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الزعيملوفاةالعشرينالذكرىبمناسبةالوزانيحسن~مؤسسةارتأت
حول:مباراةعنريةالتعرواألفكاراألقالملحملةتعلنأنالوزانيحسنمحمد

جوائزوخصصتوآفاق،وانجازاتتطلعات:العربيالغربنيالديموقراطية
البحوثبنشرالمؤسسةتتكفلأنعلىاألولى،الثالثةالبحوثألحسننقدية
العشرين.الذكرىبمناسبةعرضهاقصدالفائزة

عبداألستاذبهاقامالتيالقيمةالدراسة0هذتقدمأنالمؤسسةويسر
بالدارالحقوقبكليةالعلياالدراساتطالبمناإلدريسيبرضوانالعزيز
:عنءالبيضا

بالجزائرالديموقرالحيةإ~لية
الدينيوا~~السياسيا~ء

أكتوبرأحداثمنانطالقاالجزائرفيالديموقراطيالمسلسلالباحثيدرس
المجالوأفسحالوحيدالحزبلنظامحدآوضعجديددستوروإعالن1988
ومااألخرى.العربيالمغربأقطارفيالديموقرالهيالنمطعلىاألحزابلتعدد
المجالداخلالعملشرعيةعلىلإلنقاذاإلسالميةالجبهةااحصولمنذلكتال

علىوحصرلهاا99~سنةوالوالياتالبلديةاالنتخاباتفيونوزهاالسياسي
لعامالتشريعيةاالنتخاباتفياألوليللدورةالمخصصةالنيةالبرالمقاعدأغلب
العلنيالطرحإلىوالثقفينالباحثينمنالعديادفعالذياألمر،أ991

اجزائريالوعيفيمتزايدةأمثلةمنيثير»لمانظراوالدولةالدينبينللعالقة
معآدا.وابلماعيالفردي

فيودورهاإلسالميبالدينالسيامةعالقةعنتساؤالتعدةالمؤلفيطرح
هذهأعولعلىللتعرفءالوواإلىويرجعبالجزائر،االجتماعببيةالحياة

جمعيةوجهادالجزائر،فيالدينمنالنونسيةالسلطاتموفمعاإلشكالية
الدينبغصلوالطالبةاالستعماريالقرحلرفضالجزائريينالسلمينءالعلما

المجالينبينالعالقةفيالبحثويتابعالفرنسية،اإلدارةعناإلسالمي
اآلن.حتىالجزائرفيوالدينيالسياسي

الوزانيحسنمحمدمسةمتى





أحداثبعدالجزائرتبنتهالذيالديموقراطىالمسلسلاستتبعلقد
الحزبنظامبالضرورةأنهىجديددستورإطثن(ء998أكتوبر
إلىاإلشارةأنذلكءاألحزابتعددنظاممحنهوأحلالوحيد

هذامنتمامااختفتقدالوطنىالتحريرجبهةفمنةوإلىاالشتراكية
أنكماالنقابية.والحريةاالضراببحقاالعترافوتمالدستور،
مصراعيهعلىالبابفتحسيأس»طابعذاتجمعياتبإنشاءالسماح
مامنهاءالمختلفةآسياسيةوالتنظيماتاألحزابمنالعديدلظهور
يناديماومنهاوالعقائديةاإليديولوجيةمرجعيتهماإلسكمنيتخذ
الدولة.عنالدينبفصل

فييصلاهتماممنالتعدديةتجربةبهحظيةمماالرغموعلى
حتىوربماوالمفكرينالباحثينقبلمنالكفايةحدإلىاألحيانبعض
منالمزيدإلىبحاجةبقيتأنهاإالءأنفسهمآسياسةرجالمن

تكنلمالجزائرفيالتعدديةإلىالتحولتجربةالنءوالعنايةالدراسة
والمجتمعاتالدولمنالعديدتشهدهالذيالتحولمسلسلفيعادية

منعنهأسفرتومانتائجمنبهجاءتلماوفقاءكانتبلاألنبرى»
لتيأسنموذجاءتهوتشكيكالسياسىالنظامهيبةمننالتمضاعفات
ءالجزائريةالتجربةبهاجاءتالتىالنتائجأولىولعلاالنتقال.صيغة
جراءمنوشعباحكومةالجزائردفعتهاالتىالكلفةتعاظمفىتكمن
علىفقاذلكميةاإلسكالجبهةفحصولالتعددية.إلىاالنتقالعملية
البلديةاالنتخاباتفىهاوفونالسياسي»المجالداخلالعملشرعية

البرلمانيةالمقاعدأغلبيةعلىوحصولها1997سنةوالواليات
سيؤدي»199(لعامالتشريعيةاالنتخاباتفىا~ولللدورالمخصصة



الدينيالسياسيالمشهدفيالجبهةلهز»النهائيالتكريسإلىجهةمن
يصعبانالألوحضورهانهاونلهامعادلةمنهاوميجعلالجزائري»
إلىوالمثتفينالباحثين،منبالعديدسيدفعثانيةجهةومنتجاوزهما،
أسئلةمنيثيرهلمانظراوالدولةالدينبينفةللعكالعلنيالطرح
معا.والجماعيالفرديالجزائريالوعيفيمتزايدة

مياإلسكبالدينتتهاوعكالمياسةبماهيةتتعلقأسئلةوهي
دينهوأم؟علمانيدينهوفهلاالجتماعيةالحياةفيودوره
الدينوبينالروحيةوالمعتقداتالمياسةبينالتمييزيعرفالسياسي
تكوينفيفاعكعنصرايشكلالدينيزالالحد)يإلىثم؟والدولة
استمرإذاالمجتمعهذابإمكانهل؟الجزائرياسيأسيالوعي
فييأملأن0اليومعليههوكماالدينوفيالدينأساسعلىفيالخك
ذلكوضعإلىالوصولفيينجروأنممتقرقمياميةرؤيةبلورة
أيضاومنها؟ديموقراطيةوطنيةمياسةلكلاللزماالحتماعيالعقد
وأهدافهاوطبيعتهاالجزائريةالسياسيةميةاإلسكبالحركةيتعلقما

أمدينيةحركةهيهلتطورها.وآفاقنشوئهاوأسبابالحقيقية
لحركةانعكاسأمتاريخيةحركةعنتعبروهل؟مياسيةحركة
مةأنعنتعبيرأنهاأمأصليةحركةتمثلوهل؟اجتماعيةاحتجاج
صراععنتعبيرهيأمودينيةعقديةلقيمنتاجهيوهل؟اقتصادية

القوىوتبديلاالجتماعيةالسعلةتوزيعإعادةعلىالقياديةالنخببين
فيالعلنيالرفضالحركةهذهتجسدوهل؟المسيطرةأوالحاكمة
؟إخفاقهمانتيجةبالعكرهيأموالتحديثللحداثةالجزائريالوعي
تللمشككإيجابيةحلولتقديمعلىالدينيةالحركةقدرةهيوما

تتبنىأمبطبيعتهاعنيفةهيفهل؟الراهنةواالقتصاديةالسياسية
~منذاتهالتحميالجزائرىرخالتابنيةفيكامنألنها~



الدولةأمستجديدأمالدينيةالدولةبنا>إلىتمدفهل؟الدولة
القائمة؟

القائمةقةالعكطبيعةتحديدفيتتمثلإذنالمحوريةفاإلشكالية
علمانيةأمامنحنهلالجزائر.فيوالدينيالسياسيالمجالينبين
علىللدينيهيمنةبصددنحنأم؟بينهماالفصلأساسعلىتقوم

في؟الدينيةالمرجعيةلخكمناألخيرهذاتأطيروبالتالياسيأسي
خصوصياتهافيبالجزائراإلشكاليةهذهنتناولعندماالواقع
أمامالذاث.والهذاأمامالأنفسنانجداإليديولوجيةتهاوتفاعك
فيومحدددقيقونموذجنمطأمامولكنءتيوقراطيةوالعلمانية
:اثنينجانبينلخكمنتإريخياوتكرسانبنىءالمجالينبينقةالعك
فيرسميكدينسلثملكوالشموليةالتركيبيةالبنيةلخكمن:األول
دينوشريعة»عقيدةفهو:وحمولةمعنىمنألكثروالحاملالجزائر
.د)ء_ءءدمءالددءدءا«»أالالده0ء«د«ء0اءددءودنياءءدينوأخيراودولة
أساسعلىتقومشاملةإيديولوجيةفهوأوضحبعبارةأو»م-ء»0ء1.(

اليومي.للتدبيرسياسيهوماوبينعقائديهودينيمابينالدمج
فياإلسلثمويؤديهاأداهاالتيالتاريخيةالوظيفةفييتمثل:الثاني

وأداةالوطنيةالهويةلتحديدتاريخيةمرجعيةيشكللكونهالجزائر،
دائمايظلفاإلسلثمالوطني.واالندماجالوحدةعلىللحفاظأساسية
الفصلصعوبةبالتالييطرحمماللجزائرالسياسيبالتاريخمرتبطا
فيوالوظيفيالبنيويالتقاطعأساسعلىسياسيوهوهودينيمابين
البلدهذا

فاعلينوجودبالضرورةيفترضدينيمجالكلكانوإذا
يجمعالجزائرفيالدينيالمجالفانالموا~،منونسقومؤسسات



وحدهاتملكمستقلةدينيةمؤسسةلوجوديفتقرلكنهءالمركبهزأكل
الدينيةوالرموزالمقدسمننوفةفيالتحكمسلطةأيءالدينيةالسلة

هز»هثلغيابإنكنسى.نظامشكلفىوالشعائروالطقوبر
الدينيوالتنهيلالتأثيرمستوياتفيتوازنالكإلييؤديالمؤسسة
فيالدينىتجعلالمجانينبينتوازنالكقةفعكالسياسي»فمألير
السياسي«لخكمنإالذاتياوالظهو~اأشكلعلىقادرغيراذ:مألب.ذ
استمراريةتخدمودعائموظائفمنذههيةهاهوعهبلخكهنأي

السياميةللسئطةألسياسيالسلوكأن~لك0يأ.ي.اله>علىاسيأسيهيمنة
إيديولوجيتهافيالدينيالعنصرإدماجأساسعلروالتأئمزائرألبفي
وأدلجةدية»1السيوميو~اقتسرواختياراتهاشرعيتهاتدعيمأه،ملهن
كلمنالدينيينألمفاعلينوتب~~السيا_راغالمس~فيئأقحأ«»االين
توازنالكهذاعاىالحقان.يستهدفوالمقاومةاال~مال6أش.
يطبعالذيتوازنالكهذالمسياسي.الد~رتبعيةبالتألي،أمب0.وت:
أياااااالحتكاريةنسميههوماالجزائرفيباسياسريالدينيآمةعك
مجردإلىبالتاليوتحويلهالجرائرفيالدينىللمجالالدولةفأراحت
والمجالالسياسيالمجالبيناأقائوةالعا_.قةسبيعةبنياتها.منيةن

(فصلقائماقعكوينيانللمجالالدولةاحتكارهىالجزائرفي.لدينى
سيمرالتأوألراديكاليالمضادشقهفو.ألمجالهذاومحاولةأ~وإرلم
ثان).(فصلالمضادةميةاإلسكالدولةبناءأفقفيبديلةيةتكارالذ

اإلشكالياتمنعددضبطيقتضيألموضوعهذافيالخوضإن
المستوياتأهميةعلىالتأكيدمعرئيسيةاهتمامكمجاالتالننو«ة

المعاصرالتاريخومساءلةالتجربةهذهاعماقفىللنظرالخصوصية
قةالعكهذهتتخذهاااتيالممكنةاألشكاللمعرفةللجزائريبوالمقر
االجتماعيينالفاعلينوباقيالدينوبينءجهةمنوالدولةاالينبين



علىعملللجزائرالفرنسيفاالستعمارثانية.جهةمنوالسياسيين
إلىالدينيةالمؤسساتومداخيلا~حباسأملشكضمسياسةنهج
كنائميإلىالمساجدوتحويلالقرانيةالمدارسوهدمالدولة»أما~

وتسييرمراقبةعلىواإلشزافالدينيةوالطرقالزواياوإضعاف
مية.اإلسكالدينيةالمؤسسات

الدينىللمجالالجزائرفيالفرنسيةالسلطةاحتواءأنغير
الدينبينالفصلقانونمنواستناءهكهوأمكوأشخاصهبمؤسمعاته
الرفضإذكاءإلىسيؤدي1905سنةفرنساتبنتهالذيوالدولة
منهستتخذحيث0الجزائرفىللفرنسيينالدينيةللسياسةالشعبي
فيالرئيسيةالقضايامنواحداااالجزائريينالمسلمينالعلماءااجمعية
الدينبفصلالعلماءطالبإذءالفرنيسةالسلطةمعصراعها
يتكفلأعلىميإسكمجلمىوإحداثالفرسيةاإلدارةعناإلسلثمي
الفصلمبادئمعءمويتكيتطابقبشكلالدينيةالشؤونوتمييربإدارة
والدولة.الدينبين

قدللمقاومةوكأداةكإيديولوجياالدينأنإلىاإلشارةوتجدو
وتعبئةتجنيدعلىقدرةمنلهلماالجزائرفياألحزابكلاستعملته
اإلسلثماعتبرءالحاجلمماليالجزائريااالشعب)افحزبالجماهير.
شرعيةإلثباتوميلتينالجزائريللشعبميةاإلسكالعربيةوالهوية
وبالتاليوالجزائرية»الفرنسيةاألمتينبينوالسياسيةالثقافيةالفروق
الشعبأغلبيةوحدالذيلستقكاالمطلبشرعيةعلىالبرهنة
الوطنيةلتطلعاتواالدينيةالقيمبينفاالرتباطقيادته.تحتالجزائري

الوعاءبمثابةاإلسلثمفيهيعتبربلدفيومناحثاجديداشيئايعتبرال



الوطنيةالحركةلمكوناتالنهائيوالملجأالمقاومةقيمفيهتصبالذي
الجزائرية.

الحركةأجلهامنتقاومكانتالتيالدولةأنيعنيالذلكأنغير
ومرجعيةدستوراميةاإلسكالشريعةمنالجزائريةدستتخذالوطنية
تشكللموإنوالدولةالدينبينقةالعكمستقبلفمسألةلها.وحيدة

الوطنيةالحركةمكوناتبينوشاملنوعيوجدللنقاشموضوعا
)اباألزمةيعرفمامعبقوةنفسهاطرحتقدفإنهاالجزائرية»
ااحزببداخلانفجرتالتيا~زمةهذه.~1949لعامااالبربرية
منالمنحدرينللجزائريين´اااالجزائردعاةبينااالجزائريالشعب
منطلقاالدولةعنالدينوفصلنيةالعنمامنتتخذالتيالبربريةحركة
تقوما´إسلقميةعربيةجزائروأنصار´´لخطابها.إيديولوجياوبعدا
امتزجتالتياألزمةهذهتركتوقدواإلسلثم.العروبةأساسعلى
الفكرعلىبصماتهاالسياسيةفاتبالخكالشخصيةفاتالخكفيها

الحركةداخلعلمانيةأطروحةلظهورومهدتالجزائريالسياسي
الذي(955سنةالصماممؤتمرفيالنهائيتعبيرهاوجدتءالوطنية
الثورةإن..الجزائريين.كلعملسيكونالجزائرتحريرااأناعتبر
وهياالستعماري»النظامتحطيمإلىتهدفطبيعيكفاحهي

فسانيةلكالتاريخياالتجاهنحومسيرةإنهابلدينيةحرباليعمت
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ذاتالجزائريةالدولةإقامةأجلمنكفاحهيفالثورة.)..(.
.(واالقتصادياالحتماعيالمحتوى

بإبعادوالمطالبةالبربريةالمسألةبينوالترابطقيالتكهذاأنغير
فيوالمغاالةاإلفراطإلىيتردأنيجبالالسياسةمجالعنالدين
بعلمانيةوالمطالبةالبربريةالمجموعاتإلىاالنتماءبينالخلط
وبداخلالجزائريينالوطنيينضمندائموبشكلوجدقد~نه0ولةاله

الهويةعلمنةوأنصاردعاةالجزائريةالوطنيةللحركةالعربيةالنخبة
الذينوالشيوعيينباالثمتراكيينا~مرويتعلقءالجزائريةالوطنية
الجزائرية.الهويةلتحديدتاريخيةمرجعيةاإلسلثماعتباررفضوا

فيالشعبويللتيارامتداداتعتبرالتيالوطنيالتحريروجبهة

يشللكونهماإلسكلاستنكعلىاألخرىهيعملتالوطنيةالحركة

الجماهيرتجنيد:اثنينلهدفينالمجتمعمنالعريضةالشرائحعتيدة

والتنظيماتاألحزابوعزلجهةمنالفرنسياالستعمارضد

مناالجتماعيةقواعدهاعنبالثورةااللتحاقرفضتالتيالوطنية

نحوينحوسياسيمشروعكلالجبهةهذهأبعدتوبذلكثانية،جهة

فيدواليةلمطالبرفضهالخكمنالجزائرفيعلمانيةدولةإقامة

الدولةلعلمنةالداعيةالجزائريالشيوعيوالحزببفرنساالجبهة

يطالبونكانواالذينالعلماءقابلهاالدعواتهز»الجزائر.فيوالتعليم

دراساتمركزالجزائرية´`´´األزمة:فيالجزائرية``الوطنية´´االديولوجية:صاح~فياللي

35ص.1995بيروتاألول.الطبعةالعربيةالوحدة



دمجبضرورةاالستعماريةالمرحلةلخكالدولةعنالدينبفصل

الناشئة.الدولةمؤسساتفيالدين

الجدلهذاإنهاءعلى1953لعامالجزائريالدستورعملوقد
وبمجردالجزائريةفالسلطةا´.الدولة(دينما´اإلسكاعتبرعندما

األخرىهيتسمحلمالفرسيةالوصايةمنالمجاللهذاتحريرها
للمجالالدولةاحتكارتكريبعلىعملتبلءوممتقثحرابتركه
التعليمودولفةالدينيةبالشؤونخاصةوزارةإحداثعبرالديني
المشرفينوتكوينلتأطيروالجماعاتوالمدارسالمعاهدبإثامةالديني
نسقفيالعلماءدمجعلىأيضاعملتكماالعبادة.شؤونعلى

لصالححياإلصكإرثهمواستردادوالدينيةالسياسيةالمؤسسات
المؤسسةتشكلالدولةأضحتالمختلفةاإلجراءاتهذهعبرالدولة.
يعملميإسكتيارأيوجودورفضت0الدينيةللتيمالمنتجةالوحيدة
احتكاريتهاتثبيتلهايتسنىحتىالرسمياإلسلثمهامشعلى

الدينيالنصوتأويلالدينيةوالشعاثروالطترسالرموزلكلالمطلقة
ذاكأواالختيارهذاعلىالشرعيةإضفاءأجلمنلمنظورهاطبقا
السيامية.توجهاتهايخالفماكلودحضالعامةسياستهامن

ميةاإلسكالخصوصيةإلضفاءالجزائريةالدولةطموحأنغير
المرجعيةالستثمارالدائموميلهانزوعهاوأيضاوقواعدهاأسسهاعلى
السوسييوتوجهاتهااختيارهاعلىالشرعيةإضفاءأجلمنالدينية

لموراديكاليمتشددمياسيمإسكظهوردونيحللم0إقتصادية

78هه9(أأد):ء»ادا´ماههأ«أاء»ددهء~8́1»«)ءه8ءهأءددأدمءم
ءءه:»«ء:)دده.اءه8ذدءألء>ءههددءاد«ء9ءءا0«ء:><1ءد7ء«)7ءدأوهط

8«ء0ء8.156.7.هأل17.6:51ده:1»198.2(.»م):109.(



تزايدفمع0الثمانيناتبدايةمنذاستقرارهاوتهديدمناستهاعنيتوقف
فراغتولةالمغاير،التعبيرفرصومنعاليساريةالحركاتمحاصرة
المرجعيةتشكلالدينيةالمرجعيةمعهبدتوإيديولوجىنظري
وعلىالجزائركانتءالمرحلةهذهلوخكأنهكماالمتماسكة.الوحيدة
انعكستاقتصاديةأزمةمنتعانيبدأتقدالريعيةالدولكلغرار
فاألزهتاالجتماعي.بناءهاوتماسكاالنتاجىنظامهاعلىسلبا

والزبونيةالفساديطبعهاسياسيةمؤمسةوجودإلىإضافةاالقتصادية
االجتماعيةالمهاناتإذكاءفىوالباعثالسببكانتاوالمحسوبية»
أكتوبرأحداثمقلتحيثالجزائرية»للجماهرالشعبىوالسخط
االجتماعيةالساحةعلىالتواجدأنكماالحقيتى.تعبيرها(988
خطابلنشرالعبادةوأماكنالمساجدتستثمرمنظمةميةإسكلحركة
هذاجعلءالدولةمواجهةأجلمنالدينيةالرمزيةيستغلسياسى
النخبولكلالعاطلللشباباإلغراءشديدالسياسىاإلسلثممنالنمط

احتواءعمليةبالتالىوسهلوثقافياىوسياسيااقتصادياالمهمشة~
مناستفادتالتىميةاإلسكالحركةفرفمناالجتماعىالسخط
اء988بعدالجزائريةالسياسيةالنخبةأقرتهالذيالسياسىاالنفتاح
داخلالعملعيةثسعلىحافظمنمنهاوحركاتأحزاباوكونت
وحركةفحناح»لمحفوظالسلم´امجتمع)اكحركةالسياسيالمجان
)اكالجبهةوإقصاؤ»حظرهتمماومنهاالله»جاباللهلعبدااااالنهضة
الجزأئرءفيميةإسكدولةإقامةإلىدعتالتيللثنقاذااميةاإلسك
االنتخاباتأسلوبنهجمنالممكنةالوسائلكلذلكلتحتيتىمستعملة
ءالدولةضدالمسلحوالعنفالجهادأسلوبإلىالمدنيوالعصيان
شبكةإلىإضافةفقاذ)لكمياإلسك(الجيشىالعسكريجناحهابواسطة

المسلحة.ميتةاالسكالجماعاتمن



الديني.للمجالالدولةامتالع:األولالفصل

قاموسهإلىعديدةلحظاتوفيالسياسةعلميفتقرماكثيرا
إلىيدفعهمماءبهالمرتبطةالقضايالتناولالخاصةومصطلحاته
ومصطلحأخرى»علوممنالمقاهيممنمجموعةاستعارة

ليمرفهواإلطار.هذافييندرجه_ءه:»«ء:ا»»»هاالحتكارية
العلومدرجةاقتصاديمصطلحبلخالصاهسياسيامصطلحا
إاليوجدالحيثالسرقبنيةعنللتعبيراستعمالهعلىاالقتصادية

القيمهذهأثمنهعلىمطلقةمراقبةيمارسءللقيموحيدومروجمنتج
مناس.وإنتاجعرضهناكليسردامماوالطلبالعرضسوقفي

منيعملونالذينوالجماعاتاألشخاصكليشملاالحتكاريةومفهوم
لكلمطلقةمراقبةوجودأنكمااإلنتاج.وكمياتالثمنتحديدأجل
جماعةأوتجمعفكلية.االحتكانسلطةلممارسةضرورياليمرإنتاج
وقوانينهاشروطهافرضبإمكانهاماءمجالإنتاجه~من8_تراقب
نفسرمنالباقيةالنسبةيراقبونالذينواألشخاصالشركاتعلى

.اإلنتاج(

طبيعةإلىيحيلالمفهوم»هذاأساسعلىاالحتكاريةتحديدإن
القيملكلوحيدكمحتكروالدولةالدينيالمجالبينالقائمةقةالعك

مقاولينوجودعدميعنيالذلكلكنالجزائر.فيوالدينيةالرمزية

عه«88~91)9(»»اءدهءءأاءأطه0اد0ءءأ«8ءءهه06»أ0ءدد2ء0ءه
94أاأءه6.0اأ»ه«ه5ء1دأ«اءا<«´ه«م~9أل28«88)91.()9.هلمه
2ءه«»ه«ءأه1987.):(7.35دأهأدد»ه:1981~9.(ءا88ال(»5ال5597
)98هه8(_ء»9أ»ءأه0ء»أ»ء«أ)أد~ءده،(7د:-»0ءه0د2ءءه7أ)أ(ه0.دد

9«0.دذ5أل.ال.ا58.اه:767.أيذأط:ءء17هههمءاه001ء08اء(ءدهءأهءم
~1أل88591)5.ه~دأه1968»51:(ا.امم:280.277.(



بديلةاحتكاريةفرضعنجهتهممنيبحثونللدولةمنانمينآخرين
إذن>االقتصادعلممنالمستعارالفهمهذاأساسعلىالمجال.لهذا

وأيضاالجزائر.فيالدينيللمجالالدولةاحتكارآلياتتناولسنحاول
.االحتكاريةهذهوأشكالأنماط

.للثحتكاريةالتاريخيالسياق:األولالمبث

ءمهء6م_«´)المجال9.5له~9اا،ا)طبوردير´´)ابييريعرف
وحقلالموضوعيةاالجتماعيةقاتالعكمنلشبكةإطارأنهعلى

مراتبحولوالمؤسساتاألشخاصمنمجموعةفيهيتصارع
تغييرأجلمنوكينونتهاوجودهاحيثمنموضوعيامحددةومراكز
ويشترطلعبة»شكليتخذصراععليه.الحفاظأوالقائمالوضع
الناعلونلهاخكمنيسثهدفءالمختلفةاالستيراتيجياتمنمجموعة
مواقعهمعلىالحفاظجماعيأوفرديبشكلسواءالمجالداخل

منالمتنافسينللفاعلينالتراتبيةالبنيةداخلتحمينهاأوومكاناتهم
نتاجهيحيثمنبنيتهتحديدوإعادةالمجالداخلالهيمنةأجل

هذهالفاعلين.مختلفبينوالتناسوالصراعالقوةقاتعكلطبيعة
أوإجتماعيشخصكليحتلهاالتيبالمكانةترتبطاإلمتراتيجيات

منالنوعيالرأسمالتوزيععمليةداخلأيءالمجالداخلمؤست
ثانية(.جهةمنالمجاللهذاالحسيإدراكهمودرجةجهة

89ال8918ال)91.~99ثا986)1.(.9(:ءء8ءم.دءددءهمه»هءه«
»0ددااءههه1ءأ«هأ»ءاأءدءه.دد9.أأده8.ط5ء0.اأ1992.م).م72.73.(

89ال)طه2ال())ءء90أادءهده4ءدأءهاهءأوهدد)9.هلمه7:74»أ«ددأ
(98.~:»م)(1أ>(أ4(



استرحاهاكمابوردير»»5ء1ه_ء~««توسيمةفيالدينيوالمجال
فاعلينأربعةمنيتكرن««اال(الملهط79فيبراا~´اماكراعمالمن

ثماساحر0الدينيةأوالبيروقراطيةاإلكليروس(النبي»أساسيين
مصلحيةأوتنافسيةموضوعيةقةعكتربطهمالعلماني)أوشكيالك

نوعأوحسبءأوذاكالفاعلهذامنالمقدمةالطلباتنوعحسب
الرمزية.القيمسوقفيالمعروضالمنتوج

فيالفاعلينمختلفبينقةالعكمسألةكانتإذاإنهأنهبيد
يحتلأنأيضاوتفترضومزدوجاءثنائياطابعاتتخذالفيبريالنموذج
فإنالرمزية»قاتالعكمجالداخلثابتةومواقعمكاناتهؤالء
أيءومتجولينمتنقلينفاعلينبمثابةذلكمنبالعكمريعتبرونالزوايا
عبرالساحرمكانةإلىالنبيمنأقربمكانةمنينتقلواأنيمكن
منينتقلواأنيمكنكماالدينية.البيروقراطيةوموقعبمكانةالمرور
الدينيةالدعوةممارسةمنأي0السياسيالمجالإلىالدينيالمجال
أجلهامنوالصراعفيهاالمساهمةأوالسياسيةالسلطةممارسةإلى

أساسيةشروطثةشكيفرضبورديرفيبولمنموذجمناالنطلثقإن
اإلنتاجمراكزتعددأخرىبعبارةأوءالدينيةالسلطةتوزيعفيتتمثل

تقومومتوازنةمتماثلةثنائيةقاتعكذاتدوائروجودثمالرمزي.
وجودأيضاتفرضكماءوالمخرجاتتللمدحكوظيفيتبادلعلى

~89الالا(طه()):ءءءدال16ء)أ)»»ء»م56ءأاهءااءأدهءه»أأوذاءءه6
(ءد501_9ألأل7928دد1د»90)ء0أدءه7»1ه»»ءءم00دءدءهدأءهاهءأءه7اه:
.()أل197(.ط9لهالا)طه)9(ءءءدءا»ءء)ءءال)دطءه51ء»«داءم

د»ءأوأاءهدد8ءءدهءدأ«ءء«دأل5ءدأءهاه.ءذءهأل.أهأل11أ57(.م).م.(
(ط~29)7(د«ء»610ءدأءه515(«5)8أ«أأء561د6»ء0ء)«ادد5.الط

ى«ام0ا»ءأهأل1أل~9.911)ده501979~989.داءه1963.



الدينية.للبيروقراطيةموحدامركزاا~قلعلىأوعلمانيةدولة
والممارساتوا~نشطةجهةمنالزمنيةا~نشطةبينالتمييزوأخيرا
ثانية.جهةمنالدينية

التحققيمكنالالرمزينتاجلكمتعددةمراكزذومجالفوجود
للعلماءالفرديااللتحاقتاريخأي(»955قبلإالالجزائرفيمنه

استحضارفيمكنالتاريخهذاقبلأماالوطني(.التحريربجبهة
فيالعثمانيالتواجدفإبان:بينهمافيمانسبياتختلفانمرحلتين
الناتجالتوازنمننوعايعرفالدينيالسياسيالمجالكانالجزائر
بكونهملتزماكانالعثمانيالحاكمأنذلكءالرمزيةالسلطتوزيععن

عنالدفاعأساسعلىقائمةوسياستهحروبهوأنسيامييىمحارب
منولسالسيفرجالمنأنهيعترففهومبيله.فيوالجهادالدين
وسياسته.حروبهفيالتدخلالعلماءمنيريدالأنهكماءالدينرجال
للسلطتوزيعافتطبل0الدولةعنالدينفصليعنيالالتوزيعوهذا
للدولة.والدينيةآسياميةالهيمنةتحت

بينالجزائريالدينياسيأسيالمجالتراوح1837منوابتداء
أجلمن.لدينيينالفاعلينتهميثرعنالفرنسيةالسلطةجهةمنالبحث
1975قانونإلىاستناداالدولةعنالدينفصلوبينالمجالاحتكار
.بالجزائرالخاص(977ومرسومالفرسيةالدولةعلمانيةأقرالذي
جبهةبروزفىتشلت،1954سنةعديدةتحوالتلظهورونظرا
والوحدةاالستقلثلتحقيقأجلمنيعملأمةكحزبالوطنيالتحرير
ظلوفي1955سنةألزمتوالتيءالجديدةالدولةجهازوبناءالوطنية

أل~17أل)51أ(ءء«هءء´ما9ء:«ء«اء0>9هءه»ه1ءء«ء»دمء(0ءء8دءهط:>>
9«.دأ«2:84ءه0ءه»ءأه(581م)م:36097.(



اإللتحاق(،الدينيينفيهمبماالناعلينكلمتكافئةغيرقةعك
وإيديولوجيةعقائديةومذاهبكتياراتليمرصفوفهافيواإلندماج

باعتبارهالديناحتكارواحد،آنوفيلهاليتسنىكأشخاصفقطولكن
التعددأشكالكلوإلغاءالوطنية،الهويةعناصرمنعنصرا
ستتمماوهو0الرمزياإلنتاجمراكزتعددفيهبمافيواإلختك
الدستوريةالقاعدةفي(953سنة1دذء»ءذ»ءدهاده0ذ»«دههمأمسته
~الدولة.دينم´´اإلسك

عوضأي0الرمزيةقاتالعكمجالفيإذنوالتعديلفالتغيير
اإلنتاجسلطةبينهافيماتقتسممتعددةومراكزأبعادذومجال
مجالوتأسيمرتقعيدتمكيفخطوةخطوةإذنالحظنا0الرمزي
والدولةرمزيةكمرجعيةاللهطرفمنعليهمهيمنتراتبيرمزي

عرفهمااللواتيالمحطتينهاتينتناولسنحاولواقعية.كمرجعية
قاتالعكمجالفيوالمتمثلتينالجزائرفيالدينيالسياسيالمجال
بنيةأوالتراتبيةالرمزيةقاتالعكومجالأوالهالمتوازنةالرمزية
ثانيا.السياسيالمجال

في،ساءةكانتالتيالدية•مييهالياإتاليا.عك>..هيا(•البجيت´تكلت
ااحزباسمرارأتعبرادقااادمتاد»يمرمادحرياتممار00اةااحر.يو)95ءتبرأجزأر
إلتماداااوالجزاءيين´´المسلميناللما>´´جيتثميقيا´´،امممال)ابفموالجزاءي(االعب
المحين)اكلجتمحلنتأحرىتدراتومبامرلوحاتالجزاءي(البياذامياالمرة

9ء))ءءه(طءددماه(ءءط)ط:اإلطارهذاأنظ:الجزاري´´السيرىااالحزبمزويار
أءما5أ«أ)6دء41)ءأ_ء»»6هءءءهء)ط1959)ا91.ءأ)ء»7(:987ما99.
(989.اهه36»أل3.اأظأل9)هال)11كاها~ظ9أدالذ´اأ)هدءذأفىألظ).تا.1~آة

._عه1،ء-:يأ،ية:.،«~1أاليأها___يه´ا؟..(ذبهحأالذدا.ك0ءىكالءط«ذه.(9؟5..
(953أسورمنالرابت(المادة~



المتوازنة.الرمزيةالعطآتمجال:األولىالفقرة

القرنوبدايةعشرالتاسعالقرنأواخرفيأنهإلىاإلشارةسبقت
قاتللعكناتوانالجزائريالدينيالمياسىالمجالعرفالعشرين
السياسيةالحياةعلىالمباشرالتأثيرقوةيمتلكانفاعلينبينالرمزية
ترىالدينية.الطرقأووالزواياالعلماءهاالفاعلثنهذانوالدينية.
جهةمنالمركزيةبالسلطةتربطهمالتىقةالعكطبيعةهيماإذن
ثانية.جهةمنالمتبادلةقاتهموعك

