكان يُطلق عليه ً
ابن باديس وجماعة الطلبة ،أو جماعة مسجد اجلامعة
املركزية ،أو أتباع مالك بن نبي.

تدن كبير في مس���توى شعبيتها؛
وتعاني احلركة من ٍّ
حيث م���ا زالت متأثرة إل���ى يومنا ه���ذا من الوهن
السياس���ي الذي أصابها رغم
رس��ميا عن تأسيس الجبهة اإلسالمية
أعلن
ًّ
بعض احمل���اوالت احملتش���مة
لإلنق��اذ ف��ي آذار 1989م ،بقيادة الش��يخين
إلع���ادة التوازن إل���ى احلركة
عباس��ي مدن��ي وعلي ب��ن حاج ،وش��اركت
من جديد ،غي���ر أن التداعيات ف��ي االنتخاب��ات البلدي��ة 1990م ،وحقق��ت
الس���لبية لالنقسام األول تركت فيه��ا نتائ��ج باه��رة  ،مما دفع بالس��لطات
إلى إدخال تعدي�لات على قانون االنتخابات
آثاره���ا العميق���ة في جس���م
للحيلولة دون تكرار فوز الجبهة الكاسح
احلركة.
 -4حركة اإلصالح الوطين:

حركة اإلصالح حزب ذو توجهات إس�ل�امية .يتبنى
مبدأ الش���ورى واس���تقالل اجلزائر .أسسه عبد الله
جاب الل���ه في  29كانون الثان���ي 1999م مع أنصاره
الذين انسحبوا معه من النهضة.
وقد ش���هدت احلركة صراع���ات داخلية كبيرة بلغت
ذروتها قبيل االنتخابات البرملانية في 2007م؛ مما أدى
إلى انقس���امها إلى جبهتني :إحداهما بقيادة جاب الله
مرشحا الستقطاب الوعاء االنتخابي الكبير
الذي كان
ً
الذي خلفته اجلبهة اإلس�ل�امية لإلنقاذ دون تأطير أو
توجيه انتخابي ،واألخرى بقيادة محمد بوحلية ،وفصلت
((( يرى احملللون أن النخبة احلاكمة في اجلزائر هي التي أش���علت فتيل
الصراعات في احلركة ،لتحجيم دورها ،وملعاقبة جاب الله على قراره
بالبق���اء في املعارض���ة ،رغم حصول احلركة عل���ى املركز الثاني في
انتخابات 2002م.
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وفي  12تشرين الثاني 1990م،
مت اإلعالن عن تأسيس «اجلمعية
اإلس�ل�امية للبن���اء احلضاري»،
وجاء في بيانها التأسيسي ضرورة
االمتناع ع���ن ممارس���ة العمل
السياسي باملفهوم احلزبي.

ولكنه���ا التحق���ت فيم���ا بعد
باجلبهة اإلس�ل�امية لإلنقاذ بعد االنتخابات البلدية،
وتوغل عناصرها في هياكلها حتى أخذوا بزمام األمور
فيها ،وبعد ح ّل اجلبهة اإلسالمية وحتولها إلى السرية
أيضا مرحلة السرية والعمل املسلح .وحال ًيا،
دخلوا هم ً
ليس لديهم قيادة معروفة لدى الوسط اإلسالمي.
جـ  -التيار السلفي:
وينقسم إىل قسمني رئيسني:
 -1الس��لفية احلركية :اجلبهة اإلس�لامية لإلنقاذ
(احملظورة):

أعلن رسم ًّيا عن تأسيس اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
في آذار 1989م ،بقيادة الشيخني عباسي مدني وعلي
ابن حاج ،وش���اركت في االنتخاب���ات البلدية 1990م،
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وحققت فيها نتائج باهرة ( ،)14مما دفع بالس���لطات
إلى إدخ���ال تعديالت على قانون االنتخابات للحيلولة
دون تكرار فوز اجلبهة الكاسح في االنتخابات النيابية
املقررة ف���ي  26كان���ون األول 1991م ،مما أدى إلى
إعالن اجلبهة حلملة تظاهرات ش���عبية وسلمية في
نيس���ان 1991م ،وقيام ق���وات األمن مبهاجمة أنصار
اجلبهة في الس���احات التي اعتصموا بها ،مما أسفر
عن مقتل وجرح املئات.

راح ضحيته  200ألف قتيل.
 -2السلفية العلمية:

تعتبر فترة الس���بعينيات تاريخ ظهور التيار السلفي
في اجلزائر ،املتأثر بكتب ودروس املش���ايخ السلفيني
السعوديني أمثال :ابن باز ،والعثيمني واأللباني ،والذي
يجمع في مكوناته مش���ايخ املناب���ر وإن لم يكن لديهم
قيادة معروفة.

اس��تفادت الس��لفية العلمي��ة من بعض
ومع بداي���ة عه���د التعددية
وف���ي حزي���ران مت اعتقال
عوامل االنفتاح التي عاش��تها الجزائر ما
عباس���ي مدني وعلي ابن حاج بين سنوات 1988م – 1991م ،وذلك لحشد السياس���ية ،برز تيار الس���لفية
اللذين ُحكم عليهما بالس���جن المزي��د م��ن األنص��ار ،كما اس��تفادت من العلمية عل���ى غرار الس���لفية
 12عا ًم���ا ،إال أن هذا لم مينع قرار ح��ل الجبهة اإلس�لامية ومنعها من احلركية ،وتعرف السلفية العلمية
النش��اط السياس��ي والدع��وي ،واعتبرت
بأتباع منه���ج التصفية والتربية،
اجلبهة م���ن اكتس���اح الدورة ذل��ك دلي ً
ال على س�لامة منهجها ،وعلى
الذين يرون أن األحزاب والهيئات
األول���ى ف���ي أول انتخاب���ات خطأ من انتهجوا المسار السياسي.
السياس���ية املعاصرة ِب َد ٌع؛ ألنها
برملانية تتم بعد إقرار التعددية
(((
تَشَ ُّبه بالكفار ،وال يجوز منازعة
السياسية.
أولياء األمر في أمرهم.
وق���د أدى ه���ذا الفوز إل���ى اس���تقالة الرئيس
واستفادت السلفية العلمية من بعض عوامل االنفتاح
الش���اذلي بن جديد ،وإلغاء نتائج االنتخابات ،وشن
حملة اعتق���االت ضد أعضاء اجلبه���ة والز ّج بهم التي عاشتها اجلزائر ما بني سنوات 1991 – 1988م،
في الس���جون واملعتقالت .وفي آذار 1992م أصدر وذلك حلشد املزيد من األنصار ،كما استفادت من قرار
حل اجلبهة اإلسالمية ،ومنعها من النشاط السياسي
القضاء اجلزائري قرا ًرا بحل اجلبهة.
والدعوي ،واعتبرت ذلك دلي ً
ال على س�ل�امة منهجها،
وأمام عنف الدولة ،م����ا كان على بعض أنصار
وعلى خطأ من انتهجوا املسار السياسي.
احلزب املنحل س����وى اللجوء للعنف املضاد ،بعد
وس���اهم ش���يوخ الس���لفية في إدانة العمل املسلح
أن غيبت كل الطرق من أجل استرجاع ما أسموه
باحل����ق املغتصب من قبل النظ����ام .وجلأ أعضاء واملس���لحني في اجلبال ،ودحض وتفني���د تبريراتهم
اجلبه����ة للقوة الس����ترداد حقهم في املش����اركة الس���تخدام العنف ،خاصة تنظي���م القاعدة في بالد
محاصرين من املغرب اإلسالمي.
السياسية بعد أن وجدوا أنفسهم
َ
قبل النظام ،ومن القوى السياسية املعارضة والتي
تعيش الس���لفية العلمية في اجلزائ���ر حال ًيا وض ًعا
ه����ددت مبحاربة «األصولية» ،أدت هذه األحداث
ًّ
هش���ا ،فليس كما يتصور البعض أنه تيار متماس���ك
إلى ف����رار عدد كبير من أعضائه����ا إلى اجلبال،
بإمكانه فرض نفسه بقوة في الساحة اإلسالمية ،أما
وتوزعهم على عدد من اجلماعات املسلحة ،لتغرق
احلديث عن بعض مظاهر قوة هذا التيار كتمكنه من
اجلزائر في حمام من الدم طوال عقد التسعينيات،
بسط نفوذه على عدد ال بأس به من مساجد اجلزائر،
مقياس���ا على جتذّر أفكارهم في نفوس
فال يُعد ذلك
ً

