ا لكتــا ب
إســماعيل يايلجــي
محمــد عماشــة
ا لتا ريــخ
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المقدمة
فــي  10فبراير/شــباط  2019قــام الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة  -الــذي كان يحكــم
ُّ
ـعيا وراء قضــاء
البــاد منــذ عــام  - 1999بإعــان قــراره
الترشــح لالنتخابــات الرئاســية المقبلــة سـ ً
ـتياء في
فتــرة خامســة فــي منصبــه رغــم مرضــه وكبــر ســنه .ولقــد أثــار هــذا القــرار المصيــري اسـ ً
المجتمــع الجزائــري ،وأدى فــي  22فبراير/شــباط إلــى انطــاق موجـ ٍـة ضخمـ ٍـة مــن االحتجاجــات
زخمــا ســريعً ا ،أعلــن قايــد صالــح رئيــس
عُ رفــت باســم «الحــراك» .ومــع اكتســاب هــذه الحركــة
ً
َ
األركان الجيــش الجزائــري ونائــب وزيــر الدفــاع فــي  30مــارس/آذار أن الرئيــس قــد ف َقــد أهليتــه
لحكــم البــاد مســتندً ا إلــى المــادة  102مــن الدســتور الجزائــري .حيــث تتنــاول هــذه المــادة حالــة
قــادر علــى
وتنــص علــى عــزل الرئيــس إذا أصبــح غيــر
عجــز الرئيــس عــن ممارســة مهامــه،
ُّ
ٍ
ـباب أخــرى.
ـباب طبيــة أو ألسـ ٍ
الحكــم ســواء ألسـ ٍ
أشــار بيــان قايــد صالــح بوضــوحٍ إلــى أن الجيــش  -باعتبــاره صانــع القــرار الحقيقــي فــي
دعمــهُ لبوتفليقــة .ونتيجـ ً
ـة لذلــك ،اســتقال بوتفليقــة فــي 2
السياســة الجزائريــة  -قــد ســحب َ
َّ
ـات
محلــه رئيــس مجلــس األمــة مــع تكليفــه
أبريل/نيســان وحـ َّـل
َّ
بمهمــة تمهيــد الطريــق النتخابـ ٍ
جديــدة .وبذلــك َّ
تحقــق الهــدف المباشــر لالحتجاجــات باســتقالة بوتفليقــة ،لكــن المحتجيــن
ـر شــامل ٍ وكامــلٍ .وبقيــت أعــداد كبيــرة مــن
أصــروا علــى اســتغالل هــذه اللحظــة لفــرض تغييـ ٍ
المحتجيــن فــي الشــوارع مطالبيــن بإســقاط مــا أســموه «الســلطة ( - »)’le pouvoirوهــي
مجموعــة مــن األشــخاص معظمهــم مــن النُّخــب العســكرية والنُّخــب المدنيــة المرتبطــة بهــا ،وهم
أصحــاب الســلطة الحقيقيــة وراء الكواليــس .وهكــذا أصبــح الحــراك حركـ ً
ـادة تتقاطــع
ـة بــا قيـ ٍ
مــع الخطــوط األيديولوجيــة والعرقيــة فــي المجتمــع الجزائــري ،وتجمــع بيــن كل الجماعــات
واجتماعيــا.
ـي سياسـ ًّـيا
ـر نوعـ ٍّ
ًّ
التــي تطالــب بتغييـ ٍ
وفــي  12ديســمبر/كانون األول  ،2019جــرت االنتخابــات الرئاســية بيــن خمســة مرشــحين جميعهم
رئيســا
ـم انتخــاب عبــد المجيــد تبــون  -الموالــي لبوتفليقــة -
تقري ًبــا مــن المؤسســة السياســية .1وتـ َّ
ً
ـعة لالنتخابــات أدت إلــى نســبة مشــاركة منخفضــة للغايــة .لــم يكــن
للبــاد وســط مقاطعـ ٍـة واسـ ٍ
عــدم رضــا المحتجيــن عــن النتيجــة أمـ ًـرا مفاج ًئــا ،واســتمروا فــي حشــدهم كل جمعــة للضغــط
ـي.2
مــن أجــل إصــاحٍ حقيقـ ٍّ
فــي الوقــت الــذي اندلعــت فيــه احتجاجــات الحــراك فــي الجزائــر كانــت الموجــة األولــى مــن
االنتفاضــات العربيــة قــد توقفــت بالفعــل؛ نتيجـ ً
األهليــة فــي ســوريا واليمــن وليبيــا،
ـة للحــروب
َّ
واالنقــاب علــى الثــورة فــي مصــر وليبيــا .وقــد كانــت تونــس هــي الحالــة الوحيــدة التــي أدى
ـد تمــت صياغتــه
ـتور جديـ ٍ
فيهــا انهيــار النظــام االســتبدادي إلــى انتقــال ٍ ديمقراطـ ٍّ
ـي بموجــب دسـ ٍ
سياســي واســعٍ .امتنــع الجيــش الجزائــري عــن اللجــوء إلــى القــوة
تحالــف
وتب ِّنيــه مــن ِق َبــل
ٍ
ٍّ
ويفســر البعــض هــذا األمــر بعــدم يقيــن القــادة
الغاشــمة فــي مواجهــة احتجاجــات الحــراك،
ِّ
العســكريين حــول مــا إذا كان ســيتم اتبــاع أوامرهــم فــي حالــة إصــدار أوامــر بإطــاق النــار
علــى المحتجيــن .3ويعــزو آخــرون ذلــك إلــى الخــوف مــن تكــرار المســار الدمــوي نفســه لـــ «العقــد
حيـ ً
ـة فــي األذهــان ،والــذي حصــد أرواح حوالــي مائة ألــف جزائري.
األســود» الــذي ال تــزال ذكــراه َّ
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مثــل الحــراك لحظـ َ
لقــد َّ
ـة الربيــع العربــي فــي الجزائــر ،وكان الســخط والمظالــم التــي أدت إليــه
ً
موازيــة لمــا أدى بالشــعوب العربيــة األخــرى إلــى مــلء مياديــن عواصمهــم :البطالــة والفســاد
ً
مشــابهة لمطالــب الشــعوب
والقمــع واإلقصــاء والــذل .وبالمثــل ،كانــت مطالــب الجزائرييــن
العربيــة األخــرى :العدالــة االجتماعيــة ،واحتــرام حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم ،والكرامــة،
ـجلت وزارة الداخليــة الجزائريــة عشــرات اآلالف
والشــفافية ،والتوزيــع العــادل للثــروة .لقــد سـ َّ
مــن االحتجاجــات المحليــة الصغيــرة التــي رفــع فيهــا المحتجــون بعــض المطالــب والشــكاوى
للدولــة .4لكــن فــي هــذه المــرة تمكَّنــت االحتجاجــات مــن اإلطاحــة بالرئيــس ،ومنــذ ذلــك الحيــن
أصبحــت تطالــب بإصــاحٍ شــامل ٍ للنظــام.
األهليــة بيــن جهــاز األمــن الجزائــري
عانــت الجزائــر أشــدَّ المعانــاة فــي التســعينيات مــن الحــرب
َّ
ـر مــن الجماعــات اإلســامية العنيفــة .وقــد رفضــت الجماعــات اإلســامية المعتدلــة
وعـ ٍ
ـدد كبيـ ٍ
ً
التابعــة لجماعــة اإلخــوان المســلمين أو التــي تتخذهــا مصــد ًرا لإللهــام ،رفضــت صراحــة العنــف
ونظــرا للتكلفــة الباهظــة ماديًّ ــا وبشــريًّ ا للحــرب
الــذي ارتكبتــه بعــض الفصائــل اإلســامية.
ً
ـم حظــر الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ وبعــض الجماعــات اإلســامية العنيفــة األخــرى.
األهليــة ،تـ َّ
َّ
َ
ً
َ
ِّ
ونتيجــة لذلــك ،فقــدت هــذه الجماعــات موطئهــا فــي المجتمــع الجزائــري ،ولــم تعُ ــد تمثــل فواعل
سياســية.
تركِّــز هــذه الورقــة علــى موقــف األحزاب السياســية اإلســامية المشــاركة فــي العملية السياســية
الدســتورية إزاء الحــراك الجزائــري .وهــي ِّ
تحلــل مواقــف األحزاب السياســية اإلســامية وأفعالها
ـدم الورقــة ً
َّ
أول سـ ً
ً
ـعيا للقيــام بذلــك ،تقـ ِّ
موجزا
تاريخيــا
ـياقا
وخطاباتهــا فيمــا
ًّ
يتعلــق بالحــراك .وسـ ً
لشــرح ظهــور الحــركات واألحــزاب اإلســامية الجزائريــة وتنظيمهــا وتطورهــا ،مــع التركيــز علــى
ً
األهليــة التــي تلــت ذلــك
الحقــا والحــرب
ـول إلــى سياســة التعدُّ ديــة الحزبيــة وانهيارهــا
التحـ ُّ
َّ
وحكــم بوتفليقــة .ومــن هــذا المنطلــق تناقــش الورقــة بعــد ذلــك المســائل والقضايــا الرئيســة
َّ
يتعلــق بالحــراك.
التــي تواجــه األحــزاب السياســية اإلســامية فيمــا
تطور المشهد السياسي اإلسالمي في الجزائر
بــدأ النشــاط اإلســامي الواعــي سياسـ ًّـيا فــي الجزائــر الحديثــة فــي عشــرينيات القــرن الماضــي،
َّ
ومثلتــه الحركــة التــي قادهــا الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس الــذي اســتقى إلهامــه مــن
اإلصالحييــن المســلمين مثــل محمــد عبــده ورشــيد رضــا .وقــد أنشــأت هــذه الحركــة جمعيــة
العلمــاء المســلمين الجزائرييــن فــي عــام  ،1931التــي كانــت تهــدف إلــى النهــوض باإلســام
مــن خــال العــودة إلــى المصــادر الكتابيــة األساســية ،وتحقيــق التآلــف مــع العلــوم الحديثــة
والمنطــق .وبجانــب الميــول الحداثيــة للحركــة ،فقــد انتقــدت ً
أيضــا ممارســات المرابطيــن
وغيرهــم مــن الطــرق الصوفيــة بســبب تلطيــخ اإلســام بالبــدع والخرافــات .وعلــى الرغــم من أن
حركــة اإلصــاح لــم تحـ َ
رئيســا فــي النضــال
ـري كبيــر ،فإنهــا كانــت عنصـ ًـرا
ـظ أبــدً ا بتأييـ ٍ
ـد جماهيـ ٍّ
ً
ـم صياغــة الشــعار الرســمي للدولــة الجزائريــة المســتقلة« :اإلســام
الوطنــي الجزائــري .وقــد تـ َّ
ديننــا ،والعربيــة لغتنــا ،والجزائــر وطننــا» فــي عــام  1932مــن ِق َبــل أحمــد توفيــق المدنــي الــذي
ينتمــي إلــى حركــة اإلصــاح هــذه.5