الدينية.بالطمتالعلماءعطتة:أوال

ماإلميكلوجياسوسيرمتارباتمنإمتتناجهايمكنصةخكأ~إن
واالسلثمالحضريماإلمك_إسلثمين`بينالثنائيةالمقابلةتلكهي

´99ال678)3(8ا(ااه:0»17ءأ««ءءأ«أاءده>هده«»أا9أه)ه0ء»(8ال.هد0
98ال76:255»أ5ناءااد»ءالاءه0داا»ءهأ584.ه)ه:1.(26.(
92~28~787اال)6اءاأ»ءءمهء0ءاادءهدادءأددأءه»1أدأأءمه
17»5ءدد(ط0ء»اد99ال24،5:»ال11««داأ41954م)ه:1ا020.ا821ا8ء.)(5(
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911́ءأد)«دد9ءأ»916هءه00.ءء7.25ددأ(4أ8789.986ال8وء»()0.(دء
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العلماءإسلثموأخيراالشعبي»واإلسلثمالرسمي)اسلثمالتروي»
إلىالنهايةفييتودالتنظيميالبناءهذاوالزوايا.الطرقوإسلثم
للحقيقةمطابقةدائماتكنلممقابلةوهياابالطرقياا»ا´´)العالممقابلة

ألنعشرىالتاسعالترنمنالثانيالنصفقبلوباألخصوالواقع.
ينهلثنالدينيةوالطرقالزواياأشخاصأوالعلماءسواءالفاعلينكك
لمقيااوااالطرااا´العالموظيفةأنإلىإضافةالدينية»المعرفةنفسرمن
هذاعلماء.أيضاكانواالطرقيينفاشهرمتناقضة.أومتعارضةتكن

عندماوتالشىتوقفقدالعلماءولدائرةللطريقةالمزدوجاإلنتماء
موحدغيرالطرفينككيمركهالذيالمعرفيالرأسمالأصبح
النهائيةصورتهااكتملتالتيالثنائيةهذهلظهورمهدمماءومتشابه

حية.اإلصكالحركةمع

التنظميةصورتهاكتملتالجزائريحياإلصكوالتيار
الجزائريينالمسلمينالعلماءااجمعيةبتأسيميا93اسنةوالمؤسساتية

ومنباديمربنالحميدعبدمنالفكريةمرجعيتهااستمدتالتي
أبوالقاسمالمجاري»القادركعبداألوائلالجزائريينالمصلحين
تأثرهاإلىإضافةموهوببنومولودسمايةبنالحليمعبدالحفناوي
أفكاروخاصةميةاالسكالجامعةوحركةءالرهابيةبالحركةأيضا
رضا.ورشيدعبدهمحمد

علىيقوموأتباعهباديمرابنعندحيةاإلسمكالدعوةفجوهر
ومحاربة0الصاحا~عهدإلىاإلسلمىبالدينالعودةأساس

وهذابطية.المراودعاةالصوفيةالطرقنشرتهاالتيوالبدعالخرافات



العامةالظروففرضته~´´الذيوالمرحليالتكتيكيااالتحافأنيعني
علىقادرايعدلمالجمعية»بتأميمى(931منةوتكرس(930لعام

المناطقكافةفيالدعوةنشرعلىالعلماءفتصميماالستمرار.
وعزم0جهةمنالطرقيةعليهاتهيمنالتيتلكفيهابماالجزائرية،
الجمعيةاحتواءالدينيةاإلدارةموظنيبمساندةوالزواياالطرقشيوخ
بإقصاءلينتهي0ممتحيكالتيارينبينتحافكلجعل0ثانيةجهةمن

فبرزتنهائيا،عضوية..الجمعيةمنالدينيةوالطرقالزواياشيوخ
أطلقالعلماءلجمعيةمنافسةجديدةبمعيةالجزائريةالساحةعلى
اا(.الجزائريينالسنةعلماءااسمعيةإسممؤمسرهاعليها

منبتأثير(932شتنبر(5بتاريخرسمياالجمعيةهذهتأمست
وغيرمتقلبةشخصيةاابأنهمرادعليوصفهالذيالحافظيالمولود
العلماء)الجمعيةاإلداريالمجلمرفيمستشاراعضوافبصفتهاا.متزنة

الزواياشيوخنظرلوجهةومشك(931سنةااالجزائريينالمسلمين
´اجمعيةفكانتاألولللجصيةمنانسةجعية.نشاء.لدعاالدينية»والطرق
والطرقالزوايارؤساءجمعت(´´التيالجزائريينالسنةعلماء

القانوننغمرومتبنيةالفرنسيةاإلدارةفيالمسلمينالدينيينوالموظفين
ميةإسكجمعيةفهي:ا_ولىالجمعيةعليهارتكزتالذياألساسي
ماكلوعنالسياميةاألهورفيالخوضعنتمتنعخيرية«تعليمية

7مةطه9)8(أاءءءمادأءءءه)ءءءهه0اء«ءءدا»دءءء91ءأدء«5ء(925«
1940دد99لمهدمااهه»أل7:24««ه)»ه1967.م:ا4.د

9ال7898«»ءأ~)1دء8هءط8(ء<أه»دأ«اأماءهء»1أ91ءذءءوءءء»«دههمءددأ«ده
4ء1أءءءالدددأأهه4ءأ8(1>«ء(ءءءاءء()«ءهءط1«ءدوءهء(1أدءطأ)ههه

1954دد99.هلمه9.84.)ال6ء»««ه1575.11.م:((1م
78~طه)81أ1»»1ءءه))»6...ءااادأدده.ه»أء:ه:ا4.ا



إلىوتهدف0والعصبيةالدينيةالفئاتبيناالضطرابيثيرأنيمكن
فيجاءلماوفقباألخلثقوالتمسكالدينيةوالتقاليدالسنةإحياء
والدينوالتصوفالنتهومبادئاألربعةوالمذاهبوالسنةالكتاب
مي.اإلسك

والزوايا»الطرقمعصراعهافىالمسلمينالعلماءوجمعية
علىمبنيوراثيمإسكبينباديمرابنتمييزمنمرجعيتهااستوحت
علىمبنيذاتيموإسكوالزوايا)الطرق(إسلثموالجمودالتتاليأ
هز»إلىواإلرتقا،العلماء).جمعية(إسلثموالتأملوالبحثالتفكير
طريقعنإلىيتمأنيمكنالباديمرابننظرفيالذاتياالسلقم
المنصبءااالبكاناالبراهيميالبشيريرىالسياقنغمروفيالتعليم.`
منأوضحبعبارةءعليهمتعاونتينجهتينمنآتالشعب...هذاعلى

:ودنياهدينهعليهويفسداندمهيمتصانمشتركيناستعمارين
والنار»الحديدعلىيعتمدالفرنسيهاالستعمارهومادياستعمار
الشعبفيالمؤثرونالطرقيةمشايخيشلهروحيواستعمار

رضىعناالستعمارمعوالمتعاونونالدينباسموالمتاجرون
وأحكامالرأيسدادفكانان...متعاضدواالستعمارانوطواعية.
أهونألنهالروحياالستعمارهذابمحاربةالجمعيةتبدأأنالتدبير
فعلنا.وكذلك

سسةالمقالجزائر´´فيالتربيةبواإلصالحراثأباديسبنالحميدعبد´´الثيخ:رابح~تركي

228:ص.1984الجزائرللكتاب.الوطنية

236:صالمرجع.نفس:رابح~تركي



تعاونها:أولهما:اثنينلسببينالطرقيةمحاربةيبروباديسروابن
التيوالخرافاتالبدعلكثرة:وثانيهماالوطن»ضهاالستعمارمع

الديني.ووجدانهاالعامةأفكاربهاوسممتمي»اإلسكبالدينألصقتها
للتجديدمدرسةبمثابةاعتبرتالعلماءجمعيةفإنذلكعنوفضك
والعودةالبدعمنالدينتطهيرأجلمنتعملبالجزائر.مياإلسك
معالتعاونإمكانياتيلغيالباديمرابنأنغيراألولى.منابعهإلى

األمةءبكمنفيهاعرفناهلمااا...:يقولذلكوفيوالزوايا.الطرق
مناعزوقد...وهدمهاكشفهاعلىفعملناالخارجومنالداخلمن
لمنيدنانمدثمعليهم»القضاءتتولىالتيهيمةلكأمرهانتركأن
واحدةشريطةعلىالحياةميادينفيمعالنعملاستعدادعلىكان
فكلتسخيرها.اعتادتونواحيدفيمسخرةآلةيكونوا.الأن:وهي
الصالحفيللعمللهيدنانمدفنحنالتسخير»عنبنفسهمستتلطرقي
بينناهوادةفكمسخرة»وآلةسماعةأذنايكونطرقيوكلالعام...
الل«اا~.إلىيتوبحتى

في:أوالتتلخصوالطرقيينالعنما،جمعيةبينفيالخكومظاهر
السلفيعرفهالم´ابدعةالعلماءيعتبرهابحثءالطرقيةالمعتقداتنقد

ماإلسكفيوثنيةإحداثإلىيميلثنوسلوكهابنيتهاأنكماالصالح»
والتوسلكالخلوةالدينأصالةعنوبعيدةخاصةطقوساإلتباعها
البنيةفهاجمواللطرقية»الهيكليالتنظيمأيضاالعلماءوانتتدوالبركة.
أساسعلىالدينيةعلثقاتهابنتالتيالصوفيةالطرقداخلالتنظيمية
قاعدةفياااااإلخواننجدإذالكهنوني»بالتنظيمماحدإلىشبيههرمي

بروثاإلسالمي.الغربدارالرابع.الجزءأثاره´´وحماتهماديس`´ابن.الطالبي~عمار

369!مى.1984



يعينهماألشخاصمنمجموعةوبينهماالطريقةشيخأعك»وفيالهرم
طبتادينيةبوظائفللقياموالدنيويةالدينيةالسعلتينصاحبالشيخ
تراتبي.لنظام

عنالناشئةاالحتماعيةالمظاهرنقدعلىثانية»العلماءعملوقد
الطقوسهز»عننتجماأخطرأنيعتبرونبحيث0الطريقة
والحقوقالكرامةفيالتساويفبدلنفسهاعلىاألمةانقساموالمظاهر
وأخيرااا.وااإخوانااواامقدميناااامشايخإلىالمجتمعانقسموالواجبات»

منالطرقمشايخلدىليةاالستنكالنزعةنقدعلىالعلماءعمل
تتطلبالتيااوااالهداياااااالزياراتعاداتبابتداعإتهامهملخك

وسخروها~نفسهمالزكاةاستجلبواوا´بذلكءوعينيةماليةواجبات
قبلاإلبراهيمييقولكماالشيخ»حقفكانءالخاصةلمصالحهم
حققبلالمالفيالشيغوحق0واألجدادواآلباءوا~والدالزوجة
والمسكين.الفقير

بهاجاءالتيالتعاليمنقدفيفتتمثلالطرقييننظروجهةأما
أحدكابو´اااإبنحذرإذوالمقابر،ا~ضرحةزيارةكمنعالعنماه،
بإدخالهماإلسلثمليشرهواجاؤواااالذينالعلماءمنالطرقيةمشايخ
دعوةأيضاالطرقيينوفضوقداا(اوالسنةالقرآنعلىتتعديك
واألوقافالمساجدوتسليمالدولةعنالدينبفصلللمطالبةالعلماء
حاللسانا´المرشد´امجلةعنهعبرتماوهوءوطنيةدينيةلجمعية

للكتابالوطنيةالمؤسسة.األولالجزءاإلبراهيمي``البشير``آثار:اهيمياإلبي~البشير

(04:ص.1987الجزائر

المؤسسةالجزائر``فياإلصالحيأثرهاوالجزائريينالمسلمينالعلماء``بحعية:الخطيب~أمحا

186:ص.1985الجزائرللكتاب.الوطنية



إذاالجزائريةمراألحباأنريبوالاافإنه:بقولها(العليويةالطريقة
فمنوعليه0غيرهابهيترمممابأكثرتقومفكالحكومةعنتجردت
.~ااالحكومةبيداألحباستبتىأنوالسدادالحكمة

بالدوأل.العلماءعلقه:ثانا

احتواءعلىالجزائرفيللفرنسيينالدينيةالسياسةارتكزت
وبناء1830سنةففيءالدولةبمجالوإلحاقهالدينيالمجالواحتكار
فيوا~وقافا~حباسكأمكدمج~´´تميل)اكلونالجنرالقرارعلى
القائمينأنعلىتنصالتوارهذامنالثانيةفالمادةالدولة.مجال
عقاراتوحالةصفةيبينتصريحبتقديمملزموناألوقافثبأمك

ومقدارالكراءومحصولغيرهأوبالكراءيستغلونهاالتياألوقاف
وغيرهموالعلماءوالمفتينالقضاةالرابعةالمادةوتلزماألخير.الدخل
توالسجكالظود:واكتبتمليماألوقاف»إدارةعلىالمشرفينمن

معالمكتوينبأسماءوقائمةكاألمكشؤونبتدبيرالمتعلقةوالسندات
المادةأماث.ا~مكمديرإلىذلكوإرسالالسنويةكريةاألمبلغبيان

فيالمذكورللتصريحخاضعشخصكلأنعلىفتنصالسادسة
تقلالبغرامةعليهيحكمعنده،بمايدلولمالقرارمنالرابعةالمادة
وفياألملثك.مديريةلدىيسجلهلمالذيللعقاراسنويالدخلعن
أنعلىينصقراراالفرنسيالحربيةوزيرأصدر1843مارس23

ط78تا«7)90(دأ)ددوء»3د)أدءء«د:افيقةاط0هذشخعيوقابن.ال´فبة
أا9ءأءءوادده.م.)أء)مم:12»(136(

186:مى::كر.مبقوجع:اهنهيب(اعد
آ_718855785.ء)9(:»ء«(ءددمأ)«هده5»ء)ادء>»«_1««_0)ء5ء
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ميزانيةإلىتضمأنيجتالدينيةالمؤسساتومداخيلاامصارف
كناسإلىالمساجدوتحويلبهدمإالتكتمللمالسياسةهذهاا~الدولة

الدينيةاآلعيادومنعالعسكرية)كبا~مكوإلحاقهاعامةومؤسسات
سياسية.ألغرضالمراتمنالعديدفيالحج(مناسكوأداءوالمواسم
علىالجزائرفيالفرسيةالسلطةعملتهاتهسياستهامعوانسجاما

العقيدةبتفسيريقومونالمسلمينالدينرجالمنجهازوإنشاءخلق
وإلحاقهاتأميمهاتمالتيكهاوأمكمؤسساتهاوتسييروإدارةينيةالة

الدولةبأجهزةومرتبطمندمجبيروقراطيجهازوهوالدولة.بمجال
والمؤذنينوا~ئمةوالطلبةوالفقهاءوالعلماءاإلفتاءرجالمنيتكرن

لقانونطبقاوأجورهمرواتبهموتحديدتعيينهميتم0والمدرسين
بقولهآنذاثبالجزائرالعامالحاكمعنهعبوماوهوالبعمومية»الوظيفة
علىالمحافظةمناتقتضيوهيمنتنالسيطرتناالعلياالمصلحةا´إن

وامتيارتعيينخاللمنوذلكالديبةسزوذالعملسيرفيالمباشرتدخلنا
الدييين.~الموظفين

الجزائرفيالدولةعنمياإلسكالدينفصلتطبيقفشلأنغير
كلفصلإلىصراحةدعاقد´ا9ثتنبراا27مرسومأنمنبانرغم
اتخاذهإلىالعلماءجمعيةسيدفع0اإلسلمفيهابماالدولةعنا~ديان

الأط):ط:2.آ
الغربداراألول.الجزء´´1977<.837الجزائريةالوطنيةالحركة´´:اثهسعدالقاسم(أبر

)85.82(:ص.(992بيررتاإلسالمي.
~49كا~9كا7~)2د»1ده95«ط7(:»«(أما1دأ75الأ5_51أ91ى56أ5...1(5.ط.)أ«:ه

ممم..م
~(كا_9هكاكاهها.(ط.~)»»«الأاه»«ه»داءه4نااله1)5...11ه.ه.)أهط:13،



وثيقةففيبالجزائر.الفرنسيةالسلطةمعصراعهافيرئيسيةقضية
»1935سنةاإلسلثميالمؤتمرإلىالجمعيةبهاتقامتالتيالمطلب
دينيةجمعياتبتكوينوالسماحالمسلمينإلىالمساجدبتسليمطالبت
أيضاطالبتكماالدولة.عنالدينبفصلألمتعلقةالترائينمنقاانطك
وخطباءأئمةمنالمساجدموظفيلتكوينالدينيةللعلومكليةبتأميمى

ومدرسين(

فيالدولةعنالدينفصلمنمقاصدهاالعلماءجمعيةحددتوقد
سنةالجزائريةالحكومةإلىالجمعيةإدارةمجلمىقدمهالذيالتتريى
بعبارةنتمسكاألمةوباسمالدينباسماآلناانحن:يليكما6945
علىتطبيقهاونريدالجزائريةالحكومةعنمياإلسكالدينفصل
الجزائريةالحكومةعنمياإلسكالدينفصل:أوالالتاليهالشكل
والظاهراالشؤونهمنشيآفيتتدخلالبحيثحقيقيافصك
أيديإلىكلهذلكتمليم:ثانياءفروعهوالفصولهفيال0باطنا
أعورهاعلىسلتوتتريرفيه»المطلقالحقصاحبةميةاإلسكاألمة
العلماءجمعيةتشترطذلكولتحقيق.آاانيه.لو.>الحالماىتترو..أيت
منيتكرنالجزائر،بعاصمةمؤقتأعلىميإسكمجلمىتشكيل
مياإلسكللدينوبأعمالهمبهمالمعترفا~حرارالعلماءبعض

يونيوالجزائري.اإلسالميالمؤتمرإلىالعلماءبحقيةبهاتقامتالتيالمطالبوثيقة~انظر

الثالثالجزء(´´945-1930الجزائريةالوطنية´´الحركة:القاسمأبوالثهسعد:في(736

262-261:ص.1992بيروتاإلسالمي.الغربدار

الحكومةإلىالجزائريينالمسلمينالعلماءبحقيةإدارةبحلسقدمهالذيالتقرير~انظر

ص:ذكره.سبقمرجعالعلماء...´´´´بحعيةالخطيبأحد:فيآ944غشت5فيالجزائرية
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الحكوميةالمناصبعنوالبعيدينالمتدينينالمسلمينأمحيانوبعض
عددنصفمنأقلعدد~يكونأنبشرطالدينيينالموظفينوبعض
السلطاتجميعممارسةحيةصكخولتهالذيالمجلسفيا«عضاء

السياقنغمروفيالدينية.الشؤونفيالحكومةتمارسهاكانتالتي
مادتهفيجاءء1947شتنبر27قانونالفرنسيةآسلطةأصدرت
نظرفيمؤمنميةاإلسكالديانةلامتقكااأن)55(والخمسينالسادسة
ليةاستقكضمنالذيالقانونهذالكنا~خرىاا(باألديانإسوةالدولة
الدينبينالفصلتنفيذحيةصكأعطىنظريا»ميةاإلسكالديانة
ءالفرنسيةاإلدارةعليهتهيمنكانتالذيالجزائريلنمجلمروالدولة
يؤمنفعليقرارأياتخاذمنلمانيةالترحياتههيلةبالتالييتمكنولم

ا~وقافوضعفيالنظرأوالدولةعنمياإلسكالدينليةامتتك
المجلسأدراجفيميتةورقةالنهايةفيالقانونهذاليبقىوالمساجدى
الجزائري.

بإقامةمطالبتهمتعنيالالدولةعنالدينبنصلالعلماءومطالبة
هاتهالفصلعمليةبل0ودنيويهودينيمابينتنصلعلمانيةدولة
دونوحدهمالحقلهمأناعتقادهمفيالعلماءلدىمبررهاتجد

منكلفيهطالبالذيالوقتففيالمجال.هذاإدارةفيغيرهم
بفرنساالوطنيالتحريرجبهةليةوفيدراالجزائريالشيوعيالحزب
تبنىوالدولة(الدينبينتفصلالجزائرفيعلمانيةدولةبإقامة

9818855885:ءء1«ءدأ)»ء«مهه5دء01...ء)دده.م)أء:م:أ8
598598ءأل)6)~ء»1«0ء)أءوأ_»أدا0ء>اء9ءأ»ء«ادد99.هلمههال:

~1983.895.م:(~1



الدينبينتفصلالدولةإنشاءإلىيدعرمضاداموقفاالعلماء
ومؤسساتها.لقوانينهاأساسيةمرجعيةاإلسلثممنتتخذبلوالسياسة»

ولة.بالهالزواياعلثتة:ثالثا

فيالزواياموضوعمعالجةأنإالاإلشارةمنبدالالبدايةفي
~ننظرا0عاليةدرجةعلىوتبصراحيطةيستلزمالجزائر
يتمعالثقافيتراكمإلىأدتطويلةزمنيةفترةعلىممتدالموضوع
بلالمؤسسات»كباقيمؤمسةليستالزواياأنكماثتحنيله.المكان
الدولةداخلدولةفتشكلمؤسساتهلهبذاتهمستقكمجتمعاتصبح
تعليميمركزفهي:متعددةوظائفوللزاويةذاتها.الدولةأوهي
دورتلعبحيثقضائيةومؤسسةواجتماعية»تعليميةوظائفتؤدي
توسعيصدمنيعاسداتعتبرأنهاكماالمتنازعة.القبائلبينالحكم
السياسية`اللعبةعناصرمنعنصراأيضاوهي0المركزيةآسلطة
لهذاأيضا.بالغةأهميةوذاتمعقدةظاهرةالزوايامنيجعلهذاكل

جلالموضوفيبهذااإللماممستطاعنافيوالنيتنافيليسرالسبب
أيهنا»تناولهنريدالذيالجانبفيحتىوالومكوناتهقضاياه
قاتالعكمجالداخلالدينيةوالطرقالزواياتحتلهاالتيالمكانة
اآلخرينالفاعلينباقيعننسبيامستقلكفاعلالمتوازنةالرمزية
منالزواياتناولفيستنحصرإذنفمقاربتناالرمزية.للقيمومنتج
علىسواءمتوازنةقةعكيقيمالدينيالمجالداخلفاعلهيحيث

معوباألخصاآلخرينالفاعلينمعالتحالفأوالمنافسةممتوى

198له~1)9ء(ط1«أ1(دءء»ءاأو:.هدءهددءا«أءه»ءاا»ء00دءأاءده
ه:»«الدأا«هءه7«0ه:«ءه18(5(>512><«~0»9ا«ء«»ه)ءء~0ءا>~اءءه

9ءط»»(99(ه»):14(0(4((



مجاالباعتبارهابذاتهاالزواياقةعكوأيضاالمركزيةالسلطة
والمنافسة.للصراع

قوةأنتعتبرمعادلةمنقاانطكتتخذبالدولةالزواياقةعكإن
األخيرةهذهوقوةالزوايا،ضعفتعنيالمركزيةالسلطةأوالدولة
قويةالدولةكانتكلماأنهبمعنىالمركزية.السلطةضعفإلىتحيل
ءاالجتماعيةوظائفهاأداءعلىفتقتصرذاتهاعلىالزواياوتنكمشإال

آسلطةأبانتكلماذلكمنوبالعكمرواإلرشاد.والوعظكالتعليم
منيملككفاعلالزواياوبرزتإالوتراجعهاضعفهاعنالمركزية
بممارستهاالسياسيالفراغهذاءلملالضروريةوالقوةاإلمكانات
السياسية.للوظيفة

المثاليعتبرعشر،التاسعالقرنلخكالجزائريوالتاريخ
السلطةضعفعنتعبرالمرحلةفهز»المعادلة.لهذهاألوضح
فيالفرنسيالتواجدوبرونجهةمنياتالباسلطةأوالعثمانية
نترأأنفلوأردناثانية»جهةمنلسابتتهابديلةكسلطةالجزائر
قتسارتتدلوجدناهامياميةتر.دةحتالمهذهلخكالجزائريةالمقاومة
الرحمانية»ثموالدرقاريةالقادريةوهي:دينيةأومرةزو.يائالةتيا«ة
إلىالدينخطابهافيتوتجاونالمدنفيالالباديةفيظهرتوكلها
فأمستالمواطنين.كلإلىءالطريقةأتباعأيااواااإلخوانآسياسة

أسمىمؤمساتيكشكلالقادر´عبدا~ميرزمندولتهادريةالتا

تونمرللكاب،العريتالدارالجزاريا´الكفاحراد:القادرب´´األيريعيىعزيز`بو~
أيما:.فر).52ه82:(مى.1983
27178(72)9(هده»ء98981طال979دد99.هلمهء))ءااء«أل1994.م)ه

:(34اه52(



الظاهرةوأيضابلدريةالتاالطريقةفقطليمرإليهوملتماوأرقى
والرحمانيةويةالدرقامنكلسلكتهاختياروهو0عامبشكلالطرقية

ويةالدرقاقادتهاالتي1848(ه857فانتفاضاتبعد.فيماالسنوسيةثم
ألوالد(855(ه855وثوراتويالدرقاموسىالحاجشخصفي
0(871انتفاضةبعدهاومن0الشيخيةالزاويةبزعامةالشيحميدي
في´ابورما(اوأيضا0الرحمانيةالطريقةعننيا´ااالمتراقادهاالتي

قوةعنيعبرالذيالسياقهذافىتندرج01879سنةا~وراس
المركزيأ.السعلة~ابانالزوايا

الطرقهذهإضعافعلىجهتهامنالفرنسيةالسلطةعملتوقد
بإدماجاالقتصاديةمكانتهاوهدمالعسكريةالمواجهةعبروالزوايا
العامالملكفيتعليميةومدارسوأوقافمساجدمنممتلكاتهاجميع
الخاصاالبتدائيبالتعليمالمتعلق1992أكتوبر(8فمرسومللدولة.
المدارسفيالزوايامدارسإدماجعلىينصالجزائرفيباألهالي
شأنذلكفيشأنهاا~كادميةالمنتشيةمراقبةتحتووضعهاالخاصة
ملزمةالزوايامدارسأضحتالقانونهذاوبموجبالعامة.المدارس
بأوقاتاألمرتعلقسواءالحكوميةبالمدارسالخاصالنظامباتباع
والتعليمية(.التكوينيةالبرامجأوالعطلأوالعمل

والتحالفاتلنابالتحامجالداخلمتميزةمكانةالزواياوتحتل
النتائجمذهلةبسرعةاستنتجواقدالفرنسيينأنذلكالمضادة.
الدينية.التنظيماتمنالشبكةهذهفيللتحالفالقابلةواألطراف

89اماال15«6«01(»»8892_هالما78دد99.هلمه)978هال(994.
9ال2998.«اءا8(»ا1´ادأ)ءءأهءءادههمءدأد.ه5ءأا8ءأدء«ادده،ه.)ذء
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لمواجهةآ955سنةالمدنيةالزاويةخدماتوظفااءروش)افليون

نيةالتجاالطريقةعلىأيضاينطبقالشيآونفسءالسنوسيةالطريقة
ولمواجهةانفرنسيين.معالتحالفمبكروقتومنذاختارتالتي

الشيخيةالطريقةمنكلمعتحالناالفرنسيرنأقامالسنوسيةالطريقة
والطيبية~.

بالسلطةالزواياقةعكتطبعلموالتحالفالصراعإشكاليةأنغير
صهاستخكيمكنماوهوبينها.فيماالزواياوأيضابلءفقطلملمركزية

فيويةالدوقاالزاويةمعالقادرعبداألميرزمنالقادريةصراعمن
معأيضاالقادريةوصراعويالدرقاموسىالحاجزعيمهاشخص
باندحاريقضيالطرفينبينباتفاقانتهىالذيالتجانييةالزاوية
دخولأنكماللقادوية.حربضرائبوأداءا´´الغواطإلىنيةالتجا

اصطدم0الجزائرإلىالعثمانيةالسلطةمعالمتحالفةالسنوسيةالطريقة
الفرنسيةالسلطةمعالمتحالفةنيةالتجاالطريقةمنتشكلطرقيبسد
العداءمننوعاتكنكانتالتياألخرىالدينيةالطرقباقيومن
والرحمانية(كالقادريةالفرنسياإلستعماواتجا«

كلقبلهوالجزائرفيوالزواياالطرق~بينالصراعهذا
منفرعأوطريقةفكلبينهاهفيماالمصالحصراععنتعبيرشيآ
للحفاظالممكنةالوسائلوبكليعملكانتلكأوالطريقةهذهفروع

_79976(ء»»)ءه)~9))91981ادءأه«أل)اءأءماهآ0دءأدءد)ا
دءدناءأ«أاءءء6دد0«(6دءاد««د99.هلمه785دأ»ء»دءددءها)،ء«16دءا

2ء_ء85أ»أه6د1987.):265.
(7لمه4ال9.ا)1(»ء»ماء«ءا6ءهااءءأه4ء1«58نا557أل9.ءددهآ0ءأدء»)«
ءءه_اناد»_ءدءد»ءأ««داددأدهدءاهء««ء««د)6.دأ«ء(84501930دد99هلمه

4.85ء1«دأ«_«ه0دءهءأءد6دءء5ء6́1.ءد»_ههه1..((995.):88.



فالحجويؤطرفاءيراقبهاالتيالجماعاتعلىوهيمنتهمكانتهعلى
كلهاءوالزكاةالطريقةوأتباعوهداياوالزياراتالمقدسةاألماكنإلى

للطريقةوالمنتظمةالدائمةالماليةللمداخيلأساسيامصدراتشكل
نفسروفيعليها.الحفاظأجل<عنالدائموالصراعالدفاعتستدعي
الوساطةودورالمتنازعينبينالتحكيمسلطةفممارسةأيضا»اسياق
وهوءوالطرقالزواياسلطةعليهتنبنيالذياالختصاصيشكل

فلعبةأخرى.أطرافمعالتوزيعأواالقتساميقبلالاختصاص
التجاريةالقوافللحمايةطبيعيةضرورةهوالدائموالصراعالتحالفات
الصراعأمااألخرى»الزواياقبلمنالمهددةالمصالحعنوالدفاع
أساسيةمكانةيحتللمفإنهوجد»وإنحتىأوالمذهبي(المرجعي
.الدينيةالطرقمختلفبينالصراعبنيةداخل

مجالداخلوقوتهاالدينيةانطرقمكانةتراجعأنالقولوخلثمة
لصراعخوضهانتاجكانالعشرينالقرنمطلعمنذالرمزيةالقيم
وثانيا:طرق.طرق/صراعأيذاتهامع:أوالاألبعاد.شيوثكمعقد

العلماء.معصراعها:وثالثاطرق/دولة.أياآلخرمعصراعها

.التراتبيةالرمزيةالعطقاتمجال:الثانيةالفقرة

إلىوالمتكافئةالمتوازنةالرمزيةقاتالعكمجالمناالنتقالإن
لماالجزائريةالدولةبناءبعمليةمرتبطقاتالعكلهذهتراتبيمجال
المسألةوهيالبناء.هذاداخلماإلسك/الدينومكانة1952بعد
في:أوالتتمثلثناشنتيننقطتينلخكمنإالوتحديدهافهمهايمكن



المجالداخلالفاعلينبنية:وثانيا0بالدولةالدينقةعكطبيعة
بالجزائرالدينيالسياسي

بالدولة.الدينعطة:أوال

الفاعلينمختلفمواقفاستقراءلخكومنقةالعكهذهتراوحتلقد
فيوبدمجهجهةمنالدولةعنالدينبفصلالمطالبةبينالجزائريين
اااالتحادمنكلدعاالوطنيلاالستنكفقبلثانية»جهةمنمؤسساتها

فيءعلمانيةدولةبناءإلىااالصمامومؤتمرااالجزائريينللعمالالعام
الجزائريةللثورةالوطنيااالمجلسمنكلطالبحين

التيممعمؤسساتهاتتناقضالدولةبناءبضرورةواامؤتمرطرابلمراا
الجزائريالشيوعيالحزبمنكلدعا6952سنةوفيمية~.اإلسك
عنالدينفصلضرورةإلىبفرنساالوطنيالتحريرحبهةليةوفيدرا
منطالبواإذ»1952إطثنفيالعلماءعارضهامواقفوهيالدولة(
جزائريةدولةوبناءومؤسمماتهاالدولةوظائففيالدينبدمججهتهم
طالبالوقتنغمروفيمية~اإلسكالشريعةومبادئأمسعلىتقوم
التراثوحمايةإلنقاذالدولةبتدخلالجزائرفياإلفتاءرجال
يعارضموقفوهوءالجزائريةوالروحيةقيةاألخكوالقيممياإلسك
~وألدولةالدينبينالنصلأشكالكلأيضا

~598598(أل):»»ماء)أءنأهد)1»«6ء»«أءة91ءأءء«دده.م.)أء10:5آ
(1أط4:م:آ0آ

آ598598(أل)<ء51ه1)5ءداداأأمء916ءو0ءأ.دد19798.9.9.
وررررررىروررر.ورررمرر

أذعلى1558~1585ه15(6دساتيرن)2(.لمادةر1563ردتمز)5(.لمادةأتمى
.لدرة.ديزاااإلسالم



ومن(953لسنةالجزائريالدستوراعتبروالدمرالفصلفبين
أنغيراا.الدولةدينمإلسكاااأن(995و(989ا~9(5دساتيربعده
والالدولةعلىالدينلرجالالالدينيةالسعلةتمنىالالدساتيرهذه

ماإلسك/الدينيتخذبالدولةقتهعكففيالدين،علىالدولةمرألشخا
إيديولوجيةقاعدةأيالدولة´افهو´´دين:مختلفةمستوياتثشك

ياالتممامنمجموعةأىدولة´´وهو´´دينالدولة.هذهلشرعية
المتدينيناألشخاصمنمجموعةأخيراوهوالعامة.الدينيةوالشؤون
ليمراآلنحدودفإلى0الدينيةوحقوقهمحرياتهمبحمايةالدولةتتكفل
الشؤونتتخذالمجتمعاتأغلبفيأنهداممامتميزايعتبرماهناك
األشكالتطورفيتتمثلالخصوصيةبلعامة،شؤونمكانةالدينية
0أيضاوالخاصةالعامةالدينيةالشؤونهذهوتسييرإلدارةالمتبعة
:مرحلتينفيتممسسلوهو

ا~وقافوزارةإنشاءتاريخ(952شتنبر17منوتمتد:األولى
األصيلالتعليموزارةإنشاءتاريخ1977يوليوز21غايةإلى

لكلاألوقافوزارةباحتكاراتسمتمرحلةوهيالدينية»والشؤون
التعليمومدارسالقرانيةوالكتاتيبالمساجدفيهابمااألحباسكأمك

بوزارة(955اا954الدراسيالموسملفكإلحاقهاميتمالتياألصيل
23إلى1977يوليوز21منفتمتد:الثانيةأماالوطنية.التربية
توحيالوحتىالدينية.الشؤونوزارةإنشاءتاريخ1977أبريل

الدينبينفصلهناكبأنالدينيةالشؤونلكلالوزارةاحتكارية
المصالحمختلفعلىوتوزيعهاالتركةهذهتفكيكثمءوالدولة
وإلحاقهاالزواياأراضيتأميمتم1973منفابتداءا~خرى.الوزارية



(5/975(لم2مرسوموبموجبالزراعية~للثورةالوطنيبالصندوق
أوكاثوليكيةكانتسواءالتعليميةوالمؤسساتالمدارسكلأصبحت
النظاموحدةمبدأمعتماشيا0الوطنيةالتربيةلوراوةتابعةميةإسك

ومؤسساتبالمساجدإالالوزارةهذهفلم~الجزائري»التعليمي
مساهمتهاجانبإلىالمؤسساتلهذهالمسيرةواألطرا~ئمةتكوين
لوخكالمجال.بهذاالمرتبطةوالتعليميةالتكوينيةالبرامجإعدادفي

الشؤونوزارةتسمىالورازةأصبحتة977لعامالوزاريالتعديل
مياالسكالمجلمرأنكماالدولة.برئاسةمباشرةإلحاقهاوتمالدينية
و~بمثابةبلوحدهاءبالوزارةخاصرغيرمجلساأضحىاألعلى
وزارةالمؤسسةهذهأضحت(987ومنذالحكومة.مكوناتبين

بامتيازاتتتمتعالا~خرىءالوزاراتباقيمثلمثلهاعادية
الشؤونإدارةمجالفيالوزاراتباقيعنمتميزةواحقيات
.الدينية~

بمساهمةيتمأصبحالدينيةللشؤونالدولةمتيبرأنهيوالنتيجة
فإدارةوحدها»الدينيةالشؤونوزارةعبروليمردراتالرنمنالعديد
ءالزراعيةالثورةمصالحاختصاهرمنأصبحتالزواياأراضي
ا~عيادتنظيمأهاالوطنية.التربيةوزارةعليهتشرفالدينيوالتعليم
عليهافتشرفءرمضانشهرلخكالعملوأوقاتاألسبوعيةوالعطل

تساهمالحجأنكماءالدينيةالشؤونارةونمعبتعاونالداخليةارةون
والنقل.والصحةكالداخليةدراتالرنمنالعديدتنظيمهفي

~588598(أل)ءء)»)ه)د5ء-«ادا´أ...دده.م.)أءم:103
(590~ال9ال(أل~)ءء90دء>واء5ءه0ه6دءءه06أ)«)مدءهءدددءا
(0)أ)د«1أ)ءه0دادادء«»أاء«هدءااءد)ءه«70«»1ءءطدد8.9.9.أ9790

19.هلمه~885ال(~ا)الا85ا581.م:345.