((( انظر املعلومات اإلضافية.
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غالبية الشباب املتدين.
د -متعاطف مع اإلسالميني:
حزب احلرية والعدالة:

هو حزب ذو توجه إس�ل�امي معت���دل ،ال عالقة له
باجلبهة اإلس�ل�امية ،وقريب من حزب الوفاء والعدل
غير املعتمد للدكتور طال���ب اإلبراهيمي ،ومن مبادئه
وأهداف���ه الدفاع عن ثوابت األمة ومقومات الش���عب
اجلزائري .تأسس في كانون الثاني 2009م ،ولم يحصل
(((
حتى اآلن على االعتماد ،ويرأسه محمد السعيد.

احملور الثاني :اإلش���كاالت واملعوقات اليت تواجه
العمل السياسي اإلسالمي يف اجلزائر
املبحث األول :املعوقات الدستورية:
 - 1منع تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديين:

إن من���ع الدس���تور اجلزائري تأس���يس األحزاب
السياس���ية على أس���اس ديني((( ُطرح في حينه ،وما
تزال إش���كالية مش���روعية أو عدم مش���روعية هذا
الق���رار مح ً
ال للنقاش والتداول ب�ي�ن مختلف أطياف
الساحة السياسية ،كما أنه لم يُجب بشكل واضح عن
املعايير املعتمدة من قبل الس���لطة السياس���ية آنذاك
في منح الش���رعية القانونية ،ومن ث َم االعتراف بهذا
احل���زب وحرمان أحزاب أخرى م���ن هذا االعتراف.
ويُذكر أن حركة الوف���اء والعدل بقيادة الدكتور طالب
اإلبراهيم���ي تقدمت بإيداع ملفها لتأس���يس احلزب
في 1999م ،ولم يتمكن م���ن احلصول على االعتماد
القانوني بحجة أنه حزب ُمقرب من اجلبهة اإلسالمية
لإلنقاذ ومحسوب على اإلسالميني.
وبالعودة إلى مجموع النقاش���ات التي كان محورها
((( انظر املعلومات اإلضافية.
((( ترش���ح لالنتخاب���ات الرئاس���ية ف���ي 2009م وحتصل عل���ى املرتبة
األخيرة.،
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هذا الرفض ،أي املادة  42من الدس���تور اجلزائري(((،
جن���د أن الدافع إلى إقرار هذا املنع هو مبرر توظيف
واس���تغالل الدين في احلياة السياسية للوصول إلى
السلطة.
غير أن هذه املادة تتعارض مع ديباجة الدس���تور
ومع املادة الثانية من الدس���تور((( جوا ًبا عن مس���ألة
«استغالل الدين» من خالل عبارة :عدم جواز تأسيس
األحزاب السياسية على أساس ديني ،وهذا املنع يطرح
عدة إش���كاالت ،أهمها على اإلط�ل�اق التعارض بني
النصوص الدس���تورية من جهة ،وتفسير كل طرف لها
وفق رؤيته وتوجهاته ،وبالتالي فمنع أحزاب سياس���ية
من االس���تناد على أساس دس���توري تعتمده ،وتستند
إليه الدولة كمرجعية عليا ،يطرح إش���كالية دستورية،
ومعلوم أن القانون لكي يكون دس���تور ًّيا على مس���توى
املوض���وع؛ يتوجب أن ال يك���ون مخالفًا في موضوعه
ٍ
متعارضا مع
نص عليها الدستور وأن ال يكون
ً
لقاعدة َّ
روح الدستور.

(((

إذًا ،هذا التع����ارض أو الغموض /االلتباس لم يكن
بفعل الس����هو ،وإمن����ا كان مقصو ًدا للح����د من نفوذ
األحزاب اإلسالمية؛ والتالعب بالقوانني واإلجراءات
���د م����ن فاعلية دورها ف����ي احلياة
االنتخابي����ة للح� ّ
السياس����ية ،ولتوس����يع هامش تصرف الس����لطة في
تعاطيها معها بحزم وقوة.
((( املادة  42من الدس���تور :حق إنش���اء األحزاب السياس���ية معترف به
ومضمون .وال ميكن التذرع بهذا احلق لضرب احلريات األساس���ية،
والقيم واملكونات األساس���ية للهوية الوطنية ،والوحدة الوطنية ،وأمن
التراب الوطني وس�ل�امته ،واستقالل البالد ،وس���يادة الشعب ،وكذا
الطاب���ع الدميقراطي واجلمهوري للدولة .وفي ظل احترام أحكام هذا
الدس���تور ،ال يجوز تأس���يس األحزاب السياسية على أساس ديني أو
لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
((( اجلريدة الرس���مية رقم  76املؤرخة في  8كانون األول 1996م ،املعدل
بـ :القانون رقم  03-02املؤرخ في  10نيسان 2002م اجلريدة الرسمية
رقم  25املؤرخة في  14نيس���ان 2002م ،والقانون رقم  19-08املؤرخ
في  15تش���رين الثاني 2008م اجلريدة الرسمية رقم  63املؤرخة في
 16تشرين الثاني 2008م.
((( جاء في ديباجة الدستور« :إن اجلزائر ،أرض اإلسالم».
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 - 2عدم الس��ماح لألحزاب السياس��ية باللجوء إىل
الدعاية احلزبية اليت تقوم على أساس ديين ،وفرض
احلصار على النشاط السياسي اإلسالمي والدعوي يف
املساجد:

املؤسسات العسكرية التي يقع على عاتقها مهام فرض
األمن ،وفرض ش���روط فيما يتصل باحلريات الفردية
والعام���ة ،وممارس���ة بعض النش���اطات ذات الطابع
السياسي واجلمعوي.

كان القصد منه بالدرجة األولى حظر ومنع استخدام
املساجد ألغراض حزبية؛ حيث كانت اجلبهة اإلسالمية
ف���ي املقام األول وباقي األحزاب اإلس�ل�امية األخرى
تس���يطر على حوالي  10.000مسجد على املستوى
الوطني ،وميثل هذا الرقم الضخم بالنسبة إلى السلطة
قوة عددية في التجنيد الش���عبي وفي التوجيه الديني
واحلزب���ي ال ميكن مراقبته؛ فكان التوجه السياس���ي
آن���ذاك إلى اس���تحداث هذا القان���ون وتثبيته خالل
مختلف االنتخابات ،حلماية مرجعية املسجد الذي هو
ملك لكل الش���عب اجلزائري ،وال شك أن هناك إرادة
سياسية وأمنية تُخطط لفرض املزيد من احلصار على
النشاط السياس���ي اإلسالمي والدعوي في املساجد،
لك���ن هذا ال ينفي أن يكون اإلس�ل�اميون في اجلزائر
سب ًبا في احلصار السياسي والدعوي املفروض عليهم؛
حيث كان الصراع دائ ًما قائ ًما بني مختلف االجتاهات
اإلسالمية قبل التعددية من أجل السيطرة على مواقع
العمل اإلسالمي املتمثلة يومها في املساجد ،وكان أهم
س���بب في ذلك أنانية البعض الذين غلّفوا طموحاتهم
(((
السياسية والدنيوية بغالف اإلسالم.

