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إسالميو الجزائر :تحديات عام 2017
وسام فؤاد
تمهيد:
تختلف الجزائر عن نظيراتها من دول المغرب العربي فيما يتعلق بالقوى اإلس الالالالالالالميد المعتدلد ا تالفا
واضالالالحاي
ضالالور ا

يت يتإالالالي إسالالالالميو الجزائر الوسالالال يو بالتعدد .فقد رصالالالد التقرير سالالالتد ت،ظيماتي كا لها
الل عام  .2017وبرغي أ الجزائر شالالهدت في

ا العي انتخابات تيالالريعيد وا رى بلديدي إ

أ مي الالالهد ا نتخابات ارتات باتجات الت،ظيمات اإلس الالالالميد للتحالفي كما بلورت تليي الت،ظيمات مو ها
من المياركد الإياسيد بصورة أكثر تعقيدا عما كانت عليه إبا إدارة الياريزما الرا ل مح وظ نح،احي
و ل ه أبو جرة س الالل انيي في تو يت اتإ الالي بلغالر المإ الالرح الإ الالياس الاليي وتراجا المي الالاركد الإ الالياس الاليدي
واتجات اإلعالم الإل وي ليي ،د الحركد بييل عام وبه ت المالمح األساسيد

اضت الحركد اإلسالميد

الجزائريد فعاليات .2017
ت الص الالورة دفعت،ا لتقييي المي الالهد اإلس الالالمي الجزائري الوسالال ي في ض الالوة معايير ياليدي المؤس الالإ الاليد
والتوافقيد والديمقراطيدي و ي المعايير نعتار ا مد ال نعمل من

الله على تقديي مؤش الالالالالالرات ألداة

الق اع المعتدل من الت،ظيمات اإلسالميد.

أو ا :الت اعل ما المجتما الإياسي الجزائري
برغي توصالالاليات "وييقد مزفرا "ي ونداةات  2014التي أطلقتها القوى الإالالالياسالالاليد المعارضالالالد في الجزائر
عار ت،إيقيتها التي نجمت عن الوييقد الم كورةي وبرغي أ تعديالت دستور الجزائر لي تإ ر عن إييال
ض الالالالالات ا نتخابات لهيقد مإ الالالالالتقلد تي الالالالالرم على إدارة مختلف مرا ل العمليد ا نتخابيدي برغي

ا كله

اعل،ت أغلب القوى المي الالاركد في "ت،إ الاليقيد الحريات وا نتقال الديمقراطي" المي الالاركد في ا نتخابات
التيريعيد يي الالديد التي شهد ا عام .2017
وفي ا نتخابات التيالالالالالريعيد التي شالالالالالهدتها الجزائر في الرابا من مايو من العام 2017ي والتي ت،افإالالالالالت
فيها أ زاب الجزائر على  462مقعدا ي عدد مقاعد المجلس الي الالالالالالعاي الجزائري .و ي ا نتخابات التي
شالالهدت نإالالاد ميالالاركد بلغت نحو  %37.09من إجمالي  23.3مليو نا ب مإالالجل في جداول ال،ا اين.
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و د انخ ضت فيها الم ياركد عن سابقتها التي أجريت في عام 2012ي والتي بلغت فيها نإاد المياركد
 %43.17من إجمالي ال،ا اين المإجلين .1والجدول ر ي  1يوضح ما

صدته األ زاب في ا نتخابات.

الجدول ر ي  :1نتائج ا نتخابات التيريعيد
الت،ظيي
جاهد التحرير الوط،ي

الترتيب المقاعد
1

الترتيب المقاعد

الت،ظيي
الحركد اليعايد الجزائريد

164

13

8

(الحزب الحاكي)
التجما الوط،ي الديمقراطي

2

زب العمال

97

11

9

(اليريك الحاكي)
ركد مجتما الإلي

3

33

تجما أمل الجزائر

4

19

ا تحاد من أجل العدالد

5

15

التجما من أجل الثقافد

10

9

والديمقراطيد
التحالف الوط،ي الجمهوري
ركد الوفار الوط،ي

11

8

12

4

والا،اة
زب القوى ا شتراكيد

6

14

زب جاهد المإتقال

7

14

القوائي المإتقلد
بقيد األ زاب (22

زبا)

--

28

--

33

ا
مقعدا
462

اإلجمالي

وفي الجدول يتاين أ تحالف كل من " ركد مجتما الإ الالالالالاللي ( مس)" و"جاهد التغيير"ي وال ي دش الالالالالال،ه
ال رفا في  22ي،اير 22017؛ د اس الالتحول على  33مقعدا ليحل في المرتاد الثالثدي بي،ما
الخامإالالالالالالد تحالف "ا تحاد من أجل العدالد والا،اة"؛ و
تو يعه في  21ي،اير 2017؛ بين ادة أ زاب
تمهيدا لخوض ا نتخابات التي الالالالالالريعيد3ي

1
2
3

يت

ل في المرتاد

ا ا تحاد و تحالف اسالالالالالالتراتيجي و دوي تي

ركتا ال ّ،هض الالالالالالالد والا،اة الوط،ي وجاهد العدالد والت،ميد
از على  5مقاعد .وبين التحال يني

ل

زب إس الالالالالالالمي

المحرر ،باألرقام ..نتائج االنتخابات الجزائرية  ،2017شبكة الجزيرة 5 ،مايو  .2017الرابط
وكاالت ،عبد المجيد مناصرة رئيسا لحركة مجتمع السلم ،موقع "قناة الشروق" الجزائرية 22 ،يوليو .2017
المحرر ،ميالد اتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ،موقع "الحوار" الجزائري 22 ،يناير  .2017الرابط
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آ ر في المرتاد الرابعدي و و
يت

مارس 2012ي

زب تجما أمل الجزائر (تاج)ي وال ي تأسالالس انيالالقا ا عن " مس" في 13

از  19مقعداي كما

صل

زب " ركد اإلصالح الوط،ي" على مقعد وا د.