الدينيالمجالوتمييرإدارةسطةتحتكرالتيهيإذنالدولةإن
وحدها.الدينيةالشؤونوزارةوليمرالوزارات~بواسطة

حيثد»ا´من5أوأا»ده»ال1أ3ا«»،«>الدولة´ادينفقطليرإذنإلسلمفا
´´دينأيضاولكنالياسيةلشرعيتهاأساسيمكونهو
العامةانمساحمنمجموعةددا´باعتباره5ذوأ~اءدهه«»،ءأد«ددولة
إالتحتكرهأنيمكنالالدولةفدينالدولة.مؤمساتمنللعديهالتابعة
بل0للشرعيةمصدرافتطليرللدولةبالسبةمواإلسكذاتها.الدولة

وضمانحمايةحقالدولةاتجاهلهمالمتدينينا~شخامرمنمجموعة
التيالدين´افيإكراهااالقاعدةمنقاانطكالفرديةوحرياتهمحقوقهم
الشروطوبتوفير0فرادلكالدينيةالحياةفيالتدخلبعدمالدولةتلزم

المحوتنظيمالمساجدكبناء:الدينيةالحقوقهنلممارسةالضرورية
سهلةتبدووالواجبالحقفمعادلةميتين.اإلسكوالثقافةالتربيةونشر
فباسمالعملية.الناحيةمنومعقدةمعبةلكنها0النظريةألناحيةمن

كأمكتواجدوتسهلالدولةتقبلوالجماعيةالفرديةالحرياتاحترام
مختلفةوممارساتوطرقزواياوأيضاأحرارودعاة0حرةمحبسة
العامالنظامحفظوباسم0الدينيةالجمعياتمنالعديدإلىإضافة
ميةاإلسكوااالجبهةااالقيمااجمعيةومظرمنععلىالدولةأقدمت
اإلنقاذ.

الأنهابمعنىدينية»سلفةليستالمجتمععلىالدولةسلطة
والتدبيراإلدارةسلطةعلىفقطتقتصرولكن0إلهيقانونإلىتستا
فإندينية»قضاياحولفيالخكحالةفيأماءالدينيةا~جعيةوتأويل

الأنإيمانهممنقاانطكالبعض»بعضهماتجاهيسلكونا~ائريين
واإلجماع»التوافقمسلكإلهيحقإلىتستادينيةسلطةيمتنكأحد

فإنالتوافقهذاتعذرحالةفيأمااألسرة.قانونكرسهوهوما



داخلالعنفآلياتاحتكاريمتلكمنإلىبالرجوعتحلالمشكلة
السياسي.المجالتراتبيةداخلبالمهيمنأوالدوله

السياسى.للمجالالتراتبيةالبنية:تانيا

صورةإعطاءالصعبمنأنهإلىاالشارةمنبدالالبدايةفي
فيالجزائريالسياسيالمجالداخلالفاعلينلبنيةوكاملةنهائية
إدماجبإعادةتتسمانتقاليةبمرحلةيمرلكونهنظراءالراهنةالمرحلة
التيوالسياسيةاالجتماعيةالتحوالتأفرزتهمالذين0الجددالفاعلين
اإلشكاليةهذهولتجاوز(.999أكتوبرأحداثبعدالجزائرعرفتها
السياسيالمجالعليهاانبنىتاريخيامحددةثوابتثمةأننعتبر

المجال،هذاعلىالعسكريةالمؤسسةفمنةفيتتمثلالجزائري
مصالحهلتداخلوتماسكاتنظيمااألكثرالمجموعةباعتبارهفالجيثر
كهوامتكوالقوةالعنفلوسائلوباحتكارهاالنظباطيوبنائهالخاصة
حربمرحلةلخكاا~الدمااضريبةمناستقاماتاريخهلشرعية
السياسيالمجالفيلهمناسكلوإقصاءتهميثراستطاعالتحريره
هيكلمجردإلىحولهاالتيالوطنيالتحريربجبهةا~مرتعلقسواء
العسكريةالمؤسسةمستوىعلىأو0والمنافسةالتأثيرآلياتيمتلكال

الوالياتحربزمنبداخلهاالمعارضةالتياراتبتهعيشنفسها
الشعبيالجيشإنشاءعندالمجاهدينتياروتهعيشالعسكرية~

~81ألأل(ءاء»_أأه)»ءأما9ءأدءواءء4...ء_دده..اأء..مم:381.
ا.هأطم:4~3~412.هءأهأدد»«:أل9ا_)7(:»»ءما1)87ء««ءأاء
ء)أا«ءء5دءدءداأ«أءهفي«اءدأدم50مأه»دهه155501962دد85:.(9.
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بانتكبعدمأمستهامتتمالسياسيالمجالعلىالهيمنةهز»الوطني(
محطةيعتبربحيثبومدين»هراريقادهالذي1955يونيو15

ستهدفةالدولةجهانبناءتعيدالعسكريةالمؤسسةجعلتأساسية
بناءإعادةعبرالوطنيلاالستنكتتريةوأيضاالوطنيةالميادةاحتكار

هذاتحتيتىعلىدرةالتاواالقتصاديةواإلداريةآسياسيةالمؤسسات
كلمنأسمىمكانةتحتلالعسكريةالمؤستجعلمماءلاالعتقك
ذاتها~.الدولةومنالفاعلين

العنفآللياتاحتكارهامنوبالرغمءالعسكريةالمؤسسةأنغير
تمتطعلمفإنهاسيآاسياالعملوتوجيهتحديدوأدواتالثسرعي
ماوهوءالدولةلبناءالضروريةوالفعاليةالفنيةاالحتكاريةكامتك
أصولهعنالنظربغضبيروقراطي(جهازإلدماجالجيشدفع

الدينيةالبيروقراطيةضمنهومنءالسياسيةوتوجهاتهآاجتماعية
الديني.المجالشؤونوتسييرإدارةأجلمنالعلماءفيالمجسدة
الجزائريةوالبيروقراطيةالعسكريةالمؤسسةمنكلجانبوإلى

الرئاسةمؤسسةتحتل0والدينيةواالقتصاديةالسياسيةألوانهابمختلف
نظراالجزائرفيالسياسيالقراروتوجيهوضعفيمؤثرةمكانة

العسكرية.بالمؤسسةالوطيدةتتهالعكوأيضاالدستوريةلمكانتها
هذهبصاعدةإالالدولةرئيسمنصبيتوللمبكبنفأحمد

298679(7(_)ء»ءء_«أمدداء«»(امأاأاهه0ء9ءأدء»أ0ءءءدد9.4..ال(
.رر.رررررموررررر.مرررم

ااأل0ه9أل)9ط5ء1«)8(ءء»»ءأههددددءءهء~أ)أءءاذ)»هده«»هه0ءأه«
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محمدجديد<بنالشاذليمنكلعلىينسقنفسهوا_مرمة»المؤس
هذاانتخابإعادةهنبالرغموالزروليامينكافيعلي«0بوضيدف
المباشر~.العاماالقتراععبرللدولةرئيسايراأله

النظاممسارفيعميقاتحوال6988أكتوبراحداثلتثمةوقد
مجموعةباعتمادآسياسيةالسلطةقيامفيتمثكألجزائويآأ(._»ب...

(989فبراير23رأمسقإقراوأهمهاكانآسياسيةحات~عسكا.:ن
السياسية~التعدديةفظاووأقترالوحيدالمحزبلنظامخااوفسعالذي
قانونمنيسةالفأالمادةحددتهاألتىالضوابطمنمبموعةوأنق

ذاتبه..سةألييمكنااال:أنهعلىالسياسي<الطابعذات.،ا~
أولغويأودينيآ».اسعلىعملهاأوتأ~تبنيأنسياسيطا.ع
مهنيوضعإلى~ووأحهقىأونسرهإلمىا(:نتماءأوي.بهه

االنتخابيالممسلدلإلغاءثمالسياسيةالتعدديةفظاوواسقادأأأهسرن
يمكنبحيثءمنقسمةبوغرافياهوتتخذألمأ،.اعلينهؤاء.نية..هذ
:تالميالمأرالشةطىنحادهاكبرىتياراتأربعةصا~

الدينبينالفصلأساسعلىعلمانيةدولةبتشكيليناديا)لمات:او
منالتيارهذاويتثمكلوأسياسة.الدينبينتصادمكللتفاديأ«ولمةن

3~91769ال((8())»»1ءأءأ«(دءاااداءاء».داه1أاءءاأأههأ»)ء«4هءأأءذ»ه50
(9556االءطهم(995.دد8الء0ءءه)««)ااط07.)ءد(ء«)أالا(5أ.1»6.أ1»«»)

155»ه:اه5.
حنميات:مر1لجز1ن.لياست_1~~.ألحز:ترزرا.لمالمبد:.إلهار1مذنآاف
.1»5هر1لجز1.لملبيت.لنمرذالرهتالمؤسمترحتاة

9(7ال719<)ال)988ء1(دءال«)»ء1ءأ»(«ال»ه00دءءهالأآ8«ء»هءأدأوادد
8ءه0ء71«»1ء»~ط7.)ءه>اءد7~(27»دء«)الا»ءا«ا(59.~م:20أ.



ااالطليعةحزبوأيضااا(والديموقراطيةالثقافةأجلمنااالتجمعحزبي
للتياروالشديدةالقويةبمعارضتهمااشتهراتنظيمانوهمااإلشتراكى´ا~
مرجعينةاإلسلثممنتتخذالتيا~حزابكلبحظرفطالبوااإلسلثمي

(»99(أجنبر26فياالنتخابيالمسلسلوبوقفالسياسية»محيتهالثس
محالةالسيتمالديموقراطيةإلغاءبأنالسياسيةقناعتهممنقاانطك
أماالجزائر.فىالسلطةإلىفتاذلكميةاالسكالجبهةوصولبمجرد
الجزائرفىالديموقراطيةبإقراريناديجمهوريتيارفهو(ب)التيار
تصرفاباعتبارهاالنتخابىالمسلسلإلغاءعمليةالوقتنفسرفيويدين
قدللثنقاذميةاإلسكالجبهةأندامماالسياسيةاللعبةوقوانينيتناقض
ألنالسياسية»آسلطةلممارسةيؤملهاانتخابيفوزعلىحصلت

لقواعدوفقاوممارسة5مءءمءع«ددأ»هتعلمهيالديموقراطية
السياسية(ا~حزاببرامجلمحتوياتطبقاوليسمحددةوضوابط
التحريروجبهةاالشتراكيةالقوىجبهةمنالتيارهذاويتكون

أنيجبالدينبأن:الديموقراطية´´والثقافةأجلمن´´اطركةريسسعديسعيد´يرى
:انظرالدولةبحالخارجيبقى
)9االالااأل((.ا):0»9ىآ5وهأه1»»~0ههه6»أاه1ه0ا5«9اأ5»»_9ال74.5:

اا»~»الأ_ه5.19936.آ04.
كلحدرطالب:اإلشتراكيالطليعةطزبالعلماألمينشريفعياهاتمريح(في

الدعايةأواإلنتخابيتالحملةفيسواءحريةفرألغرااإلسالمتستعملالتياألحزاب
السلم.بحتمعحركةوالنهظة،حركةلإلنقاذ،اإلسالميةكالجبهةعام،بشكلالسياسية
انظر:

)9الالاا8(آ.ا)81ى56أ51»9هه0ههأاه»ه....ه.اأ».هه:96.
98آل´~ال9لمطاله)9.(أ10أ)9ا55اههاه»ا956ههههأ)ه9.5ه0هالأه51دأده550
9أاأاهه05فيه6دأ(8هأدههآههاا،هتهه6أه0»5»»•9لمط574.«)_5هه0ه575

ر..م~ممم



يزالوماكانلهبالنسبةفاالسلقم(ج)التيارأماالو~.
المعاديةطبيعتهمأظهرواالذينهماإلسلثمخصومولكن0ديموقراطيا
للجبهةالمعتدلالجناحمنالتيارهذاويتكونواإلسلثم.للديموقراطية
وحركةءفحناحلمحفوظالسلممجتمعوحركةنقاذءلكاإلسلثمية
الدولةبناءأجلمنالتيارهذاويعملالله.جاباللهلعبدالنهضة
ومناهجهتصوراتهوفقواحدكللكنالجزائرفيميةاإلسك
.الخاصة~

انوحيدالشكل.نهالسزلسولوفيا(د)التيارظلفقدوأخيرا
منالتيارهذاويتكوننظره.فيميةاإلسكالدولةإقامةعلىالقادر
اختارتالتيوالمتشددةالمتطرفةالدينيةالجماعاتالحركاتمجموع
ميةاإلسكالجبهةوحطراالنثخابيالمسلسلإلغا>بعدالمسلىالجهاد
فقاذ.لك

أنهاكماونهائيتامبشكلمحددةليمتالتياراتهذهكلأنغير
كانوإنحتىالسياسية»األحزابمفهوممععضوياتتطابقال

السهلفمن.~اسيأسيالحزبشروطبعضفيهتتوفرمنهاالبعض

~أكاآ9.9:.ا.آ

منأكثرتاريخيزعيمحولتلتفالجزائريةالسياسيةالتشييالتأن:بالنلويس~يعتبر

حزبا11هناكالجزائرفيشرعياحزبا5•بينمنأنهذلكمعينةإيديولوجيةحولإلتفافها

يسمون3´´التحمع``بأيضهمهوا9الحزب``´´إسماختاروا(8´´الجبهة`´إسماختاروا

لهتسمية´´الجزائري`´.´´الوطي´´مناتخذآخرعددإلىباإلضافة´´الحيكة´´´´إسم8``باإلتحا»

:اكر
811الما)(أأده:´)91ءأ»ء«دءا2دءاأادءدوأاأأه«د>ددءأدا«~ء(»«»ءأءه´أ8أ

2.(هم:257.259.



فالصلةحدودوضعالصعبمنلكنهو(د)(أ)التياربينتمييزإقامة
فأتباعو(د).ج)لمبينوأخيراو(ج)(ب)بينو(ب)(إ)التياربين
الجزائر»فيميةإسكدولةإقامةيعارضوناالشتراكيةالقوىجبهة
هناثالوطنيالتحريرلجبهةالمكونةالتياراتبينمنأنهحينفي

يعارضوناالشتراكيةالقوىجبهةأنصار~.وبذلك~فإنميإسكجناح
التياراتبينمنأنهحينفيالجزائر،فيميةإسكدولةإقامة
جبهةفإنوبذلكمي~إسكجناحهناكالوطنيالتحريرلجبهةالمكونة
حينفيو(ب)(أ)التياربينوصلصلةتشكلاإلشتراكيةالقوى
أمالم.و(ج(ب)التياربينالرابطذلكالوطنيالتحريرجبهةتمثل
و(د)(ج)التياربينالرابطةالحلقةفتشكلللثنقاذميةاإلمكالجبهة
التيالجبهةهذهمنوأصولهمرجعيتهيعتقياألخيرالتيارهذا_ن

المملممجيمعحركةمعالمتبععملهاوأسلوبوسائلهافيتتقاطع
الله.جاباللهلعبدالنهضةوحركةفحناحلمحفوظ

والتيا99يونيوالخاممىالجزائريةالتشريعيةاالنتخاباتأنبيد
فيحصلماتكرارعدمللننامضمنتجديدةقواعدضمنجرت

دونيحولالذيالنسبيالتمثيلنظامباعتماد(991عامانتخابات
األغلبيةنظامعوضا~صواتغالبيةعلىواحدحزبميطرت
قد0السابقةاالنتخاباتفيفقاذلكميةالسكالجبهةفمنةكرسالذي

:فيحصرهايمكنالتيالنتائجمنمجموعةجهةمنأفرزت

´~ما999ال9لمه)844(أ»»1أ915ءأءء)ء1«4ء0ددءه...ءأ)هدده.م.)أءم:
رر_

(ما889ال9ال)8(~0(»»أ)4ءأدء«أ)ءاه5ءه_ء0ءأ)«.....د«ه.)أءهم:
رر.



االنتخابي.المسلسلمنفقاذلكميةاإلسكللجبهةالنهائي~االقصاء
وكحاكمآسياسيةللعمليةكمراقبالعسكريةالمؤسسةقكريمر

الحكم.شؤونإلدارةفعني
لهكتيارااااالنهضةوحركةااالسلماامجتمععركةمنكللخهور

الجزائر.فيوالمجتمعالدولةداخلالقويةمكانته

داخلوالتنظيماتاألحزابهذهمكانةحددتأخرىجهةومن
:يليكماالجزائريالمياسيللمجالالتراتبيةالبنية

أإنتخابيةإحصاءات:أوال

575.593هالملعاثاألصواث

´5/67عدد1997م7/5سطاآلوالتمرقجريدةآتطر



النتاتز:ثانيا

ألمقاعدالمحصلا~مسواتالحزب

عليها

3.533.752155الديموقراطيالوطنيالتجمع

•1.553.19569السلممجتمعحركة

1.489.55194الوطنيالتحريرجبهة

935ا5~.66النهضةحركة

455.95719اإلشتراكيةالقوىحبهة

444.58519الثقافةأجلمنالتجمع
والديموقراطية

ا(~475746~المحتقنون

م4(97.251~العملحزب

_55.4413التقدميالجمهوريالحزب

_49.3.91الديموقراطيةأجلمناإلتحاد
والحريات

_35.5211الليبيرالياالحتماعيالحزب



.ريةاالحتالأوجه:الثانىالمبث

وضمانلتثبيتعبالمتامنالعديدالجزائرفيالدولةتواجه
وتحويلهمالعلماءوظيفةفمأمسةءفوقمنالدينيالخطابمراقبة
حماتوإلىجهة»منوالكهنوتيالرمزيللقمعجهازإلى

الملحةرغبتهاإيطارفيتندرجءثانيةجهةمنالدولةألرثودوكسية
الدينيالخطابونشرانتاجألماكنمراقبتهااستمراريةلتكريس
وتأطيروتكوينالمساجدمراقبةاستمراريةضمانأنإالوالشرعي.
الديني»النصتأويلسلطةوأيضا0الدينيينالموظفينومختلفالعلماء
هذافيلاالستنكمنذالدولةبذلتهاالتيالمجهوداتمنبالرغم
المفاوثههذهالمضادة.المجتمعيناميكيهبهتصطدمماغالباالمجال
والديناميةجهةمناالحتكاريةتكريسفيالدولةرغبةبين
سنحاولالتيهيءثانيةجهةمنالمؤمنينلمجتمعليةستقكاال

أولىمحطةفيالدينيةالمؤسساتالحتكارأرامتنالخكمنمقاربتها
ثانيةمحطةفيالدينيالنصتأويلوسلطةالخطاباحتكارثم

سساتية.المناإلحتالرية:األولىالفترة

البنيةمراقبةفيالدولةسلطةالمؤسساتيةاالحتكاريةتشمل
بالجوامعاألمرويتعلقالدينيهالمجالمنهايتكرنالتيالنؤمساتية
والمعاهدالمداوسإلىإضافةة»والمصكوالكتاتيبوالممماجد
المشرفينوالموظنينالعلماءوتأطيرتكوينفيالمختصةوالجامعات

الجزائر.فيالعبادةأماكنعلى



المسجد.:أوال

داخلالجامعأوالمسجهيحتلهاالتىبالمكانةدائماالعلماءاهتملقد
العلوملتدريمىوجامعةللعبادةإطارفهوءاالجتماعيةقاتالعكنسق

وحرماالحتماعيةأشكالهابمختلفالمنازعاتفىللفصلومحكمة
كانتالتيالعامةبالساحةشبيهالسياميةللممارسةمكانأيمياسىء
تعلنالذيوالمكاناإلغريقيةالمدنفيالسياسيةالمجاسفيهاتنعقد
تؤدىالذيللسكينةمكانأيضاوهوالكبرى»السياسيةالقراراتفيه
عبرواألفراداللهتجاهالدينيةالفرائضكلقيودونوبهفيه

يحدأءالسياميةللتيمبورصةبمثابةالمسجديعتبرفممياسياالنصيحة~ا
أوالدولةوئيمىبهايتمتنالتيوالهيبةالسيادةوفعاليةدرجةبوضوح
معينبإمامةالصكإمامةبرفضتبدأثورةأوخروجاأنذلكالحنيفة.
وتقاستحدداسيأسيللحاكموالطاعةفالخضوعالحاكم.طرفمن
الجمعة.خطبةعنددوما

والسياسة»الدينبينالفصلعدمهيماإلسكخاصيةكانتوإذا
أما0المجالينككفيمحوريةشخصيةيعتبرالسلطانأوالخليفةفإن

السياسيةوالقيمةاألهميةأنغيرالمجالين.هذينمركزفهوالمسجد
توليتهومراسيمالخليفةفخطبااالمنبرااءفيتجميدهاتمقدللمسجد
فوقمنإالوالدالالتيةالرمزيةقيمتهاتكتسياللهالوالءوتقديم
بالناس.ةالصكإمامةمنوأقوىأكبرأهميةوالمنبرفللخطبةالمنبر»

6ءهم)17أءاه(أءهء<د»«اءم)ءءءه3ءه«(ءممء:اأاه»دءأوأأءءده»»
11ءه.«)0د6ءدء«)5´71»هدءءءدءءأءدموأ)أاه0.ء9«دأ7د0:ءد1ءا1984ه:

اا0.



والخطبةالمسجدعبرسلطتهعلىالحفاظيمتطينالحاكمكلأنكما
وإبعاد».~عزلهيتم

واالحتجاجاتوالمواجهاتللصراعاتمجالأيضاوالمسجد
كانكهاتهأوضاعففي0منهبالتربأوبداخلهسواءاالجتماعية

ومرتديابحرسهمحاطابالمسجدخطبتهيلقيوالياأوخليفةالحاكم
مناألدهىبلءينفصلثنالشيآنوالسيفةالصككأنالعسكريزيه
المتمثلةطبيعتهمنقاوانظكواالغتيال.للقتلمجاالالمسجدكانذلك
التصرفألحديحقوالمشاعواحدآنفيفالمسجدالله´ا´ابيتفي
أومؤمن~يترفضأنيمكنالخدمتهأوبنأئهفيفالرغبةفيه.
فالمسجدآخربمعنى.~سياسيةالنتهازيةوالدينيةألسبابال0مسلم
تداخلعبرذاتهتكاملالفردفيهيحققالذيالمفضلالمكانهو

المسجدقةفعكإذنثمةومنوالمدنية.والسياسيةالدينيةالجوانب
تأكيدالسلطةأوادتفكلماومتشابكة،معقدةدوماكانتبالدولة
إالللدينمعينةنظرةتفسيرأوتأويلفرضفيوأحقيتهاشرعيتها
المسجدومراقبةاستعمالكيفيةفيا~ساسيوشغلهاهمهاوانحصر

وتسييرهإلدارتهمخلصشخصعبر

شكلةإذءسبقماعلىمثالأصدقتعتبرالجزائرومساجد
الخارجيةالغزواتضدالمقاومةمنهتنطلقالذيالمركز

للمسجدإماماكانالبوني´´مروانفأبو««الداخلية.واإلحتجاجات

األ991188_79)9(ء»7أأدد5د«.ء)81د0اءالءهءأهءم4ء1أدا´.ااده
8ءااءالاه2ط0أ)5«6.1اه6ء7(98.هلمها8«0هد0اء»الءااا1ءده)«1991.):

.655
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آنفيوثكنةرباطامسجدهمناتخذبلءالعسكريةللمعاركوقائدا
الفرسياإلستعمارضدالجهادأعلنالقادرعبدا~ميرأنكماواحد»
لاالحتكمدةكانتإذاأنهغيرمعمكر~بمدينةالمبايعةممجدمن

الجزائريالشعبثنخصيةالةوإنمحوتستهدفكانتالتيالفرنسي
أسلحةومستودعاتكناسإلىالعبادةأماكنبعضتحويلعبر
تاريخوسمالذياكفاحابعادكللتفسيروحدهاتكفيللعلعنومخان
فماءلستقكاالقبلماسنواتلخكالجزائرفيوالجوامعالمساجد
الشديدالخماستأجيعإلىلستقكاالمنعاما35بعديدعرالذي

جزائرتناقضاتفيإالعنهجوابالسؤالإنه؟والجوامعللمساجد
التيهيمتعماراالتعرفلمالتيالجديدةاألجيالأنذلكءلاالعتقك
والجوامعالمساجدتكاثرلخكمنوتعزيزهالدينتوطيدفيتساهم
عددها.علىالتشديدينبغيالتي

الجزائرمساجدعددبلغ(972(-952بينالفاصلةالمرحلةلفخك
وضعهاإلىإرجاعهاتمكنيسة(83منهاوجامعامسجدا4474

ماأيامسب5289إلىالعددهذاارتفع1997عاموفياألصلي~ا
بأربعةوأقلمسجدالم(547(توسمنأكثرونيفمراتأربعيناهز

القممكانوإذاذاتها،الفترةفي)69777(المغربمساجدأضعاف
المرابطينعصرإلىيعودوجوامعهالمغربمساجدمناألكبر

حديثةالجزائرمساجدفإنمسجدا)ء6455(المريئيينوعصر/1752(
العريقةوالجوامعالمساجدمنجداضئيلعددسوىتضموالجدا

العدد´´األمالة´´بحلةسنوات´´العثرخاللالجزائرفيااليي´´السلكبلعالمالصفير~كمد

24(:ص.آ972مايو/يونيو.الثانية.السنة8

.253:صالمرجع.نفس:بلعالمالصغير~محمد



لوخكحماد(بنيعهدإلىيعودوالذيالكبيرقسنطينةجامعأقدمها
مكان5777عنفضكمسجدا(755إنجانتمالثمانيناتمرحلة
الجوامعوتشمل_971منذالدينيةالشؤونوزارةأحصتهاللعبادة

ة.والمصكوالمساجد

المساجدآالفهناك~نبكثيرهالواقعدونهياألرقامهز»لكن
الوالتيالموازيالبضائعسوقغرارعلىتماماوالمخيبةالخفية
األقبيةلظكفنتعملأنهاطالماإحصائيةعمليةأيةفيتدخل

السكنيةالتجمعاتأطراففيالمقاصةالقصديروأكواخوالمراثب
سنةاالجتماعيةالشؤونوزارةإحصاءفعكأكدهوهوماالكترى»
(5175فيحالياالجزائرفىالمقاصةالمساجدعددحددوالذي1989
بعد~.بهاالعمليكتمللمسجد7770منهامسجدا

المساجدمننموذجينحظةمكيمكنالواقعمستوىوعلى
الوظيفةلخكمنبلالقانونيةأحكامهاضوءعلىليسروالجوامع»
كلكانتفإذاوبإيجازوالماليين.الروحيينروادهاطرفمنالمحددة
منيجعلالذيالدستورأحكاموفقالدولةملكهيوالجوامعالمساجد
المميزالمكانكونهاعنذلكمعتنقطعلمفإنهاالدولةديناإلسلثم
فيالمتعاقبةالسلطاتكلضدالسياسيةالمعارضةفيهتتبلورالذي

للحزبالكليالحضورعنفضكالدولةخطابفعنفالجزائر.

59ال(كله9ال(~)»»(7أءاه4أأأء«_ه)ه...د»هدده.م.اذهم:(12.
علت.لتمريبيريكرع،الحببترجتاا.لجز.ءيهيتالإلمهاا.لحركه:.عوزي(كمد
:أيماافر.115:مر(.4(ءه:االدالمنوب.ااااآناة
79ال5599ال1)91»»1»0دوده0ءء«هءهاأدءم1دءهه80ء«د«د8«ء0ء

9م>ء1دء7ء9ءاأ«ه0دءءءء8أ5201.(.أ»(.ءء(1990.):8(



مستطاعهافييكنلمعلنيةمعارضة.يأنلدرجةشديديناألوحأ
كانوحدهإلملمفا0(988أكتوبرأحداثقبلأبداالنورتبصرأن

علىانمرتجلةوالمساجدالمآذنظلفيوبهدوءيعملأنبإمكانه
هماالمساجدمنالنموذجينوهذين0المعارضةروحإذكاء

إلىتعودالتيوالجوامعالمساجدكلوتشمل:الدولةمساجد
طرفمناالستعماريةالمرحلةلخكبنيتالتيأوالتركيالعصر
بعدالمنجزةالعبادةأماكنكلالبابهذافييدخلكما0العلماءجمعية

مساجدإلىالمحولةالكناسوكذلكءالحكومةمنبمبادرةاالستقلثل
الدينية.والشؤوناألوقافوزارةوتديرهاتمولهاوالتيوجوامع

تحظلمالتيالعبادةأماكنكلوتشملالحرةالمساجدأيضاوهناك
الجوامعالتسميةهذهنطاقفيويندرجالمختصة»السلطاتبمواختة
لممساجدوهيالكبرى»السكنيةالتجمعاتفيالمشيدةالمآذنذات
~ا~حياءسكانولكنالدينيمتثمارلكالدولةسياسةفيمتررةتكن
والمكتظةالكبرىانمدنأحياءكلففيإنجازها.إلىبادرواالذين

الدولةإلدارةفاخكوالجوامعالمساجدمعظمبناءجرىباسكان
الحركةبادرتالتيالمساجدمجموعإليهاوتنضافوسلطتهاى
وأماكنمؤسماتبمثابةتعتبروالتيبناءهاإلىالجزائريةميةاإلسك
االجتماعيةالفئاتكلعلىمعتمدةالمضادالدينيالخطابلنقسر

سببأنهاعلىونخبتهاولةالهلهمفتقدمءوالمههشةالمحرومة
قبوالتجدقضاياوهيللثروة.متكافئالكالتوزيعفيهابمامشاكلهم

بديلمنلهيجدولمالتعليميالنظاملفظهالذيالشباباوساطفي
فيالخلقيواإلنحلثلالشبابياإلنحرافمنيقيالذيالمسجدغير
فيتبريرهيجدالمساجدمنالنوعهذاوجودإنميين.اإلسكنظر



الثقافيةالتحتيةللبنىكليشبهبغيابالمصحوبالمجتمعضبطسياق
سبقماإلىباإلضافةمضادا.ثقافياحتكبوصفهأيوالترفيهية»

وجهاءبناهاالتيالمساجدمجموعأيضاالنموذجهذاضمنيندرج
أقلهؤالءأنغيرأاالمضاربةمناستفادواوتجارمحليونوأعيان
التيالسلطةلعبةيلعبونفهمميين»اإلسكمنواعتراضاتشددا

قاتوالعكالقراباتتشابكبسببسلطاتهممنجزءامنهايستمدون
أنشريطةلكنااولةالهدينسلثمااااليرفضونالفهم0االقتصادية

فيوالمالياإلقتصادي0فائضهممنلجزءاالستثمارحريةلهمتترث
رسمي.بشكلإسمهمتحملالتيالمساجدبناء

عنتنجمالوالجوامعللساجهالنموذجيةاألشكالهذهأنغير
العائدةكاألمكبينالنصلحدودتتجاهلرسميةقانونيةحاتاصطك
عنننسهاتمييزفيالشعبيةاإلرادةعنتنجمبل0للدولةقانونا
الرسمي.الدينيالخطاب

للمساجدمراقبتهالسلطةوتدعيماالوضعيةهذهمنوللخروج
مرسوما(991مارس23فيالجزائرفيالسياسيةالسلطةأصدرت
للمادةفطبقارسالتها~وأيضاعملهاونظامالمساجدبناءكيفيةيحدأ
لتجمعمكانفهوءللهبيتاالمسجديعتبرءالمرسومهذامناألولى
التيللخطبواالستماعالقرآنوقراءةةالصكألداءالمسلمينوالتقاء

أ89ال9)(_9)9ا0ءءء4(»»أءمددءءءء))ء1«...ءءدوده_دده.م.اأهم:94.
(1ء9)ءءءء8أ)>ءءد84أ9108ا.5»723دء»1951.ء«1)أ)«في1»
ء5أ)ءال)داء56ءنه«ا8ده.ءءدهالددءه««ده6أا«دأاءه)ءفيد50«

)56أ)ء501«ء>د6ء01ا...9:16ما9~9))7لمءء9́1ءأدء«ا«م0دءد
ءدادأدء)دأهد»99.هلمه8.طهال87أل1991919م:(0701ا(.