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كانــت الهويــة اإلســامية ِّ
تمثــل العمــود الفقــري للكفــاح الجزائــري المناهــض لالســتعمار الفرنســي
َّ
وظلــت ركيــز ًة أساسـ ً
ـص
فــي الفتــرة بيــن عامــي  1954و،1962
ـم النـ ُّ
ـية للدولــة المســتقلة ،حيــث تـ َّ
علــى أن اإلســام «ديــن الدولــة» فــي دســتور الدولــة المســتقلة حديثً ــا .ونظـ ًـرا ألن جميــع الفئــات
األيديولوجيــة للمســلمين الجزائرييــن تقري ًبــا اتحــدت فــي النضــال ضــد لالســتعمار؛ فلــم يكــن
ٌ
ٌ
مناهــض لإلســاميين .وفــي المقابــل ،ذكــر إعــان جبهــة
صريــح
موقــف
للقوميــة الجزائريــة
ٌ
التحريــر الوطنــي فــي  1نوفمبر/تشــرين الثانــي  1954أن الهــدف مــن النضــال الجزائــري ضــد
االســتعمار هــو «بنــاء الدولــة الجزائريــة الديمقراطيــة االجتماعيــة ذات الســيادة ضمــن إطــار
المبــادئ اإلســامية».6
َ
ـتراكية
تب َّنــت الدولــة المســتقلة الجديــدة  -الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية  -االشـ
ـة رسـ ً
ـة لهــا ،واللغــة العربيــة لغـ ً
أيديولوجيـ ً
وتضمــن ميثــاق الجزائــر
ـمية ،واإلســام دي ًنــا للدولــة.
َّ
الــذي صاغتــه جبهــة التحريــر الوطنــي فــي عهــد الرئيــس أحمــد بــن بلــة إضافـ ً
ـة فــي اللحظــات
ـص علــى أن االشــتراكية تتماشــى مــع التــراث العربــي اإلســامي للجزائــر.
األخيــرة تنـ ُّ
ـص دســتور عــام  1963علــى أن جبهــة التحريــر الوطنــي هــي الحــزب الوحيــد القانونــي فــي
ونـ َّ
ً
نظامــا اســتبداديًّ ا صرفــا يضــع التنميــة االقتصاديــة والمركزيــة السياســية
البــاد ،وبهــذا أنشــأ
ً
فــوق الحقــوق السياســية والمشــاركة السياســية .وهيمنــت الحــركات اإلســامية السياســية
ـزب
ـام اسـ
ـتبدادي يســيطر عليــه حـ ٌ
واالجتماعيــة علــى هــذا المشــهد السياســي الــذي يتَّ ســم بنظـ ٍ
ٍّ
واحــدٌ هــو جبهــة التحريــر الوطنــي .واألمــر الالفــت لالنتبــاه فــي العالقــة بيــن اإلســاموية
ودولــة مــا بعــد االســتعمار فــي الســياق الجزائــري ،هــو أن تشــكيل الدولــة الجزائريــة لــم يقــم
ً
خالفــا لنظامــي البعــث فــي العــراق وســوريا
علــى مواجهـ ٍـة مفتوحـ ٍـة مــع الحــركات اإلســامية،
والنظــام الناصــري فــي مصــر.
فــي عــام  ،1963قــام بعــض األعضــاء الســابقين فــي جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن مــن
المتأثريــن باإلطــار األيديولوجــي لإلخــوان المســلمين بتشــكيل جمعيــة القيــم اإلســامية .7وقــد
ِّ
المتعلقــة باإلســام فــي الجزائــر مثــل:
نشــطت الجمعيــة فــي القضايــا االجتماعيــة والثقافيــة
دينيــا .وقــد أدت رســالة
الدعــوة إلــى تعريــب التعليــم ،وانتقــاد البرامــج التلفزيونيــة غيــر الالئقــة ًّ
احتجاجــا علــى الحكم
جمعيــة القيــم إلــى الرئيــس المصــري آنــذاك جمــال عبــد الناصــر عــام 1966
ً
َّ
ليتوقــف نشــاط الجمعيــة بعــد
ـية مــع مصــر
ـكلة دبلوماسـ ٍ
بإعــدام ســيد قطــب إلــى حــدوث مشـ ٍ
ذلــك .وعلــى الرغــم مــن أن عُ مــر الجمعيــة لــم يتجــاوز الســنوات الثــاث ،فــإن تأثيرهــا فــي
اإلســاموية الجزائريــة كان كبيـ ًـرا.
ـي آخــر علــى يــد مالــك بــن نبــي بعــد عودتــه مــن مصــر فــي عــام
ـامي حداثـ ٌّ
وقــد نشــأ تيــار إسـ ٌّ
ٌ
ٌ
 .1963فقــد كان لــدى بــن نبــي  -بســبب خلفيتــه الفكريــة الفرنســية  -رؤيــة مختلفــة عــن تلــك
الخاصــة بالتيــار اإلصالحــي الــذي ظـ َّـل مقتصـ ًـرا علــى المنهجيــة الكالســيكية .وبـ ً
ـدل مــن ذلــك،
َّ
(ممــن لديهــم خلفيــات تعليميــة فرنســية ً
أيضــا)
ـرات لطــاب الجامعــات َّ
بــدأ فــي إلقــاء محاضـ ٍ
حــول رؤيتــه الحضاريــة التــي تشـ ِّ
ً
ـخص «مــرض المســلمين» بوصفــه مشـ ً
فكرية .وقــام طالب
ـكلة
بــن نبــي بتشــكيل أول جماعــة إســامية منظمــة (ســريَّ ة) فــي الســتينيات عندمــا افتتحــوا أول
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مســجد فــي جامعــة الجزائــر ،والــذي كان بمثابــة مركــز للشــباب اإلســامي .وأطلقــت الجماعــة
ً
الحقــا علــى نفســها اســم جماعــة التنويــر الحضــاري ،لكنهــا عُ رفــت فــي األدبيــات باســم «الجــزأرة
(.»)Algerianists
تحولــت المســاجد فــي
بســبب الســيطرة الشــديدة علــى وســائل اإلعــام وخنــق الخطــاب العــامَّ ،
ـاحات رئيســة لمعارضــة النظــام .فأنشــأت الدولة
ســبعينيات القــرن الماضــي وثمانينياتــه إلــى مسـ
ٍ
وزارة الشــؤون الدينيــة مــن أجــل إبقــاء الميــدان اإلســامي تحــت الســيطرة ،إلَّ أن «المســاجد
زخمــا وأصبحــت
المبنيــة مــن ِق َبــل أفــراد وليــس مــن ِق َبــل الدولــة) اكتســبت
الحــرة» (المســاجد
ً
َّ
َ
معاقــل للمعارضــة السياســية اإلســامية بقيــادة دعــاة مؤثريــن .كمــا حظــي الدعــاة والعلمــاء
ـخصي  -باالهتمــام والمتابعيــن فــي تلــك الفتــرة .وواجــه هــذا الجمهــور اإلســامي
 بشــكل ٍ شـٍّ
«اإلســام الرســمي» الــذي كان يــروِّ ج لــه النظــام بوصفــه مصــد ًرا للشــرعية الشــعبية،
البديــل
َ
وش ـكَّك فــي مقومــات النظــام اإلســامية.
وفــي الســبعينيات ســيطرت جماعتــان متأثرتــان بجماعــة اإلخــوان المســلمين أو مرتبطتــان بهــا
َّ
مكتظــة بالس ـكَّان فــي الجزائــر .حيــث تمركــزت إحداهمــا فــي شــرق البــاد وكانــت
علــى مــدن ٍ
ُتعــرف باســم «الجماعــة الشــرقية» ،وكان قائدهــا عبــد اهلل جــاب اهلل المتأثــر بتعاليــم اإلخــوان
المســلمين .وكانــت الجماعــة األخــرى بمثابــة فــرع لإلخــوان المســلمين بقيــادة محفــوظ نحنــاح
ـج َن ( )1980-1976مــع أصدقائــه بســبب أنشــطتهم االحتجاجيــة علــى الميثــاق الوطنــي
الــذي ُسـ ِ
للرئيــس بومديــن .وازداد االســتقطاب والتنافــس بيــن هاتيــن الجماعتَ ْيــن فــي الثمانينيــات،
ـن منهمــا ِّ
يمثــل اإلخــوان المســلمين .ومــع اعتــراف جماعــة اإلخــوان
وال ســيما حــول مســألة َمـ ْ
المســلمين المصريــة بجماعــة نحنــاح كممثــل رســمي لهــا ،أصبحــت جماعــة نحنــاح ُتعــرف باســم
«الدوليــة» ،بينمــا أصبحــت الجماعــة الشــرقية ُتعــرف باســم جماعــة
جماعــة اإلخــوان المســلمين
َّ
«المحليــة».
اإلخــوان المســلمين
َّ
ـة مزدوجـ ً
بعــد بومديــن اتبــع الرئيــس الشــاذلي بــن جديــد سياسـ ً
ـة مــن القمــع والتقــارب تجــاه
الحــركات اإلســامية .فقــد قــام بســحق ِ أي حركــة لهــا القــدرة علــى زعزعــة الوضــع القائــم كمــا
اتضــح فــي أحــداث الجامعــة المركزيــة عــام  .1982إال أنــه كان يهــدف ً
أيضــا إلــى اســتقطاب
التيــارات اإلســامية مــن خــال سياســته لتعريــب النظــام القضائــي والتعليمــي لتعزيز شــعبيته.8
تحالفــات ضــد الماركســيين-أتباع بومديــن فــي اليســار ،قامــت حكومــة بــن
ومــن أجــل بنــاء
ٍ
ـكاكات مــع النُّخــب
جديــد بتســريع عمليــة التعريــب الجاريــة بالفعــل .وقــد أدى هــذا إلــى احتـ
ٍ
الناطقــة بالفرنســية والقبائــل.9
دفعــت االحتجاجــات الدمويــة التــي وقعــت فــي أكتوبر/تشــرين األول  1988بــن جديــد إلــى
اعتمــاد دســتور جديــد فــي فبراير/شــباط  ،1989وقــد ســمح هــذا الدســتور ألول مــرة منــذ
ـات سياســية غيــر جبهــة التحريــر الوطنــي .وعلــى الرغــم مــن مراقبــة
االســتقالل بتشــكيل جماعـ ٍ
َّ
هــذه الجماعــات عــن كثــب ،فقــد ُســمح بالمزيــد مــن الحريــة فيمــا يتعلــق بالخطــاب السياســي
ً
ِّ
متعــدد األحــزاب،
نظــام
تاريخيــا إلــى
انتقــال
والتعدُّ ديــة فــي المجــال العــام .وقــد كان هــذا
ٍ
ًّ
ـمي مــن الدولــة،
فبحلــول عــام  1991تمكَّــن ثالثــة وثالثــون حز ًبــا مــن الحصــول علــى اعتـ ٍ
ـراف رسـ ٍّ