و و ما أفضالالى لحصالالول اإلسالالالميين جميعا على  68مقعدا من بين  462مقعدا ب،إالالاد  %14.5من إجمالي
المقاعدي و و ما د يعد س الال،دا لقض الاليد الهويد وليس س الال،دا للم الاد بالديمقراطيد واإلص الالالح الإ الالياس الالي
وا

ت صادي في الجزائر بال،ظر ليو  19مقعدا من

(تالالاج) .فهال ت ال،تالالائج ت تح الاالالاب للتإ الالالالالالالاكل
تيريعيد  2012التي

ت المقاعد تؤيد إدارة الرئيس عاد العزيز بوت ليقد

ول مالالا إلا كالالا اإلس الالالالالالالميو

الالد

ققوا نجالالا الالا أكار من

صد فيها كل من " مس" و" ركد ال،هضد" و" ركد اإلصالح الوط،ي" مجتمعين

 49مقعدا .فه ت القوى د

ققت اآل  48مقعدا؛ من دو ا تإالالالالاب ما

صالالالالدته (تاج) التي ت،تهج

ا

مؤيدا إلدارة بوت ليقد.
وفي اعقاب ال عاليد التي الالالريعيدي طلب الوزير األول الجزائريي عاد المالك س الالالاللي من " مس المي الالالاركد
في الحيومد الجزائريدي إ أ الحركد أبلغته رسميا بقرار مجلس اليورى الوط،ي الخاص بهاي والقاضي
بعدم الميالالاركد إلى الحيومد .و د صالالرح األمين العام للحركد أنه يرغب في

ر رصالاليد الحركد لصالالو

الجزائر في اليدة المإتقاليد التي تتو عها الحركدي والتي د تعصف باأل زاب التقليديد.4
ويرى مرا او أ رفض " مس" المي الالالالالالاركد في الحيومد د يرتات بتص الالالالالالور ا عن ض الالالالالالعف الحيومدي
مرجحين أ

الحركالالد رأت في الالالدعوة محالالاولالالد من الوزير األول تعزيز الحيومالالد في مواجهالالد ض الالالالالالعف

المي الالالاركد الإ الالالياس الالاليد لل،ا ب الجزائريي و و ما عزز تص الالالوراتها لمياس الالالب تتأتى جراة ض الالالعف
أويحيى .5ويدعي مرا او آ رو

ا التوجه باإلشالالالالالالالارة إلى أ مو ف الحركد

تحركه

يومد

ت الركيد

ا س الالالالالتراتيجيدي بل تحركه رغاد الحركد في ا س الالالالالت ادة من وجود ا في ص الالالالال وم المعارض الالالالالد من أجل
تحإ الالالين وض الالالعها الإ الالالياس الالالي في ا نتخابات المحليد (الالديات والو يات)ي ما يتيح لها الم اوض الالالد على
صد أكار من المياركد.6

4
5
6

المحرر ،الجزائر :الحركة اإلسالمية ترفض المشاركة في الحكومة ،موقع أفريك  24 ،54مايو  .2017الرابط
المحرر ،حركة مجتمع السلم الجزائرية في مواجهة االنقسام ،موقع "قناة العربية" 15 ،مايو  .2017الاربط
المحرر ،إفراح" :حمس" الجزائرية ترفض الحكومة طمعا في البلديات ،الموقع العربي لوكالة "سبوتنيك" اإلخبارية 20 ،مايو  .2017الاربط
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جدول ال  :2نتائج انتخابات مجالس الالديات
المقاعد الترتيب

الترتيب

الت،ظيي

1

جاهد التحرير الوط،ي

7

603

(الحزب الحاكي)
2

الت،ظيي

المقاعد

التجما من أجل الثقافد

37

والديمقراطيد

التجما الوط،ي الديمقراطي

8

451

زب األ رار

35

(اليريك الحاكي)
3

زب جاهد المإتقال

76

9

تجما أمل الجزائر

31

4

زب القوى ا شتراكيد

64

10

الجاهد الوط،يد الجزائريد

27

الحركد اليعايد الجزائريد

5

ركد مجتما الإلي

6

بقيد األ زاب (25

62

زبا)

110

49
اإلجمالي

1546

كما شالالالهدت الجزائر في  23نوفمار  2017و ائا ا نتخابات المحليد التي ت،قإالالالي بين المجالس اليالالالعايد
ت

الو ئيد ( 48و يد) والمجالس الي الالالالالالعايد الالديد ( 1541بلديد) .و د ارت عت نإ الالالالالالاد المي الالالالالالاركد في
ا نتخابات نإايا مقارند با نتخابات التيريعيد ل ،س العام لتصل إلى .7%42.92
وبعيدا عن األر ام التي تض الالالالالالم،ها الجدول ر ي 2؛ والخاص بايا توزيا مقاعد الالدياتي فقد

صالالالالالالالد

"ا تحاد من أجل ال،هض الالد والعدالد والا،اة"  8مقاعد في  3بلديات م،ها رئاس الالد الالديات الثاليدي

ا إلى

جانب ما

ص الالالالدته الحركد اإلس الالالالالميد األبرز في الجزائر؛ " مس" التي جاةت في المركز الإ الالالالادس من

يت عدد مقاعد الالديات؛
أتى ضمن نتائج اتحاد ا ما

يت

صالالدت  49مقعدا من أصالالل  1546مقعدا ي إجمالي الالدياتي و و ما

ركد "جاهد التغيير"ي باإلضافد لحصول تجما أمل الجزائر على  31مقعدا.