أوفرادلثالخاضعاليسروالمسجدءودنياهمدينهمقضاياتعالج
فرضعنالمسؤولةللدولةموخاضعبلءأوالجمعياتالجماعات
طبقاالمساجدوتصنفرسالته.أداءيمتطينحتىواسشلثليتهاحترامه
المساجدفهندث:نماذجثلثثةإلىالمرسومهذامنلثةالثاللمادة

للتشريعاتالمطابقةالحضاريةومكانتهاخصوصيتهابحكمءالتاريخية
التيالمساجدوهى0الوطنيةالمساجدثماإلطارهذافيبهاالمعمول
وزيرلقرارطبتاوالمحددةالجزائريةالمعماريةبهندستهاتتميز
المساجدوأخيراوصيانتها.حمايتهاأجلمنالدينيةوالشؤوناألوقاف
منبمبادرةبناؤهايتمالتيوالجوامعالمساجدمجموعوهي0المحلية
أماكنأوفيالخاصةاوالعموميةالمبانيوإ«ارةالجماعاتأواألفراد
الدينية.الشؤوننظارةمعباتفاقالمعنيةاالدارةفسؤوليةتحتالعمل

يؤدي13للمادةفطبتا:المهاممنمجموعةبالمسجدأنيطتوقد
القرآن.وقراءةةالصكأداءفيتتمثلودينيةروحيةرسالةالممعجه
التيوالتعليميةالتربويةالمهمةفتحددالمرسومهذامن(9المادةأما

والسيرةوالحديثوالتفسيرالقرآنتدريميوتشملالمسجديؤديها
التربويةالمستوياتمختلففيكيةإستدرادروسإعطاءمعالنبوية

حددتهاثقافيةرسالةأيضاوللمسجدالدينية.المعاهدلولوجوالتكوينية
الثقافةوتعميمنشرأجلمنوالملتقياتالندواتتنظيمفي2~المادة
عروضشكلفيبالمسجدثقافيةأيامتنظيمإلىإضافةمية»اإلسك

األعيادوإحياءالعربىوالخطميااسكالكتابحولومحاضرات
تستهدفتوجيهيةرسالة21للمادةهبتاوللمسجدوالوطنية.الدينية
إعطاءمع0الحياةميادينمختلففيميةاالسكالشريعةتطبيق
الوطنيةالوحدةتماسكوصيانةوحفظواإلرشادالوعظفيدروس
المادةحددتهااجتماعيةمهمةالمسجديؤديوأفيراالجزائرية.مةلث



معالتعاونلخكمنالصحيةبالمشاكلالمؤمنينتحميسفى22
واليتامىملللثراالمساعدةوتقديمالعموميةبالصحةالمهتمةالمصالح
منافأونشاطعملكلفإن25للمادةوطبقاوالمعاقين.والفتراء
فهوممنوع»بحرمتهأويمسه»أعكالمحددةومهامهالمسجدلرسالة
كالتجارةأوفئويةشخصية_مخراضالمساجداستعمالانكما

وأيضاءوالجماعاتا~فرادوالتشهيرالسياميةالدعايةأوواإلشهار
.25للمادةطبتاالممجأداخلومحرمةممنوعةوالتنديداللوم

اتكويك.مساتامن:ثانيا

فيالدينرجالتكوينعمليةطبعتالتيسباالتالكمننوعثمة
كانتالمدةهذهلفخكءلاالعتقكمناألولىالعشريةخلثلالجزائر
القناة:قناتينعبرتتمالجزائرفيالدينرجالوتأهيلتكوينعملية

ودوراتبالمراسلةلدروسالوزارةتنظيمفيوتتمثلالمركزية
الجزائربضواحيااطايةاابعينالتكوينمركزفيمنتظمبشكلتدريبية

ارةالرنلمراقبةالخاضعةالزواياوتعملالثانويةالقناةثمالعاصمة(ا
آخروبعددااادراراابزاويةاألمرويتعلقالدينبرجالتزويدهاعلى

للصحراءالمتاخمةوالمناطقالقبائلمنطقةفيخاصبشكليتمركن
ةاألوقافوزارةإلحصاءطبتاعددهاوالبالغءالجنوبيةالجزائرية
.اوية~ن)43(وأربعونثةشك(973سنةالدينيةالشؤون

أل~8881أل)8888)1ءءد(1د»هاءدءدددأا«أءهد(دهأا9ءأدءءا
ررر،مررمور.رمم.موورمور.ر.ررررررررم.وو~رررر.ررمر.ورمورم

رررم~ررم
6الاطه(أل)ء»1«)ا»ء0ءءد>««»1«أ0»1ء)أءأء«ء)ء1أءه،ه8.ءدد9«
ءدءادأءأهءهء_«أءددءأاءه)هأءهأواءه)ءدء(أ«))د0دء0دءد»ءأوأأء«د

7.9.4.8.ءءاه.ااأل99.هلمه~1573785.م:(0أ.



علىالقناتينهاتينعبرالمسجلةالنتائجاستقرت(959منةففي
سوىهاكيكنلماألوقافوزارةأحصتهامسجدا3283بينمنأنه
ويقدرالباقيأما0للوزارةتابعينموظفينعلىيتوفيمسجداا197
ولتجارنللدولة~التابعةا«جهزىلمراقبةخاضعايكنفلم2793ب
ا9ااسنةتمالدينيينالموظفينتكوينفىالحاصلالنقصهذا

الدينيةوالشؤونا~وقافوزارةأهرلتكوينالوطنيةالمدرسةإحداث
علىالمشرفةطرلثالمباشرالتكوينفىمهامهاوحددتبمتناح»
اصنلمتوتمدرسعبرسواءا~صيلوالتعليمالدينيةالشؤونتعيير

الموظفينمستوياتتحسينأجلمنتدريبيةدوراتشكلفيوممتمر
وإعطاءاألصيلوالتعليمميةاإلسكالعقيدةشؤونعلىالمشرفين
متابعةمستطاعهمفىليمىللزينالمراسلةعبرمتخصصتكوين
الغرضلهذاالخاصةالتكوينمؤسساتفىاعتيادىبشكلالدروس
العلوممجالفىمعارفهإغناءأجلمنالتكوينيريدأولمن
.ميةاالسك

الدينلرجالالمهنيبالتكوينالخاصةالمؤسساتيةللبنيةوتدعيما
المعنويةبالشخصيةتتمتععموميةمؤسساتإحداثأيضاتم

وزارةأطرلتكوينميةاالسكالمعاقدإسمتحتالماليواالستقلقل
للمادةطبتاالوزارةلوصايةخاضعةمعا~وهيءالدينيةالشؤون
ويتعلقالمعاهدهلهز»المحدث(981مارس23مرسوممنا~ولى
عتبةوسيديوااونا´بتيزيلياليلوالرحمانعبدسيذيبمعهدا~مر



أطرلتكوينهياإلسكالمعهدإحداثتم(986سنةوفيا´~ةا´ببمكل
المعاهدهز«مهامحددتوقداا(ا)اميليةبواليةالدينيةالشؤونارةون

وتعميقاندينيةالشؤونعلىالمشرفةطرلثالمتخصصالتكوينفي
لهذهالدراسةنظامويشملأإلسلثمية.العلوممجالفيمعارفهم
الخسىءالصلواتإمام:مستوياتثشك(99(لمرسومطبقاالمعاها

الممتازمامواطءأنخطيبعام9أ

علىألمشرفةألدولةأجهزةفإنالمتواصلألعملهأامنوبالرغم
أماكنجميعتشملكليةمراقبةفرضتستطعلمالدينيةأشؤون
مراكزمنمجموعةإحداثعلىالدولةعملتالعجزهذاأمامألب:دة.
تخضعالالمراكزهذهأنغيرءاإلسلثميةالعلومفيألجإهعيالتكوين
التعليموزارةعليهافيتنسبلءميةاالممكوالشؤونا~وقأفلوزأ~ة
فبموجبالقديمة.ميةاإلسكالجامعاتتماثلومعا~كجامعاترألعا

للعلومالقادرعبدا_هيرجامعةإهادثدتم~1984غشت4مرسوم
الشريعةمجالفيعاليتعليمتقديممهمتهابقسنطيذةميةاالسك

اإلسلثميةوالدعوةالدينوأصولالفقهأصمولوتشملميةسك9اأ
طبقا0االسلثميةالمحضارةثمالعربيةواللغةوالحديثآنألتروعلو.
فيأمكالجامعةهأهلمهمةوتدعيماالمرسوم.هأامنألثانيةئأهادة
الجديرةالدينيةالشخصيةوغيابا~وحيالتأهيلضعفتجاوز

9)ءدءء1أال8~ا10240237أ«أ8.9.5.981.أ981.م:872
(رو.رزرروهءووررروممومم.مووومرررمممرر.رروممردرممرمدرر.م
ء«وأ_«ادامدده«أ6»أ»»_ه6دء»دءه»«ءماأء)ااءأ77مااأألال»ط9.9.

رررررررورر.ررر
آءء_)ءه8أ84»5182نا49اتاه1984هو8)دالأا«ء(ءءهاءه1ء)أد»ء«أدءد´

4دءءأءد6دءءدء»»أ_«أدآ)2889.77118_هالما29.(7.9.9.4.اه
ا)آألال(985.م:10ا5



الجزائراستعانتالفراغ»هذالملئحولهااإلجماعبقياموطنيا
حقيتتهفيا~مرأنغيرالغزالي،محمدالمصريالشيخبخدمات
مقارعتهاعبرالصاعدةميةاإلسكالحركةنفوذمواجهةيستهدفكان

نحوأفضل~.علىلمحاربتهاتمهيداميدانهافيومواجهتها

العاليللتعليمالوطنيالمعهدأيضاهناكالجامعةهذهإلىوإضافة
والمعهد(ء984غشت19مرسومبموجبالمحدثالدينأصولفي

للمرسرمطبقا~´´بأدرار´´ميةاإلسكالعلومفيالعاليللتعليمالوطني
ا~إحداثأيضاتمكما(.985غشت5فيألصادر675-95
((995سنةا´)ابوهرانميةاإلسكالحضارةفيالعاليللتعليمالوطني
ممثليمنيتكرنتوجيهيمجلمىالمعاهد~هإدارةعلىويشرف
حينفيوالشفافة«الوطنيةالتربية0الدينيةوالشزرنا~وقافوزارات
وئيمرإشرافتحتبسنطينةالقادرعبداألميرجامعةمجلىيعمل

هذهطرفمنالمنوحةالشواهدأمااألعلى.مياإلسكالمجلمر
القاضي(1986يونيو4مرسومبموجبتنظيمهاتمفقدالمعاهد
لتدريمىجارةواطءاإلسلثميةالعلومفياإلجازةشهادتيبإحداث
.(5(المادةءميةاإلسكالعلوم

19896)5أدء»ء0(ء>ء»1أ>ءالأءاأدءءه20ءأءء9898طالمد928ءه
مه.ءء»أادء«اد«هأ)«دأددء»أد)أما>ءهددءهءداءءهءاه»د1ءء1ء1دهءه91ءأءءو.>ه

99.هلمه8أاأطهده1دءء_دهءه8ء1594م):86>87.(
روررومومهءورومررو،ورووووموررر،مرر.،ررممردرمم،مر.دوم

8ذا»ا«دهءأه0اء«»»أءدءءه0)دددءأءءم0ءء0«أا«دأاأ»أءاءه.ءدوأه«اد(908.9.
ر•ررروررمررر

ر.م،ومروهووووورررررممووومرو،بيمرر.،ووممررمردر.ر.رمرر
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بواسطةءمرةوألولاإلجابةحاولقد~(959قانونكانوإذا
ماتواإلستفهااألسئلةمجموععنالتنظيميةالنصوصمنمجموعة
منانطلثقابه»يقومأنيجبالذيوالدورالدينبرجلالمتعلقة
التوظيفشروطالمهنية»(الكفاءةبيرو~اطيةومقاييمرمعايير
كونهامنبالرغم./.التأديبي.الجزاءثمالعملومدةاألجرءوالتكوين
أورجلالعالممستوىمنتحطممارسةمياإلسكالفقهنظرفيتشكل
البيروقراطيةالعقلنةعلىوالحريصينالقانونهذاواضعيفإن0الدين

منأبعدواقدالدينىللعملالسياسيةوالنجدعةالدينيةللمؤسسات
العقيدةبهذهالمرتبطاإلبستمولوجيالهمذلكواهتماماتهممشاغلهم
وجودعنمالككباإلمكانأضحىاللحظةهز»فمنذلله.المردودة
فئتين:إلىمنقسمدينىوسإيكلير

ااالمامالممتاز،اإلماموهمدرجات»ثشكمنوتتكون:ا~ولى
ثموالقيمألمؤذن:فتضمالثانيةأماالخسر.الصلواتوإهامالخطيب
حسبيقهاتونثماألشخاصهؤالءوواجبات(أوالطالبأالحراب
فا~ئمة:منهمواحدكلعليهايتوفيالتيوالمهنيةالمعرفيةالكفاءات
الجمعة»ةصكإقامةفيدورهمينحصرالخطباءوا_ئمةالممتازون

الصلواتعلىافاالشفيتتمثلفمهمتهمالخسرالصلواتأئمةأها
المؤذنأما).4(المادةالدينيواالرشادللوعظالجيدوالتوجيهاليومية

.28»:مر.0ذكرمبووجع.اا..لجز.ء.نالدين.للك:بلمالم.لمنير´حد
9ال715)9(«ددد»»9أددءدده.«ءهء:««د»اءءمهءأ»ءأهءء9ءأءأ«ادد
99ال9.5«ء»0.ء»ءاا1984.«:آ020ا56.ه»أهأدأده:~9ما9~9
ء«))((هءء1»أدأ»أ»ءهه0.ا1دء69185دالدهءءدءه8ءددد»ءا«ءه5ء
1أ9دءدالدا1ءد1ء7)ا«»ط»ه7ادا18اا«ااء(94.979لمه507.(«885.(98(.

م:187>203.



اآلذانفيالخمسةالمادةحددتهافمهمتهماوالطالبوالحزابوالتيم
)7(المادةوتنصالمساجد.وصيانةطفاللكالقرآنوتحفيظةللصك
لمزاولةالدينيينالموظفينهؤالءتعيينأنعلىالمرسومهذامن

الدينيةوالشؤوناألوقافوزارةطرفمنيتمالمساجدفيمهامهم
المؤسسات.هنعلىالوصايةسلطةتملكالتي

فكانتقائية.ومعاييرلمقاييسطبقاتتمالدينرجالاختياروعملية
اإلماميمركنالمرسومهذامنالتاسعةالمادةتنصتعيينهيتمأحد

منمجموعةفيهتوفرةإذاإالمنهأدنىأخرىلمستوياتأوالممتاز
:يليكماتحديدهاتمالشروط

جزائرية.جسيةمنيكونأنه

المدنيةحقوقهبكامليتمتن»أن

ممارسةدونتحولقدالتيوالبدنيةالعقليةقواهبكامليتمتن~أن
مية.اإلسكيعةللشطبتاوظيفته

منمجموعةأيضافيهتكتملأنالوظا~لهذهالمرشووعلى
بينمناختيار~يتمالممتازين_ثمةفبالنسبةالمهنية.الشروط
والذيناإلداريسلمهمدرجاتأعلىفىوالمرتبينالخطباءاألئمة
يتوفرونأوألدرجةهز»فىالخدمةمنسنتينمدةاألقلعلىقضوا
حفظهموتثبتتعادلهاشهادةأوميةاإلسكالعلومفىاالجازةعلى
معاهدأحدطرفمنمسلمةالخدمةشهادةعلىالحاصلون)وللتران



بينمنوترقيتهافتيارهفيتمالخطيباإلمامأمامية.اإلسكالعلوم
سلمهمدرجةأعلىفيأيضاوالمرتبينالخسرالصلواتأئمة

علىالحاصلينأوالخدمةمنأكثرأوسنتينقضاءمعاالداري
حصولهمأوللقرانحفظهموتثبتتعادلهاشهادةأوالبكالورياشهادة
التابعةالمؤسساتفيتدريبيةمدةقضاءبعدلهمتسلمشهادةعلى

الدينية.الشؤونلوزارة

والتيالدينلرجالوالدائمالمعتمرالتكوينعمليةكانتوإذا
الدولةبينسياسيارهاناالمسجدفيهاأضحىمرحلةمعتزامنت
األولىالمادةوبنصتستهدفالدينيالمجالفيلهاآخرينومنافسين

فيللعاملينوالثقافيالمعرفيىالمسقمنالرفعءالمرسومهذامن
أحسنفيإليهمالموكولةالرسالةأداءلهميتمنىحتىالمجالهذا

المراقبةتحقيقعنهالمسكوتعمقهافيتستهدففإنهاءالظروف
ياتهمممتووتطويرتحسينتستهدفمماأكثرالدينلرجالالسياسية
والوظيفية.المهنية

الدينى.النطاباحتكار:الثانيةالفقرة

هأمكقدالوطنيالتحريرجبهةصفوففيالعلماءدمركانإذا
هذهطرفمنالهيمنةعنوالبحثالوحدةلمبدأالسياسيالرهان
أساسيوبشكلساهمقدللعلماءالرمزيالرأسمالنقلفإن0الجبهة
الدائمةالمرجعيةالمقدسفيهيشكلدينيمياسيمجالبناءفي

دائمايمرللمجتمعوالخياليالذهنيالبناءأنأيالسيامية،للسعلة
الدينية.الرمزيةعبر



ومؤسساتهقاتهعكمنإنطلثقافقطيتحدأالاسيأسيفالمجال
ليختنالاحتساعيةلجماعةالجماعيةالتجاربتاريخ~نءوفاطيبه

مقابلةأوفياالجتماعيةالجماعةلهذهالسوسيو~إقتصاديالتاريخفي
الرهونمنمجموعةمنيتكرنبل0والخياليالواقعيبيناعتباطية

المارثالواقعإلىإضافةوتوقعاتأحلثمومنالخياليةوالتصورات
يعتبرالذياالجتماعيللمخيالبعدايشكلالواقعأنأيمباشرىبشكل
المعطىمنيجعلهماالمعاش~االجتماعيالواقعلهذابعدابدوره

احتواءعبرإالاالجتماعيالواقعحكمعلىقادرغيرالسياسي
مجالباعتبارهالدينألنوالرموز.والطقوسوالشعائرااللفاظ
بجماعةخاصجماعيلماضروالذكرياتالصورمنواحتياطرمزي

محفوظاوموضعامكاناامتيازوبكلمنهيجعلمحددة»اجتماعية
لواستفكاستثماربالتاليعليهافيفرضالسياسية»السلطةلتتدير
سنحاولماذلكللهيمنة~أداةإلىتحويلهأجلمناالجتماعيالمخيال
ثمجهةمنالدينيالخطاباحتكارآللياتمقاربتنالخكمنتوضيحه
تأويلسلطةاحتكارعبراالجتماعيالمخيالهذابناءكيفيةمتاربة
ثانية.جهةمنالدينيالنص

~9569لمه9(_5ه~)(د»أاء«هءا1́1أ)»)أ)د«داءهءأ6ااأ««ءاأهء(1»
دء)ءأءهدد19.هلمه5.75ء0.أأ(975.م:(79.

(ط9198(_7»8ء«)(دءءدهءء1ءءأه»اهمهناتءددأءد.دد99ال25.5.
89ما)9(79.أ980.م:(7.



الدينى.النطاباحتالعآليات:أوال

بالمجلىالمرتبطةنشطةاألمجموعالدينيالخطاباحتكاربآلياتنعني
اإلملثميالفكرمنتدياتوتنظيمللفتاويإصدارمناألعلىاإلسلثمي
الخطاب.هذانقسووسائلالجمعةوخطب

األعلى.اإلسطىالمجلسفتاويأ-

ظلوفيالعلماءطالبالقرنهذامناألربعيناتبدايةعند
الدينبينالفصلمسألةحولاالستعماريةالسلطةمعصراعهم
تنسيرحقلهمالدينعلماءيضمأعلىميإسكمجلسبتكوينوالدولة
فإناألول»المبحثفيذلكوأوضحناسبقوكماالدينية»العقيدة
هذههيمنةبتكويسرائفرنسيةوالسعلةالعلماءبينالقوةقةعكانتهاء
غيرالقبول.يلقىالالمطلبهذاجعلتالدينيالمجالعلىاألخيرة

لنسقكحاملالسياسيةالسلطةإلىاابومدينااهراريوصولأن
الملحةالمطالبمعالجةفيساهمقدالبادمية(أ85)ط7هله(الموافق
مجلسإليجادالورثةفحماسيسي.البادالنسقلهذاكورثةللعلماء
بمرسومتجميدهوتمبالترحاب»قوبلقدالدينيةالقيمإنتاجعلىيعمل

89الاطه2اله)1.ءء1ءاءددامأا»هءدهدد5.دأدد8.(»أ>دأا1980.مم17
رمررر

8ال~)طه8ال)9.(اءء1أءده4دءاأدد9.دأد«80ه:1987.م:20.
988آل~7089تة)9(ء»اهدأ)«دأادأءهههمء»وأ)أاهءدءءء)ء»)ء
أاد»اددأاأااهادده6ء)اأهء»ءءءدءأءدموأ)أاه0.ءددده1«.«أ(ء()7(

ألهه»162.((امآ2~6.8هءه11.(9.دأه«9.)ال(985أيذ.أنظ:
أل8هه8())»»1«ءءده00ءهءه«ا«هءهألأا9)ط7ال5...دد8ءء»ه8ءء«»دءدأه

8ء5أءهاه.ءأ«ه8.28.791أ3ا0ءداأ.م(98.(م:(8104(4.
15(1متا~الجزاءهالملمينالملماأادجيتؤسباديربزاسرب.لمب.



وهواألعلى.مياإلسكالمجلمربإنشاءوالقاضي(955فبراير18
وأنيطتالدينية»والشؤوناألوقافوزارةلوصايةمجلمر.خاضع

الضوابطوفقوإدارتهالدينيالمجالعلىالسهرمهمةبأعضائه
:التالية

بهذاتحيطالتيالشبهاتومحاربةمسكلكالحقيقيالوجه~إبران
الدين.

الدس.الشعلممثجع

والجزائريةالعربيةالمخطوطاتبإصدارالوطنيالتراثإحياءه
داتواالصداراتاألعمالوترجمةميآاإلسكبالدينقةعكلهاالتي
الوطني.بالتراثالصلة

والخطبوالمحاضراتالدروسبواسطةميةاالسكالثقافة~إحياء
.والندواتوالمناظرات

مى.االسكالعالممعالشفافىالثعاورثوطده

ومواجهةميةاإلسكالمنظماتداخلالجزائريالتواجدتمثيل~
~.الدينهذاوزمنيةبقدسيةالممرتستهدفالتيالفكريةالتيارات

~عضاءيحقءالدينيةومهامهملوظائفهمممارستهمإطاروفي
العملثمرعنةتستهدفدينيةفتاويإصداراألعلىمياإلسكالمجلمر

ررم.رمرمىءهوورروممرنر.ممورومورررممررزمر.ممردرمررم.ررم
ددءأ»ءه0•1د1ا»وأاه0.ء1>»9اااء6ء.أءال´ا9هأد)0ء50«ه»»5.أله1أل9.دأد»

75..~6.614:9.19668.9.5أ5.



المياسىللنظامواالجتماعيةاالقتصاديةواالختياراتالسياسي
تحتاجألنهاالعالميقوالهاكانوظيفةأعلىهيوالفتوى~الجزائري.

الحديثوعلوموالقرآنيأالفقهيةوالمعرفةالعلممنعاليةدرجةإلى
إلىالعمانييندخولقبلرسميةوظيفةيكنلمواإلفتاءوالقياس.
وغيرهاالفقهيةالمسائلفىيستشارونقبلهمالعلماءكانفتدالجزائر،
مصالحمنبمصلحةملحقينكموظفينوليسواعلموشيوخكأساتذة
المالكيالمذهبهوالعلماءهؤالءبهيفتيالذيالمذهبوكانالدولة.
األباضى.المذهبباستثناءالسكانجميعيتبعهكانالذيالمذهبألنه
االفتاءفجعلواالنظامهذافىتغييرات)حدثواالعثمانيونجاءولما
المالكي،والمذهبالحنفيالمذهب:مذهبينوعلىرسميةوظيفة
احنافا.كانواألنهمرسميامذهباا~ولمنواتخذوا

دوراوأعطتهالتقليدهذاالجزائرفيالسياسيةالسلطةورثت
تحريكأجلمنالدينيةالرمزيةتوظيفاستهدفسياسياوبعدادينيا

آسلطةإختياراتإلنجاحو««ا0ءءأ«ءدا«أءهاالجتماعيالمخيال
فيالوطنيالتحريرفجبهةلها.مومضادماكلأوإفثمالالسياسية
الرمزيةهذهتوظيفإلىلجأتالفرنسياالستعمارمعصراعها
التجاريةالبضائعاستعمالتحرملفتوىالعلماءبإصدارالدينية
منالفرسياالقتصادلمقاطعةالكحولية)والمواد(التبغالفرنسية

`07798.»»أل97~9دد7أءالءد»هءأهءم4ء._«ادا´ا7ءدده(8.1ءا(ءه»ه
85أ)أ5ا»دأ»_ه66ء1عالءهاه.ءده19.هلمه197.(.م886.



جهةمنالجزائريللشعبالوحيدوالممثلالمعبركونهاولتأكيد0جهة
ثانية(.

ستعتمدهافتوى~ا~علىمياإلسكالمجلرأصدر(958سنةوفي
لتنظيمالوطنيالبرنامجفيالمتمثلمشروعهالتبريرأداةالحكومة
بينقةالعكفراهنينةالمرتفع.الديموغرافيالنمومنوالحداألسرة
انهيارومنذالحكومةجعلتوالنموالديموغرافياإلقتصاديالتخطيط
يرةونالونيسيفزهور0الدينيالمعتقدتحريكإلىتنجأالبترولسعر

أنإلىذهبت0قرانيةآياتعلىوبإعتقادهااإلجتماعيةالشؤون
محمدأوضحوقدوا_سرة.النردرفاهةضدأبدايكنلماإلسلم
ااتنظيمحولمحاضرةلخكالقادرعبدا~ميرجامعةوئيميالغزالى
المياإلسكالدينأنعلىبقسطينةباديمرابنبقاعةألقاهااألسرة´´
أنالغزالييرىالدينيةالنظروجهةفمن0ةاألسوتنظيمبتاتايتنافى
يكونعندماوباإلخص0ميةاإلسكالتيممعيتطابقالعائليالتنظيم
اإلنجاب.عمليةوكليفهائنبشكليمنعوالواإلنعكاسللرتدادتابك
والحبوبا~قراصمتعمالكاالحديثةالحملمنعوطرقحاالتوتلك
يعتبرالذيالعزللممارسةالنبيبإجازةذلكللحمل،مبرراالمانعة
مؤقتا(.الحملومنعالوالداتمعدللتقليصطريق

1975غشتشهرفيأخرىفتوىأيضاالمجلسأصدركما
المشابهةالحاالتولكل)ابالحجارااوالحديدالصلبمركبلعمالتسمح

ال9اطه)7(:ءءأءما«0أداءدءهء»1«8ءهاه0ا0هه91ءأدءء0ءد»«.«د25..(
9.(98(ه:105.

أل~488(األ)ا»1»1ه»اءد««دأا»دءه0ء....دد55.»أى.م:21.(
1أط4:ه:214.



التضامنذلكولخلقرمضان~شهرفياإلخطارءالعالمفي
ضحاياإلىالزكاةتحويلتجيزفتوىالمجلسأصدراالجتماعي

(.1999سنةالمدينةأصابالذيااااا_صنامزلزال

اإلسطميالفكرملتقيات:ب

ولدىمعينةزمنيةمزحلةلخكمياإلسكالفكرملتقياتشكلة
ميزالتكلدىالدينيةالمعارفإلغناءوتكميلياإضافيامصدرامنظميها
وابتداءأنهغير(.959لعاما«ولىثةالثكالملتقياتوخاصةوالطلبة»

عنيبتعدالدينيةالشؤونوزارةمشروعبدأالرابعالملتنىمن
سياسي.منتدىإلىليتحولالصيفية´ا´)الجامعةفيالمتمثلةمنطلقاته
هذاوتأكيدإثباتعلىالقادرةالمشرحةالمواضيعبعضفقراءة
ملتقىيؤديهاأصبحالتياإليديولوجيةالوظيفةفيالمتمثلالمنحى
مي.اإلسكالفكر

بمدينة27الملتقىإلى(977منةبقمفطينةالرابعالملتقىفمن
معللنقاشالمقترحةالمحاورماحدإلىتتطابق1986سطيف
للدولة.العليااإلنشغاالتومختلفواإلقتصاديةالسياسيةالمشاكل
أغلبهافيتمحورتاا»والحياة´ااإلسلثمحولالرابعالملتنىتفمداخك
بنرشيدكمداخلةالجزائر،فيميةاإلسكاإلشتراكيةموضوعحول
اإلشتراكيةااأسمرحولالدينيةوالشؤوناألوقافوزارةعنعيسى
الجزائريالتاريخفيالسياسيودوره´ااإلسلثمومداخلةاإلسلثم´´في

فيالمسلمةالمرأةو´ادورالجزائر»جامعةمنشيالكدلمحفوظ

.1976غشت.3/.3العدد``األصالة``بحلةفيالفترىهذهنص~يرجد

~)كاكا_()~(_))))5.72219)599أ7أ.5)219...((9.كا9.)أكا:._(ط



للمرأةالوطنياالتحادعنمهديبنلصنيةاإلشتراكية´´الجزائر
(.الجزائرية

(97(سنةبوهرانمياالسكللفكرالخامسالملتقىخصصوقد
الحديثةاإلقتصاديةالتنميةومتطلباتاااإلسلثمموضوعلمقاربة
الكبرىالسياسيةاإلختياراتإلنطلثقاإلشارةإعطاءمعلتزامنه

والثتانة.والفلشحةالصناعة:ثةالثكأبعادهافيالجزائريةللثشتراكية
تبريراتإليجادالدولةفيالمسؤولينبعضتدخلالملتنىهذاففي
الطاقةيرونبلعيدالسلقمعبدبينهمومناالختياراتلهذهدينية

والثورةسلثم´ااالومداخلةااالصناعيةااثورتناموضوعحولوالصناعة
بوزارةالزراعيحاالصكمديرالعزيزعبدلمحمدااالزراعية
العاصمةبالجزائرعشرالرابعالمؤتمرأعمالتمحورتوقدالنلثحة(

عقكمنقلعة´االونشريمرحول6987ثتنبر7وغشت31بينما
الدعوةااآفاقثما´»الحديثةاالجتماعيةوالمذاهبواالسلثمالنضال´ا
المؤتمرهذاتزامنوقدالهجري´ا~عشرالخامسالقرنفياالسلثمية

كاتبفتدخلاسنة»لنفسرالبربريةالمشكلةحلفتهاالتيا~حداثمع
الملتقىهذافىااخليفةولدااالعربيالشعبيةوالفنونالثقافةفىالدولة
المزايداتأشكالكلمنللجزائرالثقافيةالهويةإنقاذأجلمنللدعوة

تخلق:يقولالواضحةالرؤيةضعفااإنالسياسية.والصراعات

92أل8ألال2ما5)1~.ا»دا1ا«6اءءءدااءهءءء»ااههم.ءااأ«»ه
االول..لتاخاسالعدداألمالت،علتراعيت~ااكالورقراا.المالم~لعز_عبد(كمد
رررر~رروم_ر
9كة9اال7)17(»ء1ء(4ءءءء5ءءأ««ءأدءءءه1دءءددءم1د1أدءاهءدهدد
9دءوا(91ا،ه75ءداءاهط8.1980«ء0ء7«»5ءد~ط7ء«1)ءه.)ءأ59»د0

8ه.ه9.ءءأ(17.980أ90..ه109»106.



اإلبتعادإلىفتدفعناءوالسياميةالثقافةبينوالخلطاإللتباسمننوعا
الوطنيلتراثناالمشعبالوجهوتضرالثوريةقيمناعنفشيأشيأ

.اا(...مياإلسكوالعربى

لخكمقاربتهاتمتالتيالمواضيعمختلففإن0القولوخلثمة
المجتمعواهتماماتإنشغاالتعنتعبرمياالسكالفكرملتقيات
مرجعياتمنقاانطكلهاحلولإيجادعنالسياسيةالسلطةوبحث

هذهلخكالمناقثماتطبعتالتيالسمةأنكمادينية.وتبريرات
العلومفيالمنهجيةفاألهميةأمماسي.نظامأليإفتقارهاهوالملتقيات
عليهاالحكموتممتهمةاالسلقمحالةفيأضحتاالنسانية

سنةببجايةاإلسلثميللفكرعشرالتاسعالملتقىومااابالغزوالثقافي´´»
المعاصرةميةاالسكوالمجتمعات´´الغزوالثقافياختاروالذي(995

حول(995سنةبسطيف27الملتقىوأيضاء~شغالهموضوعا
ذلك.علىدليل~قوىا´اإلنسانيةوالعلوم´ااإلسلثمموضوع

:الدينىالخطابنشرووسانلالجمعةخطبج.

تحضيرعلىدائموبشكلالدينيةوالشؤوناألوقافارةونتعمل
ألنلها»التابعةالمساجدأئمةعلىوتوزيعهاالجمعةخطبنصوص
ةصكفيوأساسيةثابتةمكانةوتحتلصوإخكتعهدهيالخطبة
يتمحورالخطبلهذهاألساسيوالموضوعالعيدين.ةوصكالجمعة
فاختيارآسياسية.السلطةشرعنةتستهدفسياميةوظيفةحولدائما

التضامنكروحالسياسيالعملوظروفحاجاتتمليهمواضيعها

أل~9ط)ط(أل)ء»د(1«0داء5ء_دأ(«أءه....دداأء.وهه0219.