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ـزاب يســارية ووســطية تتحــدى الســيطرة الطويلــة لجبهــة التحريــر الوطنــي
وكان مــن بينهــا أحـ ٌ
علــى الســلطة ،وتنتقــد الفســاد وفشــل النظــام.
فــي هــذا المشــهد السياســي الجديــد ،قـ َّـرر اثنــان مــن الدعــاة المســتقلين المؤثريــن  -بــن حــاج
ـامية مختلفـ ً
ً
ـات
ـات إسـ
ومدنــي  -إنشــاء «الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ» لتضـ َّ
توجهـ ٍ
ـة ذات ُّ
ـم جماعـ ٍ
أيديولوجيـ ٍـة متنوِّ عــة؛ لكــن بعــض اإلســاميين رفضــوا االنضمــام إليهــا .وبعــد تشــكيل الجبهــة
ـي
اإلســامية لإلنقــاذ مباشــر ًة ،حـ َّ
ـزب سياسـ ٍّ
ـول جــاب اهلل جماعتــه حديثــة التأســيس إلــى حـ ٍ
باســم حركــة النهضــة .وقــد عارضــت جماعــة «الجــزأرة» فــي البدايــة الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ،
َّ
ً
قياديــة فيهــا .وكذلــك
ـب
انضمــت إليهــا بعــد اعتقــال قيادتهــا عــام ،1990
لكنهــا
َّ
وتولــت مناصـ َ
تغيــر اســمها إلــى اســم
ش ـكَّل نحنــاح حز ًبــا سياسـ ًّـيا باســم «حركــة المجتمــع اإلســامي» التــي َّ
«حركــة مجتمــع الســلم» (حمــس) فــي عــام .199110
فــازت الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ بأغلبيــة األصــوات فــي االنتخابــات البلديــة عــام  ،1990وتمكَّنت
مــن تكــرار ذلــك النجــاح فــي الجولة األولــى مــن االنتخابــات البرلمانية فــي ديســمبر/كانون األول
َّ .1991إل أن الجيــش قــد َّ
تدخــل قبــل الجولــة الثانيــة التــي كان مقــر ًرا عقدهــا فــي يناير/كانــون
الثانــي  ،1992وأجبــر بــن جديــد علــى االســتقالة َّ
وكلــف المجلــس األعلــى للدولــة بــإدارة شــؤون
ـم إعــان حالــة الطــوارئ وحظــر الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ مــع حـ ِّـل جميــع
البــاد .وبعــد شــهر تـ َّ
ـون منهــا الجبهــة اإلســامية
إداراتهــا المحليــة واإلقليميــة .كان رد بعــض الجماعــات التــي تتكـ َّ
ً
أهليــة دمويَّ ــة طويلــة ا َأ
ل َمــد اســتمرت مــن عــام
لإلنقــاذ
ـرب َّ
عنيفــا ،ممــا أدى فــي النهايــة إلــى حـ ٍ
 1991إلــى عــام  ،2001ويشــار إليهــا باســم «العقــد األســود» مــن التاريــخ الجزائــري .وهكــذا لــم
ـب وخيمــة
تنجــح هــذه المحاولــة للتحريــر السياســي والتحـ ُّ
ـول الديمقراطــي ،وكان لهــا عواقـ ُ
علــى البــاد.
األهليــة كان هنــاك موقفــان متباينــان تجــاه النظــام مــن الجانــب اإلســامي ،حيــث
خــال الحــرب
َّ
رأى أحدهمــا أن العنــف ُمبـ َّـرر بــل وضــروري ،بينمــا رفــض اآلخــر العنـ َـف وانحــاز إلــى الدولــة.
وكانــت الميليشــيات اإلســامية التــي حملــت الســاح متباينـ ً
ـة للغايــة فــي مواقفهــا ،حيــث لجــأ
بعضهــا إلــى العنــف ضــد قــوى األمــن التابعــة للدولــة والمتعاونيــن المدنييــن مــن أجــل قلــب
نموذجــا .وقامــت الجماعــة
نظــام الحكــم وإقامــة دولــة إســامية ،متخــذ ًة حــرب االســتقالل
ً
اإلســامية المسـ َّـلحة التــي كانــت َّ
تتألــف فــي معظمهــا مــن أفغــان جزائرييــن بإعطــاء األولويــة
لفــرض الممارســات اإلســامية «الصحيحــة» علــى الس ـكَّان فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا.
وقاتــل الجيــش اإلســامي لإلنقــاذ كجنــاح مسـ َّـلح للجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ ،إلجبــار النظــام
ٍّ
ـي .11والمثيــر للدهشــة أن عـ ً
ـددا مــن جماعــة «الجــزأرة» انضمــوا إلــى
علــى اللجــوء لحــل تفاوضـ ٍّ
أكثــر الميليشــيات ً
ً
الحقــا علــى يــد
ـم إعدامهــم
عنفــا ،وهــي الجماعــة اإلســامية المســلحة ،لكــن تـ َّ
الجماعــة فــي عــام  1995بعــد جهودهــم لالنتقــال لالعتــدال.
ً
صراحــة،
فــي المقابــل ،رفــض اإلســاميون المنتمــون لجماعــة اإلخــوان المســلمين العنــف
وشــاركوا فــي االنتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة بطــرق ٍ أضفــت الشــرعية علــى النظــام .وخــاض
ِّ
األهليــة االنتخابــات الرئاســية عــام  1995ليفــوز بأكثــر مــن ربــع
خضــم الحــرب
نحنــاح فــي
َّ
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ُّ
الترشــح فــي انتخابــات  ،1999ودعمــت حركــة مجتمــع الســلم التابــع
األصــوات ،لكنــه ُمنــع مــن
لهــا بوتفليقــة بـ ً
َّ
ـدل منــه .وفــي االنتخابــات البرلمانيــة عــام  ،1997احتلــت حركــة مجتمــع الســلم
المرتبــة الثانيــة بحصولهــا علــى  ٪14مــن األصــوات ،ووافقــت علــى التعــاون مــع الحكومــة وتولــي
مناصــب وزاريــة فيهــا.
َ
العنــف ،لكنهــا رفضــت ً
أيضــا التعــاون مــع
كذلــك رفضــت حركــة النهضــة بزعامــة جــاب اهلل
ً
وبــدل مــن دعــم جــاب اهلل فــي انتخابــات ،1997
النظــام وتجنَّبــت االنضمــام تحــت عباءتــه.
ـم بوتفليقــة ،ممــا أدى إلــى انســحاب جــاب اهلل مــن الحــزب وتأســيس
قــررت حركــة النهضــة دعـ َ
12
حركــة اإلصــاح الوطنــي فــي عــام .1999
ً
نتيجــة لجهــود حركــة مجتمــع الســلم لتحقيــق التــوازن بيــن الــوالء للدولــة ومصداقيــة
المعارضــة ،13فقــد خرجــت مــن العقــد األســود باعتبارهــا الجماعــة اإلســامية األكثــر اســتفاد ًة
نفســها علــى
مــن هــذه الظــروف ،14ويرجــع ذلــك إلــى قــدرة حركــة مجتمــع الســلم علــى تقديــم ِ
أنهــا البديــل المعتــدل والمســؤول لتجــاوزات الجبهــة االســامية لإلنقــاذ .كان نهــج حركــة
مجتمــع الســلم التدريجــي والتصاعــدي يهــدف إلــى العمــل داخــل النظــام ،وكان هــذا شــي ًئا
ً
ً
مناهضــا للنظــام .وقــد
بغيضــا بالنســبة إلــى الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ التــي تب َّنــت خطا ًبــا قويًّ ــا
اتضــح االختــاف الصــارخ فــي النُّهُ ــج بشــكل ٍ خـ ٍّ
ـاص فــي اغتيــال محمــد بوســليماني  -الــذي يُ عَ ــدُّ
مؤسســي حركــة مجتمــع الســلم  -علــى يــد الجماعــات اإلســامية المتشـ ِّ
ـددة إلصــراره علــى
أحــد
ِّ
االعتــدال .وكذلــك َّ
قللــت حركــة مجتمــع الســلم مــن الطابــع اإلســامي لخطابهــا ،وسـ َّـلطت الضوء
علــى مؤهالتهــا القوميــة ،مــن أجــل تمييــز نفســها عــن اإلســاميين العنيفيــن ،والحفــاظ علــى
مصداقيتهــا لــدى الــرأي العــام .وقامــت فــي الوقــت ذاتــه بالتعــاون مــع الدولــة ،وعملــت كمراقــب
إســامي فــي البرلمــان.15
مقدمــا وعــدً ا بإنهــاء ســنوات
فــي عــام  ،1999خــاض عبــد العزيــز بوتفليقــة االنتخابــات الرئاســية
ً
الحــرب الدمويــة .وانســحب المرشــحون الرئاســيون اآلخــرون  -ومــن ضمنهــم جــاب اهلل  -مــن
َّ
تــم تب ِّنــي قانــون
المتوقــع ،وأصبــح بوتفليقــة
االنتخابــات بســبب التزويــر
رئيســا للبــاد .ثــم َّ
ً
«الوئــام المدنــي» فــي اســتفتاء عــام  ،1999وقــام بعــض المتمرديــن  -بمــا فــي ذلــك الجيــش
تمردهــم .واســتُ كمل هــذا القانــون باســتفتاء عــام
لإلســامي لإلنقــاذ  -بإلقــاء أســلحتهم وإنهــاء ُّ
 2005الــذي مــدَّ د العفــو عــن المتمرديــن  -باســتثناء المتهميــن باالغتصــاب والقتــل  -فــي محاولــة
األهليــةَّ .إل أن هــذا القانــون قــد أخفــق فــي معالجــة العديــد مــن المظالم.16
ـي صفحــة الحــرب
َّ
لطـ ِّ
دولي ْيــن بارزيــن اســتفاد منهمــا :الحــدث
شــهدت ســنوات الرئاســة األولــى لبوتفليقــة حد َث ْيــن
َّ
األول هــو هجمــات  11ســبتمبر و»الحــرب العالميــة علــى اإلرهــاب» التــي تلتهــا ،والتــي عــززت
المكانــة الدوليــة للجزائــر باعتبارهــا دولـ ً
ـة خبيــر ًة فــي مكافحــة «اإلرهــاب اإلســامي» .والحــدث
ـوة اقتصاديـ ٍـة
زودت النظــام بقـ ٍ
الثانــي هــو طفــرة أســعار النفــط بيــن عامــي  2002و ،2015والتــي َّ
انتخابــات
لتعزيــز موقفــه أمــام المعارضــة الشــعبية .17وقــد تمكَّــن بوتفليقــة مــن الفــوز بأربــع
ٍ