و الالد ا تلف األمر نوعيالالا فيمالالا يتعلق بالالانتخالالابالالات مجالالالس الو يالالاتي والتي نعرض ل،تالالائجهالالا من
الجدول ()3ي

7

يت تقدمت " مس" نإ الالالالالالايا لتحتل المرتاد الثالثد بحص الالالالالالولها على  152مقعدا؛ و و من

عبد السالم سكية % 33 ،نسبة المشاركة في االنتخابات البلدية والوالئية بالجزائر ،موقع صحيفة الوطن الجزائرية 23 ،نوفمبر  .2017الرابط
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صالالالالاد توافقها ما جاهد التغييري كما

صالالالالل تجما (تاج) على  91مقعداي ولي يحصالالالالد "ا تحاد من أجل

ال،هضد والعدالد والا،اة" مقاعد في مجالس الو يات.8
الترتيب

الت،ظيي

1

جاهد التحرير الوط،ي

المقاعد الترتيب
711

الت،ظيي

المقاعد

جاهد القوى ا شتراكيد

63

(الحزب الحاكي)
2

التجما الوط،ي الديمقراطي

الجاهد الوط،يد الجزائريد

527

51

(اليريك الحاكي)
3

ركد مجتما الإلي

152

4

زب جاهد المإتقال

131

5

تجما أمل الجزائر

91

6

الحركد اليعايد الجزائريد

68

التجما من أجل الثقافد

33

والديمقراطيد
زب األ رار
بقيد األ زاب (15

اإلجمالي

31
زبا)

138

1996

و الالد وجهالالت " مس" اتهالالامالالا للحزب الحالالاكي بالالاإل الالدام على تزوير كالالل من ا نتخالالابالالات التي الالالالالالريعيالالد9ي
والمحليات.10
و شك في أ إسالميو الجزائر يعانو تراجعا واضحا في الح ضور الإياسيي مقارند بحزبي ال إل د:
"جاهالالد التحرير الوط،ي" و"التجما الوط،ي الالالديمقراطي" .وبرغي تالالأكيالالد عاالالد المجيالالد م،الالاص الالالالالالرة رئيس
" مس" أ التحالف ال ي دش،ته ما "جاهد التغيير" د أدى إلى زيادة نإايد في وزنه الإياسيي

يت

نجحت الحركد في  51بلديد في المحليات مقارند ب،جا ها في عام  29بلديد في 2012ي باإلض الالالالالالالافد

8

للصورة الكاملة عن نتائج محليات الجزائر :المحرر ،نتائج االنتخابات المحلية  :2017األفالن واألرندي يحصدان أغلب المجالس الوالئية والبلدية ،موقع

"اإلذاعة الجزائرية" 24 ،نوفمبر  .2017الرابط

9

الجزائر :حركة "مجتمع السلم" تتهم الحزب الحاكم "بالتزوير" في االنتخابات التشريعية ،موقع "فرانس  7 ،"24مايو .2017

10

مهمة؟" ،بوابة الشروق" الجزائرية 25 ،نوفمبر .2017
محمد مسلم وأسماء بهلولي ،اإلسالميون ..هزيمة أم نهاية ّ
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إلشالالارته لحضالالور ا في عدد أكار من المجالس الو ئيد ( 23و يد مقارند بالالالالالالالالال  16و يد في  .112012إ أ
ياديين إسالالالميين آ رين أ روا بأ

،ار تراجا وألمحوا ألسالالاابه التي وضالالعت اليالالااب اإلسالالالمي في

صف المواطن الم،إحب من العمليد الإياسيد.12
و يمين الق ا بأ يمد تقييي

اطئ للحركد في مإار ا .فالحركد اإلسالميد التي رأت أ م تاح و ف

ال،زيف المع،وي /الإ الالالالالياس الالالالالي ال ي تيابدت و في الت ايا ما " در" اإلدارة الحاكمدي أعادت الت يير في
مو

هاي واتخ ت رارا أكثر تركيااي عار ترر مإالالالالالالالافد بي،ها وبين اإلدارة الرابعد للرئيس بوت ليقدي بما

يعيس رغاتها في ا نحياز لجانب اليالالعب في مواجهد ألداة ا تصالالادي غير موفق؛ بيالالهادة أغلب فر اة
الميالالهد الإالالياسالاليي وبخاصالالد أولقك ال ين شالالاركوا في تجما "وييقد مزفرا " التي لألسالالف لي تتمين من
الصالالالالالمود أمام تالعب الحزبين اليايرين المإالالالالالي رين على أجهزة دولد عانت رابد عقدين من تداعيات
إنيار نتائج انتخا باتي إ أنها لي ترغب في الخروج من دائرة ال عل الإ الالالالالالياس الالالالالاليي و رنت

روجها من

التحالف الحاكي بالمياركد المعارضد في "المجلس اليعاي الجزائري".
غير أ سياسيين ومحللين من ميارب عدة أكدوا التراجاي وأوضحوا أساابه فيما يلي:
أ .المرا ب الليارالي مراد أو عااس :ي