الدولةومؤمساتالحكام)لماألمرأولياءواحترامالناس»بينوالمساواة
الوطن.أجلمنوالتضحية

الدينيةوالشؤونا~ؤقافارةونشخصفيالدولةعملتوقد
مفاهيمهانشرأجلمنبهاالخاصةتالمجكمنالعديدإصدارعلى

استمرءتالمجكهز»أولا´المعرفة´امجلةوتعتبرءللدينونظرتها
عدداعشرينفي(965صيفإلى1963مايشهرمنصدورها

دامتوانتيا´)االقسبمجلة1965يوليوز19انتلقببعدألهاامتبدليتم
قاسممولودتعيينوبعد.197•صيفغايةإلى1955مارسمن

كقناةاااااألصالةمجلةإصرارتمالدينيةوالشؤونللثوقافوزيرا
إلى(97(منسلثملكومفهومهاموقفهاعنالدولةلهاخكتعبرهن

´االرسالة.مجلةمحلهالتحل(98(

وظيفتهاإلىإضافةالدينيةوالشؤونا~وقافوزارةإلىعهدلقد
التأطيربمهمةدءالبكفىالدينيةالشؤونوتمييرإدارةفيومهمتها

الوزارةفعملالسياسى.للنظامالكبرىاإلختيارتونشرااليديولوجى
الثقاقيةالثورةإلنجاحفعالةمماهمةبمثابةاعتبرقداإلطار~افى

هراريالرئيمرطرفمنبهالتذكيرتموهوماالجزائر»فىالمعلنة
مرسومفىثانيةتأكيدهوتمااا~صالة~أمجلةاحداتبمناسبةبومدين

التىالدينيةالشؤونوزارةصلثحياتبتحديدالمتعلق(997فبراير9

مارساألولالمدداألولى.السةاألصالة.مجلةأميلة`´متكاملة´´ثورة:بومدين~هواري»

).5-4(:ص.(97(



اإلحتماعيةالعدالةفىالمثمتلةاالشتراكيةمبادئنشرعلىا´تعمل
.المرسوم(من5المادةااءسلثملكاألساسيةالعناصرأحدبإعتبارها

حاجةفيكانتاإلشتراكيةلبناءمشروعهافيالجزائريةفالسلطة
الممكنةالطاقاتوتجنيدتعبئةعلىاإلسلثمقدرةوتوظيفإلستعمال
الجماهرووعيحساسيةمباشروبشكليصروطنيوثاقبإعتباره
سياسةعليهاتنبنيالتيللمبادئحقيقيإشعاعضمانأجلمنالشعبية
ومنذكان0كيةواإلشترااإلسلثمبينوالجمعفالتزاوجالدولة.
كيفإذنترىالجزائرية.آسياسيةالسلطةخطابفيثابتااإلستقلثل

؟مؤخراعنهاالتخليتمولماذا؟التزاوجهذاخيوطنسجتم

.انريةالجزلطثمتراكيةالدينيةالمرجعيةأ-

نوعأومنخاصةإشتراكيةأنهاعلىلاإلستقكمنذتحديدهاتملقد
ولكنهااإلقتصاديهالتحليلفيطريقهاالمركسيةمنتأخدخاص.
العربيللتاريخالعميقةالجاورمنخصوصيتهاتستمدبالمقابل
تلغيعندماالجزائريبالمجتمعالخاصةالقيمنسقومنمي»اإلسك
توافقحول1953منذميفتحفالنقاشالطبقي.الصراعمفهوم
باالشتراكيةخاصتحديدانهمأنعيرواالشتراكية.ماإلسك

إاليتملنتيبراغماأساسعلىمية-اإلسكشتراكية~الكالجزائرية
عملواقدالجزائريينالمسؤولينأنذلك.(955يونيو(9بإنتكبعد
ناتاإلعكمضاعفةعلىالستيناتوبدايةالخمسيناتنهايةمنذ

الجزائرفيستتبعالتياالشتراكيةأنوتثبتتؤكدالتيوالتفسيرات
االسكمدلولومنالتبيوتجربةنموذجمنومستلهمةمستوحاة

(059اللمه9ال(~)ء»85ء)دءا´(4هءه1أ)»501...دده.م.اأه:م:3480352.



قويةودفعةقةانطكأعطتقدالتحريرحرب)نمنوبالرغماألول.
خلثلنفسهافرضتإذ0االشتراكيةهز»حولا«طروحاتلتعدد
المؤقتةالحكومةأعضاءمعبعدهومن0(955سنةالصماممؤتمر

196(غشت25فيصرحااخدهبن)افيوسف:الجزائريةللجمهورية
فياإلشتراكيةلتحقيقالقويالوطنىالتحريرجبهةعزماا...

ااجزائرأنعلىآنزاكالدولةوزيرااطبالاابنوشددااءالجزائر~
حاول1952عامبمرطرامؤتمرأنكمااا(إشتراكيةستكونالغذ

متبنيااإلطار»هذافيالجزائريينالمسؤولينطموحاتترجمة
إلانتهىلكنه´´»فانون~اافرانبفكرومتأثراالماركسيالتحليل
الملكيةتحديدأساسعلىتقومليبراليةإيحاءاتذاتإشتراكية
رؤوسبنقلوتسمحءا_جانبللمستمرينتتسهيكوتتدمالزراعية»
ثورةإقامةفيوتسا~كية»ستهكاالوالموادالصناعيةا~موال
منوبالعكمراابكبنااأحمدفإنءميةاإلسكالتقاليدتحترمإحتساعية
اإلجتماعيةاإلمتيازاتمنالتخلصتعنىباشتراكيةتمسكذلك»

يقولكمااإلسلثمألن0الجزائريةميةاالسكالقيممعوتنسجموالفئوية
اختيارنامعومتناقضامتعارضايكونأنعنالبعدكلاابعيد:

اإلجتماعيةوالعدالةالمساواةمعالعامةذاكرةفيومتطابق
اإلستعمالتواترمعواضحابداوقد(نحواالستراكيةوينحوبالتالي

أل91ن117)8(:5أءهءء«دأاها«ددد»ءده0ء»ء9ءأدءوا«د8ءء«ه
أما9أد)ء،هاءأما9.ءأد8أ1964.66.م:26.

1(أط:م:26.
18~9..(()أل97_.()(~:اءأن9ءأ»ء»اههأاأاءدهأاالاأ»»اا)ااهاء

أ«»(8ءدد99ال9.5دءددءءءه«األاده4أا«ه0د5دء5دءءااءأء9.دءا«أاأاه
(98.(م:250.

أل9ما)18)8(:5ءدد»دأأ«أءه70د01ءهااهددء91»أدء«اده.ه.اأهه:26»27.



التمهيديتمجديدافهماأن9)االشتراكيةالجديدالمصطلحلهذاالرسمى
وزيرألمدنىتوفيقأحمد6953يناير(2فىعنهسيكشفوهوماله»

الناصرعبدإشتراكيةعلىشددعندمااألصيلوالتعليمأ.وقافب
ديناإلسلثمااإن:يقولحيثاإلسلثمفىاالشتراكيةلهذهومنظوره
أكد1955يونيو(9وفىواالنصاف~العدلدينألنهاكىإثمتر

قدالماضيةتجربتناا´أنعلىبوهدينموأوىالجزائري!م~
مستتبلنابناءأجلهبنالنهجهذااختيارعلىالكفايةنيهبماساعاتنا
تمدناالتىميةاإلسكومبادئناالروحيةقيمنابينلمتمييزأوأالفصلدون
إلغناءوالمناسبةئتةالكالمبادئ~نهاءوالتقدملتطور0إمكاناتبكل

اإلختيارشرعنةأنكماجديدأ~نفعماإعطائهاعبراإلشتراكيةبجربتنا
الميثاقفىثابتةمسألةاإلسلثمإلىالرجوعخلثلمنأكىشت9أ

إذاالجزائريةااالثورةأنعلىينصبحيث(986لعامألولحني
نفسرفىءالتراثوتوظيفالوطنيةالشخصيةمقوماتعلى!عتو.ت
عبدتقدأهدافهالتحقيقالعصرمكاسبفيهتولخفألذيألوقت
ةالثرنأنذلكوالمعاصرة»ا~صالةبيناإلنسجاملتحقيقيقأ~

مفهومهفىألنهءسلثملكالتاريخىالمنظورفىتماماتندرجا~
ألييخضعوالالقاصةالمصانعمنبنوعيرتبطالأ~
ءاالشتراكيةويحاربالتحرريعادينظامألييحقالولهذا~ت.

مىاإلسكالدينإلىاإلنتماءتتخذأنللرأسمالية7وقطاعيةلكوال
مصالحها....´´~لخدمةيعةذن

أل9_ماا)8(:»ء5أءهءهءدأأه70ءانادهده0ءاه9ءأدأءادده.م.)أء»:27.
(_9ال(2الالال)اه4(«:ء»أا«)أ~داءه941أدءد5ء»1)899ال9ال

99_ال89~3دد4.دء«ا6»:5ال29.(575~م:53054.
.53:مر1988الجزارعه،للبالجزاريهالمؤستا´.1586لعامانوهنأالمياة



تمقدالجزائريةللثشتراكيةالكبرىالمراحلفإنذلكمنواألدهى
والسلفوالسنةااالقرآنسلثملكالمؤستشيةالثكمنقاانطكبناؤها

أنعلىتينالوزاريةمهمتهوخلثلالمدنيفتوفيقااالصالح
وجذورهامرجعيتهاتستتيللجزائراإلشتراكيةوالتدابيراإلختيارات

القرآنفيأصولهيجدبرأيه»اإلشتراكيآ)افنظامنااالسلقم.من
هيمالكنالعلماء(تعاليموفيالراشدينالخلفاءوأعمالوالسة

التيالشرعيةواألساليباالشتراكيةهذهتجيزالتيالدينيةالنصوص
؟تؤيدها

لهز»الدينيةتبريراتهمفيالجزائريونالمسؤولونيذهب
ث»شكفيشركاءااالناسالنبويبالحديثاإلستد~إلىاإلشتراكية

الثورةدعمحملةإطاروفيبومدينفهواريوالناراا.والكثالماء
دينينصأيهناك´ا...ليمرقالحيثالحديثبهذااستدلالزراعية
ءصراحةيقولحديثيوجدبلءالزراعيةالثورةتطبيقأويمنعيحرم

ء قاسممولودحاولوقدوالناروالكثالماء:ثشكفيشركاءالناس
مرجعيةأولإليهبالنسبةيعتبرالذيالحديثهذاثمرحفيالتوسع
)اللنارفبالنسبةمية.اإلسكشتراكيةلكوعمليةنظريةإشارةوأول
فيا~خيرهذايحادهاالمرحلتين»بينالقياسعمليةمنقاوانطك
والكثااالماءأمامعدنية»وثرواتوبترولغازمنالطاقةمصادر

اامنآخربحديثاإلستداللإلىأيضاويذهبا«رض.فيفيجسدهما
ثشكأرضاعطلومنأخاهليمنحهاأوفليزرعهاأرضلهكانت

791ما117)8(ءء5دأا«أءهءه0<د»د10ءدءءءه91ءأدءءددأما9أه)»اهاء
أما9.ءأد8أ69.(965.):20.

7972لمها«)ا«لمال)»»اأ~أاهأااه4د9أدءء5...ااءءدد.«ه.اأه64:5»65.



منقاسمفمولوداا~لهفهيوعمرهاغير»فجاءيعصرهاولممنين
اإلشتراكياإلختيارأسلمةحاولبهاقامالتيالقياسعمليةخلل
الزراعية.الثورةفيالمثمثل

أممالنبيأنالجزائريونالمسؤولونيرىالتأميمميدانوفي
التأميممياسةتظهرأنقبلللدولةملكاوجعلهابالمدينةالنتين.رض

سياسةطبقالنبي)نهمياالبراطالبأحمدويرىالمعاصرة.
وقالقسمينإلىوقسمهابالزكاةجاءهعندمااااللتينةا´إبنعلىالتأمين
إني:وقالاللهرسولضبفهلىأهديت~ايا0ليوهذهلكم´اهزهله

:فيقولأحدكمفيأتياللهوالنيمماأمووفيرجاالمنكمامتعمل
أمهأوبيتأبيهبيتفيجلمرفهل0ليأهديت~اياوهذهلكمهذه
إالشيأمناأحديأخذالبيدهنفسيوالذي؟الأمإليهأيهدىفينظر
وضمهاالهداياجميعصادرثمرقبته(علىيحملهالتياهةيومبهجاء
اإلبراهيميأ~يذباإلستدالليالسياقنغمروفيالمال.بيتإلى
وجعلالمدينةقربأرضاحمىقدالخطاببنعمر)نإلى.يضا
األغنياءماشيةعنهاتبعدأنوأمرفقط<للفقراءمشاعاحقاهاكه
مائيةتهلكوأن0مالهإلىيرجعالفنيماشيةتهلكااأن.وقال
الذهبطالباالمؤمنينأميريا:يقولبأوالدهمتضوراتينىالفقيريأ
بذلمنعليأيسراآلنمنالعثمبفبذلأتركه.أننيوليمروالفضة
قاتلنا0المؤمنينأميرياأرضناااإنها:قائلينأهلهاشكا´ولمااا.الذهب

~كا~9ط)ط(كا):)))5186219)59أى8أا58199219ا9)2أ1199.ط9.)أط:282.
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مالااالمالأجابهمتحميها(افعلم0عليهاوأسلمناالجاهليةفيعليها
.الله(عبادوالعبادالله

فىاألراضيتوزيعوإعادةلتأميماتبعتالتيالطريقةولتبرير
القرانيةاآليةمنمستمدةأنهاقاسممولوديرىالزراعيةالثورةإطار

ولذويوللرسولخمسهللهفإنشىءمنغنمتمماأن)اواعلموا
أنزلنناوماباللهآمنتمكنتمإنالسبيلوابنوالمساكنواليتامىالتربى
طالبأحمدنظرفيذلكمنوالهدف.(.الفرقان.يومعبادناعلى

منعانىالذيالجزائريالمواطنلكرامةاإلعتبارهووداإلبراهيمي
أن)اونريد:القرانيةيةلكإستنادااإلستعماريين»والعسفاألضطهاد

ونجعلهمأئمةونجعلهما«رضفياستعضعفواالذينعلىفثمن
أسسعلسالجزائريةاإلشتراكيةاعتمادأنغيرالوارثين´ا(
ضعفوإلىالمجتمعحولنظريةإلىتفتقرجعلهادينيةومرجعيات

بالرغمعنهاالتخلىعمليةبالتالىوسهلعملهانظاموترابطتمأمنك
فىثسأنهاللمراجعةقابلغيراختيارايعتبرها(975دستورأنمن
وتقويةتدعيميقابلهاإلشتراكيةعنوالتخلىمي.اإلسكالدينشأنذلك

الدستورففيءالقانونيةالناحيةمنالدولةداخلاإلسلثممكانة
والمحوريةالقويةمكانتهعلىاإلسلثمحافظ(989لسةالجزائري
(963دستورمنكلفيلديهكانتالتيتلكمنأقوىوبشكل

)2(المادةللدولةمياإلسكالطابععلىتأكيدهإلىفباإلضافة0(975و

86185العدداألصالة.بحلةاإلجتماعية`´المذاهبو´´اإلسالم:اإلبراهيميطالب`أنحد

26:ص.أ980برثمتنبر-أكتة

26:ص:المرجع(نفس
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ءإعكأجلمنالرئاسيالقممبأداءواالحتفاظ)77(المادةولرئيمها
منعأيضايضيف1989دستورفإن0)73(المادةاإلسلثمكلمة
أيضاويحمي)9(المادةاإلسلثملروحالمنافيةالممرساتكلوتحريم
المجلمرإلىدستورياواالشارة)49(المادةواألحباسالوقفممتلكات
().61(المادةا~علىمياالسك

اإلسلثممكانةوتدعيماإلشتراكيةعنالتخليأنءالقولصةوخك
صلبةأرضيةإليجادالدولةرغبةفيمبررهيجدالجزائرفيدستوريا
منافسةأمامالدينيللمجالالفعليةاحتكاريتهاتتعيدمنتمكنها
ميةمكالكالحركةومواجهة

.اإلحثكارمألودحهه~

المطلقبطابعهاتتسمالدينيللمجالالدولةاحتكاريةكانتإذا
مواقففيموجزةقراءةفإنءالقانونيةالناحيةمنوالشامل

محدوديتهاتأكدوالمياسينالدينيينالجزائريينالمسؤولينوتصريحات
عرفتهاالتياألحداثفبعدوالعملية.الواقعيةالناحيةمنوسبيتها
يرونا´شيبانالرحمانااعبدأشار~ا98اسنةاا)الغواطممساجد
5777الجزائرفياايوجدأنهإلىآنزالالدينيةوالشؤوناألوقاف
العلميةالكفاءةولهممؤهلينأئمةإلىتفتتي3707بينهامنمسجدا
اا~والدينيةالفقهيةالقضايافيصحيحةتوتحليكتفسيراتإلعطاء

أكوبرشهرحاللاا)الغواطمساجدألحدإمالميا37مهاجهعناألحداتمذه´نجت

المسعدحرامىأحدةوفإلاجتالمونادتإماه،هردبمدعيهلتاتوا98امت
.المعينمن_د1وجرح

(0أل~9ط91(أل):»»د(1_«)ءدء_دأا«أءه....دده.)أء.هم:183.



عدمإلىتسنطينةجامعةرئيسالغزالىمحمدالشيخايضاأشاروقد
حديثاالمشيدةالمساجدكللحاجاتالدينعلماءمنكافىعددوجود
كفئبعضهممتطوعون»فيهايعضونالذينهؤالءفإنااوعليه
ةصكيومشخصمنعاالمكانفيليمروالحالكفئ»غيروبعضهم
جهازهناكوليمركفئ»بديليتوفيالأليهخطبتهإلتاهمنالجمعة
المساجد.ا´~هذهكلحاجاتسدعلىوقادرتامديني

ألقاهالذيجديدبنالشاذلىالرئيمرخطابمقاطعبعض)نكما
هذهنسبيةوضوحاأكثربشكلتبريراء995فونبراافىالوالةأمام

زيادةمسألةااأثيرتيقولاألخيرةاماألعوهز»مدىفعلىاالحتكارية.
الترابعبرالمشيدةالمساجدعددتزايدمعالدينيةالشؤوننةموان

ارةالرنمطالبةعلىانوالياتيرغممماتخطيطأيدونالوطني
علىأشدأالصددوبهذاالممماجدءوصيانةاألشخاصنقتاتبتحمل
التيالديماغوجيةمياسةعواقبتحملالوالةعلىأنالقول»

ضمانةمعفوضويبشكلشياتكثيرةمساجدأنطالماانتهجوها،
بأماكنكلياإهتمامانهتموأننامؤفنونأنناصحيحوالبلديات.الواليات
علينايتقينمسجدكليشيدحيثولكنولتدراتنالطاقاتناوفتاالعبادة
بدورهعااضطكمنيتمكنلكيالضروريةالشروطلهنوفرأن
رحمةتحبالمساجدهذهنتركأنيمكنناقكأجله»منشيدالذي
أنبدفكتخريبيةلغاياتتستعملهالتيالمفسدةالعناصربعض

~990ال89(19)9أ1)6((ءءءأءما4ه4دءه)ء1»ء6ده51´´....ء)55..)أءم:
.189



الوالياتتمنحهاالتيالتراخيصوكذلكالديماغوجيةسياسةتنتهي
.´ا.~..أي~دونممماجدبناءفىيرغبونلمنوالبلديات.

الدينيالمجالفيالوضعءكثبعنيتابعالنظامكونمنفبالرغم
لرصدأساساوالمولجةالمساجدفيالحضورشديدةشرطةبواسطة
التيوالخطاباتالمواقفهذهفإنءوتحركاتهمالمصلينأعمال
للمجالالدولةاحتكاريةبأنوتأكيدااعترافاتشكل0هأعكأوردتها
يبدأوحيثعندها،تنتهيحدودلهابلءمطلقةاحتكاريةليستالديني
المجالتأثيرينتهيحيثتنتهيمامجال´´فحدودمضاد.دينيمجال
مساجد´´فوجود9.9اا~9ا_7،1~ا.اابورديويقولكماااذاته

أئمةلهاخكمنمعملحيثءالدولةتراقبهاالحرةوأخرىاااافوضوية
الدينيةوالشؤونا~وقافوزارةلسلطةخاضعينغيرأحرار
منالدولةخطابمعويتقاطعيتعارضخطابنشرعلىويعملون

0الدولةواختياراتسياسةلفظتهمالذينالمهمشينجموعتعبئةأجل
ميةاإلسكالحركةهلتقودبديلةاحتكاريةوتشكلبنشأةيوحي

فقاذ.لكميةاإلسكالجبهةزعامةتحتالجزائرية

الاإلحتكاريةلمقياسيخضعمضاددينيخطابإنتاجأنغير
حظرأنذلكاإلنتخابي.المسلسلإلغاءقبلإالمنهالتحققيمكن
استمراريةعلىسلباأثرزعمائهاواعتالاالنقاذميةاإلسكالجبهة
إصدارمرحلةفي:أوالالدخولإلىأدىهماالخطاب»هذاانتاج
اإلجابةتحاولدينيةمنهاأكثرسياسيةطبيعةذاتوبياناترسائل

ا»أط:5:(92.
(099الطهالالا)9(._99ال986)1..ا9.(.»»9ء551...دءداد«5.«.)أءم
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ء1992بعدلماالجزائرعرفتهاالتيوالتوواتاألحداثمختلفعن
الدستوريالمجلمررئيسورفض0جديدبنانشاذليالرئيمرمتتالةكا

الدستووءعليهينصلماطبقابالنيابةالدولةوئيسرمهامممارسة
والمجلمعاإلستشاريوالمجلمعالديموقراطيالوطنىالتجمعوإنشاء
منصاحبهاوماالمسلحةالمواجهةمرحلة:وثانياللدولة.ا~على
كفتوىللعنف»دينيةشرعيةتعطيالتيالشخصيةللفتاويإصدار
العولسي.عمروفتوىاطي»الشريخلفوفتوىحاجبنلعليالدم
؟ذلكتمكيفإذنترى



عنوالبحثالمضادينبىالدالسياسيالمجال:مىالثهالفصل
الدولة.سسةمناحتكار

العربيةالدولفيميةاالسكالحركاتعنالحديثيتمكانحينها
حيزاإالالجزائرفيعنهاللحديثيخمصالكان0سنواتمنذ
تتصوروالنظريةالسياسيةتالتحليككانتوماينعدم»وأحياناضيقا
التطوروهذاالزخمهذاالجزائريالسياسياإلسلثملحركةيكون)ن

الدولة.أجهزةعلىالهيمنةإلىيوصلهمأنكادالذيالمتسارع
أكتوبرأحداثمعأكثراإلنتباهإليهالفتتبالجزائرميةاإلسكوالحركة
إلىالحزبيةتعدديةالكمنوانتقاالسياسياتغييراشكلةالتي(988
الظهورأنمنبالرغماء999دستورضمنهارسميةسياسيةتعددية
بالجامعةالشهيرالتجمعإلىيعودالجزائريينميينللشكالعلني

فيالقويحضورهلهشيشكعليهأشرفوالذي(ء982سنةالمركزية
وهموالتنظير»والتوجيهالتنظيمحيثمنميةاالسكالحركةوسط
مدني.وعباسيسلطانياللطيفعبدءسحنونأحمد

أنيحلوللبعضأوكمابالجزائرميةاإلسكالحركةعنوالكتابة
بالحركةتسميتهاأفضلكنتوإنمية~اإلسك´)األصوليةلفظيستخدم
تحملالأخرىدينيةحركاتعنلتمييزهاالسياسيةميةاالسك

لهاتسمحوهيكلةحركياتنظيماتعرفولكنهاسياسيامشروعا
إلتباسافيثيراألصوليةلفظأماوالثتافي»اإلجتماعينشاطهابممارسة

العددعربيةدراساتبحلة´´؟لماذاوكيفمتىالجزائرية´`األصولية:مصطفى~دمحاني~

الجزائرية`´األموليةممطفىدحانيوأيضا.)15.3(ض.6991أجنبر28السنة.2

يا.991فبرايريناير.27السنة)4-3(العددعربية«واساتبحلة´´؟منإفراز



األدلةفييبحثونالذيناألصولبعلماءتراثنافىيرتبطلكونه
العقائدعنللدفاعالعقليةاألدلةفىوالبحثا~حكام:إلمتنباطالشرعية
علىا~صوليةلفظوإطلثقالمتكلمين.عندا~مرهوكمااإليمانية
~نكافغيرسببءاألصلإلىللعودةيدعرن~نهممييناإلسك
ممنغيرهمفيهايشاركهمقدالمدنيةتجربةإلىللرجوعالدعوة
الحركات~هعلىقهإطكيشاعالذيالسلفيةلفظمثلعنهميختلفون

يلحقكماالحوريةالقيموابنتيميةبابنيلحقوهوتعبيرمدة»منذ
باديسر.وابنرضارشيدعبده»محمدا_فغانيآالدينبجمالأيضا
التيالحركةهذهتطررتموكيفنفسهيطرحالذيالسؤالأنإال

وكيف؟أخرىاحياناعمائهانبعددومنقسمةحيناموحدةكأنهاتظهر
متحولة؟سلطةبديلإلىقائمةسلطةلمشروعالمعارضةمنانطلقت

الحركةبنيةفيكامنةتكونأنيمكنالسؤالهذاعناإلجابةإن
´´جمعيةتركيبةوفيءعامةبصفة(954قبلالجزائريةالوطنية
نشاطأنذلكخاصة.بصفة(955قبلااالجزائريينالمسلمينالعلماء
فرديآبشكلمتتكرلكاألولىالشهورفيبدأالجماعاتهذه

البشيرأمثالالعلماءلجمعيةالقديمةالزعاماتعلىواعتمادا
سحنون~وأحمدسلطانياللطيفوعبدالتجانيوالهاشمياالبراهيمي
بينالتمييزيمكنالحركةلهذهالتاريخيالتطورسلسلوداخل

إشرافتحتالسياسي````اإلسالمكتابفيالجزائر``فيالسياسةوين``الل:الزهير~عروس

.195:ص(.991البيضاءالدارالثانية.الطبعة:العالمأمينمحمود



والدعوةالوعظمرحلةمناإلنتقالبينتتراوحانأساسيتينمرحلتين
أ.المسلحوالجهادالسياسيالعملمرحلةإلى

الجامعةداخلالحركةهذهبتمركزاتسمتاألولىفائمرحلة
اإلخوانبحركةبتأثرهاتميزتكماواإلرشادالوعظطابعواعتمادها
إلىاالبراهيميالبشيروصولمعابتدأتمرحلةوهيالمسلمين.
اإلتصالهذاتباعاحدثثمااءاااإلخوانبجماعةقتهعكوتوطيدمصر
الجزائريينالمسلمينالعلماءااجمعيةتشرفكانتبعثاتلخكمن
جمعيةتأسيمىأيضاالمرحلةهذهوعرفتمصر.إلىإرسالهاعلى
إعادةأجلمنتعملالتيالحركةهذهعنكمعبر1963سنةااا´القيم

واالنحطاط(اإلستعمارضحيةكانتالتيميةاإلسكللتيماإلعتبار
بعضأفكارفإنوإرشادوعظجمعيةبتيتالجمعيةهذهانورغم

أواإلسلثمالمعلميناإلخوانحركةتيارمنقربتياقدزعمائها
التجانيااالهاشميالجمعيةهذهرئيسصرحفقد0عامبشكلالسياسي
نهجعلىيسيرأنهاء954سنةا«»_~6ء«دءءه(ء~0»ء»0دءءهلمجلة

شكيبأفكارويعتنقءعبدهومحمدكاألفغانيالسلفيينالمصلحين
بنظريةأيضاويتأثروالغزاليقطتوسيدالبناوحسنأرسلقن
معصراعفيالجمعيةدخولأنغير(االحاكميةفيالمودودي

اإليديولوجي<البلورمرحلتمرحلين،نالتاريخياهورمذايروجازانسرا´يعاد
:في:لكافرالياس،.لتبلورومرحت

تاط8~897.(أل)»»81.ءأدء«5ءاهأء)أءاأهد)1أ_«50ءأ1ء_دأ-«ادأأ
8ء.ءده7اء»1ءءط07.)ء»«اءهأال(2آ..)ءااأتا(5ءداء)مطءه1988.م:55.
919~9))7.(ءءأ)4ءءأءأهء«مدءدد)1...دء)دأ-«د«.)ه.)أءم:25.
تانسينتزكري.لورينرجتا~الجوبمرت.ليامياااإلعالم:فراشراآيروجا،

.25«:مى.1555



منصبمنرئيسهاإقالةإلىأدىوالجامعيةالنقابيةاليساريةالحركات
1955شتنبر23فيالجمعيةحظروتم0الجزائرلجامعةالعاماألمين
نشاطهاومنع(9؟7مارس17فينهائياحلهاليتم0الجزائربوالية
الناصرعبدجمالإلىأرسلتبعدماالجزائريالترابمجموعفي

قطب(.لميدإعدامهفيهاتدينرسالة

حركةدخلتااااالقيملجمعيةوالقانونيالعمليالحظرهذابعد
0المسجديالعملعلىواإلعتمادالسريةمرحلةاالسلثميةالدعوة
بادرتعندما1959الم958الجامعيالموسمخلثلجديدمنلتظهر

جامعةمسجدبتأسيمينبيبنمالكمنبتشجيعالطلبةمنمجموعة
بتمركزهاالحركةهز»طبيعةفيتحوالاعتبرالذيالشيآالجزائر،
كلياتطلبةوخاصةبيالطكالعنصرعلىواعتمادها0الجامعةداخل
معقكفكانتاإلنسانيةالعلومكلياتأماالطب.وكلياتالدقيقةالعلوم
بنلكماحولالمرحلةهذهفيالحركةوالتفافمنازع.بكللسيار
ساهمبالعاصمةالمركزيةالجامعةإدارةمسؤوليةتوليهبعدنبي

منيحضرهاكانالتيالتعبويةالحلقاتتنظيمفيفعالةمساهمة
كمامنهاىالمسلحةوحتىالسياميةميةاإلسكالحركةقيادةميتحملون

تحولتالتيالجامعيةواألحياءالجامعاتفيالمساجدبناءعلىشجع
بنمالكخطابأضحىوبهذا0االخوانيللتأطيرمراكزإلىتدريجيا
وكزتكماالجامعية.األوساطفيالمؤثرالوحيدالخطابنبي

توالمجكالكتبوبيعميةاإلسكالمعارضإقامةعلىالحركة
بمناسيةسنةكلالطلبةينظمهاأصبحالتىالعملوورشاتميةاإلسك
إتجاهايشكلونالذينهمنبيبنبمالكوالمتأثرونالصيفية.العطلة

(.9(:صذكره.سبق´´مرجع:الزهير~محروس»



وهوتياراا.ااالجزارةبتيارسموءميةاالسكالحركةداخلانتلجنميا
الدولةلبناءقاعديكأساسوالثقافيالفكريالتكوينعلىيركن

اإلسلثميينتجاربعنتختلفجزائريةتجربةواعتمادءاالسلثمية
المشارقة(.

الصناعيةالثورةشيةشكفيالمتمثلالسياسيالنهجشكلوقد
عهدإبانالجزائرفيالسياسيةالسلطةتبنتهالذيوالثقافيةوالزراعية
هذاطرفمنقويةومعارضةلهجومعرضةبومدين´´»ااهراري
بينعمليلتحالفبدايةالزراعيةالثورةقانونمنمتخذاالتيار

المساجدبناءتمويلعلىعملواالذيالكبار»الزراعيينالملثكين
معبراالتيارهذاأصبححينفيالدينيةالجمعياتمنالعديدوأنشطة

الحركةأولتوقدالزراعية~االثورةمنالمتضررينعنإيديولوجيا
األحواللقانوناهتمامهاالمرحلةهذهخلثلالجزائريةميةاالسك

ءلاإلستقكبعدفيهالحسمفيالجزائريالنظامترددالذيالشخصية
إلىذاكيحولوالكيالقانونهذامناقشةميرناإلسكاستغللذا

بينلهامسرحا1975سنةتسنطينةجامعةكانتعنيفةمواجهات
ءالمرأةحقوقعنالمدافعيناالشتراكيالطليعةحزبأنصار
مية.اإلسكالشريعةبتطبيقيطالبونكانواالذينميينواالسك

ظاهرةتنتشربدأت1978سنةبومدينهراريالرئيمروفاةوبعد
هدفهامياسى،طابعذاتوعظيةأرومرشكلفيالخاصةالدروس
هز»جانبوالى0مىاإلسكالمنظوروفقالسياسيةالتوعيةنشر

~0)4أل88ال2.()((:ءء9ءأدءوا1ه5ءء6ءهءأ)«هدء)دء)4...ء)أد«ه.م.)أءم:
«ءم

(0919أل1743)7(:»ء´)91ءأدء«ماهدءد1اد(اه1...دء)»أدده.م.اءهم:25.