متتاليــة فــي أعــوام  1999و 2004و 2009و ،2014علــى الرغــم مــن إصابتــه بجلطــة دماغيــة فــي
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ِّ
المتعثــرة بوجــه عــام .كمــا َّ
رشــح بوتفليقــة نفســه لفتــرة خامســة
عــام  ،2013وحالتــه الصحيــة
فــي عــام  ،2019وهــو مــا أدى إلــى الحــراك الجزائــري.
االنقسامات على الساحة السياسية اإلسالمية
تعــود االنقســامات والتشــتُّ تات داخــل الحــركات واألحــزاب اإلســامية فــي معظمهــا إلــى
الخالفــات والنزاعــات التنظيميــة حــول مســألة العالقــة مــع النظــام .وعلــى الرغــم مــن التشــابه
األيديولوجــي الظاهــر بيــن جماعتــي نحنــاح وجــاب اهلل ،فــإن حقيقــة أنهمــا تطورتــا بشــكل ٍ
ٍّ
ـود للتوحيــد
أي جهـ ٍ
مســتقل عــن بعضهمــا البعــض بســبب اختــاف الموقــع الجغرافــي جعلــت َّ
بينهمــا بــا جــدوى .وتشــير حقيقــة وجــود هــذا االنقســام حتــى قبــل انقــاب عــام  1992إلــى أنــه
وفضلــت كل جماعـ ٍـة الحفـ َ
َّ
ـاظ
لــم ينتــج عــن الخــاف حــول مســألة التعــاون مــع النظــام فقــط.
ـنوات عديــدة .وأظهــرت
الخاصــة بهــا التــي بنتهــا علــى مــدار سـ
علــى قيادتهــا لقاعــدة الدعــم
َّ
ٍ
األحــداث المتواتــرة أن جــاب اهلل كان أكثــر انتقــادً ا للنظــام وابتعــادً ا عنــه وعــدم تعــاون معــه،
تدرجــا ووسـ ً
ـطية وتعاو ًنــا .لكــن مــع
نهجــا أكثــر
ً
فــي حيــن تب َّنــى نحنــاح وحركــة مجتمــع الســلم ً
انحيــاز حركــة مجتمــع الســلم إلــى احتجاجــات الربيــع العربــي المعارضــة للنظــام ،تمكَّنــت حركــة
مجتمــع الســلم وجــاب اهلل مــن االتفــاق علــى العديــد مــن القضايــا.
انقســامات كبيــر ًة بســبب الخالفــات حــول بعــض القضايــا
واجهــت حركــة مجتمــع الســلم
ٍ
َّ
يتعلــق بالمســألة الرئيســة حــول مــا إذا كان يجــب العمــل مــع النظــام أو ضــده.
التنظيميــة وفيمــا
زعيمــا لحركــة مجتمــع الســلم .وأدى
ـم انتخــاب بوقــرة ســلطاني
وبعــد وفــاة نحنــاح عــام  ،2003تـ َّ
ً
ـرة ثانيـ ٍـة فــي عــام  2008إلــى الكشــف عــن العديــد مــن الخالفــات الداخليــة
انتخــاب ســلطاني لفتـ ٍ
ٌ
فــي الحركــة .وفــي عــام  ،2009قامــت مجموعــة مــن قــادة حركــة مجتمــع الســلم (بمــا فــي ذلــك
مؤسســون مثــل مصطفــى بلمهــدي ،ووزراء مثــل عبــد المجيــد مناصــرة وعبــد القــادر بــن
أعضــاء
ِّ
قرينــا) بتأســيس حركــة الدعــوة والتغييــر للعــودة إلــى مســار نحنــاح الــذي زعمــوا أن بوقــرة قــد
قــاد الحــزب بعيــدً ا عنهــا.18
واتهمــوا بوقــرة بالفســاد المؤسســي عبــر تغييــر قوانيــن الحــزب ،وإدارة شــؤون الحــزب ً
وفقــا
ً
بــدل مــن االلتــزام بقواعــد الحــزب ،وتهميــش خصومــه .كمــا اتهمــوه بالتحالــف مــع
ألهوائــه
النظــام علــى حســاب الجماعــة ،وتفضيــل الســلطة والمناصــب علــى التنشــئة األخالقيــة ألعضــاء
وتجســد ذلــك فــي التحالــف الرئاســي  2012-2004الــذي أيــدت فيــه حركــة مجتمــع
الحــزب.19
َّ
والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي،
ـم جبهــة التحريــر الوطنــي
ُّ
الســلم التحالـ َـف الحاكــم الــذي يضـ ُّ
ً
أسســت حركــة الدعــوة والتغييــر حز ًبــا سياسـ ًّـيا باســم
وشــاركت فيــه
الحقــا .وفــي عــام َّ ،2011
20
«جبهــة التغييــر» بقيــادة مناصــرة .
ـنوات انفصلــت مجموعـ ٌ
ـة مــن أعضــاء جبهــة التغييــر بقيــادة مصطفــى
لكــن بعــد مــرور ثــاث سـ ٍ
بلمهــدي المؤســس المشــارك لحركــة مجتمــع الســلم ،وش ـكَّلت حركــة البنــاء الوطنــي فــي عــام
ً
والحقــا فــي عــام ،2017
 ،2012التــي حصلــت علــى اعتــراف جماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة.
أ�عيــد توحيــد جبهــة التغييــر وحركــة مجتمــع الســلم التــي قــام زعيمهــا الجديــد عبــد الــرزاق
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مقــري باالبتعــاد عــن التعــاون مــع النظــام والعودة إلــى صفــوف المعارضة .ونتيجـ ً
ـة لهــذا التغيير،
انفصــل عــن حركــة مجتمــع الســلم بعـ ُ
ـض أعضائهــا المواليــن للنظــام بقيــادة عمــار غــول وأنشــؤوا
(تجمــع أمــل الجزائــر).
فيمــا بعــد حز ًبــا آخــر
ُّ
وكمــا أشــرنا أعــاه ،فقــد عانــت حركــة النهضــة ً
ـامات داخليـ ٍـة كان أولهــا فــي
أيضــا مــن انقسـ
ٍ
ـت لبوتفليقــة رغــم إصــرار جــاب اهلل علــى البقــاء فــي
عــام  1999عندمــا قـ َّـرر أعضاؤهــا التصويـ َ
المعارضــة .ونتيجـ ً
ليؤســس حركــة اإلصــاح الوطنــي
ـة لذلــك ،تــرك جــاب اهلل حركــة النهضــة
ِّ
وخــاض االنتخابــات الرئاســية عــام  ،1999لكنــه حصــد  ٪4فقــط مــن األصــوات .21وقــد اجتذبــت
هــذه المواقــف القائمــة علــى المبــادئ الكثيـ َـر مــن األصــوات لحركــة اإلصــاح فــي االنتخابــات
البرلمانيــة لعــام  ،2002والتــي َّ
حققــت فيهــا أعلــى نســبة مــن األصــوات خلــف جبهــة التحريــر
22
الوطنــي ( )٪9.5للمــرة األولــى واألخيــرة  .لكــن بعــد االنتخابــات الرئاســية لعــام  2004التــي
فــاز فيهــا جــاب اهلل بنســبة  ٪5فقــط مــن األصــوات ،ا َّتهــم بعــض أعضــاء الحــزب جــاب اهلل
باالســتبدادية وعــدم احتــرام الديمقراطيــة داخــل الحــزب .23وفــي المقابــل ،ا َّتهمهــم جــاب اهلل
بتقاســم
إســامي ،وبــأن النظــام يغريهــم
حــزب
جــزء مــن مؤامــرة النظــام ضــد أقــوى
بأنهــم
ِ
ٌ
ٍّ
ٍ
24
ـنوات مــن النزاعــات التــي انتهــت باللجــوء للقضــاءُ ،طــرد جــاب
الســلطة معــه  .وبعــد أربــع سـ
ٍ
25
ـي فــي عــام  .2008ثــم ش ـكَّل جــاب اهلل بعــد ذلــك
ـرار قضائـ ٍّ
اهلل مــن قيــادة حركــة اإلصــاح بقـ ٍ
جبهــة العدالــة والتنميــة فــي عــام .2011
محــاوالت للتوحيــد وتشــكيل
كذلــك أدَّ ى انقســام المشــهد السياســي اإلســامي إلــى عــدَّ ة
ٍ
التكتــات مثــل :تكتُّ ــل الجزائــر الخضــراء (بيــن حركــة مجتمــع الســلم وحركــة النهضــة وحركــة
اإلصــاح خــال الفتــرة  ،)2017-2012واالتحــاد مــن أجــل النهضــة والعدالــة والبنــاء (منــذ عــام
.)2017
األهليــة وقصــور أداء النظــام ،شــهد العقــد األول مــن القــرن الحــادي
بســبب صدمــة الحــرب
َّ
والعشــرين تزايــدً ا فــي الكراهيــة تجــاه األحــزاب السياســية بمــا فــي ذلــك حركــة مجتمــع الســلم
ـة مواليـ ٌ
التــي أصبــح يُ نظــر لهــا علــى أنهــا معارضـ ٌ
ـة لــم تـ ِّ
ـؤد َّإل إلــى ترســيخ النظــام .وكذلــك
ـم بالفســاد للــوزارات التــي تســيطر عليهــا حركــة مجتمــع الســلم ،لكــن الحركــة حاولــت
ُو ِّجهــت ُتهَ ـ ٌ
ُّ
التغلــب علــى هــذه المشــكلة عبــر زيــادة النشــاط فــي المجتمــع المدنــي ،مثــل :النقابــات المهنيــة،
واالتحــادات الطالبيــة ،والبرامــج الشــبابية ،ودور األيتــام ،والتوعيــة الدينيــة ،والمؤسســات
التعليميــة .كانــت حركــة مجتمعــة الســلم تهــدف إلــى إبقــاء السياســة (الحــزب) منفصلـ ً
ـة عــن
ــم فــإن شــبكتها مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي قــد مكَّنتهــا مــن
الدعــوة (الحركــة) ،ومــن َث َّ
سيســة .26وكذلــك اخترقــت حركــة مجتمــع الســام آليــات
الوصــول إلــى المجموعــات غيــر ُ
الم َّ
التنشــئة االجتماعيــة التقليديــة التــي تســيطر عليهــا الدولــة ،مثــل :اتحــادات الطالب ،والكشــافة.
وعلــى الرغــم مــن محاولــة مقــري تعزيــز التحالفــات السياســية مــع األحــزاب غيــر اإلســامية
لتقويــة المعارضــة لواليــة بوتفليقــة الرابعــة ،كمــا فــي حالــة التنســيقية الوطنيــة للحريــات
واالنتقــال الديمقراطــي ،فــإن محاوالتــه بــاءت بالفشــل.
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السنة
1991
يونيو/
حزيران
1997
مايو/أيار
2002
مايو/أيار
2007
مايو/أيار
2012
مايو/أيار
2017