ب إلى أ تراجا األ زاب اإلسالميد يعود إلى عدة أساابي م،ها

غياب الممارسد الديمقراطيد الحقيقيد بالجزائر التي يرا ا بال سا د سياسيد

قيقيد .ويرى أ ال،إق

األيديولوجي العقائدي ال ي تا،ته األ زاب اإلس الالالالالالالميد ورفض الالالالالالت ت ويرت في وجهد اجتماعيد تتعلق
بهموم المواط،ين الحقيقيد كا لها تأيير كاير في تضييق اعدتهي التصويتيد.13
ب .المرا ب اليإ الالالالالاري عاد العالي رزا ي :يرى أ المي الالالالالاركد في الحيي اس الالالالالت،زفت الرص الالالالاليد ا نتخابي
لإلس الالالمييني

يت أبعدتهي عن وا ا المجتما .ويرى رزا ي أ

و عوا فريإالالد الغيرة من إسالالالميي تونس والمغرب بعد

روج التيار اإلس الالالمي الجزائريي وأنهي

روجهيي فحاولوا العودةي لي اجقوا بأ الرئيس

الجزائري د أغلق اللعاد ا نتخابيد .ويض الالاليف أ محاولتهي العودة تحت عااةة الربيا العربي أس الالالق هي
ع،د عموم الجزائريين.14

11
12

المصدر السابق
حوار محمد إيوانوغان ،جاب هللا يقر بتراجع االسالميين ويكشف لـ" TSAعربي" أسباب خالفه مع النهضة والبناء ،شبكة " TSAالعربية" 28 ،نوفمبر

 .2017الرابط
13
14

المحرر ،تاريخ من التراجعات ..لماذا فشل اإلسالم السياسي بالجزائر؟ ،موقع أصوات مغاربية 19 ،سبتمبر .2017
اإلشارة السابقة.
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ج .القيادي اإلسالمي عاد هللا جاب هللا :يرى أ أ د أ ي أسااب التراجا ا نتخابي أ اليااب اإلسالمي
لي يي الالالالالالارر بجديد في

ت ا نتخاباتي موعزا للك لتملك اليأس من لوب الي الالالالالالااب

يال ا نتخابات

كمالد الل للتغيير .كمالا أناله ل الت إلى أ اإلس الالالالالالالميو في الجزائر ليس لالديهي تمويالل كالام لخوض غمالار
ا نتخاباتي فضالالال عن تيالالتت الصالالوت اإلسالالالميي وعدم تمين ال،واب اإلسالالالميين من الوفاة بوعود ي
ا نتخابيد بإ الالالالالاب م،هج الحيومات الجزائريدي باإلضالالالالالالافد للعداة اإل ليمي لإلسالالالالالالالمييني وتقويد التيار
الإل ي المد لي ال ي يؤكد لل،اس أ الإياسد ليإت من الدين في شئ.15
د .ويض الاليف محلل ش الالؤو ش الالمال أفريقيا في "مجموعد أوراس الاليا"ي ريياردو فابيانوي أ أ د أ ي أس الالااب
تراجا اإلسالالالالميين انقإالالالامهي واسالالالتمرار م،ا يالالالتهي

ول جدوى الميالالالاركد تى ميالالالارم ا نتخاباتي

ول الت لحوار ما أبو جرة س الالالالالالل الاني تحالدس فياله عن

إ الالالالالالالارة الحركالد للالدعي من جميا رجالال األعمالال

اإلسالميين ال ين كانوا يقومو بتمويلها في الإابق.16

ا
يانيا :المؤسإيد والخ اب اإلسالميا
د لت الحركد اإلس الالالميد الإ الالياس الاليد الجزائريد عام 2017ي و ي تجتهد لجار ت ييات الماض الالي القريبي
فوجدنا تقاربا بين كل من " مس" و"جاهد التغيير" من نا يدي ومن نا يد يانيد؛ وجدنا التقارب ال ي
أنتج "ا تحاد من أجل العدالد والا،اة"ي بي،ما بقي م ،ردا

.1

زب "تجما أمل الجزائر" (تاج).

ركد مجتما الإلي:

من نا يدي س الالالالالالعت كل من " مس" و"جاهد التغيير" إلزالد ما بي،هما من ت يك ت،ظيميي عقب اتجا هما
لتو يد ركيتيهما من الم ياركد في العمليد الإياسيد17ي و ي الركيد القائمد على الم ياركد في المجلس
التي الالريعي م،افحد عن

15

قور الي الالعب الجزائريي ورفض الالا للمي الالاركد في الحيومد التي باتت س الالياس الالتها

حوار محمد إيوانوغان ،جاب هللا يقر بتراجع االسالميين ويكشف لـ" TSAعربي" أسباب خالفه مع النهضة والبناء ،شبكة " TSAالعربية" 28 ،نوفمبر

 .2017الرابط
16

ريكاردو فابياني ،تحليل :اإلسالميون في الجزائر مفككون ومنعزلون عن الواقع وهو ما سيضعف حظوظهم في االنتخابات ،موقع "لكم الجزائري" 14 ،أبريل

 .2017الرابط
17

عثمان لحياني ،مؤتمر لتوحيد "إخوان الجزائر" بعد  11عاماً من االنقسام ،موقع صحيفة "العربي الجديد" 22 ،يوليو  .2017الرابط
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ا جتماعيد وا

تصالالالالالاديد تتخات على نحو بدا جليا أنه أكار من انعياس مااشالالالالالر لتراجا أسالالالالالعار ال ،ت