توحيدبضرورةالشعورإذكاءإلىاإليرانيةالثورةأدتءالدروس
مختلفةميةإسكتياراتعدةبينمنأنهذلكءميةاإلسكالدعوةحركة
تتهيأتياراتظهرت0وإخوانياسلفياشككاتخذتءمنظمةوغير
أكثرأساليبإلستخدامواستعدادهاسياسيانفسهاعنعلثنلك

اإلتجاهاتضموالذي(978سنةالعاشورملتقىفكانءراديكالية
محفوظحركتيبعدفيماميشكلوهوالذي0اإلخوانىاإلتجاه:التالية
وجماعةالتبليغوجماعةالسلفياإلتجاهثمالله»جاباللهوعبدفحناح
الجبهةمتتكونكلهاالتياراتهذهومنالجزارة»وتيارالطليعة
الصوفي~.االتجد»وأفيرااإلنقاذ»ميةاالمك

لتلتقيالجامعةأسوارمنالدعوةخرجتالملتقىهذامنقاوانطك
(987سنةمنإبتداءإتساعاقاعدتهافازدادتالشعبية«با.وساط
الشاذليعهدفيائريةالجرالسعلةتبنتهاالتياإلننتاحسياسةنتيجة
مدينيالبوالتيارتصفيةإلىتحتاجكانتالتيالمياسةهذهجديد.بن
تنموعلىأنميةاإلسكالدعوةلحركةالفرصةفأعطتالحكمفي

تبنتهاالتيالتسامحمياسةمنوبالرغمأنهغيراليسار>حساب
األخيرةهذهمشخذ0ميةاإلسكالدعوةحركةاتتجاهالجزائريةالسعلة
الجهادااجماعةظهورفيتمثل0وراديكاليةعنفاأكثرتوجها
0المصرية´)الجهادااحركةنمطعلى(981سنةالجزائريةمياااإلسك
الغربمنطقةفيمسلحةياوخكشبكةوأقامتالعنففتبنت

أحداا´ااسلممسجدمنمتفذةبلعباسسيديفيوخاصةالجزائري
الجبهةإلىالحركةهذهستنظم(989سنةبعدمية-اإلعكمنابرها
بهاقامالتياإلضراباتأدت(982فونبروفياالنتاذ~ميةاإلسك

(.93:صذكره.سبقمرجع:الزهير´عروس-



دورامدنيعباسيفيهالعبوالتيالعربية»باللغةالناطقونالطلبة
حملةعنهنتجالجزانيجامعةحرمداخلعنيفتصادمإلىبارزا»
نظمهالذياإلجتماعوإثرالجامعة.سجدوإغلثقاالعتقاالتمن

اللطيفوعبدمدنيعباسيمنكلقدمالجامعةنفسرفيميرناالسك
عشرأربعةمنتتكونالحكومةإلىوثيقةسحنونوأحمدسلطاني
الحركةمشخذ.ا«حداثهذهبعدجميعا´اعتقالهمإلىادىمماتنطة
ااالحركةظهورمعرا«يكاليةأكثرمنحاالجزائريةميةاإلسك
وبتأييدببريعليمصطفىأميرهابزعامةااالجزائريةالمسلحةميةاإلسك
الحركةهذهأنغيرصحراوي.الباقيوعبدحاجبنعليمنكل
جلواعتقال1987سنة)ابويعليا´)ميرهاقتلعليهاالتضاءسيتم

مؤسساتتجاهالمسلحةالعملياتمنالعديدففذتأنبعدأعضائهاء
ءلغواطوهران<منكلفيوالجيشاألمنقواتوخاصةالدولة
وعنابة(.بلعباسسيدي

ستنفتح(988سنةالجزائرتبنتهاالتيآسياسيةالتعدديةأنغير
شكلفيذاتهالتنظيمثانيةمرحلةالجزائريةميةاالسكالحركةأمام

المياسيىالمجالداخلبالعمللهامسموحشرعيةوأحزابتنظيمات
هذهتصنيفويمكناألخرى.األحزابباقيشأنذلكفيشأنها

´السياسياإلسالم:محمدفريف:فيالنصيعة´´´´بيانعنوانتحتالوثيقةهذهنصانظر
(43أ-40:ص.(994السياسي.اإلجتماعلعلمالمغربيةالمجلةمنشوراتالجزائر´´.في
(احكاماربعة:التاليةاألحكامحقهمفيممدرتشخصا202إعتقالهمتمالذينعددبلغ

عليبينهممنبالبراءةحكماة5نافذةسجناسنةبعشرينسبعةبالمؤبد.بحسةءباإلعدام
سجاسنةمحثرمحسةوالتنفيذموقوفةمنةبينفتراوحتاألحكامباقيأماحاج.بن

انظرنافذة.:
الط9كا~87(أل):»»أ_8ا55هأههال»اا9أ9ا<5ادا9.8أ5لهه...0د.م«.)أه«:
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الجزائريالسياسياإلسلمحقلفيالعاملةوالتنظيماتالحركات
تيارينإلىالدولةبمجالتربطهاالتيقةالعكطبيعةمنانطلقا
الغموضيطبعهاوهامشيةصغيرةتنظيماتبهمايحيطكبيرين
اإلجتماعي´..والضعفالمرجعي

التجربةمنومفاهيمهتصوراتهويستمداإلخوانيالتيار:أوال
إخضاعإلىاسهيمعمصرىفيالمسلميناإلخوانلحركةالسيامية
وتجسدالجزائري.الواقعلخصوصيةوالمفاهيمالتصوراتهذه

حسبااالسلممجتمعأوا´حركةخماس)لممي´اءاإلسكالمجتمعا´حركة
ااالنهضةحركةأماالتيارهلهذاالمركزيةالنواة0الحاليةتسميتها
الفرعية.نواتهفتجسد

´´أنحدقيادةتحتتكونتالتيالجزائري´´اإلسالميالتضامن´´حركة:بالذكر~لمخص»

لتحالفهاالجزائري``اإلسالميالتضامن``حركةإسمتحمل1992عامأصبحتوسعنون``

اإلسالمتدعيمإلىالرابطةتأمحوومحمد.بنالمحدالمعاصرة´`المسلمة´´الجزاثرحزبمع

إلىالهادفةالبرامجمنعددتوجيهعلىنشاطهايرتكزكماالجزائر.فينظاماوتكريسه

جانبإلىمتكاملإسالميحضاريمشروعصياغةومقوهاتهاواألمةوحدةعلىالمحافظة

التربويةالبرامجتوجيهعنفضالءاإلنحرافمنمحايتهوالسياسيالعملترشيدعلىالمحافظة

محليهتسيرالذيالخطواإلسالمية.المئريعةمقاصدوفقاإلقتصاديةواإلعالميةوالثقافيةو

الدين´´بحالسهيترأالجزائري´´الثه``حزبأيضاثمالحركي.باإلعتداليتصفالربطة

الكاملالتطبيقأسامىعلىالجزائريالمحتمعبناءأجلمنيعملآ990مايفيظهربردي``

´`الطاهرونحاني´´´´أمحدمنكلعليهايشرفوالعلماء´´بعيةأخيراوالسنة.وللكتاب

امتدادا``لجمعيةنفسهاتعتبرو،199(مارسفيالسياسيةالشرعيةعلىحصلتقضالء´´

193أسنةباديمىابنأسسهاالتيالجزائريينالمسلمينالعلماء
(61:ا)9كا~_كا~_.ا)((9ا892أ9ط(99129مه28أ)9.....((9.ط9.)أ9:~»~~9.



الوطنيةالجمعيةإسمتحتتأمست:السلممجمرحركة-6
المجتمعحركةإلىلتتحول1999فبراير12يومحصكواطللرشاد

سنةالسلممجتمعحركةثم1997فونبر9بتاويغخماساإلسلمي«
فىللحركةرئيساانتخبالذيفحناحمحفوظيتزعمها.(997

الحركةوتتشكل،ا99مايوا29بتاويغالمنعتأميسيالتأمؤتمرها
والمكتبالشورىومجلسالحركة«ئيسمنالقيادةمسترىءر

انتنفيذي`.

(»954سنةإلىيعودانحركةلهذهالتاريخيالمسارأنغير
تبدأ.~حلتينمر~حركتهمنشاطأنسرىأبوسليمانفا~

العملعلىبالتركيزوتتمين0(971عامحتى1955منولى9ا
حسبالحاكمالنظاممعفالمواجهاتالسري.أئتنظيم•التربوي<

لتوجيههتومراسكبياناتثكلفيالستيناتمنذكانتمنيمازأبو
فقدالثانيةالمرحلةأماسلكه.الذياإلشتراكيالنهجمغبةعنوتنبيهه
الثورةلقانونسيماوالللنظاموالعلنيةالصريحةبالمعا~ضةامتازت
مرحلةوهي~(975لعامالوطنيوالميثاقاألسرةوقانونالزراعية
ءاتالكمجموعمحكمربيانا(الموحاون)فحناحجماعة_صدارانتهت
الجماعة(.هذهمواقفعنةالمعبو

محضرا19منالتنفيايالجلس~يتحو_

المقاالتعيوناحسار`´الومرن-الجذور~:الجزائيفياإلسالمية`´الحركة:عياشي~محيدة

.ال(:ص.(993الثانيةالطبعةالبيضاء.ارالل

القمصانوراءةاحتسقللشيوعيةالملإلشتراكيةال:يلىفيمااتاالمهذه~تتمثل~

السياسيةللعفويةال.اإللحادوالطبقيللمراحالملتيارياالبرونوريةياتاللالمالخضراء

ووالئهابحيانتهامعروفةأنديكتبتهالذيللميثاقالمالتنفيذيةوالقضائيةوالتشريعيةو



وجماعته~فحناحمحفوظاعتتالإلىالبيانهذانشرأدىوقد
ذلكبعدمراحهوأطلقسنة»15لمدةباسجنحكمحتهفيفصدر
فحناححركةبدأت(988سنةمنوابتداء.(987سنةرئاسيعفوإثر

الأنهاالتجربةبقوةاكتشفتأنبعداسياميعملهاطرقتراجع
العزلةغيرالنظاممعالمباشرةالمواجهةأسلوبمنتحصد

أحداثلخكفحناحجماعةعنصدرالذيفالبيانواإلضطهاأ.
تلكاعتبرالذيالوقتففيذلك.عنتعبيرأحسنيشل1988أكتوبر

منأتباعهحذراإلدارة»فيالفسادلتفشيمنطقيةنتيجةاألحداث
هذاأخرى(أياديصنعتهوتخطيطالعبةإياهامعتبرافيهأالتورط
منالجماعةموفقسادسلوكإلىأكتوبربعدفيماتطورالحذر
علىعرض..ا´.:يليبمافحناحمحفوظعنهعبر1989دستور
فييضمالذيالدستوريالتعديلمشروعا~يامهذهالجزائريالشعب
التيارفإنذلكومعاأللبابذويعلىتخفىالإيجابياتبنوده

)2(للدستورالوحيدفوالمصدرالقرآن(():يليمايقترحاإلسلثمي
األسرةأن)3(ا~مة.هز»بمقوماتإالتنظبطالاألساسيةالحريات

ميةاإلسكالتربيةمنقوانينهاتستلهمانالتربويةوالمنظومة
ومقاصدها(.

شريعةوعقيدةلإلسالمنعممشرعيغيرنظاملتثبيتبهجيآالذيللميثاقالمللشيوعية

نفس:محيتشيامحياة:انظرأخوة´´وووحدةالةعلوشورىلإلسالمنعممحياةمنهجو

..(-كا.(.:ص:حعال

نافذةسحناسنواتعشروسنةبيناألحكامتراوحتومحضرا88اعتقال~تم

.(.6:ص:سابقميجعاإلسالمية...´´´´الحركة:عياشي~امحيدة

فبراير23لستورياللاإلستقتاءمنالحركةموقفيوضحالذي1989فبراير87~بيان

989.)



إثنين.مرتكزينأساسعلىمشروعهاتبنيالسلممجتمعوحركة
معقاتالعكوتجسيرالتدخلعدمفيوتتمثلالشروقراطية:أوال
ذلمففيالحوار(أساسعلىالسلطةمعوكذلكءالمجتمعفئاتكافة
قالفمن0الشورىوالالديموقراطيةنرفضالاانحن:فحناحيتول

رفضومنءالديموقراطيةأهلنحنتعاللهقلنابالديموقراطية
شورى...اصحابنحنبكأهكلهقلنابالشورىوقالالديموقراطية
أقولثمخروف.هيإنما0دينصوراأووحشاأراهاالفالديموقراطية

وهاكفيقتنعتحاورهمنفهناكواحدا»صنفاليسواالعلمانيينأنلكم
العنفمبدأأيضاترفضوالحركةاا(غدافيقتنعاآلنيقتنعالمن

هز»بمثلننادااإننا:بقولهفحناحذلكويؤكدالسياسي.واإلغتيال
أمسياسياأكانكلهاأشكالهفيالعنفونعتبرونستنكرهاا_عمال
فيوالحلمبرراته»كانتمهمامرقومرمياإعكأملغوياأمدينيا

فييكمنالمواطنعنالغبنولرفعأزمتهامندالبكإلخراجاعتقادنا
روحونبذالوطنيةالمصالحةإلىواللجوءوالتسامحالحواراعتماد
أاا(البكفيفاعليةأليواإللغاءاالقصاء

ميةاإلسكالدولةإقامةإن:المرحليالدعويالعمل:ثانيا
يقتضيا´السلممجتمع´آحركةنظرفيومنةكتاباالشرعيةبالوسائل

منالحزبيةالتعدديةمكتسباتعلىوالحفاظالديموقراطىالمساردعم

يناير19•عددوليةاللالسياسةبحلةبالجزائر``السياسياالسالم`´خييطةأدهم~خليفة

889:هى.(999

مايو79بتاريخاإلسالمياجتمعلحركةالتأسيسيالمؤتمرافينحناحمحفوظخطاب~انظر

991.)

19أل38ال7.ا)(أ:009ءءا0ء:1«ءأهءه0...ء:)»00ه.ه.):ءه:72.



التحليوأيضاالحزبيةالوصايةمنالعموميةالمؤسساتتخليصأجل
وأحزابانظامامةاطأبناءجميعبينرالحواوممارسةباالعتدال
منالقرارصنعفيالمرأةإشتراثإلىإضافةوأفرادا»وجمعيات

واإلقتصاديالسياسيالعملفيهمةالممامنتمكينهالخك
ا´~وصايةودونحريةبكلالشرعحدودفيوالثقافيواإلجتماعي

حركةرفضت0الدعويالعملفيبالمرحليةاإللتزامهذامنقاوانطك

لتنظيمفقاذلكميةاإلسكالجبهةوجهتهاالتىالدعوةالسلمفجتمع
الذياإلنتخاباتقانونعلىاحتجاجاا99مايوا5فىالعاماإلضراب
فيالجبهةألنالسنة»نفسمنمارس25بتاريخآسلطةأصدرته
والحماسالعاطفةعلىيعتمدالدهماء~موحزبفحناحمحفوظنظر

بالتذبذبويتصناناالستقرارعدميطبعهماعنصرانوهماالعابرين»
اإلنقاذوجهةالسلطةبيناألزمةاحتدمتوحينيع.السواإلنقلثب
المجتمعااكاد:بقولهذلكمبرراالجيثرتدخلخيارإلىفحناحانحان

استمرارحالفيالممكنمنكانثمإرباءإربايتمزقأنالجزائري
وماقلتهناومنءخارجيةقوةتتدخلأنالحرائريالوضعانفجار
ءالتجاوزاتبعضلوالحكيماكانالجيشتدخلإن:أقولزلت
الجميعيحترمهماأنوالبدالجزائريوالدستروبالقانوننؤمنونحن
من)افنحنأيضاويضيفالجزائرية(والسلطةالمعارضةذلكفيبما

التأسيسى.المؤتمرتوميات`اظ
.18~:0ذكرمبقمرجعاإلسالمية...´´´´الحركةعياشى(اعيدق
.22(:مر:0دكرمبقمرجع.....´´السامياإلسالم´´حرهةأدممآحيت



المنافسةدعاةمنأيضالكن0الجزائريةالدولةعلىفضةالمحادعاة
والديموقراطي.´´~السمياإلطارفيقامتحكومةأيةمعالسيامية

مجتمعااحركةرسمتإذنالمدىالبعيدالعامالتصورهذاضمن
تكونأنأيالدولة»معقةوالعكالشروقراطيةحولمشروعهاااالسلم
أيضاوضمنهاللزوم»عنالزائدواإلنفتاحالتشددبينوسطحركة
االنتخاباتفيفحناحمحفوظالحركةهذهوئيمرمشاركةتندرج
فيهاوحصل(995فونبر(5فيالجزائريعرفتهاالتيالرئاسية
بنسبةا´والزر)اليامينللجزائرالحاليالرنيمربعدالثانيةالرتبةعلى
صوت~.يينمك3يعادلما)ي25.5%

للتيارالفرعيةالنواةالحركةهذهتجسد:النهضةحركةه2
تأمستعندما1974عامإلىالتاريخيةأصولهاوتعوداإلخوانى»
باإلخوانيرتبطتنظيموهيءقسنطينةفيااميةاإلسكااالجماعة
علىأساساوترتكزالمساجدروادبيننشاطهاتمارسالمسلمين،
ااالجماعةتحولت1989أجنبروفيوالتوجيه.والتعليمالتربية
جرىثماللهجاباللهعبدبزعامةااااالنهضةحركةإلىا´ميةاإلسك
الحركةهز»تعتمد((997أجنبرفيرسمياالحركةعناإلعلثن
القاعدبرأيهاتكونأنيجبالتيأواااالنتلجنسياااالمثقفيندورعلى

فيالحريةمتسعاهنإعطائهامعالسياسيىمييناإلسكلنشاطالحقيقية

)9869188(()ءء9ءأءءوا1دءء6د)«)اماد5ء61́أ)ءءا....ءهدده.م.)أءم
:1ه5.

ء).:(مى6»3(0الد.1556ا7ا7:األرسهالتوةآبردة~
آ1978(7ال7(()ءء9ءأءءوا1«5ءأ)«دءه_ءء)أهاءاااأ....«ده.م.)أءم:(3.



وعالمسروحدةإطارفىالتعدديةتتحققحتىفيواالفتكاالجتهاد
االسلمي(.

نقادلكميةاالدمكالجبهةتجسد»شعبويآفهوتيارالثانيالتيارأما
اإلتجاهتوجراتعنالتعبيرفيالتشدددرجاتأقصىتبديالتي

الدولةوبناءقيامأجلهنتعملمنظمةقوةلهاأنكمااإلسلثمى.
الممكنةالوسائلكلذلكفىمستعملةالجزائر»فيميةاإلسك

المسلحأوالعنقوالجهادالمدنيالعصيانءاالنتخاباتفىكالمشاركة
العسكريالجناحباعتبار»فقاذلكمياإلسكالجيثرمنكليتردهالذي
بجبهةتربطهاالتيالمسلحةميةاإلسكوالجماعاتالجبهة»لهذهالتابع
قوية~.قاتعكاإلنقاذ

تيارينطرهايأالجزائرفيالسياسيةميةاإلسكالحركةأنبيدوإذن
واحدكلتربطالتيقةالعكطبيعةحيثمنبينهمافيمايختلفانإثنين
الحوارأساسعلىقتهعكيقيمتيارفهناك:والدولةبالسلطةمنهما

يتخذحينفيللدولة»المرجعيةوا~سسرالسياسيةاللعبةواحترام
هذهيحدأبلالوحيدة»مرجعيتهوالتشددالعنفمنالثانيالتيار
الثانياليأر~ااألهميةونظراواإلقصاء.التقاطعأساسعلىقةالعك
سنخمصفإنناالجزائرفيالدينيالسياسيالمجالعلىتأثيرهوقوة
مكوناتهوبمختلفبهاإلحاطةمننتمكنحتىالفصلهذاله

وطروحاته.

1أأط:م:73.
(أل9~255))8أ«د0(أءااأا´ءد«»د:ءء««ادااما9ءواءأههءدءط0ءا0ءدده
8ءه>»»دءءهداا:ا«أءه8ء»اه151ء«»أاأ8.ء.ءءه«دا7أ2.2أء1995.مم:
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المجتمع.لتعبئةالجبهةآليات:األولالمبحث

التساؤلىطرحإلىيدفعنافقاذلكميةاإلسكالجبهةعنالحديثإن
توظفشعبياحتجاجحركةأمميإسكحزبأمامنحنهل:التالي
ميةاإلسكالجبهةهلأخرىبعبارةأو؟التعبئةعلىماإلسكقدرة
ضدالكفاحلخكالوطنيةالحركةفيالدينلدورامتدادفقاذلك

؟التاريخذلكعنمنقطعاجديدشككتمثلأمالفرنسياإلستعمار
ودورالتحريرحربلخكالديندوربينفياختكهناكبالتأكيد
إخفاقاتظهوربعدوبالذاتاالستقلثل»فترةبعداسيأسىالدين
وواحداثابتامعطاشكلاإلسلثم~ن0الوطنيالتحريرجبهةبرنامج
قبلالجزائريةالوطنيةالحركةمكوناتلبرامجاألساسيةالعناصرمن

ينيةالهوالرمزيةالمتدسإلىالمرحلةهذهفيفالرجوع0لاإلمتقك
وتحررفردوسيحافزألنهبالدينالجزائريينتعلقعنفوتعبير
منالدينيالمجالاحتكارعلىعملتفالدولةواحه.آنفيوطني
النتيجةلكناالجتماعية»تالمجككلعلىالمطلقةهيمنتهاتثبيتأجل
السياسيالعملمناتخذبالتيفقاذلكميةاإلسكالجبهةدميككانت
أساليبالغايةهذهكونتالجزائر.فيميةاالسكالدولةفتحقيقوهيلة
اإلنقاذوجبهةاآلخرين.معوتعباملهاعملهاوطريقةاالنقاذجبهةعمل
فكماالدولة.هذهتحتيتىكيفيةمناالسلثميينلموقفنموذجاتتدم

أجلمنعملهاو)دواتقادتهاوتصريحاتأدبياتهاذلكعنعبرت
فيمستعملةالجزائرية»االجتماعيةالشرائحمختلفوتعبئةاختراق
المنتخبة»والمجاسكالجمعيات:التنظيميةالقنواتمنالعديدذلك
فيالمشاركةثمالسياسي»العملفيللمسجدالمتخموالتوظيفالنقابة

طريقةتثيروالتشريعية»:كذلكالبلديةمراحلهبكلاإلنتخابيالسلسل
الشاذلياستقالةبعد1992عاماإلنتخابيالمسلسلإلغاءتجا»الفعلرد



فيومكانتها~عنعديدةتساؤالتالجيش،وتدخلجديدبن
الدولة.هنلتحقيقسنوبكأفتاذلكميةاإلسكالجبهةتكوين

والشاراث.الثشأههاألولىالثثره

بينالشائعالتمييزأساسعنىالسياسياالسلقمحركاتدراسةإن
عدةأوالتاالقمةمنقاانطكءاألسلحةوإعادة«ه:ا«د:_دادااإلسلمة
ليمرالمياسيوالفعلالدينياالجتماعيالنعلبينالفصلوأيضا

مختلفورصدفقاذلكميةاإلسكالجبهةحالةمقاربةبإستطاعته
آلياتتتبنىالجبهةهذهألنبداخلها،المتعايشةوالمواقفالتصورات
فيوتعتمدوالقمةالقاعدةعلىالوقتنفسرفيتؤثرعملوأدوات
الدولةمجالداخلمنالسياسيوالفعلاالجتماعيالفعلعلىأسلوبها
حزباالليعمتفقاذلكميةاإلسكفالجبهةآخر.حيناخارجهاومنحينا
نهاالوطنيهالتحريرجبهةغرارعلىجبهةهيبلجمعية»وال

وممارسةميةاإلسكالدولةإقامةإلىالهادفةاإليديولوجيةبنيتها
االجتماعيةتالتشكيكمختلفبينوتجمعآسياسية،السلطة

وحزباألطرحزببينهثرلتوافقنتاجهيالسياسية.والتوجهات
العائليةالتحالفاتمنبنيةوتفعيلقيأخكخطابنشرفعبرالجماهير»
ميةاإلسكالجبهةمنجعل0التعبئةعلىقادرمياسيجهانوتكوين
الضروريةالشروطوتحقيقضمانعلىالقادرالوحيدالتنظيمللثنقاذ
؟.الجبهةهذهنشأتكيفإذنترىالمهمشين.نظرفيللتعئة

لطقاذ.اإلسطيةالجبهةنشأة:أوال

ميةاإلسكالحركةصعودربطالمألوفمنأضحىلقد
فبعدواإلقتصادية.والمياسيةاإلجتماعيةادزماتبتناقمالسياسية



الشاذلينظامواجهبومدين،هراريوفاةعلىالزمنمنعقدمرور
سبباكانالذي(988أكتوبرفياإلجتماعياالنفجاربوادرجديدبن

هذافتركءوالدستوريةآسياسيةحاتواإلصكتالتعديكفيمباشرا
حينذاك.ظهرتالتيالقوىومسيرةتكوينفيأثرهالمتأزمالمناخ
نتيجةكانبالذاتالمحددالوقتهذافيالوضعانفجارأنغير

قمةإلىوصلقدفالوضع:باألساسالداخليةالعواملمنمجموعة
منعامينوبعدوزواا»تيريااربيعمنأعوامثمانيةبعداألزمة
اإلنفجارتسبب0طويلعهدومنذمرةوألول0تسيطينةأحداث
انخفاضفيا98~عامفيالبترولأسعارانهيارغداةالسكاني
إضافةاألفقيهالخطمنأقلمسترىإلىالوطنيللناتجاإلجماليالنمو
دعاةبينالحاكمةآسياسيةالنخبةداخلالموجودةفاتاإلختكإلى

وانصارجديدهبنالشاذليمجموعةرأسهموعلىاإلقتصادياإلنفتاح
علىالدولةسيطرةفيوالمتمثلةبومدينمياسةفياإلستقرارية

إثارةفيساهمتمجتمعةالعواملهذهكل.اإلقتصادي(المجال
~عنكشفتالتي1988أكتوبرانتفاضةلخكالجماهيرسخط

قمعإلىفلجأتسيامياهمواجهتهماالدولةتستطعلمشديدينوغضب
الطوارئ»حانةوأعلنتألشارعإلىالجيشنزلحيثعنفاأكثر

مييناإلسكالزعماءمنمجموعةجديداابنااالشاذليالرئيسواستقبل
هذامثلوقدسحنون.وأحمدفحناحمحفوظءحاجبنعليبينهممن
منالجديدةالحقبةفيميةاالسكالحركةبدورضمنيااعترافااللتاه
تحريكفيووزنهادورهالهاقوةتمثلأصبحتألنهاالجزائر»تاريخ



حوإمسكسياسيانفتاحبدايةاللتاههذاكانأخرىجهةمنالشارع(
آسياسية.التعدديةنظاموإقرار(989دستوربإعلقنانتهىدستوري
حيثالديموقراطياإلنفتاحمنالمستفيدينأكثرميرناالسكوكان
علىالسياسىاإلسلثمإلىتنتسبالتيا~حزابمنمجموعةتأمست
علىاألحزابهذهقيامصراحةيمنعا~حزابقانونأنمنالرغم
دينية.ومرجعياتأمس

اإلجتماعات(منسلسلةوبعدوالمياسيالتاريخيالسياقهذافي
نشأةعناإلعلثنتماسيأسي»اإلسلثمقضيةمعالمتعاطفينمنلنواة

الذياإلطارعنااالمنتذااجريدةعبرتوقدفتاذاا.لكميةاالسكااالجبهة
مياسيدينيحزبإنشاءفكرةااظهرت:بالقولالنشأةهز»فيهتمت
نظراألحدالفكرةبهذهيمرحولمسحنونالهاشميالشيخذهزفي
اليومحتىميةاإلسكالدعوةحركةداخلموجودةكانتالتىفاتللخك
كانتالتيالفكرةنفسرعنعبرالذيحاجبنعليفيهزارهالذي
انشيخلمقابلةذهبايناللذالشيخينالتفاهمهذافقوى0بالهتشغل

)7أل78له)8(:ء»1ء5دءءط»ءءا6ءد«دط1.0أ8دأءءه(0ء»اا««ا9دد
99ال25.5.ءألءءهدأه8ه0ءأ«(553.م:190.

الستسجدفي(985ايرفي(8يوماالجماعاتمذ«ملستنإجماعأول(عتد
ايومنرالمسعد.نصرنالتنسمزمارو5يومآحراجماعوتاله.لر.د،با_
.لتبت،مسعدفيثا~.جماعبدلإلتاذاااالماليهااالجمهشأةعزاإلمالذةاالل
السيدزيدة،عزوزبزحار<نعليسعوي،االعر~ي،مباسمنكلنيهمارك
:افرؤمسسر،كأعما>أمترق،شما:ومعر.وي،تر.بمبدكوار،عمدس>
.276:مر.ذكر«سجعمالياس...اااااإلعالمنر.نوايروجا



بدأتوهكذاءالحزب~امثلإنشاءبفكرةرحبالذيمدنيعباسي
أوالترددباإليجابأجابواالذينالجزائريينالوعاظمعاإلتصاالت
أوالنفي~.

عندماأشهرببضعةذلكبعدأتتالكبرىالمفا_ةأنغير
آسياسيةالطبقةدهشةأثارالذيقرارهعنجديدبنالشاذليأعلن

أمامالسياسيالمجالبفتحوالقاضي»1989شتنبر14فيالوطنية
الخاصالقانونفيتعديلذلكيسبقأندونللثنتاذاإلسالميةالجبهة

موقفهتبريرجديدبنالشاذليحاولوقدآسياسية.باألحزاب
لقوانينخاضعةاسيأسيماالسكحزبأنشعلةااإن:فيهقالبتصريح
تشجيعويهمناممملمونفنحنحظره،ستطيعالاحترمهاإذامحددة
الذيااالمنتحلإلملثماااتشجيعنريدوالءالعادلمفهومهفياالسلقم
الرضابعينينظرونالالبعضكانوإذاوالتطرف»األساطيريروج
يخصناوفيماءيخصهمأمرفهذاالحزب)(لهذاالمشروعيةإعطاءإلى
منهاونحرمالشيوعيينعلىالديموقراطيةنطبقأنيعقلالفإنه
تكونأنيمكنهاالفالديموقراطيةالروحيي»اإلنتماءيحبةالذيالتيار

إنتقائية.´´~

أنحمروشمولودالجزائريةالحكومةرئيسحاولجهتهومن
شرعيةبإعطاءالجزائراتخذتهالذيوالمنحىاإلختيارهذايبرو
لالينومرجعيتهاإنتماءهاتعلنلحركاتالسياسيالمجالداخلالعمل

التة98ا9ه9ا9ا09ال(طط799ال(8:»»ءماه)»أدهأء««ا»آءدهدة»«(«د
فيء»«.»دهدههد»دهءه4ء9ءددءد)917(ال791_8(81ءأءءود.ءه711́»ه

.ء«وأه«ادا5دءأءامء):(ءه0ءءدءه.ده7أ52اه3.(990.م:156.
(((.:مر:كر..مبومرجع.اا.الياس.)ااالمالم:ير،جا1نأزاسر



منفريدةتجربةمياإلسكالعالمفيحالياااتجري:التاليالوجهعلى
بحركة(الجزائر)دولةفيهاتعترفالتياألولىالمرةإنهانوعها،
نعتقدألنناالطريقهذااخترنالقدسيامية»حركةباعتبارهامتشددة

ومحاورتها.واستيعابهافوفهمهاالظاهرةفيللتحكمطريقأفضلأن
إلىتوصلناوعندماالحكمة»طريقالديموقراطي»الطريقاخترنالقد

أومعالسياسياإلسلثمجبهةمعالديموقراطيالمستوىعلىالحوار
كناءتشاؤونكمااألصوليينأومعالمتشددينأومعالسياسياإلسلثم
ولكنهاحديثة»ليمتالتشددظاهرةإنأساليبنا.وفيحججنافينثق
أمامنغمهاالحكومةوجدتلتد(...)واسبعيناتالستيناتفيبدأت
وفقابذكاءأوالتصرفصراعفيفوراالدخولإما:ريناختتياأحد

أيمثلحزباالسياسياإلسلثمحزباعتبرإننيأخرى»لمناهج
ءباسمهمومتحدثقادةلديهمالرسميةالناحيةومنآخر.حزب
ومثلي»مثلكمومتعتلفهومعتولمرتين»معهشخصياأناتناقشت
عليناأقواله.علىبناءحزبعلىحكمانصدرأنيمكنناالبالطبع
منسينتخبونالذيناألشخاصنرىلكيمؤتمرهمننتظرأنإذن

وأصح~.أهمبتقييمالقياميمكنناذلكعلىوبناءالقاعدة

فقاذلكميةاإلسكالجبهةلنشأةالتاريخيةالمحطاتأهمإذنتلكم
أنغيرالسياسي»المجالداخلعملهامنالسياسيةالسلطةوموقف
التياراتومختلفالتنظيميةبنيتهاتناولإلىيدفعناأعمقبشكلفهمها
لها.المكونة

.1997يناير2ايوممروشمولودالجزائروزراءريسمع97)محطةأجرتهحوار~



للجبهة.المكونةالتيارات:ثانيا

جمعيةليستفقاذاالكميةاالسكالجبهةااأنالطوريمحمديعتبر
مننوعإنهابل0المسلميناإلخوانجماعةنمطعلىمهيكلةدينية
6984فترةلخكقامتمعينةلحظةفيبداخلهاحتمعالذيالوعاء
الكليةالقيمإن...المساجدحركةنسميهأنيمكنمابتنشيط1999
عباسيمميميهانلخكمنأساسامشخمةبلمذهبيةليستللجبهة
تواجدمنيمنعلمالواقعفيذلكأنغيرحاج(ابنوعلىمدني
والتيارااا´الجزأرةتيار:وهماالجبهةداخلمتصارعينتيارين

لسلثى.ااا

محليةخصومبيةذاسياسياماإسكيشلتيارهي:ه(الجزأرة
تأثروقد0نبيبنومالكباديسروابنالقادرعبداألميرإلىتعود
وبشكلءالشرقمنآتيةفكريةبتياراتالروحيوناالخوةهؤالء
منبالرغملكنهمية.اإلسكوالجماعةالمصرياإلخوانيالتيارخاص
:التاليةالمميزاتمنقاانطكالجزائريةخصوصيتهعنىحافظذلك
السبعينات»منذالجزائربجامعةالمركزيةالكليةفيالتيار~اظهر
حينها0الجامعةمسجدمنقاانطكبالجزائرللشورىمجلمىأولفكون
)ابمصباحالمتأثراإلخوانيالتيارمنموجةسوىهناكيكنلم

بتاياإلىإضافةفحناحومحفوظسلطانيااالليفوااعبدااالحويدت
فعلىسحنون(والشيخاإلبراهيميالبشيرحولالملتفيسيالبادالتيار

منفيتخذللمجتمع»تحديثياتجاهعنيعبرالتاريخيالمستوى

.119:مى::كرهممبقمرجع.´´.الجز.ئرية..إلسالمية´´الحركةالطرزي´محمد
7ال~97))9«00ااأ5(:008ىأ5أد5د»ا»اد(0ادأهده»9́1»دد0اال09دهالأهه00

99ال5كا9.)ا~_~ال´ال6.اا(995.م:72.