حركة
الجبهة
اإلسالمية مجتمع
السلم
لإلنقاذ
47.3

5.4
14.8

حركة
النهضة
2.2
8.7

7
9.6

حركة
اإلصالح

تجمع األصوات
حركة
جبهة
جبهة
أمل الصحيحة/
العدالة البناء
التغيير
والتنمية الوطني الجزائر المسجلة

3.4

62.7

9.5

43.1

2.5

30.5

تكتل الجزائر الخضراء ()6.2
االتحاد من
6.1
أجل النهضة
(+جبهة
والعدالة
التغيير)
والبناء

1.2

2.4
 +حركة
مجتمع
السلم

3.1
االتحاد من أجل
النهضة والعدالة
والبناء ()3.7

35.3

4.2

27.8

النتائج االنتخابية لألحزاب اإلسالمية (بالنسبة المئوية)
َ
المتغيــرة،
ـدالع احتجاجــات الربيــع العربــي ،وكان ملي ًئــا بالديناميكيــات
شــهد العقــد الجديــد انـ
ِّ
ليــس بالنســبة للحركــة إلســامية فقــط ،بــل ً
أيضــا للسياســة الجزائرية بشــكل عــام .وكانــت ردود
أفعــال حركــة مجتمــع الســلم علــى االنتفاضــات الشــعبية الجزائريــة عــام  2011معتدلـ ً
ـة؛ لكونهــا
وحيــت قــراره بإنهــاء
ـاس لبوتفليقــة،
ـزءا مــن التحالــف الرئاســي ،فتجنَّبــت توجيــه انتقـ ٍ
ـاد قـ ٍ
جـ ً
َّ
28
27
حالــة الطــوارئ ووعــوده باإلصــاح  .لكــن خطــاب حركــة مجتمــع الســلم تجــاه المعارضــة
تغيــر فــي نهايــة عــام  2011وخاضــت االنتخابــات البرلمانيــة عــام  2012كجــزء مــن تحالــف
قــد َّ
29
ـت الحــقٍ ،قـ َّـررت حركــة مجتمــع الســلم وجبهــة
تكتــل الجزائــر الخضــراء اإلســامي  .وفــي وقـ ٍ
التغييــر االتحــادَ معً ــا بعــد خــوض االنتخابــات بشــكل ٍ منفصــلٍ ،لكنهمــا تحالفتــا فــي االنتخابــات
البرلمانيــة عــام  2017وحصلتــا علــى  %6.1مــن األصــوات .30وشــهدت هــذه االنتخابــات كذلــك
ً
إســاميا آخــر بيــن حركــة النهضــة وجبهــة العدالــة والتنميــة وحركــة البنــاء الوطنــي،
تحالفــا
ًّ
وحصــل هــذا التحالــف علــى  %3.7مــن األصــوات .ثــم عــادت الخالفــات بيــن اإلســاميين داخــل
حركــة النهضــة للظهــور مــر ًة أخــرى فــي عــام  2018بيــن رئيســها وبعــض كبــار أعضائهــا ،ممــا أدى
ـتقاالت عندمــا حـ َّـل يزيــد بــن عيشــة محـ َّـل الرئيــس المتنــازع عليــه
فــي النهايــة إلــى حملــة اسـ
ٍ
31
فــي االنتخابــات الداخليــة للحــزب .
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خريطة األحزاب اإلسالمية في الجزائر
وأخيـ ًـرا ،فمــن الضــروري أن نذكــر القــوة المتزايــد للســلفية والصوفيــة فــي الجزائــر .حيــث تتلقى
وضمنيــا  -فــي بعــض األحيــان  -مــن الدولــة؛ بســبب
ـتترا
هاتــان الجماعتــان الدينيتــان ً
دعمــا مسـ ً
ًّ
مواقفهمــا الملتزمــة باالبتعــاد عــن السياســة واألحــزاب .وفــي حيــن أن الســلفيين ال يشــاركون
فــي السياســات الحزبيــة؛ ألنهــم يــرون أن النظــام القائــم بدعــةَّ ،إل أنهــم يحظــرون التمـ ُّـرد عليــه.
وعلــى الجانــب اآلخــر ،يســمح النظــام بوجودهــم واســع النطــاق فــي المجتمــع ،وفــي بعــض
األحيــان بالمنافســة مــع الحــركات الحزبيــة؛ ألنهــم ال يشــكِّلون تهديــدً ا للنظــام .32ومــن جهــة
مهمــا فــي عهــد بوتفليقــة عندمــا تعامــل معهــم النظــام
أخــرى ،لعــب الصوفيــون دو ًرا سياسـ ًّـيا ًّ
محليــا معتـ ً
َّ
ـدل ،واســتخدمهم كقــوة موازنــة للجماعــات اإلســامية المســلحة
ـاما
باعتبارهــم إسـ ً
ًّ
وحتــى الحــركات اإلســامية الحزبيــة .وكذلــك حشــد النظــام الصوفييــن لدعــم جبهــة التحريــر
الوطنــي فــي االنتخابــات ،بــل واســتخدمهم كأداة فــي سياســته الخارجيــة تجــاه أفريقيــا
والغــرب.33
الحراك الشعبي :النضال من أجل ربيع الجزائر
َّ
عــزز ُّ
التعــاون بيــن
ترشــح بوتفليقــة لفتــرة رئاســية رابعــة فــي انتخابــات أبريل/نيســان 2014
َ
أحــزاب المعارضــة الجزائريــة ،وأدَّ ى إلــى تجاوزهــم للخالفــات والخصومــات األيديولوجيــة.
والتجمــع مــن
فقــد قامــت حركــة مجتمــع الســلم وجبهــة العدالــة والتنميــة وحركــة النهضــة
ُّ
ً
الحقــا مــن ســباق
أجــل الثقافــة والديمقراطيــة وأحمــد بــن بيتــور (مرشــح رئاســي انســحب
االنتخابــات) بتشــكيل «تنســيقية األحــزاب والشــخصيات المقاطعــة النتخابــات  .»2014ودعــت
حتجـ ً
ـة بتزويــر العمليــة االنتخابيــة
ـزاب األخــرى إلــى مقاطعــة االنتخابــاتُ ،م َّ
هــذه الجماعــة األحـ َ
34
فــي محاولـ ٍـة لنــزع الشــرعية عنهــا .
اســما جديــدً ا هــو تنســيقية الحريــات واالنتقــال
وبعــد االنتخابــات مباشــر ًة ،تبنَّــت الجماعــة
ً
وطنيــا (يُ عــرف باســم مؤتمــر مزفــران فــي  10يونيــو/
مؤتمــرا
الديمقراطــي ،والتــي عقــدت
ً
ًّ
ً
حزيــران َّ )2014
مســبوقة بتب ِّنــي العديــد مــن أحــزاب ونشــطاء المعارضــة
نتيجــة غيــر
حقــق
ٍ
ـول الديمقراطــي .35وكذلــك شــاركت األحــزاب اإلســامية األخــرى (حركــة
خارطــة طريــق للتحـ ُّ
36
ً
ـم تشــكيل
البنــاء الوطنــي وجبهــة التغييــر وحركــة اإلصــاح) فــي مؤتمــر مزفــران .
والحقــا تـ َّ
لجنــة التنســيق والمتابعــة بيــن أحــزاب المعارضــة ،37لكــن علــى الرغــم مــن هــذه اإلنجــازات لــم
تســتطع المعارضــة الحفـ َ
ـد تجــاه النظــام.38
ـاظ علــى موقـ ٍـف
َّ
موحـ ٍ
قــرر إجــراء االنتخابــات الرئاســية التــي أعلــن بوتفليقــة عــن ُّ
ترشــحه لهــا لفتــرة
كان مــن ُ
الم َّ
خامســة فــي أبريل/نيســان  ،2019لكــن عندمــا اندلعــت انتفاضــة الحــراك الشــعبي فــي  22فبرايــر/
ُّ
الترشــح لفتــرة رئاســية خامســة .39وفــي
شــباط قــام بوتفليقــة بتأجيــل االنتخابــات ووعــد بعــدم
40
يــوم  2أبريل/نيســان ،أجبــره رئيــس األركان قايــد صالــح علــى االســتقالة  ،ثــم بــرز قايــد صالــح
باعتبــاره الرجــل األقــوى فــي الجزائــر ،واعتقــل جميــع المصــادر المحتملــة للتهديــد بمــا فــي ذلك:
الجنــرال توفيــق ،واللــواء عثمــان طرطــق ،وشــقيق الرئيــس الســابق ســعيد بوتفليقــة ،ودائــرة
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ً
الحقــا نشــطاء الحــراك الذيــن
رجــال األعمــال والــوزراء القريبــة منــه .41وشــملت هــذه االعتقــاالت
ـت
عارضــوا خارطــة الطريــق
َّ
الخاصــة بالجيــش إلجــراء االنتخابــات الرئاســية فــي أقــرب وقـ ٍ
42
ممكــن ٍ لتج ُّنــب «الفــراغ الدســتوري» الناتــج عــن عــدم وجــود رئيــس .
أصــرت علــى خارطتــي طريــق ٍ مختلفتَ ْيــن :األولــى هــي إجــراء االنتخابــات
لكــن المعارضــة
َّ
ُّ
الترشــح،
ـروف ديمقراطيــة ُتمنــع فيهــا شــخصيات النظــام القديــم مــن
الرئاســية فــي ظــل ظـ ٍ
خاصـ ً
عينــه بوتفليقــة خــال الحــراك
ـة شــخصيات مثــل نــور الديــن بــدوي رئيــس الــوزراء الــذي َّ
الشــعبي .والثانيــة  -واألكثــر جذريـ ً
ـة  -هــي أن تكــون هنــاك فتــرة انتقاليــة لتعديــل الدســتور
ـي َّ
ـات برلمانيــة
مؤلــف مــن شـ
ـخصيات موثوقــة قبــل إجــراء انتخابـ ٍ
ٍ
فــي وجــود مجلـ ٍ
ـس رئاسـ ٍّ
43
ورئاســية .وكانــت المعارضــة «العلمانيــة» تضغــط مــن أجــل تنفيــذ الخيــار الثانــي  ،بينمــا كانــت
األحــزاب اإلســامية الكبــرى ترغــب فــي تنفيــذ الخيــار األول ،وتب َّنــى بعــض اإلســاميين خارطــة
الطريــق العســكرية كمــا هــي .فقــد كان اإلســاميون يخشــون أن يــؤدي تعديــل الدســتور دون
ـبية التــي ســيحصلون عليهــا مــن خــال االنتخابــات إلــى إلغــاء المــادة الثانيــة مــن
الســلطة النسـ َّ
44
ـص علــى أن اإلســام هــو «ديــن الدولــة» .
الدســتور التــي تنـ ُّ
وعلــى الرغــم مــن اســتمرار االحتجاجــات والجهــود المبذولــة مــن أحــزاب المعارضــة ،فقــد أصـ َّـر
الجيــش علــى خطتــه ،وحــاول إدخــال بعــض اإلصالحــات التجميليــة علــى خارطــة الطريــق فــي
َّ
محلــه
محاولـ ٍـة إلضفــاء الشــرعية عليهــا .واســتقال رئيــس مجلــس النــواب معــاذ بوشــارب وحـ َّـل
ـم
أحــد الشــخصيات اإلســامية مــن حركــة البنــاء الوطنــي بعــد انســحاب مرشــحي النظــام .45وتـ َّ
تشــكيل لجنــة الحــوار الوطنــي (عُ رفــت باســم لجنــة كريــم يونــس) 46لتســهيل قبــول الفواعــل
السياســيين لخارطــة الطريــق .47وأخيـ ًـرا ،أعلــن بــن صالــح عــن إنشــاء الهيئــة الوطنيــة المسـ َّ
ـتقلة
لتنظيــم االنتخابــات برئاســة وزيــر العــدل الســابق.48
و أ�جريــت االنتخابــات الرئاســية فــي  12ديســمبر/كانون الثانــي علــى الرغــم مــن مقاطعتهــا مــن
ِق َبــل األحــزاب السياســية الكبــرى ،وبلغــت نســبة المشــاركة ( %39.9وكانــت نســبة األصــوات غيــر
ــم كانــت النســبة المشــاركة الصحيحــة  .49)%39.9وفــاز عبــد المجيــد
الصحيحــة  ،%12.9ومــن َث َّ
تبــون  -وهــو رئيــس وزراء ســابق والمعــروف بأنــه َّ
مرشــح الجيــش  -فــي تلــك االنتخابــات مــن
ـام
الجولــة األولــى بحصولــه علــى نســبة  %58.1مــن األصــوات .50ثــم توفــي قايــد صالــح بعــد أيـ ٍ
مفتوحــا علــى
قليلــة مــن تنصيــب تبــون ،تــاركًا بــاب النزاعــات علــى الســلطة داخــل النظــام
ً
ٍ
51
ـوار مــع الفواعــل السياســيين المنتميــن للحــراك،
ِم ْصراعيــه َ .ب ْيــدَ أن تبــون قــدَّ م وعــدً ا ببــدء حـ ٍ
52
لتعديــل الدســتور ومحاربــة الفســاد وإصــاح االقتصــاد  ،فعقــد بعــض االجتماعــات مــع الفواعــل
ـم العفــو عــن العديــد مــن الســجناء وإطــاق
السياســيين وش ـكَّل لجنــة لتعديــل الدســتور .53وتـ َّ
ســراحهم (بمــا فــي ذلــك أحــد رجــال أعمــال بوتفليقــة وبعــض نشــطاء الحــراك) ،54ولكــن لــم يتــم
تــم اعتقــال أحــد النشــطاء فــي فبراير/شــباط
اإلفــراج عــن جميــع النشــطاء السياســيين ،بــل َّ
 .202055وقـ َّـرر ائتــاف البديــل الديمقراطــي  -ذو الميــول العلمانيــة  -مقاطعــة الحــوار مــع تبــون،
حكمــهُ منــذ البدايــة ً
رفضــا لخارطــة طريــق الجيــش ومــا يتر َّتــب عليهــا.56
وعــارض
َ
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األحزاب اإلسالمية خالل االنتفاضة
ُّ
الترشــح لفتــرة رئاســية خامســة وحتــى انتخــاب
منــذ لحظــة إعــان بوتفليقــة عــن َّنيتــه
ً
َ
مواقــف متباينــة للغايــة تجــاه النظــام
عبــد المجيــد تبــون ،اتخــذت األحــزاب اإلســامية
واالحتجاجــات .وعنــد ترتيبهــا ،نجــد أن جبهــة العدالــة والبنــاء اتخــذت الموقــف األكثــر صداميـ ً
ـة
تجــاه النظــام (قــد ال يكــون هــذا مفاج ًئــا بالنظــر إلــى ســجل قياداتهــا منــذ أوائــل التســعينيات)،
ومــن المفارقــات أن حــزب جــاب اهلل الســابق  -حركــة اإلصــاح الوطنــي  -تب َّنــى الموقــف األكثــر
متدرجــا لمواقــف األحــزاب اإلســامية المعارضــة
مقياســا
تأييــدً ا تجــاه النظــام .ويمكننــا أن نــرى
ً
ً
فــي الشــكل أدنــاه ً
وفقــا لموقعهــا بيــن تأييــد النظــام ومعارضتــه.