ال ال ي مالالا زالالالت الجزائر تعتمالالد عليالاله كالالأكار ممول للموازنالالد العالالامالالدي بالالالرغي من مرور نحو عقالالدين على
ا ستقرار ال ي أعقب انتخاب بوت ليقد في  15أبريل .1999
وكا القيادي بحمس عاد المجيد م،اصر د اعتزل مو ف " مس" القاضي بالمياركد في الحيومد في
 10أبريل 2009ي وللك على

ل يد معارضالالالالالالته للدعي ال ي ّدمه سالالالالالالل انيي رئيس

ركد مجتما الإالالالالالاللي

آن اري لإلص الالالالالالال ات الدس الالالالالالتوريد في العام 2008ي ولاقاة الرئيس عاد العزيز بوت ليقد في الحيي لو يد
يالثد18ي يي أسس " ركد الدعوة والتغيير" في  17فاراير 2012ي والتي

ملت

قا اسي "جاهد التغيير"ي

ال أ يقرر العودة لحضن الحركد األم.
وإير ات ار الم،ظمتين على إعال الو دةي تقرر – بموجب المؤتمر ا ستث،ائي التوافقي لترسيي الو دة
بين الحركتيني وال ي ش الالالالالالهدته العاص الالالالالالمد الجزائريد في  22يوليو  - 2017ت،اوب الرئاسالالالالالالالد بين رئيس
الحركتين "عاالالد المجيالالد م،الالاص الالالالالالرة" و"عاالالد الرزار مقري" لحين عقالالد " مس" مؤتمر الالا العالالام نتخالالاب
ياداتها و ياكلهاي و و المؤتمر المقرر عقدت في غضالالالالالو سالالالالال،د من انعقاد المؤتمر ا سالالالالالتث،ائي للو دةي
وللك طاقا أل يام ب،ود ميثار الو دة بين

مس وجاهد التغييري ي،عقد المؤتمر القادم

إ الالالالالالب المادة:

 17من القانو األساسي.19

 .2ا تحاد من أجل العدالد والا،اة:
في الو ت ال ي كا فيه كل من " مس" و"جاهد التغيير" يدشالالالالالال،ا اندماجهما الإالالالالالالابق اإلشالالالالالالارة إليهي
كانت ا زاب إس الالالالالالالميد  3أ رى تجري ميالالالالالالالاورات تو د من نوع آ ر.

يت اجتمعت كل من " ركد

ال،هضالالد" الجزائريد و"جاهد العدالد والت،ميد" و" ركد الا،اة الوط،ي" للتيالالاور التحال ي ال ي انتهى في
 22يوليو  2017للتو يا على وييقد تحالف اس الالالالالتراتيجي بي،ها

مل مإ الالالالالمى "ا تحاد من أجل ال،هض الالالالالد

والعدالد والا،اة"ي و و التحالف ال ي لي يإ الالالالالالا ندماج أكار ما " مس"ي برغي أ األمين العام لحركد
ال،هض الالالالالد ,محمد لوياي ,أكد أنه "مي الالالالالروع س الالالالالياس الالالالالي كاير ي،ا ال ر د ويي الالالالالجا على الو دة والحوار

18

ريكاردو فابياني ،تحليل :اإلسالميون في الجزائر مفككون ومنعزلون عن الواقع وهو ما سيضعف حظوظهم في االنتخابات ،موقع "لكم الجزائري" 14 ،أبريل

 .2017الرابط
19

وكاالت ،عبد المجيد مناصرة رئيسا لحركة مجتمع السلم ،موقع "قناة الشروق" الجزائرية 22 ،يوليو  .2017الرابط
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والتواصالالل بهدم تقويد الم،اعد الإالالياسالاليد للاالد واسالالتق اب ك اةات وط،يد لتوفير إطار م،اسالالب ادر
على تجاوز العثرات" .20ولي يلات التحالف الجديد أ أعلن عن د ول تي الالالالالالييالته الثاليد ا نتخابات
التي الالالالالالريعيد التي جرت في مايو  2017بقوائي مو دة عار كل و يات الوطن ما "إبقاة باب ا لتحار
بالتحالف م تو ا ليافد التيييالت الإياسيد".
وكا القيادي اإلس الالالالالالالمي عاد هللا جاب هللا د أعلن تأس الالالالالاليس "جمعيد ال،هضالالالالالالالد لإلص الالالالالالالح الثقافي
وا جتماعي" في  5مارس 1989ي والتي تحولت

قا لحزب سياسي

ان صل ع،ها لخالم سياسي بي،ه وبين القيادة التي
سياسيا جديدا

مل اسي " زب ال،ه ضد"ي إ أنه

ل ته في رئاستهاي ليييل في  29ي،اير  1999زبا

مل اسي " ركد اإلصالح الوط،ي"ي والتي ان صل ع،ها أيضا

 2011كيانا جديدا

مل اسي "جاهد العدالد والت،ميد"ي بحيت يمين القول بأ القيادي عاد هللا جاب هللا

تمين من تو يد كافد الت،ظيمات التي
الوط،ي" التي ررت

قا ليييل في  30يوليو

رجت من تحت عااةتهي باس الالالالالالتث،اة

زب " ركد اإلص الالالالالالالح

وض تيريعيات  2017بم رد ا اصلد على مقعد وا د .وإ كا

ا

ي ،ي أ

"جاب هللا" ا تج على ا تصار التحالف على كونه ظرفي يرتات بملف ا نتخابات.21
ويمين القول بأ عدم اجتماع األ زاب الخمإ الالالد في تحالف وا د ربما يرجا لرغاد " مس" في تج،ب
ا ندماج ما " ركد الا،اة الوط،ي" التي تعتار ن إالالالها الج،اح الإالالالياس الالي لجماعد اإل وا ي و و المو ف
ال ي يعيس ت هما نإايا للمتغيرات التي تعصف باإل ليي العربي .و و الت إير الو يد ال ي يإتقيي ما
ميالالهد