إقرار حالة الطوارئ التي فُرضت منذ حوالي ثماني
عشرة س���نةُ ،ق ِّدم بداي ًة كإجراء اس���تثنائي ملواجهة
حالة أمنية وسياس���ية طارئ���ة ،وكان من املفروض أن
تُرفع بش���كل نهائي بعد س���نة من إعالنها ،لكن الذي
حصل هو متديدها من دون حتديد مدتها ،وكان الرد
أساسا
واضحا ال إش���كال فيه ،فهو يستند
الرس���مي
ً
ً
على فكرة مفادها بأن األسباب التي دفعت إلى إقرار
(((
حالة الطوارئ لم تَ ُزل نهائ ًّيا.

املبحث الثاين :املعوقات السياسية:
 – 1ف��رض حالة الطوارئ ،والتضييق على احلريات
السياسية:

مباش���رة بعد وقف املس���ار االنتخابي في 1992م،
وجدت اجلزائر نفس���ها في مواجهة ظاهرة أمنية لم
مترد إسالمي
تشهدها من قبل قط ،ظاهرة متثلت في ّ
نوعا من السرعة في
مس���لح ،كان يتطلب من السلطة ً
املواجهة عبر إجراءات عملية أمنية ،كان أهمها فرض
حال���ة الطوارئ التي تعني نقل بعض الصالحيات إلى
((( اإلسالم دين الدولة.
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 -2حظ��ر قان��ون األحزاب م��ن اس��تعمال املكونات
األساس��ية للهوي��ة الوطنية بأبعاده��ا الثالثة ،وهي
اإلس�لام والعروب��ة واألمازيغي��ة ،ألغ��راض الدعاية
احلزبية:

كانت أزمة الهوية من أخط���ر األزمات التي عرفها
املجتمع اجلزائ���ري؛ نظ ًرا النقس���امه بني اجتاهات
متع���ددة ومتعارضة؛ حيث متس���ك البعض باالجتاه
العروب���ي ،وآخ���ر رأى في االجتاه اإلس�ل�امي بدي ً
ال
لتحقي���ق الت���وازن املقصود في الش���خصية القومية
اجلزائرية ،في حني رأى البعض اآلخر ضرورة العودة
إلى الهوية األمازيغية األصلية.
وكان إدراج مقومات الهوي���ة الوطنية ضمن املجال
العام – الدولة – قد أفضى إلى تسييس مسألة الهوية
بشكل خطير .ومنه جاءت هذه املصادرة لعناصر الهوية
الوطنية من خالل قانون األحزاب الذي منع استغاللها
ألغراض الدعاية احلزبية.
((( انظر كتاب :اإلنقاذ والسلطة 1988م – 1992م ،للصحفي عبد القادر
حريش���ان ،وكتاب :في عمق اجلحيم -معول اإلرهاب لهدم اجلزائر،
للصحف���ي محمد عصامي ،منش���ورات املؤسس���ة الوطنية لالتصال
والنشر واإلشهار2002 ،م.

التقرير االسرتاتيجي الثامن
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فقد تصرفت السلطة مع التيار اإلسالمي من منظور
 - 3التعام��ل مع األحزاب اإلس�لامية يف إطار املربع
أمني بحت ،واختارت التعامل معه من خالل سياس���ة
األمين ،وخيار التحجيم وتقليم األظافر:
التحجيم وتقليم األظافر ،حتى بات مشلوالً ومنشغ ً
ال
خالل التس���عينيات ،تعرض التيار اإلس�ل�امي إلى
بتضميد جراحه ،وغير قادر على الفعل أو االستئناف
حملة أمنية عنيفة ،انته���ت بإيداع آالف من أعضائه
الطبيعي لدوره حتى اآلن ..وهي سياس���ة إذا ما نُظر
املعتقالت والسجون ،وحتجيم فعله السياسي وحضوره
إليها بالنسبة للحفاظ على املعادالت القائمة ،وحتصني
اإلعالمي ،جعل البعض منه في حالة شبه غياب كامل
مصالح النخ���ب احلاكمة ،تبدو سياس���ة ناجحة في
عن املشهد العام في البالد.
الظاهر ،وأنه���ا حققت أهدافها
ورغم أن اجلبهة اإلس�ل�امية ال ش��ك أن هن��اك إرادة سياس��ية وأمني��ة على املدى املنظور.
حقّق���ت ف���وزًا س���احقًا ف���ي تُخط��ط لف��رض المزي��د م��ن الحص��ار عل��ى
وف���ي احملصلة ،ف���إن ظاهرة
النش��اط السياس��ي اإلس�لامي والدع��وي
االنتخاب���ات؛ فإن ذل���ك قادها
في المس��اجد ،لكن ،ه��ذا ال ينفي أن يكون حتجيم نفوذ األحزاب اإلسالمية،
إلى احلظر القانوني بدالً من أن
اإلس�لاميون في الجزائر س��ب ًبا ف��ي الحصار ومحاول���ة إبعادها م���ن خريطة
السياس��ي والدع��وي المف��روض عليه��م،
يقودها إلى السلطة.
قائم��ا بين مختلف التمثيل السياسي ،جتلت بوضوح
ا
دائم
الصراع
كان
حي��ث
ً
ً
ورغم جن���اح هذه العملية في االتجاهات اإلسالمية قبل التعددية
أكث���ر بع���د أح���داث  11أيلول
شطب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
2001م.
من املشهد السياسي واإلعالمي
 - 4عجز األحزاب اإلس�لامية املش��اركة يف السلطة
ف���ي البالد ،إل���ى أنها إلى حد اآلن ،م���ا زالت تتمتع
عن حتقيق مشاركة فعلية تسمح هلا بتعبئة قواعدها
(((
بحضور قوي لدى شريحة واسعة من الشعب.
واستثنت احلملة األمنية مبدئ ًّيا تنظيمني إسالميني
آخري���ن ،اختار أحدهما وهو «حم���س» االلتحاق مبا
يُعرف بجبهة الدفاع عن الدولة ومؤسس���اتها في وجه
املش���ككني واملترددين واملتمردي���ن ،ورغم ذلك حدثت
انش���قاقات في صفوفه ،قيل :إن يد السلطة لم تكن
فضل اآلخر وهو حركة النهضة
بعيدة عنها ،في حني ّ
(((
البقاء خارج لعبة الدوائر الرس���مية ،لتنجح السلطة
أيضا في اختراقه ،وشق صفوفه مرتني على التوالي.
ً
((( إن طول فت���رة تطبيق حالة الطوارئ يتناقض م���ع دولة القانون ،وإن
القانون الدولي ال يجيز ألي دول���ة فرض حالة الطوارئ إال في حالة
اخلطر الوش���يك ،الفعلي وليس النظري – (حالة الطوارئ بني املبرر
األمني والضغط السياسي ،جريدة الوطن اجلزائرية).
((( احلركات اإلسالمية في املغرب العربي بني مواجهة السلطة والتعايش
معها ،جلالل ورغي ،الباحث في ش���ئون املغرب العربي ،اجلزيرة .نت
 14آذار 2009م ،الرابط :

(االستقطاب اجلماهريي):

عجزت األحزاب اإلس�ل�امية املشاركة في السلطة
(مجتم���ع الس���لم ،النهضة واإلص�ل�اح) عن حتقيق
مشاركة فعلية تسمح لها بتعبئة قواعدها ومناصريها،
ما أعطى االنطباع بأن التيار اإلسالمي لم يعد بإمكانه
اس���تقطاب اجلماهير((( ،كما أنها لم تعتمد على صيغ
وأس���اليب واستراتيجيات جديدة الس���تقطابها مثل:
تأمني فرص الش���غل ،والعمل للقض���اء على معضلة
البطالة ،ودع���م فرص التعليم من خالل فتح مجاالت
التكوين للجميع ،وتقدمي وتس���هيل اخلدمات املجانية
للفقراء واملعوزين ،وإغاثة املتضررين ...إلخ.
 – 5االنشقاقات واالنقسامات الداخلية:

ثمة سؤال طاملا تردد في األوساط اإلسالمية يحتاج
إلى قراءات جدية بعيدة عن التعصب املقيت ،وهو :ملاذا

http://www.libyaforum.org/archive/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=7040&Itemid=1.