الموقف السياسي لألحزاب اإلسالمية خالل االنتفاضة
كانــت األحــزاب اإلســامية المعارضــة ِّ
تخطــط لالنتخابــات الرئاســية المقبلــة قبــل انــدالع الحراك
الشــعبي .وقدَّ مــت ٌّ
كل مــن حركــة مجتمــع الســلم 57وحركــة البنــاء الوطنــي 58وجبهــة العدالــة
والتنميــة 59مبادراتهــا المسـ َّ
ـتقلة ،لكنهــا اختــارت جميعً ــا الموضـ َ
نفســه لشــعاراتها .وفــي أواخــر
ـوع َ
عــام  ،2018كانــت هنــاك جهــود لجمــع مبــادرة حركــة البنــاء الوطنــي «الجزائــر للجميــع» ومبــادرة
َّ
مظلــة واحــدة ،ولكــن دون جــدوى .60وبعــد
حركــة مجتمــع الســلم «التوافــق الوطنــي» تحــت
التوصــل إلــى توافــق ٍ بحلــول يناير/كانــون الثانــي  ،2019أعلنــت حركــة مجتمــع
الفشــل فــي
ُّ
61
الســلم وحركــة البنــاء الوطنــي عــن مرشــحيهما فــي االنتخابــات ،وهمــا :عبــد الــرزاق مقــري ،
وعبــد القــادر بــن قرينــا ،62علــى التوالــي .وبعــد ذلــك اقترحــت جبهــة العدالــة والتنميــة توافـ َ
ـق
جميــع أحــزاب المعارضــة حــول َّ
ـد ،63أو حتــى الجمــع بيــن المرشــحين المحتمليــن،
مرشــحٍ واحـ ٍ
لكــن لــم يتــم
التوصــل إلــى اتفــاق ٍ حاسـ ٍـم .64وفــي  3مــارس/آذار بعــد الحــراك الشــعبي عندمــا
ُّ
ُقدمــت أوراق ترشــيح بوتفليقــة ،قـ َّـررت حركــة مجتمــع الســلم عــدم المشــاركة فــي االنتخابــات
إذا َّ
ترشــح بوتفليقــة .65ومــن ناحيــة كانــت حركــة النهضــة  -شــأنها شــأن جبهــة العدالــة والتنميــة
66
ُّ
الترشــح  ،لكــن مــن ناحيــة أخــرى قـ َّـررت حركــة اإلصــاح فقــط مــن
 قــد قـ َّـررت بالفعــل عــدمـم الواليــة الخامســة لبوتفليقــة ،تماشـ ًـيا مــع القــرار الــذي اتخذتــه
بيــن األحــزاب اإلســامية دعـ َ
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي .201867
أي مــن األحــزاب السياســية فــي الجزائــر بتنظيــم احتجاجــات الحــراك فــي  22فبرايــر/
لــم يقــم ٌّ
ُّ
ـاف بيــن الشــعب والنخبة السياســية.
شــباط ،وهــو مــا يــدل بشــكل ٍ مــن األشــكال علــى وجــود خـ ٍ
وعلــى الرغــم مــن المواقــف المعارضــة لألحــزاب اإلســامية ودعمهــا للنشــاط السياســي ،فإنهــا
لــم تؤيــد عالنيـ ً
ـة احتجاجــات  22فبراير/شــباط قبــل حدوثهــا .حتــى جــاب اهلل  -الــذي لطالمــا
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كان الشــخصية األكثــر انتقــادً ا للنظــام وبُعــدً ا عــن التعــاون معــه  -أشــار فــي مقابلــة إلــى أنــه
ـد مــا فــي دعــم االحتجاجــات بســبب شــكوكه بشــأن ِّ
كان حــذ ًرا إلــى حـ ٍّ
ـام
منظميهــا .68وبعــد عـ ٍ
مــن الحــراك ،صـ َّـرح مقــري بأنــه قــد ُطلــب مــن أعضــاء حركــة مجتمــع الســلم المشــاركة فــي
احتجاجــات  22فبراير/شــباط لكــن دون تزعُّ مهــا .69والحقيقــة أنــه قــد صـ َّـرح قبــل يوميــن مــن
الحــراك بأنــه مــن حـ ِّ
ـق الشــعب االحتجــاج علــى الواليــة الخامســة.70
نفســه الــذي اندلــع فيــه،71
كمــا أصــدرت حركــة النهضــة بيا ًنــا يحيــي الحــراك الشــعبي فــي اليــوم ِ
وفعلــت حركــة البنــاء الوطنــي الشــيء ذاتــه فــي اليــوم التالــي ،وأضافــت إلــى ذلــك التأكيــد علــى
َّ
مخطــط لهــا ،واحتــرام الدســتور ،وتجنُّــب
أهميــة إجــراء االنتخابــات الرئاســية وفــق مــا هــو
ظــروف اســتثنائية يمكــن أن تعــرِّ ض اســتقرار الدولــة للخطــر (وليــس اســتقرار النظــام
أي
ٍ
72
بالضــرورة)  .هــذا الموقــف يجعــل حركــة البنــاء الوطنــي علــى وفــاق ٍ مــع خارطــة الطريــق
التــي تبنَّاهــا الجيــش حتــى لــو تنافســت مــع َّ
مرشــح األخيــر .واتبعــت حركــة اإلصــاح أجندتهــا
73
َّ
يتعلــق بقــرارات بوتفليقــة بعــد الحــراك ( 13مــارس /آذار)  .وحتــى بعــد
المواليــة للنظــام فيمــا
المســتبعَ د مــن جماعــات
اســتقالة بوتفليقــة ،التقــى زعيــم حركــة اإلصــاح فياللــي الغوينــي ُ -
74
«الســبل الممكنــة لحــل األزمــة» .
المعارضــة األخــرى  -مــع بــن صالــح لمناقشــة ُّ
وكانــت التنســيقية الوطنيــة للتغييــر  -وهــي الجماعــة التــي ينضــوي تحــت مظلتهــا متظاهــرو
كونــون مــن نشــطاء إســاميين وغيــر إســاميين  -قــد طرحــت خارطــة طريــق
الحــراك ُ
الم َّ
ِّ
«الدســتور ً
الموقعيــن أحــزاب علمانيــة
أول» فــي مــارس/آذار قبــل اســتقالة بوتفليقــة .وكان مــن
وأعضــاء ســابقون فــي الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ ،ونفــى العديــد مــن الموقعيــن أن يكونــوا
ـزءا مــن التنســيقية ،معتبريــن أنهــا قــد فــات أوانهــا .75وبالتــوازي مــع ذلــك ،عُ قــدت اجتماعـ ٌ
ـات
جـ ً
َّ
تشــاورية طويلــة ا َأ
ل َمــد نظمتهــا قــوى التغييــر لدعــم خيــار الشــعب ،والتــي شــملت :جبهــة
العدالــة والتنميــة ،وحركــة النهضــة ،وحركــة البنــاء الوطنــي ،وحــزب طالئــع الحريــات برئاســة
الرئيــس الســابق لجبهــة التحريــر الوطنــي ورئيــس الــوزراء والمرشــح الرئاســي الســابق علــي بــن
ـي َّ
يتألــف مــن
فليــس والدبلوماســي عبــد العزيــز رحابــي .76حيــث طالبــوا بإنشــاء مجلـ ٍ
ـس رئاسـ ٍّ
ـراح
شـ
ـخصيات وطنيــة غيــر فاســدة ،وكل هــذا قبــل اســتقالة بوتفليقــة .77كمــا أنهــم رفضــوا اقتـ َ
ٍ
زمنيــة أطــول لتمكيــن
بــن صالــح بإعــادة جدولــة االنتخابــات فــي يوليو/تمــوز ،وطالبــوا بمــدَّ ة
َّ
الحــراك مــن االنخــراط فــي العمليــة السياســية.78
وفــي  6يوليو/تمــوزَّ ،
نظمــت قــوى التغييــر لدعــم خيــار الشــعب «منتــدى عيــن بنيــان» الــذي
ـم أكثــر مــن  800شــخص ِّ
يمثلــون حركــة مجتمــع
كان الحــوار األكبــر بيــن المعارضــة ،حيــث ضـ َّ
الســلم وحركــة جيــل جديــد غيــر اإلســامية ،باإلضافــة إلــى األحــزاب المذكــورة والعديــد مــن
ـي علــى قبــول اقتــراح
الجماعــات والشــخصيات األخــرى .ووافــق المنتــدى فــي بيانــه الختامـ ِّ
معينــة فقــط؛ حيــث طالــب بإبعــاد
ـات مســتعجلة ،ولكــن َوفــق شـ ٍ
الجيــش بإجــراء انتخابـ ٍ
ـروط َّ
رمــوز النظــام القديــم (خاصـ ً
ـوار مــع الجيــش مــن ِق َبــل لجنــة
ـة مــن حكومــة بــدوي) ،وإجــراء حـ ٍ
ـتقلة َّ
مسـ َّ
ـاء
مؤلفــة مــن شـ
ـخصيات توافقيــة ،وإجــراء انتخابـ ٍ
ٍ
ـات تديرهــا هيئــة مســتقلة ُتشـكَّل بنـ ً
فنيــةَّ .79إل أن «منتــدى عيــن بنيــان» لــم يتمكَّــن مــن إشــراك الجماعــات
علــى توصيــة مــن لجنــة َّ
العلمانيــة المعارضــة األخــرى التــي شـكَّلت تحالــف «البديــل الديمقراطــي» ،الذي طالب بتأســيس
ـد قبــل االنتخابــات الرئاســية.80
ـد وبرلمــان ٍ جديـ ٍ
ـتور جديـ ٍ