تلتقي فيه وى لها ن س ال ير والتصالالور الإالالياسالاليي وبخاصالالد ما عودة " مس" لخيار مقاطعد

المي الالالالالالالاركد الحيوميد .كما يمين ا تيو محدوديد ا ندماج راجعد ك لك لعدم الرغاد في تخويف
المجتما الإ الالالالياس الالالالي الجزائريي أو اس الالالالتعداة الإ الالالالل د على نحو يمس اس الالالالتقرار الم،ظومد الإ الالالالياس الالالاليد
الجزائريد الرا ،د .غير أ

ا

يم،ا من اإلشارة إلى أ تو د

ت الم،ظمات الخمإد كا من شأنه أ

ي،تج أيرا ويا في الرأي العام ك يل بأ يرفا نإ الالالالالالاد المي الالالالالالاركد ا نتخابيدي وأ يغري نا اين بال،زول
للمإاندة .وربما كا

20
21

ا األير أكار تخوفات الحركد اإلسالميد الجزائريد.

المحرر ،ميالد اتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ،موقع "الحوار" الجزائري 22 ،يناير  .2017الرابط
حوار محمد إيوانوغان ،جاب هللا يقر بتراجع االسالميين ويكشف لـ" TSAعربي" أسباب خالفه مع النهضة والبناء ،شبكة " TSAالعربية" 28 ،نوفمبر

 .2017الرابط
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 .3تجما أمل الجزائر:
لي يإ الالر على "تجما أمل الجزائر"ي ال ي تأس الالس في  19مارس 2012ي ما س الالرى على الت،ظيمات الخمإ الالد
التي أس الالالل ،ا اإلش الالالارة إليها من مو ف
( تاج)

ر من األداة ا

تص الالالادي إلدارة الرئيس بوت ليقدي بل أيد

ت اإلدارةي وأبدى اس الالالالالالتعدادت للميالالالالالالالاركد في الحيومد في

زب

ال طلب م،ه للك .وفي مواجهد

الحركد اإلس الالالالالالالميد األمي أعلن رئيس الحزب عمار غول أ الحزب يؤمن " بالديمقراطيد ك يرة ويقافد
و ،اعد يي سلور بعيدا عن يقافد ا
الدا ل أو في الخارجي بل نت هي ا

تيار وا

تقار"ي وأ الحزب "ليس له أعداة أو

تالم ونعمل على أ

يتحول ا

تالم إلى

صوم سواة في
الم"ي ل ت إلى أ

الحزب يدعو إلى " ضرورة ا نتقال من الصراع اإليديولوجي العقيي إلى ت،افس سياسي نزيه وب ّ،اة بين
الارامج والرجال"ي ودعا إلى "الترفا" ونإيا ال وارر

اصد "اإليديولوجيد" التي رآ ا " تع ي سي،ا

أو عمال أو إنجازا"ي ودعا الجزائريو على مختلف اتجا اتهي لالنض الالالالالالمام للحزب .22غير أ الخالم على
ملف "ما بعد بوت ليقد" أدى لموجد استقا ت محدودة من الحزب.23
وبعيدا عن مقتضالاليات التماسالالكي يمين القول بأ الحركد اإلسالالالميد الجزائريد تميل بيالاليل عام لتعظيي
ال،صالالالوص القانونيد و رارات مؤتمراتها العامدي و و ما ي إ الالر إلى
ت،قل

الم األفيار لم ار د القيادات

د كاير

إ الالاسالالاليتها الت،ظيميد التي

املد األفيار الجديدة المختل دي و ي غالاا ما تيو ا تالفات

ول األفيار الخاصد بالإياسات اليارى.

ا
يالثا :إسالميو الجزائر ..الوطن والمواطن
يمين التأكيد على أ موا ف اإلسالالميين في الجزائر ترتات بصالورة أسالاساليد بهموم المواطن الجزائريي
وفي للك اإلطار يمين ت هي مو هي من ضالالالالايا ال إ الالالاد و انو الماليد واإل مال الحيومي في ضالالالاليد
ريق الغابات وك لك اإل مال ا م،ي

يال ت يالالالالالالي ظا رة ا ت اة األط ال .بل إ رفض اإلسالالالالالالالمييني

بقيالالادة " مس" دعوة الوزير الجزائري األول (رئيس الوزراة) لميالالالالالالالالاركالالد اإلس الالالالالالالميين في الحيومالالدي

22
23

لخضر رزاوي ،غول :حزبي ليس إسالميا وأربعة شروط لاللتحاق به" ،بوابة الشروق" الجزائرية 25 ،أغسطس  .2012الرابط

صابر بليدي ،استقالة جماعية تتسبب في تصدع حزب المواالة الجزائري 'تاج' ،موقع "صحيفة العرب" اللندنية 27 ،يونيو  .2015الرابط
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وتحولها عن

ا الخت ال ي فتح الااب له ش الالالالالالخص الالالالالاليد بوز القيادي األس الالالالالالاق مح وظ نح،احي من أ ي