نبي~بنمالكأفكارومن0مياالسكلمشروعهوهدفابعداالمعاصرة
´اكان:بتولهذلكعنعيسىبنرشيدعبروقداألساسية.مرجعيته

الكيفليشرحفهوالذيفرسيا»تكوينهوكاناكيبرمعلمنانبىابن
عليهأطلقمركزامنزلهفيأشرفقدوالدين»العلمبينالخلطيمكن
ابنوكانالدرس.جلساتفيهنعقدوكناالثتانىالتوجيهمركزإسم
إاليدخلهااالمنزلهواجهةعلىنكتبأنينبغي:يتولنبي

ابنكانالعتل»منبدالاإليمانعلىاإلعتمادنريدالكناالمهندسين´ا»
عند»يأتونكانواالذينكلولكنا~شياءهذهكلعنلنايكشفنبي

مشكلةحلأننعلمكنالهم»يترلهمالتقبلاستعدادوعلىناضجين
حلوأنالسياسيةاألساليببعضباستخداميتملنسلثمياالالعالم

اإلقتصاديةالمعالجةإطارفيوالالقومياإلطارفييكمنالالمشكلة
مواإلطاريناسبناالذياإلطارأنعامبوجهفدرثكناولكننا

.~..الثقافي.واالطارالحضاري

الجامعيينهنمجموعةمنالتيارهذايتكرنالشفافيالمستوىعلى
العلومكلياتمنجامعيةشهاداتعلىالحاصلينالفرانكفونيين

:يقولحيثعيسىبنرشيدأكدهوهوما0الخصوصعلىالدقيقة
األربعةبالطكأنإذالفرنسية،باللغةالناطقينبينبدأتالعمليةااإن
سنواتعدةولمدةالفرنسية»باللغةناطقينكانواالمسجدافتتحواالذين
باللغةأتحدثوكنتالفئةهذهإلىينتمونإليناالمستمعونكان

بعدإالباعربيةالناطترنيأتولم.).(.بالوعظأقومعندماالفرنسية
منبقضيتناالمؤمنينمعظمكانمنواتأوخمسأوبعولمدةءذلك

1هأطهه.72.
.257:ص:ذكرهسبقمرجع:بورجا~فرانسوا



ممكمىوعلىالفرسية.باللغةالناطقينمنأيءالعلومكليةطلبةبين
تماتا...(.ميةإسكغيراألخرىالكلياتكانتفقدذلك

اامحمدإلتحاقشكلءمعربةدينيةدعامةإلىحاجتهممنقاوانطك
ثقافةمنوالمتمكناآلدابفيدبلومعلىالحاصل(975منةسعيداا
معالتعاونأنكماالتيار.هذايحتاجهاالتيالضمانةقويةدينية
فلماالجتماعية«تهاقاعهتوسيععلىالجماعةهذهساعدمدنيعباسي
الجامعية.األوساطداخلنفسهالفرضأومشكلةعناءأيبالتاليتجد

الجزائريةبالخصوصيةأساساالمرتبطالتيارلهذابالنسبةفاألمر
التجاربباقيعنمستقلوطنيخطابوإيجادبخلقأواليتعلق

األخرى.~

التيارهذايهتمفلمتحركه»وطريقةعملهمنهجمستوىعلىأما
واحدلسببوذلكالهجرة»جماعةبدعواتوالقطبسيدبمعالمال

ثورةإطثنإلىيتطلعا´ااالجزارةفتياراإلجتماعي.انتماءهفيمواختك
الجزائرأسلمةإعادةأجلمنوليمرالسياسيالنظاممن~
ميإسكبلدالجزائرأنيعتبر~نهءوالمدينةمكةنموذجإلىبالرجوع
سياسيةطبيعةذاتإذنفالمسألةمي.إسكغيربنظاممحكومولكنه

األولى.بالدرجة

عناصربينالتركيبعمليةمنقاانطك:المسلفيا~ره2
والحركةتيميةابنكتاباتمنومستعارةمممتوحدةوأأوات

.058:مىذكر..سبقمرجع.´´.السياسي.´´اإلمالم:فرانسوا´بورجا
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الجزائرياسلفيالتياريقدم0عشرالتاسعالقرنلخكحيةاالصك
والخلفاءالنبيلعصردينيةمنهاأكثرسياسيةقراءةالمعاصر
حياإلصكوالتيارالرهابيةالحركةنموذجمنفهويقتسالراشدين.
إلىللرجوعالداعيةباديسر»ابنوهواقفهخطواتهرسمكماالجزائري
بينهمتفصلفكريةأومدارسوساطةدونمسكلكاألولىالمصادر
كلتدعوأيضاكماالصالح»السلفوعملوالسنةالكتابوبين

الخاصة»قراءتهممنقاانطكالدينيةالنصوصفهمإلىالمؤمينين
التافهةجزئياتهاأبسطفيحتىالنبىوتقاليدعاداتإنتاجفإعادة

نفوذهممارسةمنالتيارهذاوتساعدتمكناليومية»للحياةوالصغيرة
ااالسواكواستعمالاللحيةفترث:اإلجتماعيالجسمعلىوتأثيره
ءأومنزلمسجدإلىالدخولعنداليسرىعلىاليمنىالرجلوتقديم
آسلفيينلهؤالءاليوميالسلوكفيثابتةأضحتودالالترموزكلها

خريجيومنتقليديتكوينذاتنخبةمنيتشكلونالذينالجدد»
على~ائريمجتمعبناءأجلمنيعملونءالمعربينالجامعات
الشفافيةوالمفاهيمالقيممنوتخليصهميةاإلسكالشريعةأساس

لهمعلماءإشرافتحتاإلجتهادإحياءعبرالغربمنااااالمستوردة
ذلك~.لتحتيتىالعلميةوالكفاءةالمقدرة

أساسعلىتقوم0السلفيللتياروالعقائديةالنظريةواألطروحة
العلماءمنالشابةالنخبةخطابوشرعنةالعلماءمواقفوبعثإحياء

أنكماالرسمية.الدينيةالمؤسساتطرفمنوالمهددينالمهمشين
رفضهممعمزدوجايصبحالثتانياباالعترأشكاللكلمواجهتهم

لمتابلباتقودهمالتيالغربيةللتكنولوجياواسياسيةالفلسفيةفرازاتلك

19896)5(.<<1دء101دءادأه«9ءءا0...ددء:>>ه.ه.اأهاه:880891.



مرجعيةمنقاانطكآسياسيةومواقفهمبرامجهمصياغةإعادةإلى
التخلفرثلتداوحيدكمخرجميةاإلسكالدولةلبناءإسلقميةدينية

الشورىأساسعلىحضارياالفوبوتجاوزوللتفوقبلوالتراجع»
ونمططبيعةتحديدودونالخليفة.مراقبةيجيزانيناللذجماعواط
ا~نظمةكليرفضونفهمءبناءهوكيفيةمياإلسكاسيأسيالنظامهذا
ورأسمالية.آكيةإشتمنوراألخب

للوعظوجهدهعملهالجزا~ياسلفيالتيار~ساإل~فمنأ
المساجدفىواألخلثتىألروحيالتكوينأحلمنواارشاد
وطروحاتهلخطاباتهواسعاانتشاراتعرفالتيالتعليمومؤمسات
الشريعةمبا«ئأساسعلىإجتماعيةلمةعداإقرارإلىألداءيت

للجبهةالتاريخيينألمؤ~أغلبعملأال~رانففىه~7ا
سنواتلخكالدينىوإرشادهموعظهمووجهواالثنقاذمية3أإلسرا

الخيريةوالجمعياتالمساجدعلىباإلعتمادوالثمانيناتتا~
كلحولهتمحورتالذيالتيارمنهجعلممايؤمرونهاكانواالتى
التىاللحظةحدودإلىائريالمجزاسيأسىاإلسلثموأثسكالألو!:>
الجبهةإنشاءوراءكانألذيالتيار»1988منوابتداءفيهاأمسه
فقاذ.لكهيةاال«مك

التنظيميةد~

الشعبويةطبيعتهامنقاانطكفقاذلكميةاإلسكالجبهة~اهنتت
حوسكوزنمنتشلكهلماوالمختلفةا~يضةالشعبجماهيرعلى
منشبكةأقامتكمابه.واالطاحةالنظامعلىللضغطفعال



أجلمناإلجتماعيةالشرائح~»وتعبئةلتأطيروالجمعياتالتنظيمات
الطبيعةإذنهيفماالجزائر.فيميةاإلسكاندرنةإقامة

وما؟االنقاذميةاإلسكالجبهة«نصاراإلجتماعيةوالخصوصية

الشرائحهذهلتأطيرالمتبعالهيكليوالبناءالتنظيميموالشكل
؟اإلجتماعية

ذ.للبتاإلسطيةللجبهةاإلجتماعيةاألصول:أوال

األصولأناإلنتخابات~ونتائجاإلجتجاجاتأظهرتلقد
منغالبيتهافيتتكونللثنتاذاإلسلثميةالجبهة_تباعاإلجتماعية
كثافةبفعلالحضريالطابععليهايغلباجتماعيةوفئاتقطاعات
وهيالمحلية.اإلجتماعيةالبنياتهدمعنالناتجةالقرويةالهجرة
ترتكزحيثالو~التحريرجبهةمشروعرفضبينهايجمعفئات

ذاتالمناطقفياإلنتخابيةنتائجهاأعلىعلىلإلنقاذاإلسالميةالجبهة`حصلت»

ه~:3.2مقابلاألصواتمن9ه´93.5بنسمةنسمة50007تفوةالتيالسكانيةالتجمعات

بينماتتراوحالتياإلنتخابيةالدوائرفيالمطلقةاألغلبيةعلىوالوعلي<التحريرلجبهة

التيالدوائرفيوالوطبي،التحريره~:لجبهة5.5ه~:مقابل89نسمة49999و37.000

ه~:23مقابلاألصواته~:من63.6بنسبةفازتنسمة19999و10.000بينماتتراوح

منكيبرقمدينة28علىاإلسالميةالجبهةميطرتأخرىجهةمنوالوعلي.التحريرلجبهة

الجزائرلسكاناإلبحاليالمجموعه`:من18.5يعيماهووبالجزائرمدينة30بحمرع

آخر.ممعنىقسنطينة<والشرقفيوالغربيالوسطوالوسطفيالموجودةالمدنفيوباألخص

داثرةمنمبعدةومههشةنحبتهاظلتالتيالمناطقفيتتواجدلإلنقاذاإلسالميةالجبهةفإن

الوطيآالتحريرجبهبةمنانتقامياسلوكاوأداةالتصويتمنفجعلتءالسياسيةالسلطة

:انظر
طال9_كا)8خطة(ة:ا)(~1أل)أ2ء5»9ءا5ط5ال2ءاالماءها(الاا«11ءأا)»ء2ه9ءأا)ااءأاله

أال1991.23.ه:4»49.



واألصالة.الثقافيةالهويةحولوتلتفالطبقي»الالشفافياإلنتماءعلى
التياإلجتماعيةاألوساطإختراقتستطعلمفقاذلكميةاالسكفالجبهة
الوحداتبتلكا~مرتعلقسواءذاتهاحولتاريخيبوعيتتمتع

ااكالقبايلالتاريخيةهويتهاعلىحافظتالتياإلجتماعية
والمتاخمةالمتماسكةالوحداتأوتلكاا´أااوالطوارقابيينوااالمز

للزواياالقويالتأثيرحيثالجزائريةالجنوبيةللصحراءجغرافيا
حاولتالذيمياالسكللمدعنيفةمتدومةأبدتالتيالدينيةوالطرق
المناطق(.هذهفيتحقيقهفقاذلكميةاإلسكالجبهة

الجبهةلصالحصوتتالتياإلجتماعيةالفئاتهذهوتتكون
ااالجرائمإلىوالجانحالعمل(عنالعاطلالشبابجيلمنميةاالسك

سنيتجاوزونالشبانمنغالبيتهافيتتكونفئةوهيءاالجتماعية
يصطلحأوماالدراسية~مسيرتهمفيفشلواوالذينسنةالعشرين

)7أل7~79)1ى6(»»»»01»د)ه00ا1ادوأ_ه0ء50داه0ا«0»ءا»»ا8»1»ا»
»آ»أا»ه00ءء»د87971100(~)«»1دءهدء»وأ)أاه4ء»ءأ_«د99ال8.5.ف

5»0أ11993م:50.
9ال~9((_9)9110».4(»»ء)715الده»أا50»هد»ط5~أا»«ا6د

أ)»أدأىءادءه««دء)ا«ء0ددهأ4»1أاه»أده_1991.923»ه):78.80.(
علىالقادرينالسكانعددأنلإلحصاءالوعليالديراننشرهاالتياإلحصائيات´تشير»

4.500.000حوالىالمشتغلينعددبلغبينما6.500.000حوالي1994منةبلغقدالعمل
األزمة´اممرسيرلرجياعنصرالعياشي:انظرالجزائر.في9ه30.7تبلغالبطالةنسبةيجعلها

.183:صذكره.ممبقمرجع.´´.الجزائرية.´´األزمةكتابنياثرااالجزنيالراهنة
ط9_51(كا))طالتال~كا6())»«91«4»،»1دء»00د»ءية»فا5...د»)«اا5.~

.)أ»ه):ا30آ»34.(



الذينأيالجزائري»التعبيرحسب7دءادأ»أ(اا´ابالحيطيستعليهم
وهؤالءالفقيرة.األحياءفياليومطوالالخيطانعلىمتكئينيظلون
ضذدفينةإجتماعيةضغائنويكنونوحركيةنشاطااألكثرهمالشبابة
حملةمنأخرىفئةهناكهؤالءإلىإضافةالسلطة.ورجالكينالمك

األمرويتعلقالجزائريالتعليميالنظاملفظهمالذينالجامعيةالشواهد
يستطيعوافلمالتربية»وعلماالجتماععلمميدانفيالشواهدبحملة
أوالشركاتلجيثرأوااإلدارةفيسواءوالمسؤوليةالعملميدانولوج

أنفسهميجدونالوقتنفسروفيثقافيارأسمااليملكونفهمالوطينة.
مخرجمنيجدوافلمالموجود~السياسيالنظامافتراقعلىعاجزين
وحصنمعقلإلىفحولوهلهمنهائيكملجأوالتعليمالتربيةمجالغير

يشكلوا~ساتذةالمعلمينجهازأصبحإذللثنقاذاإلسلثميةللجبهة
خطابهاونشرالدعويعملهافيالجبهةعليهاترتكزعريضةقاعدة

السياسي.~

يراقبونالذينمزابخوارجتجارالتجار-باستثناءفئةوتشكل
للجبهةبالنسبةالتتليدية~التجارةهذهمنبهيستهانالنصيبا
اإلجتماعيةالشرائحوتعبئةإلستقطابفعالةأداةفقاذلكميةاإلسك
0ثانيةجهةمنالماليلتمويلهاأساسياومصدر0جهةمنا~خرى
التيالتأميموسياسةاإلشتراكيةيديولوحيةلكائهمعهمنقافامك
علىوحرصاكية«اإلستهكالموادتوزيعنظامضحاياإلىخولتيم

~9مال128)9(د«هءء20«1ءه8أا»«»ه»ءأاأ(ه:أ»»»أداءةدءا«أءه«»
«»4ادأادءأ6ء91دءأءء«دد95.هلمه9دءددء.ءه1«أل751.آ99.ا):34آ.

155»ا»ا»:اطاقجريدةفيمتابت:كيبيل.جل
1272اللمكه8)1(:ءءءماء))ءه1د1وأه«0ء(05د1...)»د«ه.م.)أءم:5>(
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إستقرارهممقاضاةعلنالجزائريونالتجارعملثرواتهمحمايةعلى
الجبهةلحمعابكبيرجزءاعواوونالمساجدبناءفيفساهموا
اإلقتصاديةا~نشطةأومجموعالسوداءالسوقمداخيلمنميةاإلسك

السابقةالفئاتهاتهإلى7هه9الا._طندواا(ااتراباالمممماةالموازية
مقابلعنيبحثونالذينالوطنيالتحريرجبهةأمحيانبعضينضاف
إنقاذأجلمنوأيضاوالدولةالحزبداخلتهميشهممدةلتعويض
اختيارإنه0جديدمياسيدورعنوالبحثوممتلكاتهممصالحهم
الجبهةوافتارتهموشحتهمالذينمنفالعديداألمس.وفاقمناإلنشام
جبهةعنانشقوا1990لعامالبلديةاإلنتخاباتلخكفقاذلكميةاإلسك
الوطني.التحرير

فىالمنتميةالنسائيةالحركةويقظةتحركمنفبالرغموأخيرا
الجزائريةالمرأةفإن0والمثقفةالميسورةاإلجتماعيةللشرائحغالبيتها

فبفعلنقاذءلكميةاإلسكالجبهةزحفمقاومةعلىقادرةتكنلم
التحريرحربلخكلعبتهالذيالدورمنبالرغمالسياسيتهميشها
لهذاحكمياإلسكالخطابفيالجزائريةالمرأةوجدتالوطني
لوضعيتهادينياوتبريراالنظري)المستوى(ولوعلىالتهميش
اإلجتماعية.~وظروفها

تعنيالفقاذلكميةاإلسكالجبهةجزائرأنالقول«صةوخك
وجغرافياهاجتماعياالوسطجزائرإلىتحيلولكنأواألغنياء،الفقراء
الكثافةذاتوالصناعةالفلثحيهالمناطقحيثااءالنافعةااالجزائرأي

ال8)~)9ءاا»»)5(:»»90أءدأاد«ءا9اء»7هه88ا7~_دد8ء.ء«ه
9دءأءام7ءاأ(ءهءءدده.ده7أ52اه3.(990.م):2(3>253.(

12488لمه28()):ءءءمااد»ه»)هأه«أد)0ء40«د10...»»ده.م.)أءم:53.



تشيةأفرزتهاالتيالحداثةجزائرأخرىبعبارة0الكبيرةالسكانية
بخصوصيةوالمتميزةوثتافياوصناعياميافكالجزائريةالثورة
السياسى.واإلقصاءاالجتماعيللتهمشمولدةوسكانيةحضرية

للجبهةالتنظيميةالبنية:ثانيا

الترابتقسيمعلىشرتهاومنذللثنتاذميةاالسكالجبهةعملت
»6990ربيعمنفابتداءوالهيآت»التنظيماتمنشبكةإلىالوطني
الترابكلعبرالمكاتبمنمجموعةأقامتنشأتها»بعدسنة

التحريرلجبهةالوحيدالمنافستصبحأنمنمكنتهاالجزائري
أحزاببينمنفوحدهاوالتشريعية»البلديةاإلنتخاباتلخكالوطنى

كلتغطيلمرشحيهاالئحةتقدم)نالجبهةاستطاعتالمعارضة
يتخذالذيالتنظيميبتائهابفضلوذلك0الجزائرفىاالنتخابيةالدوائر
وهوقيادةالوطني»الشورىمجلمىرأسهعلىيوجدهرمياشكك
شيوخيضمبينهاهفيماوالتداولالتشاورأساسعلىتقومجماعية
الجبهةتكربنفيساهمتالتيوالجماعاتالتياراتوزعماء
هذاتشكيلةأنغيربعد.فيماإليهاانضمتأوالتيفتاذلكميةاإلسك
ثكلقدأعضائهعددفحتىرسميا»عنهااإلعلثنيتملمالمجلمر

(00إلى14(منتناقضااألكثرالمزايداتمنللعديدموضوعا
القرارات.~واتخاذوضعفيحددتفقداختصاصاتهأماعضو)

غير0بإسمهاوسميامتحدثااختارترئيسالهايكونأنوعوض
أكثررئيسااعتبارهإلىيميلالجانبهذافيمدنيعباسيسلوكأن

~اال«أاالا5978)90الهه7)9988.ءء1ءد)ه0»ءءدوأ_«اد)ء»5«1)»دد
ورم.رر.ووم



مجموععلىفسلطتهالجبهة.هز»باسمرسميامتحدثاكونهمن
يعكسللبعضفهوبالنسبة:كبيرجدلمحطكانتقدالتنظيمات
قادرةشخصيةحولالشورىمجلمىأعضاءبينوالتفاهمالتوافق
المتنانسةالتياراتبينفياإلحتكأوجهوتقريبالمصالحةاقرارعلى
اإلنقاذجبهةتمكينعلىأيضاويعملالشورى»مجلسداخل
السياسيوالخطاإلختياراتحولوتامكاملإجماعمنميةاإلسك
فوإلىمااآلخرهللبعضبالسبةأنهحينفيتتبعه~الذيوالدينى
دليلوخيرالجبهة»داخلالتياراتمختنفبينالقوةلصراعنتاج
الذينمييناإلسكوالشيوخالزعماءبينمنيكنلمأنهذلكعلى

ااالمكتبوهناك.1988أكتوبرأحداثبعدجديدبنالشاذلياستقبلهم
الوطنيةاللجانورؤساءالجبهةوئيمرمنويتكونالوطنيااالتنفيذي
والدعوةوالتربيةواالجتماعيةواإلقتصاديةالسياسيةالشؤونفي

التنظيم.~وأخيراوالتخطيط

شكلهااقتفىفقدللجبهةوانجهويالمحليالتنظيميالبناءأما
الوحدةتعزيزبمهمةويضطلعالوهنيآالمستوىعلىالتنطيمي
المجتمعفياإلجتماعيةالشرائحلمختلفالجغرافيوالتمثيلالوطنية

لجنةوكلاألحياءلجانعلىالجبهةاعتمدتالبلدياتففىالجزائري.
األسرة»خليةالمسجد«خليةفيحددتقاعديةياخكعدةعلىتحتوي
خليةوكلالسوق.خليةالمدرسةخليةوالطوارئ»اإلسعافخلية

وممرر57،9~3ال6ونائب_هه_ء99عريف،ايسيرها

ما878لمطه88)1(»ء1ء4»ه«0»1د1أد»«ه0ء5ء5»10»ء0ءدا«....دد.«ه.)أءم:
وه

«>أد00«أ59791~9الطه7_988.»ء1ءدأ)أءهوأه«أدا0ء...«ده.م.)أء
م:(58.



الشورىمجلمىتثكلالخلقياهز»ومجموع09555~563اا9
فيالقطاعيةاللجانرؤساءمنيتكرنتنفيذيامكتبامنهينبثق0للبالية
~.99ا89~ا8_~نقيبأعمالهعلىويشرف0البلدية

للبلدياتالتنفيذيةالمكاتبرؤساءيشكلالوالياتمستوىوعلى
منبدورهيتكرنتنفيذيامكتبامنهينبثقللواليةللشورىمجلسا
أماممسؤولةالتنفيذيةالمكاتبوهذ»بالوالية.القطاعيةاللجانرؤساء
الجبهةورئيمرالوطنيالتنفيذيالمكتبوأمامبالواليةالشورىمجلمى
فينقسمونالجبهةاعضاءأمامدني.عباسيالرسميفوناطقهاالذي
والعضوالعامل.الناصرالعضولمؤيد»العضوا:وهمفئاتثةشكإلى
إلىينتميالبانللجبهةالداخليةالقوانينبحسبملزماآلخيىوهذا
مياإلسكالعملاطارفيوبالتجنيدآخراودينىسياسيتنظيمأي

المتشعبالبناءهذاإن.اإلسلثمية~الدولةبناءأجلمنالجبهةداخل
عليهفباإلعتمادوالتعليمات.ا~وامرتداولعمليةسهلقدوالمتداخل
ميةاإلسكالجبهةاستطاعتوأنصارهامناضليهاإخالصوعلى
وتعبئتحركأنقياسي»وقتوفيالمراتمنالعديدخلثلللثنقاذ
المتظاهرينمناآلالفمئآتبلعشراتالوطنيالترابكاملعبر
قهمانطكتنطةإلىوترجعهموتعيلهمفتأويهمالعاصمةباتجاهتنقلهم
وانتظام.نظامفي

للجبهةالتنطيميالبناءهذافيللمسجدالمياسيالدوراما
سواءحدودهكلتعدىإذ0والتزايدالتوسععنيتوففلمميةاالسك

~18887)5(:ءءدء(1د1)،«1دء)دأ91ءأدء«0دا»ء0ءءا....دده.م.)أء:.م186.
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فيتتام.مبحتةالصكقاعات.نكماأوالرمزية»الجغرافيةمنها
كلالمسجديجتاجالجمعةةمسكوعند0صغيرةومستودعاتأقبية

ففيالدولة.سيادةمتدومةيجبحيثويتمركزالخارجىمحيطه
لتوقيتفرضهعبررمزياصراعاالمسجهيقودوالمصنعالمعمل
وقاعاتالوضوءأماكنبينوبالحركةةصكلكلباآلذانيحدأزمني
وفصلهتتطيعهيتمالدولةتحددهالذياإلقتصاديفالزمنة.الصك

أنكمامراقبتهاأمنيفلتديني/روحيوتوقيتزمنبواسطة
مغايروبشكليعيدحدودهكلوتفجيرتفيكيكلخكومنالمسجد
ميةاإلسكالجبهةأنذلكمنا~دهىبلالسلطة.معقتهعكصياغة

حرةممماجدبين0المساجدبصراعتمميتهيمكنلماأسستقدفتاذلك
إمامةبتحويلمهددةأضحتالتيالدولةومساجدالجبهةعليهاتسيطر
وجديرونمؤملونأئمةوجودمنفبالرغمسياسى.رهانإلىةالصك

ميين.االسكطرفمنإعتراضمحطأصبحوافإنهمباإلحترام»
ولكناعتراضمحطتوضعالتيهيوالثقافيةالدينيةمكانتهمفليست
السياسية.~برودتهمفقط

واضرلدليلواإلصطداماتللمواجهاتمكانإلىالمسجدوتحويل
اإلنقاذلجبهةبالنسبةفالمسجد.السيامية.وأهميتهمكانتهعنومعبر

خطابكلمنهيلقىأنيجبالذيالطبيعيالمنبريعتبراإلسلمية
مياسيةوظيفةهيالمسجدوظيفةأنيعتبرمدنيفعباسيمياسي.
؟إذنالمسجدفائدةفماكذلك>األمريكنلمإذا:يقول´احيث0حتا

~_9ال5599)ال)8(:ء11««ده_0ءء««م6اأدء(«اء--ه0.ء«ء«ده.م.اأه
م:85.
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الذيفهوالمكانللكنيسة»رسالةعنتختلفالمسجدوسالةإن.).لم.
وفيا~مة»شؤونجميعفيهوتناقثراألعمالطيباتجميعفيهتتم

ومن0خطبهبهيلقيا~فيرهذاوكانالخليفةاختياريتمكانالمسجد
والمسجدالعدو»تحاربلكيتنطلقالجيوشكانتأيضاالمكانهذا

المسجدبينالفصلإلىالدعوةإناإلمتشارات.فيهتتممكان
األساسهذاعلىاإلستعمارية~الفترةإلىترجعآسياسيةوا~نشطة

والدعايةللتعبئةومقرامكانااإلنقاذلجبهةبالنسبةالمسجدأضحىإذن
التنظيمية.وهيآتهاالباليةمجالسهاوجلساتلقاءاتوعتدالسياسية
للتواصلأداةفقاذلكميةاالسكللجبهةبالنسبةتشكلالعبادةفأماكن
جبهةضمنهاومناألخرىحراباأللباقيتتوفرالالنظير»المنقطع
الوطني.التحرير

التنظيميةالبنيةهذهمنقوتهاتمتقيميةاإلسكالجبهةكانتوإذا
علىوسيطرتهاهيمنتهالفرضثمةوالمكميكيةالككالطبيعةذات

انشأتهاالتيالمتعددةالتنطيماتشبكةفيتكمنأصالتهافإن0المجتمع
ءالمختلفةالمهنيةوالمستوياتاإلجتماعيةالشرائحوتعبئةلتأطير
منوالعمل>الشعبمنبالقربالدائمالتواجدفيوغبتهامنقاانطك
قاعدتهايشكلالشبابقطاعكانفإذاوطموحاته.آمالهتحتيتىأجل

التحريرجبهةمنتنتزعأناستطاعتقدفإنهاءالقويةاإلجتماعية
عنللعاطلينإيواءاألكثروالتجمعاتالصناعيةا~حياءإدارةالوطني
الذيااالجزائريينللعمالالعام)ااإلتحاداحتواءفيفشلهافبعدءالعمل
نقابتهاإنشاءاإلنقاذجبهةاختارتالوطنيهالتحريرجبهةتراقبه

(79:مى.0:كرمبقمرجع.´´.السيامي.´´االمالم:فوانسوا`بورجا



شهوراأي(»997يونيومنوابتداءاللعمل´ميةاإلسكا´النتابةالخاصة
القطاعاتمنالعديهفيتتواجدالنقابةهذهأصبحتإحداثها»بعدقليلة
والسياحةواإلتصاالتا~طروتكوينكالتعليمالكبيرةا~هميةذات
المختلفة.الصناعيةوالمراكزاإلجتماعيةوالشؤونوالصحةوالنقل
الجمعياتمنالعديدإحداثعلىفتاذلكميةاإلسكالجبهةعملتكما

الشبابوتعبئةتاطيرعلىاإلشرافقصدالخاصةوالتنظنمات
المسلمين~الشبابوااجمعيةاألحرار(ااإلسلثميينللطلبةالعامإلتحادااكا

للعملميةاإلسك)اللنقابةالتابعةوالتكوينالتعليما´شعبةإلىوإضافة
لالعاقورابطةاااإلسلثميينوالمثقفينالجامعييناارابطةأوجدث
الخلقياإلىالتعليميةالمؤسساتتحويلمنمكنهاوهومااا~مييناإلسك
حقيقية.ميةإسكلدولةا~ولى

تتكونانمنظمتيناختراقفقاذلكميةاإلسكالجبهةاستطاعتوقد
األمرويتعلقالوطنيالتحريرلجبهةالتاريخيينالمخلصينمن

الوطينة´)المنظمةثمالتحرير´احربشهداء~بناءالوطنية)ابالجمعية
شاركواالذينوالفدائيينالمجاهدينصفوفهافيتضمالتيااللمجاهدين

الرئيسيالسببفإنالحالتينكلتاوفيالوطنيهالتحريرحربفي
أملخيبةإلىيعوداإلنقاذجبهةحققتهالذياإلختراقهذالنجاح

إذاالوطني»التحريرجبهةسياسةفيالشهداءوابناءالمجاهدين

ألال98(9ه9ا8»ا9ئاطه7_987ءءءماه)ه0ا«1د1ء«وأدء««»5...ادأهدد
ررم.رر.وو>
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وقلقتذمرعنالعلنيالتعبيرمنميةاإلسكالجبهةاستنادت
مدينةضواحيفيااخادم)اببئرمنظمتهمنظمتهتجمعلخكالمجاهدين
ودعامةسندبمثابةنفسهافتدمت0(989أجنبرشهرلخكالجزائر
العلنيللتعبيروجرائدهاصحفهاأعمدةوفتحتالسعلةتجا»لهمقوية
اإلغتناءمعبالمقارنةالمتأنيةالماديةوضعيتهمبتحسينمطالبهمعن

منوالمستفيدينالوطنيالتحريرحربإبانلهملرفاقالسريع
أجلمنالكفاحفيالثانويدورهممنبالرغمالنظامامتيازات
المشروعغيراإلغتناءيدينالذياإلنقاذجبهةفخطابأاإلمتتالل
الوطنيةللثرواتالعادلوالتوزيعاإلجتماعيةقاتالعكبتهذيبوينادي
واإلقصاءاإلجتماعيالتهميشمنوضعيتهمإلنقاذثمامكبداقد

الميامي.