جمهوريـ ٍـة ثانيـ ٍـة بدسـ ٍ
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ـم تقديــم إنشــاء «لجنــة يونــس» التابعــة لبــن صالــح ( 25يوليو/تمــوز) والهيئــة
فــي الواقــع ،لقــد تـ َّ
الوطنيــة المســتقلة لتنظيــم االنتخابــات ( 15ســبتمبر/أيلول) علــى أنهمــا تحقيـ ٌ
ـق لمطالــب «عيــن
بنيــان»َّ .إل أنهمــا فــي الحقيقــة لــم يكونــا كذلــك ،حيــث كان علــى رأس ٍّ
كل منهمــا رمــو ٌز مــن
النظــام القديــم ،باإلضافــة إلــى رفــض الجيــش تغييــر حكومــة بــدوي .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
رفــض قايــد صالــح طلــب يونــس باإلفــراج عــن ناشــطي الحــراك المعتقليــن لضمــان تحقيــق
الثقــة المتبادلــة بيــن جميــع األطــراف .81ونتيجـ ً
ـة لذلــك ،رفضــت حركــة مجتمــع الســلم وجبهــة
َ
جملــة
االجتمــاع بلجنــة يونــس .وبينمــا ذكــرت حركــة مجتمــع الســلم فــي
العدالــة والتنميــة
ٍ
82
َ
ـدة أنهــا رفضــت لقــاء يونــس  ،انتقــدت جبهــة العدالــة والتنميــة اللجنــة بســبب تشــكيلها
واحـ ٍ
مــن ِق َبــل رئيــس َّ
ـرعي يتجاهــل توصيــات «منتــدى عيــن بنيــان» ،وال يقـ ِّ
ـدم أي
مؤقــت غيــر شـ ٍّ
ويقيــد الحــوار حــول االنتخابــات .وبهــذا يبــدو أنــه ال يــدرك حقيقــة
ـات تتيــح بنــاء الثقــة،
ضمانـ ٍ
ِّ
ً 83
أن الجزائــر كانــت تشــهد ثــور ًة حقيقيــة .
قبلــت األحــزاب اإلســامية الثالثــة األخــرى الدعــو َة لالجتمــاع بلجنــة يونــس ،لكــن مــع تبايــن
تــف بتوقعــات الحــراك .84ومــن ناحيــة أخــرى،
ردودهــا :فقالــت حركــة النهضــة إن اللجنــة لــم ِ
حيــت حركــة اإلصــاح اللجنــة ،85بينمــا أعربــت حركــة البنــاء الوطنــي عــن اعتزازهــا بالــدور الــذي
َّ
ـت
وقبلــت الدعــوة تماشـ ًـيا مــع أجندتهــا الســابقة بعقــد االنتخابــات فــي أقــرب وقـ ٍ
لعبتــه اللجنــةِ ،
ممكــن ٍ.86
تــم التخلــي عــن «منتــدى عيــن بنيــان»،
ومــع اقتــراب انتخابــات  12ديســمبر/كانون الثانــيَّ ،
َّ
حيــث اتخــذ المشــاركون فيــه مواقـ َـف مختلفـ ً
ـة فيمــا يتعلــق باالنتخابــات .فقـ َّـرر حــزب طالئــع
الحريــات وحركــة البنــاء الوطنــي خــوض االنتخابــات بمرشــحيهما :علــي بــن فليــس ،وعبــد القادر
بــن قرينــا ،علــى التوالــي .بينمــا قـ َّـررت حركــة مجتمــع الســلم وجبهــة العدالــة والتنميــة مقاطعــة
االنتخابــات ،87وانتقــدت كلتاهمــا االنتهــاكات اإلنســانية للنظام ضد نشــطاء الحــراك ،معتبر َت ْين أن
ـات ديمقراطيــة ،وشـكَّكتا فــي مصداقيــة الهيئــة المســتقلة
ـبة إلجــراء انتخابـ ٍ
الظــروف غيــر مناسـ ٍ
89
لالنتخابــات ،88وع َّبرتــا عــن مخاوفهمــا مــن أن هــذه االنتخابــات ال تلبــي تطلعــات الحــراك  .وفــي
َّ
ـي ،لكنهــا فشــلت
حيــن لــم تتقــدَّ م حركــة النهضــة
بمرشــحَّ ،إل أنهــا حاولــت إيجــاد مرشــحٍ توافقـ ٍّ
91
فــي ذلــك .90فتركــت بـ ً
ـدل مــن ذلــك الحريــة ألعضائهــا لالختيــار مــن بيــن المرشــحين اآلخريــن .
وعلــى الجانــب اآلخــر ،أيــدت حركــة اإلصــاح عبــد المجيــد تبــون.92
أ�جريــت االنتخابــات فــي  12ديســمبر/كانون األول ،وفــاز فيهــا عبــد المجيــد تبــون فــي الجولــة
األولــى ،وحـ َّـل عبــد القــادر بــن قرينا فــي المرتبة الثانيــة بحصوله على نســبة  ٪17.4مــن األصوات.
ـري
ـر جوهـ ٍّ
وبهــذا تمكَّنــت «الســلطة ( »)le pouvoirمــن إحبــاط آمــال الحــراك فــي إحــداث تغييـ ٍ
فــي االنتخابــات الرئاســية .ومــع ذلــك ،لــم يتوقــف الحــراك عــن الحشــد والضغــط مــن أجــل
ـتمر ذلــك حتــى بدايــة جائحــة
تلبيــة مطالبــه مــع اســتمرار االحتجاجــات كل يــوم جمعــة .واسـ َّ
ـم يبــدو أن االحتجاجــات قــد
كوفيــد 19-التــي دفعــت الحكومــة إلــى حظــر المظاهــرات ،ومــن َثـ َّ
توقفــت  -علــى األقــل فــي الوقــت الحالــي.
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الخاتمة
أهليــة دمويَّ ــة مــا زالــت ذكرياتهــا
ســنوات فقــط علــى خــروج الجزائــر مــن
بعــد عشــر
ٍ
حــرب َّ
ٍ
ً
ٌ
احتجاجــات صغيــرة ومتفرقــة ،وأتــت ببشــائر الموجــة
حيــة فــي األذهــان ،قامــت
المؤلمــة َّ
األولــى مــن الربيــع العربــي إلــى الجزائــر فــي عــام  .2011وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،كانــت الموجــة
الثانيــة (أو الحــراك) فــي عــام  2019ضخمـ ً
ـر فــي النظــام السياســي.
ـة بمــا يكفــي لفــرض تغييـ ٍ
ـي َّ
معقــد
تتَّ ســم العالقــة بيــن الحـ
ِ
ـار تاريخـ ٍّ
ـركات السياســية اإلســامية والدولـ ِـة الجزائريــة بمسـ ٍ
ـر لالهتمــام يُ لقــي بظاللــه علــى المشــهد السياســي فــي جزائــر مــا بعــد بوتفليقــة .فخــال
ومثيـ ٍ
حــرب االســتقالل الجزائريــة ،أكَّــدت جميــع الجماعــات األيديولوجيــة علــى الهويــة اإلســامية
ـص علــى الهويــة اإلســامية فــي
ـم النـ ُّ
بوصفهــا رمـ ًـزا للمقاومــة ضــد االســتعمار ،لدرجــة أنــه تـ َّ
إعــان جبهــة التحريــر الوطنــي فــي  1نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،1954كمــا ورد ذكرهــا فــي ديباجــة
وكثيــرا مــا يُ شــار إليهــا مــن ِق َبــل األحــزاب اإلســامية .وعندمــا انفتــح
الدســتور الجزائــري،
ً
متعــددة األحــزاب فــي عــام  ،1989أصبحــت هنــاك فرصــةٌ
ِّ
النظــام السياســي علــى المنافســة
ٌ
ـاوي إلــى العقــد األســود للحــرب
سـ
ـانحة لإلســاميينَّ ،إل أن األمــور قــد انحــدرت بشــكل ٍ مأسـ ٍّ
األهليــة فــي الفتــرة بيــن عامــي  1991و.2001
َّ
إلهامهــا منهــا فــي
لــم تشــارك األحــزاب التابعــة لجماعــة اإلخــوان المســلمين أو التــي تســتقي
َ
ـارب
الحــرب
َّ
األهليــة؛ ألنهــا رفضــت اللجــوء إلــى العنــف ،ومكَّــن هــذا الموقــف مــن حــدوث تقـ ٍ
بيــن هــذه األحــزاب اإلســامية والنظــام ،األمــر الــذي دفــع بعــض اإلســاميين إلــى شــغل مناصب
وزاريــة فــي الحكومــة .لكــن هــذه المشــاركة مــع النظــام أصبحــت اآلن تطــارد هــذه األحــزاب؛ ألن
ـم التالعــب بهــا مــن ِق َبــل النظــام الفاســد مقابــل منافــع
بعــض شــرائح المجتمــع تــرى أنهــا قــد تـ َّ
ماديــة.
كانــت إحــدى المســائل الجوهريــة واألكثــر إثــار ًة للخــاف علــى مــدى العقديــن الماضييــن بيــن
الحــركات اإلســامية واألحــزاب السياســية فــي الجزائــر ،هــي مســألة مــا إذا كان يجــب التعــاون
مــع النظــام أم ال ،وإذا كانــت اإلجابــة بنعــم فبــأي درجــة وفــي أي المســائل؟ وإلــى جانــب انقســام
الحركــة اإلســامية مــع تشــكيل العديــد مــن الجماعــات المنشــقة أحزا ًبــا سياســية جديــدة،