م اتيحه عدم رضا ي عن سوة إدارة الملف ا

تصادي بأبعادت الثاليد الت،موي وا

توائي /ا جتماعي

والو ائي (ميافحد ال إ الالالالالالاد)ي و و الملف ال ي يهي المواطن الجزائري في المقام األولي غير أ ما يهدد
عال د اإلس الالالالالالالمي ين في الجزائر ض الالالالالاليد أ رى يمثل فيها المواطن الجزائري المتغير التابا الم عول بهي
وليس رضات ال ي يمثل محرر الحركد.
الملف الميالالالالار إليه في

ا الإالالالاليار و ملف التخويفي أي تخويف المواطن الجزائري من اإلسالالالالالمييني

وال ي ي تح الااب للتإالالالاكل عن تيرار سالالالي،اريو "شالالالي ،د اإلسالالالالميين" في الجزائر بح افيرت تلك التي
جرت في مصر تمهيدا

ترام المجازر التي ساق إلدارة  3يوليو في مصر أ ا ترفتها بحق اإلسالميين

المصالالالالالريين .و و ما ي تح الااب لدور وس الالالالائل اإلعالم الجزائريد في

ا الي الالالالأ ي ويثير ضالالالالاليد

ياد ا

ومإ الالالالالالؤوليتهاي بقدر ما يثير مإ الالالالالالألد

جي وك اةة اإلعالم الخاص به ت الي الالالالالالريحد من القوى المحليد

الجزائريدي و و وض الالا كا مي الالابها إلى

د كاير ل ،س وض الالا إس الالالميي مص الالر وعال تهي المي الاليلد بملف

اإلعالم ال ا نقالب العإالاليري .ويادو أ ضالالعف اإلعالم اإلسالالالمي الجزائري من شالالأنه أ يغري الإالالل د
بيي ،تهيي فل لي يين بهدم اإل صاة فهو بهدم القضاة على جما يريتهي.
فقد فوجئ المي الالا د الجزائري بمي الالا د بالغد القإ الالوة بثها التل زيو الجزائري للعي الالريد الإالالالوداة التي
دارت ر ا ا في تإعي،ات القر الماضيي وللك على سايل "ا

ت اة" بال كرى الثانيد عيرة لالست تاة

على "ميثار الإلي والمصالحد الوط،يد"ي وال ي و عه أطرام الميهد الإياسي الجزائري في  29ساتمار
من العام 2005ي إلنهاة ا

تتال األ لي ال ي أعقب إلغاة انتخابات 1991ي وتإ الالالالالالاب بحإالالالالالالالب الروايد

الرسميد في مقتل  200ألف جزائري .وتضمن الويائقي "ا

ت الي"ي وال ي

مل ع،وا " تى

ن،إى"ي

ميا د داميد لجثت أط ال بعضهي رضا؛ وجثت أ رى ممز د لرجال ونإاة وأط ال؛ ا تر ها الرصاص
أو شظايا ،الد .وتتخلل الميا د شهادات سيا يولولو أو يصر و ألما ا24ي و و ما دفا

اعا واسعا

من المواط،ين وال،خاد ست،يار نمت «دعايد» الإل د .25ويأتي ال يلي في أعقاب نقاش دار

الل العقد

24
25

مراسلون ،جدل في الجزائر بعد بث صور صادمة للحرب األهلية" ،بوابة الوسط" الليبية 5 ،أكتوبر .2017
مجيد حشادي ،وثائقي عن “العشرية السوداء” يفجر الغضب ضد نظام بوتفليقة ،موقع "الحدث إنفو 1 ،أكتوبر .2017
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الماضي نحا ب الالئمد فيما شهدته العيريد من و ييد على تيتييات إدارة المؤسإد العإيريد لما بعد
إلغاة ا نتخابات و تى ايل تو يا "الميثار".26
و د تااي،ت وجهات ال،ظر

يال ما وراة

ا الويائقيي ما بين من يعتار ا مإ الالالالالالعى س الالالالالالل وي إلر اب

الدولد للمواطن ال ي يقن تحت وطأة الإياسات ا

تصاديد المأزومد وال إاد المتراكيي كعادة اإلدارات

الحاكمد التي تعمل على تصالالالالالالالدير عدد من ال زاعات للرأي العام لدفعه إليثار الإ الالالالالالالمدي وا مت،اع عن
الم الاد بالتغيير أو

تى اإلص الالالالرار على نزا د العمليد ا نتخابيدي وفي األ ير؛ فل العي الالالالريد الإ الالالالوداة

ترتات على أداة ا تصادي سئ ممايلي رفضه ال،ا ب الجزائري في انتخابات تيريعيد أدت ل وز "جاهد
اإلنقال اإلسالالالميد" في المر لد األولى من ا نتخابات التي أو تها المؤس الإالالد العإالاليريد الجزائريدي ولي
تلات أ ألغت نتيجتها في ي،اير من عام .271992
ومن جهد أ رىي فل يمد مجال للربت بين
برغي أنها لي تالغ

ا ال يلي وتوجه إس الالالالالالالميي الجزائر للتيتلي و ي

وة؛

د تهديد الحزبين الحاكمين في تي الالالالالريعيد 2017؛ إ أ تردي األوض الالالالالاع ا جتماعيدي

وبروز مؤش الالالرات على اتجات نإ الالالاد الميالالالالاركد للزيادة في محليات 2017ي كا مما دفا للمخاطرة بعرض
ا ال يلي على