التقرير االسرتاتيجي الثامن
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شهدت األحزاب السياسية اإلسالمية ظاهرة االنشقاقات
الداخلية بخالف األحزاب الدميقراطية والعلمانية؟ وقد
تتعدد اإلجابة التي تعتم���د القراءة املوضوعية ،ولكنها
عمو ًما ال تخرج عن العوامل التالية:

– غياب النظرة االس���تراتيجية ودراس���ة الغايات
القريب���ة والبعيدة ألي عم���ل ،واالرجتال في املواقف
وغياب روح املسئولية جتاه جماهيرها ،وانفصالها عن
العلم الشرعي ومقاطعة رجاالتها.

 هشاش���ة الوض���ع التنظيمي ،وغي���اب التحديدالواضح للصالحيات واملسئوليات لدى معظم األحزاب
اإلس�ل�امية ،وبالتالي لم يتوقع منه���ا تعزيز التجربة
الدميقراطية مبا يخدم الصالح العام.

 وقوع األحزاب اإلس�ل�امية في اجلزائر في خطأع���دم التمييز بني ما هو ثابت (ديني) ومتغير (دنيوي)
واخلل���ط بينهما .وهن���اك من العناص���ر والقيادات
اإلس�ل�امية من ترى أن الثوابت عندها من املتغيرات،
(((
وميكن االجتهاد فيها وال حرج في ذلك.

 تشابه الش���عارات لدى التيار اإلسالمي ،إال أنهافي تباين أش���د ،إن لم نقل ف���ي تناقض ما أدى إلى
املبحث الثالث :املعوقات اإلعالمية:
صراع هذه األحزاب مع بعضها البعض (مث ً
ال اجلبهة
وذل���ك بالتضييق على احلريات اإلعالمية ،واحتكار
اإلس�ل�امية لإلنق���اذ مع حركة
الس���لطة بالنس���بة لوس���ائل
مجتمع السلم).
اعتمدت السلطة على قانون إعالم «صارم» ،اإلع�ل�ام الثقيلة ،وعلى رأس���ها
كثي��را ف��ي مضمون��ه ع��ن كونه
ال يختل��ف
ً
عقوبات» بامتياز خاص باإلعالميين ،التلفزة فقد اعتمدت الس���لطة
– احلزبي���ة املقيت���ة ،وم���اذا
«قانون
جنت على احلركة اإلس�ل�امية ال��ذي أت��اح له��ا أن تُمع��ن ف��ي مالحقتهم على قانون إع�ل�ام «صارم» ،ال
ًّ
قضائيا وس��جنهم ،وتوقيف عناوين كثيرة يختلف كثي��� ًرا في مضمونه عن
من مس���اوئ ومطبات ،حصدت
وإغالقه��ا لمخالفته��ا القان��ون ،أو ع��دم
خالل عقدين كاملني ثمار عقود تس��ديدها لمس��تحقاتها المالي��ة أم��ام كونه «قانون عقوب���ات» بامتياز
طويلة وجهود مضنية من العمل المطابع العمومية ،ومنع من إصدار عناوين خاص باإلعالمي�ي�ن ،الذي أتاح
أخرى خاصة ذات التوجهات اإلسالمية.
له���ا أن تمُ عن ف���ي مالحقتهم
الدعوي الدءوب الذي أش���رف
قضائ ًّي���ا وس���جنهم ،وتوقي���ف
عليه خيرة أعالم اجلزائر الكبار
عناوي���ن كثيرة وإغالقها ملخالفته���ا القانون ،أو عدم
من العلماء والدعاة.
تسديدها ملس���تحقاتها املالية أمام املطابع العمومية،
– تبني اخليار الدميقراطي «املختلف عليه» كأسلوب
ومنع من إصدار عناوين أخرى خاصة ذات التوجهات
لشق الطريق نحو أسلمة املجتمع ،وتطبيق حكم الله في
اإلس�ل�امية .وقد عملت السلطة على فرض سياستها
األرض ،بعدما كانت وجهات نظر األحزاب اإلسالمية
بالتضييق على احلريات اإلعالمية من خالل احتكارها
تكاد تجُ مع على رفض «الدميقراطية» جمل ًة وتفصي ً
ال،
لوس���ائل اإلعالم الثقيلة (تلفزي���ون وإذاعة) وتهميش
وتكفير من يدعو إلى تبنيها .ثم تغيرت قناعات البعض
الفعاليات اإلسالمية في اإلعالم العمومي.
ملا اس���تجدت من حتوالت في املجتمع وفي السلطة،
واستدرجوا من حيث علموا أو لم يعلموا إلى تبني هذا
((( مث ً
ال :موافقة أو س���كوت حركتي حمس والنهضة ف���ي البرملان ،بعد
(((
اخليار؛ ألهداف تختلف من حزب إلى حزب آخر.
املصادقة على مترير تصدير واس���تيراد اخلم���ر ،بحجة أن ذلك من
((( إن تغي���ر نظرة البعض إلى املش���اركة في احلك���م بعدما تبني لهم أن
املعارضة وحدها ال جتدي نف ًع���ا عندما بدأت األحزاب الدميقراطية
والعلمانية تفرض توجهاتها مبش���اركتها في الس���لطة ،دفع باألحزاب
اإلسالمية للدخول مجال االنتخابات العامة ليفاجئوا بأنها ال تعدو أن
تكون وسيلة إلضفاء الشرعية على سلطة تفتقد الشرعية.
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ش���روط ومتطلبات منظم���ة التجارة الدولية ،ومحاول���ة التوفيق بني
الدميقراطية واإلس�ل�ام ،وإمكانية حل االخت�ل�اف بني الدميقراطية
والش���ورى من خالل األخذ باآلليات الدميقراطي���ة واالقتباس منها
(أطلق عليها نحن���اح مصطلح الش���وراقراطية) ،باعتبار ذلك يدخل
ضمن باب االجتهاد ،وأن هن���اك نقاط التقاء كبيرة بني الدميقراطية
والشورى في مجال رفع مكانة اإلنسان ودوره في احلكم!!
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والغري���ب أنه منذ حوال���ي عقدين من الزمن عرف
الوض���ع اجلزائ���ري وم���ا زال حال���ة «فرانكفونية»
و«تغريبي���ة» طاغية؛ حيث اضطلعت العناوين الناطقة
بالفرنس���ية (Liberte, El Watan, Le Matin, Algerie
)… ،Republicain, Le Soir d’Algerieبدور س���لبي كبير
إلشعال نار الفتنة بني اجلزائريني خالل سنوات احلقبة
الدموية ،واستثمرت بعض العناوين «االستئصالية» في
دماء اجلزائريني بالدعوة إل���ى مواصلة احلل األمني
واس���تئصال كل ما هو إسالمي وطني عروبي ،وكانت
النتيجة تلك املآسي املروعة التي عاشتها اجلزائر منذ
(((
ذلك احلني.
املبحث الرابع :املعوقات الثقافية واالجتماعية:
 - 1نظ��رة اجملتم��ع الس��لبية لألح��زاب اإلس�لامية
احلالية:

حتولت نظرة املجتمع الس���لبية لألحزاب اإلسالمية
احلالية إل���ى مجرد صورة ال حياة فيها ،وال تأثير لها
فيمن حولها ،بعدما ص���ارت تتنازل هذه األخيرة عن
مبادئها وعناصر قوتها بالتضحية بجهود مؤسسيها.
 - 2فق��دان املواطنني الثقة يف املش��اركة يف العمل
السياسي واحلزيب:

انخرط���ت اجلماهير بقوة داخل حركات اإلس�ل�ام
السياس���ي التي ميزت الساحة السياسية في اجلزائر
في بداية التس���عينيات ،فاش���تركت ف���ي املظاهرات
واملس���يرات االحتجاجية ،وش���اركت في االنتخابات
كمرشحة ،وناخبة ومنظمة .كما كان جزء من أفرادها
فيما بعد حاض ًرا بقوة داخل العمل املسلح الذي قادته
أجنحة محددة من التيار اإلس�ل�امي والزالت .فماذا
جنت بلغة الربح واخلس���ارة؟ وهل فع ً
ال تغيرت األمور
((( انظر إلى احلوار الذي أجراه موقع الش���هاب اجلزائري مع الصحفي
حسان زهار رئيس حترير أس���بوعية الشروق العربي ويومية الشروق
اجلزائرية سابقًا (العناوين الصحفية في اجلزائر إما ثكنات عسكرية
وإما أحزاب سياس���ية :قانون اإلعالم اجلزائ���ري هو قانون عقوبات
بامتياز)
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إلى ما كانت ترجوه إلى األحسن؟
امل���أزق الذي وصلت إليه األحزاب اإلس�ل�امية من
خالل جتربتها السياسية في السنوات األخيرة ،والتي
وقف وراءها املواطنون بقوة ودعموها ،كانت حصيلتها
انفجار دوامة العنف ،وفتح أبواب املعتقالت والسجون
والصع���ود إلى اجلبال والهجرة القس���رية «احلراقة»
وغيرها من الويالت التي عانت منها األوساط الشعبية
الت���ي تأكد لها مرة أخرى أن االهتمام بالش���أن العام
واالنخراط في العمل السياسي لن يأتي من ورائه إال
(((
البالء.
 - 3معان��اة املواطن�ين م��ن األزم��ات احلياتية اليت
تنخر اجملتمع:

إذا كانت هنالك ثمة قائمة طويلة ملش���اكل املواطنني
بش���كل عام؛ فإن على رأس القائمة البطالة كظاهرة
مس���تفحلة بش���كل مخيف في اجلزائ���ر ،والظروف
وأن النسبة األكبر من
املعيش���ية السيئة للغاية ،خاصة ّ
املواطنني باتوا يعيشون بشكل مهني حتت خط الفقر،
وبروز آفات اجتماعية ح ّولت املجتمع إلى مرتع خصب
للصوصية واإلجرامية والال أخالقية واملتطرفة .
 – 4طغي��ان ثقاف��ة الش��خص القائ��د أو الزعي��م
(االستبداد احلزيب):

أصبحت األحزاب اإلس�ل�امية تشبه مقبرة معنوية
ألعضائها ،كلما غالت في تقديس أفكار أو اجتهادات
زعيم احلزب ،وس���اهمت احلياة الثقافية الس���ائدة
في اجلزائ���ر ،القائمة على ثقافة الش���خص القائد
امللهم الذي ميلك احلقيق���ة املطلقة ،وال يقبل الرأي
وال���رأي اآلخر في تأزمي العمل املؤسس���ي ،وتدميره
داخل ًّيا على أيدي املستبدين منهم ،وإصرار مؤسسي
األحزاب اإلس�ل�امية ورؤس���ائها األوائل على اعتبار
((( انظر الدراس���ة« :الشباب واالنتخابات الرئاس���ية في اجلزائر» لعبد
الناصر جابي أس���تاذ علم االجتماع السياسي بجامعة اجلزائر ،موقع
أصوات في 29آذار 2009م.
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احلزب ملكيتهم اخلاصة.

(((

داخل النظام واجملتمع اجلزائري

لي���س من الس���هل أن نتع���رف على م���دى تغلغل
 - 5جتفيف منابع متويل العمل اإلسالمي يف مجيع
القوى التغريبي���ة ) (Westernizationاملعادية للتوجهات
جماالته:
اإلس�ل�امية داخل النظام واملجتمع اجلزائري .وهذه
وذلك من خالل:
الق���وى تضم تيارين أساس���يني :التي���ار التغريبي(((،
أ – التضيي���ق القانوني على عمل اجلمعيات ،وحل
الذي متتزج فيه كل االجتاهات الفكرية والسياس���ية
اآلالف منه���ا الت���ي كانت تنتمي
والعقائدية م���ن أقصى اليمني
أغلبه���ا إلى التيار اإلس�ل�امي،
أصبح��ت األح��زاب اإلس�لامية تش��به مقبرة إلى أقصى اليس���ار ،املدعومة
فتراج���ع أداؤها بش���كل رهيب معنوية ألعضائها كلم��ا غالت في تقديس
أفكار أو اجتهادات زعيم الحزب ،وس��اهمت م���ن الدوائر األجنبي���ة ،والتيار
خالل العقدين املاضيني (1990م
الحي��اة الثقافي��ة الس��ائدة ف��ي الجزائ��ر املفرنس (يطلق عليه اجلزائريني
 2010م) ،وإح���داث اللب���سالقائمة على ثقافة الشخص القائد الملهم ح���زب فرنس���ا) ،وه���و قطب
املتعم���د ف���ي مج���االت العمل
الذي يملك الحقيقة المطلقة وال يقبل الرأي الصراع األول في اجلزائر منذ
اإلس�ل�امي املختلفة بالتحريض والرأي اآلخر في ذلك.
االس���تقالل .إن مخطط جبهتي
على اإلرهاب!
التغريب والفرنس���ة يس���تهدف
ب – املراقب���ة الدقيق���ة
أساسا استئصال املش���روع «اإلسالمي» املضاد لهما،
ً
للتحويالت املالية من املواطنني أو املؤسسات الداخلية
وحرمان أصحابه من حق الوجود السياس���ي ،الفكري
املهتمة بالعمل اإلسالمي العام ،ومحاصرتها ،وإعاقة
واالجتماعي.
جتس���يدها في مش���اريع عملية في امليدان ،وجتميد
املبحث األول :دور القوى السياس��ية اإلس�لامية يف
بعض األرص���دة بدعوى جتفيف املنابع املالية املوجهة
مواجهة التغريب والفرنسة:
إلى املجموعات اإلرهابية املسلحة أو التي تساندها.
ج  -مص���ادرة بعض قنوات جم���ع املال ،خاصة في
بالرغ���م من عدم انضواء اجلزائر رس���م ًّيا حتت لواء
املس���اجد ،ووضع قيود ش���ديدة عل���ى آليات جمعها
املنظمة الفرانكفونية؛ إال أنها تُعد البلد الثاني في العالم
كجزء من سيناريو احلملة املضادة ضد العمل اخليري
من حيث عدد الفرانكفونيني؛ إذ تبلغ نس���بة املتحدثني
والثقافي والدعوي.
بالفرنس���ية  %50من الس���كان من مجم���وع  35مليون
د  -الف ُْر َق���ة وع���دم توحد الص���ف واألهداف بني
جزائري ،وسبب هذه اإلشكالية عائد إلى أمرين اثنني:
اجلمعيات واملؤسسات الثقافية والدعوية واخليرية.
األول :هو سياس����ة الفرنسة التي مارستها فرنسا في
احملور الثالث :حتديات القوى السياسية اإلسالمية اجلزائ����ر منذ احتاللها ،عبر وس����ائل اإلعالم املختلفة
يف مواجهة موجات التغريب وحماوالت الفرنسة ونُخَ بها السياس����ية والفكرية .واحل����رب التي خاضتها
فرنس����ا في اجلزائر جنحت فيها إل����ى حد كبير ،وقد
رئيسا سماه الفيلسوف ألكسيس
((( االستفراد بالرأي والقرار كان امليزة الغالبة في األحزاب اإلسالمية في رسمت لنفسها هدفًا
ً
اجلزائر ،لقد كانت هيمنة الدكتور عباس���ي مدني على قرار اجلبهة= دي توكفيل «فرنسة اجلزائر» ،وطالت هذه الفرنسة جميع
=اإلس�ل�امية أم ًرا معروفًا لدى األوساط اإلس�ل�امية ،ونفس الشيء
كانت تعاني منه حركة مجتمع الس���لم من خالل السيطرة التامة التي
كان يفرضها الراحل محفوظ نحناح ،وتهمة ديكتاتورية الرأي والقرار
املوجهة إلى رئيس حركتي النهضة سابقًا واإلصالح حال ًيا الشيخ عبد
الله جاب الله الالفتة للنظر.
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((( تيار أيديولوجي وثقافي وفكري يس���عى إلى تقويض اإلسالم بفرض=
=منط عيش غربي في مختلف قطاعات احلياة وش���تى شئونها ،حتى
يصير املسلم مقل ًدا لإلنس���ان الغربي في لباسه وأكله وشربه ولسانه
وتفكيره وطريقة نظرته لشئونه اخلاصة والعامة.
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احنسار العمل السياسي اإلسالمي يف اجلزائر ..األسباب والتطلعات