َّ
ـية متباينـ ً
تب َّنــت األحــزاب اإلســامية الناتجــة مواقـ َـف سياسـ ً
يتعلــق بعالقتهــا بالدولــة
ـة فيمــا
ً
ً
معارضــا
موقفــا
الجزائريــة .حيــث اتخــذ بعــض قــادة األحــزاب  -مثــل عبــد اهلل جــاب اهلل -
أي إمكانيـ ٍـة للتعــاون معــه فــي القضايــا الرئيســة ،مثــل المشــاركة فــي
بشــدَّ ة للنظــام ،ورفضــوا َّ
االنتخابــات .وفــي الواقــع ،لقــد اضطــر جــاب اهلل  -بســبب خالفاتــه مــع فصائــل حزبــه حــول
ـرك حركــة النهضــة التــي يقودهــا وتشــكيل حركــة اإلصــاح
مســألة التعــاون مــع النظــام  -إلــى تـ ِ
ً
الحقــا لتشــكيل جبهــة العدالــة والتنميــة.
التــي تركهــا
ـم بعــض األحــزاب اإلســامية  -مثــل حركــة مجتمــع الســلم بقيــادة أبــي جــرة ســلطاني
وانضـ َّ
ـب وزاريـ ً
ـة فــي الحكومــة .وكان انفصــال
 إلــى تحالــف بوتفليقــة ،وشــغلوا فــي المقابــل مناصـ َوتجمــع أمــل الجزائــر بقيــادة عمــار غــول عــن
جبهــة التغييــر بقيــادة عبــد المجيــد مناصــرة
ُّ
َّ
تتعلــق بالمســألة الجوهريــة حــول مــا إذا كان يجــب
خالفــات
حركــة مجتمــع الســلم بســبب
ٍ
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إلهامهــا مــن جماعــة اإلخــوان
العمــل مــع النظــام أم ال .هنــا تحــاول األحــزاب التــي تســتقي
َ
المســلمين الحفـ َ
ـاظ علــى التــوازن مــن خــال محاولــة عــدم نــزع الشــرعية عــن النظــام السياســي
(كمــا فعلــت الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ فــي أوائــل التســعينيات) ،ولكنهــا تحــاول ً
أيضــا عــدم
ـخصيات
ـاء علــى ذلــك ،يراهــا البعــض كشـ
ٍ
إضفــاء الشــرعية علــى الحكــم المطلــق الفاســد .وبنـ ً
الخاصــة ،لكــن البعــض اآلخــر ينظــر إليهــا علــى أنهــا
وطنيــة تضــع مصالــح البــاد فــوق مصالحهــا
َّ
َّ
ً
ٌ
ٌ
ً
معارضــة مواليــة ال تمتلــك حلــول فعَّ الــة للمشــاكل المترســخة فــي الدولــة.
األهليــة ،حرصــت الحــركات اإلســامية الرئيســة علــى عــدم
بســبب الذكريــات األليمــة للحــرب
َّ
مهاجمــة النظــام عالنيـ ً
ـة .لكــن عندمــا ضربــت الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي الجزائـ َـر فــي
ً
ً
ونقمــة فــي الوقــت ذاتــه بالنســبة إلــى األحــزاب
نعمــة
شــكل الحــراك الشــعبي ،أصبــح هــذا
اإلســامية .فقــد احتفظــت  -مــن ناحيــة -
ٍ
بقــدر ضئيــل ٍ مــن الشــرعية؛ ألنهــا رفضــت بشــكل ٍ
قاطــعٍ التمـ ُّـردَ العنيــف ضــد الدولــة منــذ التســعينيات وعـ َّـززت مؤهالتهــا الوطنيــة .ومــن ناحيــة
بدرجــات متفاوتــة ،فقــد كان يُ نظــر
أخــرى ،وتحديــدً ا ألنهــا شــاركت فــي تحالفــات بوتفليقــة
ٍ
ـزءا مــن النظــام الحاكــم الــذي أراد مئــات اآلالف مــن المتظاهريــن إســقاطه.
إليهــا باعتبارهــا جـ ً
وقــد أدَّ ت هــذه الديناميكيــة  -علــى وجــه الخصــوص  -إلــى وضــع أحــزاب مثــل حركــة مجتمــع
الســلم  -التــي كانــت مواليـ ً
ـة بشــكل ٍ عـ ٍّ
ـام لبوتفليقــة ،لكنهــا انفصلــت عنــه فــي عــام  2012بقيــادة
تمامــا عــن النظــام الفاســد
ـب :فهــي ترغــب فــي إبعــاد نفســها ً
عبدالــرازق مقــري  -فــي وضــعٍ صعـ ٍ
الــذي أصبحــت تعارضــه اآلنَّ ،إل أن هــؤالء اإلســاميين  -فــي نظــر بعــض المتظاهريــن علــى
ـزء مــن هــذا النظــام الفاســد.
األقــل  -هــم فــي الواقــع جـ ٌ
أدت االنقســامات واالنشــقاقات الداخليــة فيمــا بيــن األحــزاب اإلســامية وداخلهــا إلــى إضعــاف
يفســر عــدم قدرتهــا علــى
قدرتهــا التنظيميــة علــى حشــد المؤيديــن .ويــرى البعــض أن هــذا ِّ
االســتفادة مــن االنفتاحــات السياســية التــي أوجدتهــا الموجــة األولــى مــن الربيــع العربــي علــى
عكــس نظرائهــا فــي مصــر وتونــس والمغــرب.93
ً
ً
رافضــا تجــاه اإلســاميين ،شــهد الحــراك الشــعبي كذلــك
موقفــا
وبينمــا تب َّنــى بعــض المتظاهريــن
ـاوالت لتجــاوز الثنائيــة األيديولوجيــة والثقافيــة لـــ «اإلســاميين مقابل العلمانييــن» .ويمكن
محـ
ٍ
مالحظــة ذلــك فــي أحــد الشــعارات الجديــدة للحركــة« :ليســوا إســاميين ،وليســوا علمانييــن.
إنهــا العصابــة التــي تســرقنا عل ًنــا» .94ويبــدو أن هــذه المقاومــة لالنقســام ضروريـ ٌ
ـة للغايــة للحــراك
مــن أجــل تحقيــق أهدافــه .إن النظــام الجزائــري  -بعــد كل شــيء  -بـ ٌ
ـارع فــي فــنِّ اســتقطاب
درس
معارضيــه وتقديــم الحوافــز اإليجابيــة والســلبية لتحقيــق نتائــج إيجابيــة .وإذا كان هنــاك ٌ
َّ
يتعلمــه الحــراك مــن مصــر وحتــى مــن الســودان فــي اآلونــة األخيــرة ،فهــو
ـم يجــب أن
واحــدٌ مهـ ٌّ
مفتاحهــم للنجــاح فــي الضغــط لتحقيــق مطالبهــم .وبخــاف
أن الوحــدة بيــن المتظاهريــن هــي
ُ
ذلــك ،سيسـ ُّ
ـتخدما مبــدأ «فــرِّ ق
ـامات فــي صفــوف المعارضــة ويفرِّ قهــا ،مسـ
ـتغل النظــام االنقسـ ِ
ً
ـم ينجــح فــي فــرض اســتمرار الوضــع الراهــن.
َت ُســد» مــن خــال تأليــب قسـ ٍـم علــى آخــر ،ومــن َثـ َّ
لقــد توقفــت االحتجاجــات اآلن بســبب الوضــع غيــر المســبوق الــذي نتــج عــن فيــروس كورونــا،
ولكــن إذا لــم يتمكَّــن الحــراك مــن الحفــاظ علــى تنظيمــه ووحدتــه ،فســيكون لذلــك �أ َثــر أكثــر
ـر مــن الجائحــة العالميــة.
تدميـ ًـرا بكثيـ ٍ
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عن الكات َب ْين
إسماعيل يايلجي :هو أستاذ مساعد ورئيس قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية
في جامعة إسطنبول شهير .درس العلوم السياسية والعالقات الدولية وعلم االجتماع
في جامعة البسفور ( ،)2005ثم حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية
والعالقات الدولية وعلم االجتماع من جامعة البسفور ( ،)2007وكانت أطروحته بعنوان:
«سياسة 'الواقعية الديمقراطية' الخارجية :سياسة الواليات المتحدة تجاه مصر
لتعزيز الديمقراطية» .وبدأ في العام ذاته دراسات الدكتوراه في العلوم السياسية في
جامعة منيسوتا في مينيابوليس  -سانت بول بالواليات المتحدة األمريكية ،وحصل
على درجة الدكتوراه بأطروحة بعنوان« :التنشئة االجتماعية األدائية في السياسة
العالمية :اإلسالموية والعلمانية والديمقراطية في تركيا ومصر» (.)2014
محمد عماشة :هو طالب ماجستير في علم االجتماع  ،وحاصل على بكالوريوس العلوم
السياسية .وتشمل مجاالت اهتماماته :علم االجتماع السياسي ،وعلم اجتماع الدين.
عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة ،هدفها تعزيز قيم المشاركة
الديمقراطية ،والمواطنة المستنيرة ،والحوار المتبادل ،والعدالة االجتماعية.
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