ا ال،حو ال ي تضالالمن مخال ات انونيدي وإدراج صالالور بدو موافقد أصالالحابهاي و و ما

تجا د الحيومد الجزائريد لم،ا ت ا ي تداعياته القانونيد.28
غير أ

إ الالالالالوة "الويائقي" ا ،ا ت،اا من مؤير آ ر في تقييي التقرير ت،ص الالالالالرم إلى الرغاد في التحو

للمإ الالالالتقالي وفق الخيار ال ي تض الالالالم،ه تص الالالالريح رئيس " مس" آن ار عاد الرزار المقريي من أ الحركد
ترفض المي الالالالاركد في الحيومد بإ الالالالاب األداة ا

تص الالالالادي الإ الالالاللاي المتراكيي وال ي يوش الالالالك أ ي

ب

بالجزائر في "ن ق مظلي"ي مما د يزج باسالالي الحركد في آتو المحاسالالاد على أداة لي تين مإالالؤولد ع،ه
من الي و و ما من ش الالالالأنه أ ي يك كل القوى الإ الالالالياس الالالاليد المؤيدة لألداة ا

تص الالالالادي الرا ن .في

التص الالريحي أفاد "المقري" بأنه يريد أ تيو " ركد مجتما الإ الاللي" بديال متماس الاليا إلا
الحركد.

26

دس ما تخي الالات

ت التصالالريحات فتحت الااب لحرب ضالالروس بين أو يحيى واإلسالالالميين بلغت

د التيالالييك

يمكن في هذا اإلطار مراجعة كتاب الضابط بالجيش الجزائري حبيب سويدية ،الحرب القذرة ،ترجمة روز مخلوف ،سوريا ،دار ورد للطباعة والنشر والتوزيع،

ط.2003 ،1
27
28

ا

منية غانمي ،الجزائر..جدل بسبب شريط وثائقي عن العشرية السوداء ،موقع "العربية نت" 2 ،أكتوبر .2017
عبد الحفيظ العيد ،غضب في الجزائر بسبب وثائقي عن "العشرية السوداء" ،موقع إيالف 2 ،أكتوبر .2017
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في نزا ته ووط،يتهي ما جعله يجمل يأرا ش الالالالالالخص الالالالالالياي إض الالالالالالافد للتوجه الحزبي .29وفي

ا اإلطاري جاة

"الويائقي" ضالالمن ما يتصالالورت التقرير ركيد أشالالمل لم،ا اسالالت ادة اإلسالالالميين سالالياسالاليا من أيد تداعيات
تصاديد الرا ،د.30

مإتقاليد لألزمد ا

اتمد:
تي الالهد الجزائر أزمد ا تص الالاديد كايرةي كا لها العديد من ا نعياس الالات على مختلف الق اعاتي وبالتاعيد
على معاش المواط،يني و يادو في األفق الم،ظور وجود ا تما ت كايرة على تجاوز

ت األزمدي وفي

سالاليار األزمد ا تار التيار األوسالالا من الحركد اإلسالالالميد الجزائريد أ ي،حاز للمواطني رافضالالا الميالالاركد
فيما اعتارت "مإ الالر يد س الالياس الاليد" دفها تي الالويه ص الالورة اإلس الالالميين بمي الالاركتهي في
وإبراز ي كيريك في المأساةي ُي إتث،ى في

ا اإلطار "تجما أمل الجزائر"ي ال ي رفضت يادته العودة

للمربا األم،ي بعد فتح باب ال إيا سدي ما وجود تلميحات بيو
التي دار

يومد مأزومدي

ولها لغت شديدي و ي ضيد "ال ريق الإيار

يادته شرييد في إ دى ضايا ال إاد

ول العاصمد".

ويعزو المرا او التمو ا الإالالياسالالي للتيار اإلسالالالمي باعتاارت ضالالحيد فقدا تمويل الميالالاركدي وضالالعف
الم،ابر اإلعالميدي وتردد المو في وضالالالعف الخ اب ا جتماعيي فضالالالال عن ضالالالعف التوافقات التي تجما
المعارضدي ومن ضم،ها اإلسالميو  .بي،ما يعزوت اإلسالميو ل ضيق األفق الإياسي وتحيي الإل د في
إدارة الميالالالالهد ا نتخابيي وتردد شالالالالااب التيار اإلسالالالالالمي

ول جدوى الميالالالالاركدي والضالالالالغو

اإل ليميد

والدوليدي والتيرلم ال،إاي للقوى اإلسالميد.
وياقى ال إؤال م تو ا ول م إتقال اإل سالميين في ضوة ال،مولج الديمقراطي ال صوري في الجزائري
وعمو م القاعدة الإ الالالالياس الالالاليد العربيد
للحيومات على

إالالالالالالالاب من ي

األوضاعي وال،يل من

29
30
31

يال ض الالالالعف المعارض الالالالد بإ الالالالاب ابتعاد ا عن جهاز الدولد الحليف
ارج دو ب الحييي و ي اعتاارات من شالالالالالالالأنها تعقيد األمور و لت

جي التأييد الإياسي للحركات اإلسالميد في الجزائر (.)31

جالل مناد ،عودة الصراع األيديولوجي للجزائر من بوابة أو يحيى واإلسالميين ،إرم نيوز 24 ،سبتمبر  .2017الرابط
المحرر ،الجزائر :الحركة اإلسالمية ترفض المشاركة في الحكومة ،موقع أفريك  24 ،54مايو  .2017الرابط

اآلراء الواردة تعبر عن كتابها ،وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات
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