ش����رائح املجتمع اجلزائري ،وأنتجت أجياالً متذبذبة ،ال
انتماء لها سوى وال ِئها لقيم املستعمر الدخيلة!
الثاني :أن اجلزائر تشكل عمق النفوذ الفرنسي في
إفريقيا والعالم العربي واإلس�ل�امي ،وبالتالي س���عت
فرنس���ا إلى مح���و الثقافة العربي���ة والهوية الوطنية
ممثلة في دينها ولغتها ،ورغم جهود الدولة اجلزائرية
السترجاع كامل سيادتها ،إال أن الذهنية السائدة في
أعلى املستويات ال زالت تعتبر اللغة العربية لغة قدمية
بالية غير قابلة ملواكبة التطور والتكنولوجيا ،وخاصة
بعد قطع مرحلة طويلة من مراحل العمل على تعريب
التعليم واملؤسس���ات التعليمية والثقافية في اجلزائر
في عهد الرئيس الش���اذلي بن جديد .فما الفائدة من
(((
تعريب اللسان والذهنيات مفرنسة؟!
الواق���ع اجلزائري أثب���ت مبا ال يدعو للش���ك أن
االس���تقالل في 1962م ل���م يكن فعل ًّي���ا ،ولم يحقق
للمواطن اجلزائري طموحاته ،ولم يفهم اجلزائري بع ُد
ضرورة استرجاع مقومات هويته من لغة ودين وسيادة،
والنتيجة تعيش���ها اليوم اجلزائر مبرارة ،اجلزائري ال
يحس���ن التحدث بأي من اللغتني ،العربية والفرنسية
(اللغة الهجينة) ،وال يزال يتعامل مع فرنس���ا مبنطق
التبعي���ة التامة ،فيس���تلهم منها الع���ادات والقوانني
والسلوكيات ،وتزدري فئة منه انتماءها إلى أمة محمد
صلوات الله وسالمه عليه ،وتتشبه بأهل الكفر ،معتبرة
(((
ذلك قمة التحضر والعصرنة!!
((( يقول الباحث الفرنسي «جلبير قرنقيوم» في محاضرة ألقاها بوهران
سنة 1993م« :هناك جزائر مختلفة عن فرنسا ،وهي ليست «جزائرنا»
لكنها تستدعي التعرف عليها .ولتجنب كل غموض أشير ،من البداية،
إلى أنني ال أعني «اجلزائر اإلسالمية أو اجلزائر الدميقراطية» لكن،
بكل بس���اطة ،ذلكم البلد الذي يدع���ى اجلزائر» .ونفس هذا الباحث
الفرنسي هو الذي كتب ،بصريح العبارة في مقاله املنشور على أعمدة
مجلة  Espritعدد كانون الثاني 1995م« :إن هناك بونًا شاس��� ًعا بني
اجلزائر التي يتحدث عنها كثير من مثقفيها املتفرنسني وبني اجلزائر
العميقة .إنهم يتحدثون عن اجلزائر املمس���وخة ثقاف ًيا و«ا ِملأوربة» أي
ذات املظه���ر األوروبي وليس عن اجلزائ���ر احلقيقية»( .انظر املقال:
احلداثة واالستثناء اجلزائري  -احللقة األولى -للدكتور محمد العربي
الزبيري ،موقع جريدة صوت األحرار اجلزائرية).
((( انظر املقال :عقدة اجلزائري :فرنسا ،موقع جريدة البصائر اجلزائرية،
الناطقة باسم جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني.
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املبح��ث الث��اين :ط��رح جمموع��ة م��ن التوصي��ات
واملقترح��ات ملواجه��ة موج��ات التغري��ب وحم��اوالت
الفرنسة:

في هذه اجلزء من املبحث سأذكر توصيات مقترحة
ف���ي املواجهة ،وليس املقص���ود باملواجهة مجرد الرد
فالنقد البن���اء يُعد من أهم عناص���ر املواجهة وهذه
التوصيات هي:
 – 1يف السياسة:
أ – السلطة:

 املناصحة املس���تمرة للمس���ئولني في الس���لطة،وتذكيرهم بخطورة التغريب والفرنس���ة ،ومسئوليتهم
عن األمة ،وأن التمكني لهذه الفئة املنحرفة س���تكون
عاقبته وخيمة عليهم في الدنيا واآلخرة.
– قبول األحزاب اإلس�ل�امية الي���وم للدولة القومية
الوطنية ،وتخلصها ضمن ًّيا ع���ن مثالية إقامة الدولة
اإلسالمية.
– مس���ايرة التعايش بني التيار اإلس�ل�امي والتيار
التغريبي مبا يخدم األهداف الوطنية الكبرى :التنمية،
السلم االجتماعي ،االستقرار السياسي.
 دعوة رموز االجتاه التغريبي ودعاة الفرنس���ة إلىاحلوار ،مع التركيز على تناقض أفكارهم ومناقش���تها
مبنهج علمي رصني ،واالبتعاد قدر املستطاع عن السب
والشتم والتعصب في الرأي.
 وضع حد للتغ��� ّول اإلداري الذي ميارس���ه دعاةالفرنس���ة على أصحاب التيار اإلسالمي ،خاصة في
مجاالت التوظيف والترقية.
ب – األحزاب اإلسالمية:

اإلصالح اخلارجي فق���ط ال يكفي ملواجهة موجات
التغريب والفرنس���ة ،ولكن ال بد م���ن إصالح البيت
داخل ًّيا من أجل دخول احلركة اإلسالمية مجال العطاء
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واملساهمة البناءة؛ وذلك باعتماد هذه التوصيات:
– إع���ادة صياغة توجه���ات األحزاب اإلس�ل�امية
وخطاباتها بالنسبة للنواحي الفكرية املهمة ،مثل إقامة
الدولة اإلس�ل�امية ،التعامل مع النه���ج الدميقراطي
السائد في البالد ،التعاون مع «اآلخر» غير اإلسالمي
ف���ي الفناءات الفكري���ة املتعددة ،اإلجم���اع على نبذ
العنف ..إلخ.
– توفيق األحزاب اإلسالمية في اجلزائر بني املبادئ
الدميقراطية التي تدعو إلى احلرية وحقوق اإلنسان،
وحرية التعبير ...وبني املبادئ اإلس�ل�امية التي تدعو
إلى احترام مثل هذه املب���ادئ ،والتي تعتبر من ركائز
اإلسالم الكبرى.
– تثم�ي�ن تعاظم تي���ار قوي داخل جزء م���ن التيار
اإلسالمي اجلزائري «السلفيني» الذي يدعو للمهادنة
والتدرج ف���ي املواجهة ،واس���تعمال األدوات احلديثة
للوصول إلى موقع التأثير.
 حس���ن اختيار األحزاب اإلسالمية ممثلي الشعبعلى املستوى احمللي أو البرملاني أو التنفيذي ،شريطة
متتعهم بالنزاهة والكفاءة واملصداقية واالستقاللية.
 – 2يف اإلعالم:

 العمل على كس���ر احتكار االجتاه التغريبي ودعاةالفرنس���ة لإلعالم ،ومطالبة الدولة بإصدار الصحف
تعبر ع���ن توجه املجتمع احلقيقي ،واملش���اركة
التي ّ
الفاعلة في كل وسائل اإلعالم املختلفة.
 – 3يف الدعوة:

 تفعيل العمل الدعوي والتربوي للمسجد من جديدوبث الروح فيهما ،مع استغالل كل الوسائل احلديثة.
ّ
 العمل على تقوية املؤسسات اإلسالمية ودعمها ماد ًّياومعنو ًّيا :املؤسسات اخليرية ،املراكز الثقافية اإلسالمية،
املدارس والكتاتيب القرآنية ،الزوايا الدينية.
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 – 4يف اجملتمع:

 ش���ن حمالت دعوية عل���ى الذي���ن يبالغون فياالقتداء بالغ���رب ،وبيان مخالفتهم لدينهم وتقاليدهم
وأعرافهم (مث ً
ال :الوشم ،ارتداء السالسل واألقراط،
لبس الضيق والقصير والشفاف ،وحلق القزع.)...
 العمل على تكريس اللغة العربية ،ومحاولة تغليبهاعلى الفرنس���ية في عدد الساعات املخصصة لها في
جميع األقسام واألطوار التعليمية.
 التحذير من االنفتاح املبالغ فيه على اللغة الفرنسية،حتى ال تصبح هي اللغ���ة املفضلة في التخاطب لدى
العديد من النخب الثقافية والسياس���ية واالقتصادية،
(((
أو عند عامة الشعب.
ـ تفعيل التنشئة اإلسالمية للطفل من مرحلة الروضة
إلى املراحل األساسية في التربية والتعليم.

اخلامتة
في ختام هذه الدراسة عن «انحسار العمل السياسي
اإلسالمي في اجلزائر ..األسباب والتطلعات» ،يتضح
لنا ضرورة تفعيل العمل السياسي ،وبعثه ،وإثرائه من
جديد في الس���احة اجلزائرية ،وذلك باتخاذ العديد
من اآلليات من أجل اس���ترداد املبادرة من جديد .وقد
اجتمعت األحزاب اإلس�ل�امية بأحد فنادق العاصمة
((( ف���ي الوقت الذي قامت وزارة التربية الوطنية بوضع ش���روط صارمة
لتنظيم ومراقبة نش���اط وعمل مؤسس���ات التعليم اخلاصة املعتمدة
باجلزائر ،والبالغ عددها  141مؤسس���ة خاص���ة تدرس أزيد من 23
ألف تلميذ وبصفة مس���تمرة ،من خالل إلزامها في دفتر الش���روط
عل���ى التدريس باللغة العربية ،باملقابل فإن وزارة الش���ئون اخلارجية
الفرنسية ،بالتنسيق مع سفارتها باجلزائر ووكالة تدريس الفرنسية في
اخلارج ،انتهت من بناء مدرسة ابتدائية فرنسية تتكون من  12قس ًما،
بقيم���ة مالية تقدر بـ 400مليون دينار ببلدية دالي إبراهيم بنب عكنون
اجلزائ���ر العاصمة ،وفتحت أبوابها للتالمي���ذ في آذار 2010م (انظر
املقال :فرنس���ا تقرر فتح مدارس باجلزائر لتعليم اللغة الفرنسية ،في
 30أيلول 2009م
الرابطhttp://www.fkirina.com/spip.php?article908) :
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للتباح���ث حول أس���باب تراجع ش���عبية هذه األحزاب ،بعدما كان���ت يُضرب بها املثل في عدد األتباع وحش���د
(((
اجلماهير.
وىف هذا اإلطار ،ميكن أن نرصد أهم النقاط الرئيس��ة اليت قد ّ
متكن من بعث إس�لامي جديد يف العمل السياس��ي
نذكر منها:

املوجه إلى الرأي العام ،ومحاولة كس���به ،مع التركيز على القضايا العامة التي
 جتديد اخلطاب اإلس�ل�اميّ
تشغله ،ومدافعته عنها ،واالبتعاد قدر املستطاع عن الشعارات السياسية الدمياغوجية وعن النشاطات املوسمية،
واالعتماد على العمل املؤسسي املستمر.
 االلتزام بالتنش���ئة السياسية اإلسالمية الواعية ،وإعداد وتدريب القيادات السياسية على كيفية التعامل معاملشاكل واتخاذ القرارات ،وفرض مبدأ التداول على السلطة ،وتنسيق جهود األحزاب اإلسالمية فيما بينها.
 إعادة بناء املؤسس���ات القائمة داخل األحزاب اإلسالمية ،واملساهمة الفعلية في مؤسسات املجتمع املدني،وأن ال تبقى حبيسة جدران املساجد ،وعليها أن تعايش اآلالم الفعلية للمواطنني.
 جتنب اإلقصاء واالستئصال ،وذلك بفتح األبواب دائ ًما للتحاور ،خاصة مع األحزاب الوطنية والدميقراطية؛ألن جتارب احلركات اإلسالمية أكدت أن غياب االحتكاك بني التيارات األيديولوجية املختلفة هو أحد األسباب
توسع الهوة وتفتح املجال واس ًعا أمام الفتنة.
التي ِّ
جر على البالد مفاس���د كبيرة ،عطلت على األم���ة مصالح عظيمة عاجلة
 الوع���ي بأن العن���ف املضاد قد ّوآجلة.

((( وهو اجتماع انعقد للمرة األولى منذ توقيف املسار االنتخابي في 1992م ،مببادرة من حركة مجتمع السلم.
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معلومات إضافية
مشاركة األحزاب اإلسالمية يف االنتخابات الرئاسية اجلزائرية
االنتخابات الرئاسية يف  16تشرين الثاين 1995م

املرشح

احلزب

أصوات الناخبني النسبة  ٪املرتبة

محفوظ نحناح

حركة املجتمع اإلسالمي

2.971.914

2

٪25

مالحظات
من  4مرشحني

(*)

(*) حصل الرئيس اليامني زروال على املرتبة األولى بنسبة ( )%61وعدد األصوات ( ،)7.088.618وكانت نسبة الناخبني ( ،)%75ويقدر
عددهم بـ  12.087.281من أصل  15.969.904مسجلني.

االنتخابات الرئاسية يف  15نيسان 1999م
املرشح

احلزب

عبد الله جاب الله

حركة اإلصالح الوطني

أصوات
الناخبني

398.418

(*)

النسبة ٪

املرتبة

٪95.3

3

مالحظات
من  7مرشحني

(**)

(*) لم تقدم حركة مجتمع السلم أي مرشح لها في االنتخابات الرئاسية منذ ترشح الشيخ محفوظ نحناح في رئاسيات 1995م؛ نظ ًرا
اللتزامها مبفاعيل التحالف الرئاسي بينها وبني حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الدميقراطي.
(**) حصل أحمد طالب اإلبراهيمي زعيم حركة الوفاء والعدل غير املعتمدة (تنظيم محسوب على اإلسالميني .ومن املقربني للجبهة
اإلسالمية لإلنقاذ احملظورة) حصل على املرتبة الثانية ،وبنسبة ( ،)%12.53رغم انسحابه املبكر عشية يوم االنتخابات مع باقي املرشحني
عدا بوتفليقة بعد أن اتهموا احلكومة بالتزوير.

االنتخابات الرئاسية يف  8نيسان 2004م

املرشح

احلزب

عبد الله جاب الله حركة اإلصالح الوطني

(*)

أصوات الناخبني

النسبة ٪

املرتبة

511526

٪02.5

3

مالحظات
من  6مرشحني

(**)

(*) لم تقدم حركة مجتمع السلم أي مرشح لها.
(**) حصل الرئيس بوتفليقة على املرتبة األولى بنسبة ( )%84.99وعدد األصوات ( ،)8651723وكانت نسبة الناخبني ( ، )%58.07ويقدر
عددهم بـ 10.508.777من أصل  18.097.255مسجلني.

االنتخابات الرئاسية يف  9نيسان 2009م

(*)

املرشح

احلزب

أصوات الناخبني

النسبة ٪

املرتبة

محمد جهيد يونسي

حركة اإلصالح الوطني

176674

٪37.1

4

محمد السعيد

مستقل

132242

٪92.0

 6واألخيرة

مالحظات
من  6مرشحني
/

أيضا حركة مجتمع السلم أي مرشح لها في هذه االنتخابات الرئاسية.
(*) لم تقدم ً
(**) حصل الرئيس بوتفليقة على املرتبة األولى بنسبة ( )%90.24وعدد األصوات ( ،)12911705وكانت نسبة الناخبني  ،%74.11ويقدر
عددهم بـ  15,351,305من أصل  20,595,683مسج ً
ال.
(***) احتلت رئيسة حزب العمال ذات التوجهات التروتسكية ،لويزة حنون ،املرتبة الثانية بنسبة ( )%4.22وعدد األصوات (.)604258
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املصدر:

 دليل اجلزائر السياسي لرشيد بن يوب ،الطبعة األولى – كانون الثاني 1999م ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعيةالرغاية اجلزائر (االنتخابات الرئاسية).

 -نتائج وزارة اخلارجية اجلزائرية ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

 يوميات اخلبر واملساء والشعب ،والوطن واملجاهد وليبيرتي ولوسوار داجليري باللغة الفرنسية. -املوسوعة احلرة – ويكيبيديا -االنتخابات الرئاسية اجلزائرية.

مشاركة األحزاب اإلسالمية يف االنتخابات الربملانية
انتخابات اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري يف  26كانون األول 1991م

عدد الناخبني.13314770 :
عدد األحزاب املشاركة  49حز ًبا من أصل  58معتمدة.
مرشحا حزب ًّيا 1021 ،أحرار.
مرشحا4691:
املرشحني5712 :
ً
ً
نسبة املشاركة  ،%58.55نسبة االمتناع .%41
مترشحون انتُخبوا في الدور األول في  356دائرة من مجموع  430دائرة:
اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 188 :مقع ًدا ،جبهة القوى االشتراكية 25 :مقع ًدا ،جبهة التحرير الوطني 16 :مقع ًدا،
األحرار 3 :مقاعد.
املقاعد املتبقية  180يجري التنافس عليها في الدور الثاني:
مرش���حا ،جبهة القوى االشتراكية:
مرش���حا ،جبهة التحرير الوطني158 :
اجلبهة اإلس�ل�امية لإلنقاذ171 :
ً
ً
13مرشحا ،التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية 3 :مرشحني ،األحرار 7 :مرشحني ،حركة حمس 3 :مرشحني.
ً
حركة النهضة :مرشحان.
انتخابات اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري يف  5حزيران 1997م

(*)

القوائم

عدد األصوات

النسبة ٪

عدد املقاعد

املرتبة

حركة مجتمع السلم

1553154

٪14.80

69

الثانية

حركة النهضة

915446

٪27.70

34

الرابعة

(*) عدد املسجلني ،16.767.309 :عدد األصوات املعبرة 10496352 :بنسبة .%95.04
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انتخابات اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري يف  30آيار 2002م
نسب التمثيل بعد تشريعيات 2002م
احلزب

ن سبة التمثيل ٪

جبهة التحرير الوطني

51.16

التجمع الوطني الدميقراطي

12.08

حركة اإلصالح الوطني

11.05

حركة مجتمع السلم

9.77

أحرار (مستقلون)

7.71

حزب العمال

5.40

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

2.06

حركة الوفاق الوطني

0.26

حركة النهضة

0.26

حزب التجديد اجلزائري

0.26

مقارنة بني عدد مقاعد األحزاب اجلزائرية
يف التشريعيات الثالث (2002 ،1997 ،1991م)
اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

احلزب

التجمع الوطني الدميقراطي
جبهة التحرير الوطني
حركة مجتمع السلم
حركة النهضة
حركة اإلصالح
حزب العمال
جبهة القوى االشتراكية
التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية
األحرار (املستقلون)
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1991

1997

2002

188

-

-

-

155

48

15

64

199

-

69

38

-

34

1

-

-

43

-

4

21

25

19

-

-

19

-

-

11

29
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ويب�ي�ن اجلدول الس���ابق التغري الذي ط���رأ على خريطة القوى السياس���ية داخل الربمل���ان اجلزائري يف
العشرية املاضية:
 حل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ واختفاؤها عن الساحة السياسية. االنهي���ار الكبير الذي ُمنيت به حرك���ة النهضة؛ حيث انخفض عدد املقاعد التي بحوزتها من  34مقع ًدا فيتشريعيات 1997م إلى مقعد واحد فقط (مطعون فيه) في تشريعيات 2002م.
 تراجع حركة مجتمع السلم وفقدانها ألكثر من  %50من عدد مقاعدها في تشريعيات 2002م ،فقد تراجعتمن  69مقع ًدا في تشريعيات 1997م إلى  38مقع ًدا فقط في انتخابات 2002م.
انتخابات اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري يف  17آيار 2007م
املراتب املتحصل عليها يف االنتخابات
اسم احلزب

رئيس احلزب

أصوات الناخبني

النسبة ٪

عدد املقاعد املؤشر ( )+و()-

املرتبة

حركة مجتمع السلم

أبو جرة سلطاني

552,104

64.9

52

14+

4

حركة النهضة

فاحت الربيعي

194,067

٪39 .3

5

4+

7

حركة اإلصالح الوطني

عبد الله جاب الله

144,880

٪53.2

3
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9

املصدر:

 دليل اجلزائر السياسي لرشيد بن يوب ،الطبعة األولى – كانون الثاني 1999م ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعيةالرغاية اجلزائر (االنتخابات البرملانية).
 نتائج وزارة الداخلية واجلماعات احمللية. يوميات اخلبر واملساء والشعب ،وأسبوعية املنقذ لسان حال اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،املجاهد باللغة الفرنسية. املوسوعة احلرة – ويكيبيديا -انتخابات برملانية جزائرية. اجلزيرة نت( :القوى البرملانية اجلزائرية بعد تشريعيات 2002م) الرابط:http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BE117068-803C-406A-B9EC-69424CDF01CD.htm

 -موقعي اجلزيرة نت والعربية نت ،ويوميتي اخلبر
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والشروق.
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