اإلسطية.ولةالهبناءآليات.ميالنهالمبحث

لبناءفقاذلكاإلسلثميةالجبهةطرفمنوالجادالدؤوبالبحثإن
الفرصكلوتمتفلتستثمرجعلهاالجزائرفياالسلثميةالدولة

داخلمنسواءالهدفهذالبلوغلهاالمتاحةالسياميةواإلمكانيات
هز»أحداإلنتخاباتأسلوبشكلحيثءخارجهأومنالسياسيالمجال
مطيةمجردإلىلتحويلهالجبهةانتهازيةأنغيرالمتبعة.األساليب
السياسيةالسلطةوبينبينهاالمتبادلةالثقةوغياب0لغاءلكقابلة
منآخرمسلمكيحجبغطاءمجرداإلنتخابيالمسلسلجعلءالقائمة
إلغاءبعدمباشرةالجزائريةالسياميةاألحداثسطحإلىطفاالعنف

فكيفها»رهونواعتقالقانونيااالسلثميةالجبهةوحظراإلنتخابات

1.هأطو)ه60061.(



؟ميةاالسكالدولةلبناءاالنتخاباتأملوبميةاإلسكالجبهةوظتت
المسلحالعنفالجهاد/أسلوبإلىالمحطةهذهمناالنتقالتموكيف
؟الحالي

اإلمتخابات.عبراإلسطيةالدولة:األولىالفقرة

اإلنتخاباتطريقعنقوتهافقاذلكاالسلثميةالجبهةتقيصرأنقبل
فيتأثيرهاقوةعلىبناءاالجتماعيةمكانتهامعرفةعلىعملت
فظمتعندماالسياسيةالساحةفيالكبرىالمفاجأةفكانت0الشارح
حيثالجزائرتاريخفيالمعارضةمظاهراتأكبرإحدىالجبهةهز»

تؤيأشعاراتمرأدينوالرجالالنساءمناآلالفعشراتفيهاشارك
عنتعبيراءالجنسينبيناإلختك_ومنعميةاالسكالشريعةتطبيق
علىاحتجاجاالنساءمنمئآتبعضبهاقامتمظاهرةعلىردها
أولصناديقومن(997يونيو12وفيالشخصية~األحوالقانون
ميةاإلسكالجبهةأحرزتالمستقلة»الجزائرتديخفيانتخابيةتجربة
منبالية953علىتميطىفأصبحتكبيرا»إنتخابياإنتصارافتاذلك

أغلبيةعلىحصلتكما.49مجموعمنوالية32و(551مجموع
فياألصواتمنه~54.19ب:الكبرىالمدنجميعفياألصوات

المساواةعدميكرعالجزاءيالشععتاألحوالتانوذأنياتالجزارالنهما>مننت´تعتبر
تكررو18فيللمرأةوست21فيللرجلالزواجمنقدد7فالمادةالمرأةوجلالبين
للولىالمرأةزواجعقدمسؤويتنمنهح1االمادةزرجات)أما4(الزوجاتتعدد8المادة
إفعانتالمسلممخيومزالمسلةزواج)االمادةتمرموأتاربهاأحدكانأووالدهاداذسوا>
اظاألر~عالفيالمرأةوجلالمبينالممماراةبعدمإتوارماإل
97~9ا~(أل)ءءأءما5دأمأ)أدههه0د4«ءههآ8ا5ءأ)ء64ء1«ءااأه»«)د1
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قمنطينةفيه~72ووهرانفي«~77.37والعاصمةالجزائر
0قسطينة0بليدة0الجزائر:والياتبلدياتجميععلىأيضاوميطرت
ووهران(.جيجل

جبهةانهياراثبتتقد0990لعامالبلديةاإلنتخاباتكانتوإذا
بسبباإلنتخاباتنتائجفيالتأثيرعلىقدرتهالعدمالوطنيالحرير
وأيضا0الزمنمنقرنربعمدةللسلطةصارمتهاعنالناتجتهالكها

معسكربينالداخليةالصراعاتبسببالداخليإلستنزافها
كانالذيالخطوأنصاراابنجديدااالرئيمرمنالمقربينحييناإلصك
األخيرالمؤتمرأثناءالقويةعودتهمبعدبومدين´ا´´هوارييتبعه

التيالوضحةمواألغلبيةاإلنتخاباتهذهكرستهماأهمفإنللحزب،
واجتماعيةسياسيةكقوةفرضتهاوالتياإلنقاذجبهةعليهاحصلت
أغلبيةيعطيالذياإلنتخابيللنظامنتاجايكنلمالنجاحهذا0صاعدة
فياإلنقاذجبهةقدرةفيأساسايكمنبل0المنتصرةللقائمةالمقاعد

متوفرةكانتالتيالسياميةاإلمكانياتوأهمأكبرلصالحهاتحولأن
الدينيةالرمزيةتوظيفعلىيقومالذيخطابهافبيعةبفضل0لها

سيامية.أهدافلخدمة

فيوااالمنقذاااااإلنقاذ(األفاظإمتخداموقوةلكيفيةتحليليةقراءةإن
ااوكنتمالقرانيةاآليةعلىقياسااإلنقاذ،جبهةزعماءومقاالتخطب
بينالتماثليالمنحىتؤكدمنها´افأنقذناكمالنارمنحفرةشفاعلى

القرنأوخرفيفقاذلكميةسكالكوالجبهةاألولعصر»فياإلسلم

12مجيجل.28ءبليدة29والجزائربواليةبلدية33علىاإلنقاذجبهة´حصلت

:انظربرهران24بقسفطينة
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الزمانيةالفواصلكليلغيالذياللثتاريخيالتماثلهذا0العشرين
لهخطابهفيقدسيةليخلقالتاريخيةالظواهربينويوحدوالمكانية
مناضنيومخيالشعورينقلإذالنفسي»المستوىعلىتأثير

المرحلةتلكرونيكروكأنهمالعصرذلكإلىالجبهةهذهومناصري
أيضاينسوهوماءميةاإلسكالدولةلقياموجهادهمبسعيهمالتاريخية

اااللهبعبارةالمصحوبوالبكاءوالصخبوالصياحالهيجانذلك
اآليةوعزلتبريرإلىآخرحيناتذهبأنهاذلكمناألكثربلأكبراا.
تحقيقأجلمنياانهانتوظيفافتوظفهاالتاريفيآسياقهاعنآنيةالتر
تبنيإلىإضافة0السياسيالمجالداخلمعينأوغرضهدف

اإلنتخابيةفالحملةقرانية.آياتأنهاالناسأغلبيعتقدشعارات
:مثلمحددة»شعاراتتحتجرتوالتشريعيةالبلديةللمجاس

1«<<«~0< امانهاصواتكمددوايضاإبليسرااضدتصويتللفيسرااالتصويت
الجبهةلصالحالتصويتيصبحهكذااا.القيامةيومعنهاتسألون
الجزائريونعنهيسألوالصومةكالصكدينياواجبافقاذلكميةاإلسك
القيامة.يوم

~تبريرهاتمقداإلنتخابيالمسلسلفىالمشاركةأنكما
~~جإل~(~و~و~حاج~بنفعلي:دينيةمنطلقات

:7.9.ال.كا)292))5ا8أ_9ءلمه9البالفرنسيةلإلنقاذاإلسالميةالجبهةأي:لفيمىأا
ال()لما.ط

~__كا_)(ال):))995)5(812أ5)95._8أال)92825)29•95الله9195)•9
تاهه_هأ((9.كل9.)أ19:9.(

عائلةمن1955سنةبتونسولدءبلحدجعليليسوحاجبنعلي:الحقيقي(إعه

الودببابالسنةلمجامعإماماوالثانويالتعليمأستاذشغلبشار،تقطن.عدينةكانتجزائرية

اعتقلءالجزائريةالثورةشهداءإلحدابنهووالزيتونة<بحاسعةدرسءبالقبةباديسابنو



عنوانتحتمتاالأصدر0الشرعبقواعداالنقاذجبهةإلتزاميؤكد
مشروعيةفيهتناولاإلنتخابات´دخولظوبطحولالنقابااكشف

:التاليةالظوبطوفقاإلنتخاباتفيالمشاركة

أصحابها.إلىالمترقوإيصالالعدلإقامةه

وقوة~وأمانةوعلمحفظمنلذلكرشحلمن~الكفاءة

فيطاعيأمرأنأييعارضفكالبلديةفياألمرإليهيفرضأنه
فيطيع.يؤمرأنإال

بل0الجاهليةألوضاعخادممجردالبلديةرئيسيكونالأنه
الظروف.مراعاةمعحكيمةشرعيةمياسةوفقإزالتهاعلريعمل

فىالطاعةااإنماص)لملقولهالشرعمخالفأمركلمرفض~أن
المعروف.

االنتخاباتدخولتبريرتستهدفكانتوالدالئلالمواقفهذهفكل
اعتمدتفقاذلكميةاالسكالجبهةهرأنالثابتلكنوالتشريعيةالبلدية
منقاانطكالتاريخيبالواقعربطهاحاولتشرعيةمبرراتعلى
الدولةلتحقيقعديدةوسائلمنوهيلةإالهيمااإلنتخاباتأنفهمها
اإلنتخابات«فيللفوزوتوقعاتهاتقديراتهامنقافانطكمية»االمك

:ال~_االالكاال9)5(انظر::ورغلة.عدينةاالجباريةاإلقامةعرفوعديدةلمرات
))كا61)29أ)9267998أا292»أل9أ1د95أا7أ9ال9)اا(971أ)»57اط9._949ا~990.
ط)ط:152»155.(
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والدينىاسيأسىبينوهزجتالشرعيةالدينيةالمسوغاتعنبحثت
اإلنتخابات.معركةإدارةفيجيدامصالحهاتخدمبطريقة

إياهداعياالجزائريالشعبكبيراااارابحالشيخخاطبوقد
قال:استهلهااإلقتراعمنأيامقبلبكلمةاالنتخاباتفىللمشاركة

أيهالذلكااقلبهآثمفإنهيكتمهاومنالشهادةأتكتميااوال.الىتهالله
دولةوإقامة«ينكلنضرةمدعواليومفأنتالمملميائوالجزالمشعب
تنسىوالءالعظيمالمشروعهأايحققلمنصوتكبإعطاءإسالمية

اإلنتخاباتفيومشارفتكءألقيامةيومعنهاتسألأمانةصوتكأن
للمنكرييرتهفلثسراالإلىدالبكقادالذيالنظامهذاتغييرأبلمن

الشعبأيهاولتعلم.).لم.اللهسبيلفيفهوبهاأوعليهللحقوإحقاي
فانتأنظارهم»وهحطا~أملاليومأنكا~أئريالجز

ممادرتمكذااأاداالوه~إلىاال«ملثمدولةالعادةالمؤهلوحه(،
وعلىالسياسي.العملميدانبهودخلتكأهه-الدينميةاإلسكبهةاه
فقدنفسهالرمزيالرأسمالهزأفيهقهااآلخريناثتراكهنغمالب

والشحنةالتبسيطيفطابهابفضلامهامتخدفينجاحاأ~كثكاذت
الدينىالسياسىمشروعهابنيةمعوانسجامايحتويها.التىاأعأمفية
الجبهةعليهاتسيطرالتيالبلدياتأصبحتمية«اإلسكألمدولةلبناء

النشيدواستبدلتااميةاالسكااالبلدياتإسمتحملفقاذلكميةاالسك
إلهااالالمحتملةميةاإلسكلدولتهاالخاصبالنشيدالجزائريالوكنى

:صذكره.سبقمرجععوثراطية``اللمقضيةواالسالمية`´الثياراث:عليإبراهيم~حيدر
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سبيلهافينموت،وعليهانحياعليهاالله،وسولمحمدالله،إال»
الله.ا´~نلقىوعليهانجاهد

أحداثبعدالجزائرتبنتهاالتيالمياسياإلنفتاحمبادرةأنغير
الجبهةمنكلوموا~سلو~بسبتعثراستعرف01988أكتوبر
فالصدمة:ثانيةجهةمنآسياسيةوالسعلةجهةمنفقاذلكميةاإلسك
الجبهةسلولإلىإضافة(990يونيوانتخاباتنتائجعنالناجعة
السلطةجعل0التفييروتسريعفحوالتصعيدنحاالذيللنتاذميةاإلسك

ميةاإلسكالجبهةمصداقيةإضعافيستهدفأسلوباتتبنىالسياسية
االنقساماتلواستفكللبلدياتالداخليةالمشاكلفيوتوريطهافتاذلك

جبهةبمنافسةكفيلةإسلحية(تتشكيكوخلققيادتهاجهازداخل
تمكما0التشريعية.اإلنتخاباتلخكاإلنتخابيةقدرتهالتنتيتاإلنقاذ
للغاية.مكقنةبطريقةاإلنتخابيةالدوائرتقميمإعادةإلىأيضااللجوء
فيكبيرحدإلىالدوائرهذهعددارتفعالجديدالتقميمهذاعلىفبناء

في0الوطنيالتحريرلجبهةالعريضةاإلنتخابيةالقاعدةحيثالجنوب
إلنصارالمكثفالتواجدحيثالشمالفيقليكالعددهذاأصبححين

األصواتعددفبيفيواالختكالتفاوتفأضحىمية.اإلسكالجبهة
إلىواحدبنسبة~خرىواليةمنيختلفنائبإلنتخاباللزمة
بإعادةفقاذلكاإلسلثميةالجبهةطالبتذلكعلىوبناءا0عشرة

~»9___كا(ال):))995)5(ط_2أ5)95._992أ925...((9.99.)أط:199،.

سابقا)(محاسالسلمبحتمعبحركةاعترافهااستغاللالجزائريةالسياسيةالسلطة~حاولت»

للجبهةاإلنتخابيةةالقاعهإضعافأجلمننحناحمحفوظرئاسةتحت199آأبريل29في

:صذكره.سبقمرجعالسياسي...´´``اإلسالم:فرانسوابورجا:انظرلإلنقاذ.االسالمية
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أما،«وانها.سابقةرئاسيةوبانتخاباتاإلنتخابىالقانونصياغة
اإلنقاذجبهةاختارتاإلجراءات»هذهعنالتراجعآسلطةرفض
اعتبرتاالذيالمدنيأوالعصيانالعاماإلضرابأسلوبإلىاللجوء
والعملالسياسيالعملبينوسط)امنزلةإليهالداعيبيانهافي

الدوألإقامةفيالمتمثلالهدفحيثمنيتشابهانفهماالمملح»
الظروفألنعملهما،وسائلحيثمنيختلفانلكنهماميةاإلسك
منيةنلحظةفيللمجتمعوالنفسيةواإلجتساعيةواإلقتصاديةالسياسية
المدنيفالعصياناأوتلك~الوهيلةهز»استعمالتمليالتيهيمعينة
تجعلمتقدمةمواستراتيجيةفقاذلكاإلسلثميةالجبهةقادةمفهومفي
واإلستنكارالتنديدعلىفتطيقتصرانالوالنقابيالسياسيالعملمن

بلالمتقطعةباإلضراباتوالقيامالبياناتوإصدارالمسيراتبتنظيم
النظام)القلبومعنويامادياوتعبئتهموا«فرادالعمالالستنفارأداة
مجتمعيمشروععلىبناءميةاإلسكالدولةوإقامةالشعبيةومةبالمتا
وكامل.´´~شامل

فيالمظاهراتوانتشرتالتعبئةحجمدادإناألساسهذاعلى
الراديكاليةوالمجموعاتاألمنقواتلتبدأالجزائريةالمدنأغلب

ا´التكفيركجماعةفقاذ»لكميةاإلسكالجبهةلواءتحتالمنظوية
قواتحاولتالسنةنفسريونيوهن4وفيااالجهاد(وجماعةوالهجرة´ا
الرئيسىالمعقلتشكلالتيالوادوباببلكووأحياءاقتحاماألمن

اعيدق:نلإلنقاذاإلساليةالجمتإ~عت0الذينرالالممياذياذنمرافر´ا
.283-282مىا::كر...مبقوجع.إلساليت...ا´اا.لحركهعياش

´~285-275:مىجع..لم.ننمى
(079ال661)9(:ءء91أءءأهدءأ1أد...دءادأ_هدده.م.)أءم):34~37.(



والمواجهاتاإلستباكاتحدةفازدادتءميةاإلسكالجبهة~نصار
يوممساءالعاصمةالجيثرفحاصروالجرحىأالقتلىمنالعديدمخلفة
التشريعيةاإلنتخاباتوتأجيلالحصارحالةإطثنوتميونيو5

غزاليأحمدبحكومةواستبدالهاحمروشمولودحكومةواستقالة
المناخهذافيالعام~إضرابهاوقفيونيو7يوماإلنقاذجبهةوأعلنت
بإعلقنوهددااحالسكااتخزينضرورةإلىحاجبنعليدعاالمتوتر
المدن.شوارعمنالجيثرينسحبلمإذاالجهاد

انعكمرقداإلنقاذجبهةإليهدعتالذيالعاماإلضرابأنغير
الشورىمجلسأصدرهالذيفالبيان:الداخليةوحدتهاعلىسلبا
بيانمجردمدنيعباسياعتبره(99يونيو(27يوماإلضرابلوقف
منحاتتخذالجبهةداخلقائمةكانتالتيفاتالخكجعلمماكاذب
بياناالمجلمرهذاأعضاءمنمجموعة(إصدارفيتمثلخطورةأكثر
اختاروقدوأساليبه.مدنيعباسيخطعنابتعادهمصراحةيعلن
فقاذلكميةاإلسكالجبهةداخلواإلنشقاقاتالتفكيكمرحلةالجيش
:مميميهانواعتتالالعاصمةفيمقرهالإلحتكمواتيةكفرصة
السكرياآلمنمحكمةإلىوإحالتهماحاجبنوعليممدنيعباسي
الدولة.ضدالمسلحالتآمربتهمة

منوفمزجرحىر6رتيينيهممنجركا215وتيال17نرعيبالغ´حددها
المديين،منجريها138رتيالا4والدردتواتمزجريكا23وواحدتيلاجشر.
69له971)9(:ءء9ءأدء«(1دء1د1ء«1...دء)دذدده.ه.)أءه:62.:انظ

اذط4.م:59.
وبنسعوي~اهاعيتيهسيدمراني-أعدهنتشير:منهتالجمرهذهآتتكرذ
.255:مر:سابقجعماإلمالمية...اا)االحركه:مميامياعيدق:افرزبدة.عزوز



بخطالتمسكميةاإلسكالجبهةحاولتالمرحلةهز»ولتجاوز
25و25يوميااااباتنةمؤتمرفىثوابتهحددتالمقاومةفيأساسى
بنوعليمدنيعباسيبزعامةالتشبثفيوالمتمثلة(99(يوليوز
والمكتبالشورىمجلستشكيلوإعادةالجبهةر.سعلىحاج

وتكريمراسلفيالتيارتهميشوضحابداحيثالوطنى»التنفيذي
عبدزعامةتحتللجبهةديةالتيااألجهزاعلىااااالجزارةتيارهيمنة
ا»99اغشت(8فىاعتقالهتزامنالذي0سيدومحمدحشانيالقادر
الجرائدحظرمعءميةاإلسكالجبهةباسمرسمياناطتاتعيينهبعد

للعصياناانداءاتنشربتهمةااوالفرقانااالمنتذااكجريدةباسمهاالناطقة
منوبالرغماا.الدولةأمنضدااالجرائموإثارةااوالعنفالمدني

يجبالتياالستراتيجيةحولالجبهةداخلفاتوالخكاإلنقسامات
فيالتشريعيةاالنتخاباتفيالمشاركةا~خيرةهذهقررتفتداتباعها
جديدهبنالشاذلىارتكبهالذي)اللخطأالسماحعدمالجيثراختارحين
فمنعتءأهدافهإلىيرقىأنالشرعى~الطابعاإلنقاذجبهةإعطاءأي
فيحادثأهمأنبيداإلنتخابية.الحملةبدايةمنذالمظاهراتبذلك
مركزعلى´´بالهجوماألفغانى(ااالطيبمجموعةوهوقيامالمرحلةهز»
الدورإجراءعشيةالجنودمنالعديدوقتلالحدوديللحرسكمار
التشريعية.اإلنتخاباتمنا~ول

0نقاذلكميةاالسكوالجبهةالبيشبينهاتهالصداممرحلةبعد
ه~35منبأكثرتفوزلناألخيرةهذهأنإلىالتوقعاتأغلبذهبت

(ه«.:مر~بو.جعم.اا.السياس.اا.إلسالم:فرانسراجا´يور
.فر:امري.الجزالشبي.لرهنالجيرنمابوخاطمروأحاذااااعمداحتيتي(اعه
79له961)9(ء»9ءواءأهدءا...دءادأه«ادادده.م.اأهم:((0.



عشيةا~الفرنسيةليبراسيونفجريدة:األصواته~من35أو
ا~ائدعنتختلفالذلكفيوهييعية«التشراإلنتخاباتإجراء
ا_حزابمنحزبأيبيدوهناك~االأنه0اتجاهاتهابمختلفاألخرى
تهاافرنالتيالنتائج.نغيراا~ا~غلبيةعلىالحصوليمكنهالمتواجدة

فيمقعدا(88بااليقاذجبهةفونلتؤكدجاءتاإلنتخاباتهذه
لثمانيةإالحاجةفيتكنولم0متعدا430مجموعمناألولالدور

واسعاالبابفتحمماالجديد«المجلمرعلىلتيطرمتعداوعشرين
منوالتجمعالتحديكحزبياألخرىالسياسيةتالتشكيكباقيأمام
اإلنتخاباتمنالثانيالدوربإلغاءللمطالبةوالديموقراطيةالثقافةأجل

التشريعية.

بطريقةاسنطةماستيكمنقريبةإذنالجبهةكانتلقد
معالمباشرةوالمواجهةالعنفإلختيارتبنيهاأنغيرءديموقراطية
المؤسسةجعلمية»اإلسكالدولةإطثنتسريعأجلمنالسلطة
جديدبنالشاذليفاضطرءالوليدةالتجربةلهذهحداتضعالعسكرية

بماللمؤسساتشامللتعديلبدايةسوىتكنلمالتياستقالتهتقديمإلى
منالشعبيالوطنيالمجلسفحلبرمتها»الدستوريةالشرعيةفيها

الفراغخلقيستهدفكاناستقالتهقبلجديدبنالشاذليطرف
توليبرفضهالدستوريالمجلسرئيسكرسهالذيالمؤسساتي
للدولةاألعلىالجلمرإلنشاءالطريقومهدبالنيابةالرئاسةمنصب
بوضيدف.محمدرئاسةتحت



عنفمنصاحبهوماإذنالجزائرفياإلنتخابيالمسلسلانتهى
اإلنقاذجبهةوحلبرمتهالديموقراطيالمسلسلإلغاءإلىمتبادل

27بتاريخالمحاكمةإلىعمائهانوتقديم1992مارسفياإلسلثمية
تتراوحبالسجنعقوباتحقهمفيصدرتحيثءالسنةنغمريونيوهن

حلقةالجزائرولتدخلمختلفة»بتهمسنوات(4وسنة12بينما
المملحة.ميةاإلسكوالجماعاتالدولةبينالراهنالمسلحالعنف

العنف.عبراإلسطيةالدولة:الثانيةالفقرة

اإلنتخابيالمسلسلأنفقاذلكميةاإلسكالجبهةأدركتأنبعد
آسلةلمواجهةوفعاالكافياأسلوبايشكلثنالالمدنيوالعصيان
اختارت0االقتراعصناديقإلرادةاإلنصياععلىوإرغامهاالسياسية
لكنالقائم.اسيأسيالنظامإلزاحةالمسلحوانعنفالجهادأسلوب
فوزعقبنيجيريافياإلنتخاباتألغيتفقدنفسه»يفرضسؤاإلهناث
مثلماالعنفدوامةتدخللما~خيرةهنأنغيرء»59_)1،5ددأبيوال

السكلعلىلإلنقاذاإلسالميةالجبهةزعماءحقفيصارتالتياألحكامهذه~حددت»

`´كمالمنهما.واحدلكلنافذةسجناسنة12:حاجبنعليومدني-عباسي:التالي

القادرهعبدعمرجديهعليءبوحخمالقادرعبدأمانافذة.سجناسنوات6كمازي´´

لهموجهتالتيالتهمأهانافذة.سحناسنوات4حقهمفيصدرتفقاشيكارةيناللنور

بغرضمنشوراتتوزيعوحيازة-2ءتمرديةحركةتنظيموإدارة-1كالتاليفكانت

الدولة.والسلطةضدالمؤامرةواإلعتداء-3نية.الوطبالمصلحةاإلضرارشأنهامنالدعاية

تعذيبوححزوخطف~5التخريب.والتقتيلبواسطةالدولةبأمناإلخالل4-

بحاعةلوسائلعمدياستعمال-7الوعلي.لإلقتصادالحسنبالسيرالمساس-5األشخاص.

سبقمرجعالجزائر´´فيالسياسي´´اإلسالم:ضريفكمه:انظرحزبية.ألعراضمحلية
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مووليدحالياالجزائرتعرفهالذيالعنففهل0الجزائرفيحدث
الجبهةوحظراإلنتخابيالمسلسلإلغاءفيالمتمثلةةالمباشراللحظة
العنفمنتجعلتاريخيةتراكماتهناثأنأم:فتاذلكميةاالسك
بنيةبلفقاذ»لكميةاإلسكالجبهةبظهورتاريخيامرتبطةغيرظاهرة
إن؟البلدهذافيالسلطةأجلمنوالصراعالجزائريالتاريختسكن
تتعلقإشنتيننقطتينلخكمنستتماألسئلةهذهعناإلجابةمحاولة
ثقافةشكلفيللعنفالجزائريةآسياميةآسلطةبمأست:أوالهما
هذهإنتاجفقاذلكميةاإلسكالجبهةإعادة:وثانيهما0والشهيدللجهاد
المسلحة.وتنظيماتهاجماعاتهاعبرالثقافة

للعنف.كمرجعيةالشهيدوثقافةالجهاد:أوال

أنإلىيحيلناالجزائريالتاريخفيالعنفمكانةعنالبحثإن
شكلةقدسنةوثلثثينمئةمنأكثردامتالتياإلستعماريةالمرحلة
للبنياتهدمهابسببالجزائريينعلىسلبياوتأثيراعنيفاعمك

الكقاحأنكما(المحليةالثقافةلمرتكزاتعهاواقتكاالحتماعية
وعنيفقينداعيةبصراعاتمصحوباكاناإلمتقلثلأجلمنالمسلح
علىالمحافظةأجلمنخفيشكلفيالجزائريينالفاعلينمختلف
عملتالسياسيعملهاطرقففياإلمتعمار»لمواجهةالوطنيةةالوحه
بلغالجسديةوالتصفيةالرعبأسلوبنهجعلىالوطنيالتحريرجبهة
والصراع((957سنةبالمغرباارمضانااعبانمتتلمعأوجه
شكلفيالحاجلمماليا´الجزائريةالوطنية~االحركةمعالمملح

)أل~2أل)5(»»أما8ءأ«ء«اء0«9...ء«_دده.م.اأهم:أ60اء.ءاأ»د
أل~9ال9ا8)9أله»(:ءء(957.دد«ا«ددأدده5ء989ا78هه7_988دد

دء(1ءه(ءءه91.د»ءأدءءه.م.اأهم:53.95.



عشرةعنيزيدماوراءهامخلفةاإلستعمارضدالحربداخلحرب
جريح.~ألفعشرينمنوأزيدقتيلآالف

وشراسةقضاعةأكثرطابعاالسياسيالعنفميتخزاإلستقاللبعد
صراعمنوالممكنةالمتاحةوالطرقالوسائلكلفيهاستعملتحيث
أولخارجيةوزيرفالخمستي:واعتقاالتبوانقكونفيمسلح
ا_منأجهزةطرفمن(963سنةاغتيلقدمؤقتةجزائريةحكومة

وعليبلقاسم(وكريمخيارمحمدعلىينطبقا~مرونفسرالعسكري~
التيواألساطيرالتقاليدفيهبماشيئكليسكنفالعنفالمصيلي~
أنكماوالعنف.التوةغرائزاستمراريةوتأبيدإدامتعلىعملت
وتكوينالثقافياإلنفتاحذلكجهتهمنيحققلمالتعليميالنظام
متتاليإستصغارمحطةدائماكانتشخصيته~ن0محالمنساالمواطن

:المواطنينمندرجتينبينيميزالذيالوحيدالحزبطرفمن
ثانية~.جهةمنالعاديونوالمواطنونءجهةمنالملتزمونالمناضلون

579هه)888د8718(»»1«ءالء>«ما)897.8.9.ا»ادد1ءاه«»ءه
وردرو.ممررررمروو.وو

88)~8أل)9ال5582(:»»9ه»دأاد»ماهءأ«هءال«اءءااءاهأ»دد8ءء»ه
ء)ده0دءءء«ء7ء4ءاأءءد«ه.دهأااأ8.1ءاأ70.5.994.

ال88~98(ءده():ء»1دءدا»ءءأدد«دد«ء(لأل0ءءالأاءءهاا«أممال
8ءء«)أء0هددء(0ءأ4ذءهه9ء»اءأه0.«.»ه.اأهم:91096.

ال98~9(7ا)(ءده:ء»1587.ا«ءءأدد«دد«أأء»91أ7أ(أءءد«د»آءا5»د0ءء
و...ردرمررم.رر.وووو

79~18أل)ه0ألءددء»9ه(اأاادهه1ءأ«ه5ء«اأ»»ءادءاه....دد5.«.)أءه:
»»



فينوصينولوجيمعطاالعنفمنجعلتالتراكماتهذهكل
نغمرفهوفي0الجزائريةللوضعيةوملثزمهأساسي6ءهء~ههاهءدوه
ومستوياتاألذهانكليخترق0األشكالمتعددةولغةوهيلةالوقت
واجتماعي»اقتصاديودينيآسياسيالجزائري»اإلجتماعيالوجود
منمنقذأنهكماقيوأخكماديوخاص»عاموجماعيهفردي

يخرباآلخرهالبعضحقفيتعسفيلكنهالبعضيرفضهاوضعية
الجسمفعنف0المنتصررغبةوفقنسجهاويعيداإلجتماعيةقاتالعك

الخاضعةاإلجتماعيةللمجموعاتوداللةموحالةاإلجتماعي
منيتأسمىانقطاع،بدونومتجددمتراكمءمتفاوتبشكلوالستعبدة

ومجابهةقديمةسلفيةثقافةوتفاعلاإلجتماعيلمخيالواالفعلخلثل
تقاليدشكلفيهالعنف~أيإنتاجهفيعاداإلستعماري~بالتاريخ

واإلستشهاد.الجهاد

منميةاإلسكالشريعةفرضتهومقدمرمشروعموقتالوالجهاد
الترأنيمعناهفنيالحرب~دارعبرماإلسكداروتوسيعنشرأجل
يناللذ(إن:القرانيةاآليةمنقاانطكالنهسيلفيالجهادإلىيحيل

~9مال128)9(»«ه»:»02ءءاد»8أا«د»ه)ء9...ه»ءاأأدده.م.اأهه:(9.(
يلي:ماافرالجمادمنمرمحردالرميحمزللمزيدنأ
6أل98)2(:<»9ه«(أأ0د2ءدءاءمهءأهءمء(1دآأ1ا«6)9هلمه85.

7دأ«دءد»»ءهاءه1ءد»ء«19(7.7هءه11.م:552.
9كه9~)7.(89اللحه975)7(98~5(9)7(<»د««اد)أماء»1أ«:دءه

)ء5ء)ءأءه<د7»:>(.)ءء~1982.م:60)ء.ء):دد
أل~9طه9أل.ا)91ء0دآداأماهاء1«ءدءءهءه1«ء««ءاددأءده««(

8ءااههأاااه5ءاادأهد099ال38.5أل9._1986.م:((اء.»اذاد
26)7~2)8(692أل)7(ء0دءا»»أدآ0»ءادأداء1»»أو»)«داد5ء1أ1د1»8

ءءء)دءههمدء:»ده>>ال8.2899978أ1984.35.م:46.



أمنواواللذيناللهسبيلفيوأنفمهمبأموالهموجاهدواوهاجرواآمنوا
أوواواللذيناللهسبيلفيوأنفسهمبأموالهموجاهدواوهاجروا
يهاجرواولمآمنواواللذينبعضأولياءبعضهمأوالئكونصروا
الدينفيواستنمروكميهاجرواحتىشيآمنواليتهممنمالكم
بصيرتعملونبماواللهميثاقوبينهمبينكمقومعلىإالالنصرفعليكم
أوواواللذيناللهسبيلفيوجاهدواوهاجرواآمنواواللذين(...)

واللذينءكريمورزقمغفرةلهمحتاالمؤمنونهمأوالئكوناصروا
األرحامفأولوامنهمفأوالئكمعكموجاهدواوهاجروابعدمنآمنوا
عليم)~.شيآبكلاللهإناللهكتبفيبعضأولياءتعضهم

يتناقضمعناللجهادالجزائريونالمسؤولونأعطىسبقلمفاخك
أولكاتبحرصأنفبعدوالعقائدية<الدينيةحمولتهمعويشاطع
ومدلولأسبابتوضحعلىالمجاهد،جريدةمناألولالعددإفتتاحية
مسبقةأحكاممنيعانيهوما(المجاهد)المصطلحهذاإستعمال
الجهادأنيرىالصليبية»الحروبعهدإلىترجعسلثملكومعادية
قديمتراثوامتردادصيانةأجلمنالنفسعنالشرعيالدفاعيعنى
تمفالجهادلها~ملجأآخراإلسلثميشلحيثالنبيلةاإلنسانيةالتيممن

ماوهوأينيآأساسعلىوليسردنيويأساسعلىمفهومهتحديد
جبهةأنإلىيشيرالذي(954إطثنمنأيضاصهأستخكيمكن

وذاتديموقراطيةجزائريةدولةبناءأجلمنتعملالوطنيالتحرير
دوناألساسيةالحرياتواحترامميةاالسكالمبادئإطارفيميادة

.73ه75(ه3:اآلياتاألتعال`سورة
(~99987)7(ءء«أدا6«)ءأ)«الهدأا«اه0ءاء4دأدم«´81«01(«أده0أ50.5««0ء«
ءء0ء)داه50األ8ءهآ556في(962دد8́1.75.99815«_«1«»0.>1988.م:

.22



علىالصماممؤتمرحرصالسياقنفسوفيأوديني~عرقيتمييز
الثورةخطألنأودينيةأهليةهرباليستالجزائريةااالثورةإعتبار
بينولكنبالجزائرهالموجودةالدينيةالطوائفبينيمرالالفاصل
وكلوالمعمرينجهةمناالنسانيةوالكرامةوالعدالةالحريةأنصار
ثانية.ا´~جهةمناإلجتماعيةأوظروفهمديانتهمكانتمهماء~عمك

قوةا~كثراألداةالجزائرفيالجهادشكلالفهمهذاأساسعلى
كلبناءفيوساهمالوطنيالتحريرحربعليلةوالتأطيرالتعبئةعلى

زالماالوطنيالسياسيفالمعجمالوعيهأشكالكلوغذىالخطابات
ومصدرامرجعاباعتبارهاالتحرسحربلتاريخوخاضعاتابعا
يتخذالسياسيالخطابأنكماالسياسية.السلطةلشرعيةأساسيا
همفجنودهاوثقافتها.الحربمكانةمعومتناغماتوافقيامسلكا

كماشهداء.فهمالمعركةساحةفيماتواالذينوفاقهمأمامجاهدون
أفرادلمجموعنوعياوصفاحاليايعتبرالذياااااإلخوانمصطلحأن

تبنتهأنالتحريرلحربسبقءالراهنةميةاإلسكالحركةوأعضاء
ضدالكفاحوفاقإلىواإلشارةللتعبيراا´)الخوةبمصطلحواعتمدته
اإلستعمار.

التحليليةشروطهيستوفيأنيمكنالوالمجاهدالجهادعنوالكلثم
تجعلحيثوالمجا~ءالشهيدبينوالتكاملالتداخلقةعكبمتاربةإال
افتراضياشهيدالثانيومنشهيدايكونأنقبلمجاهدااألولمن

بيدوشيأالشهيدوثتانةالشهيدحولالبحثتعميقأنغيرأومحتمك.

أل~12أل)5(:»ء~ما81ءأدء»ء0«9...ء_دده.م.»أءم:322.
د99986)171»ءه«ادااء8ذا»ه«ه1...ء«ءدأدده.م.»أءم:32.



اإلجتماعيةللعلومالمعرفياالنتاجوضعفلفترنظراصعبا
بعضفباستثناءالظاهرة»هز»حوللاإلستقكبعدبالجزائرواإلنسانية
عملهناكيوجدالالبابدجي~اارمضانبهاقامالتيالمحاوالت
أوعلماإلجتماععلمفيوالالتاريخفيالالظاهرةلهذهمخصص
عنالكلئمأنإلىترجعالفقرهذاوأسبابأوا~نتروبولوجياءالسياسة
كبيرةمعرفةتجاوزهايتطلبإشكاليةذاتهحدفييعتبرللشهيدثقافة
السياسيةوالعلوماإلجتماعيالنغمروعلموالتاريخهوتالكبينتجمع

تجعلوالرموز»واألفعالالوقائعمنمجموعةأيضاهوهيوالقانون.
بعدايتخذفهوتارةومتشابكة.معقدةقةعكبالدينالشهيدقةعكمن
الدينيتجاوزأخرىوتارةمووطنيماكللتقديمىأداةفيصبحدينيا
المقدسودولفةتأميموظيفةفيؤدي

باعتبارهواإلستشهادالشهيدثقافةدولنةأي0األخيرالبعدهذاوفي
اإلستثنائيللمؤتمرتوصيةعنالمنبثق1994قانونيندرجوهنياشيأ

بالمياسةالمتعلقةالتوصيةففي0(987سنةالوطنيالتحريرلجبهة
وتضحياتللمجاهدينالتاريخيالدورعلىالمؤتمرشدداإلجتماعية
فيوالبطوليالعسكريدورهمتخليدضرورةإلىودعاالشهداء
وةفعكالغرض،لهذاوشواهدأوسمةإحداثعبرالوطنيةالذاكرة
الشهدا،،ذاكرةوتخليدتشر~أحلمنالممنوحالشهيدوسامعلى
حربلخكوالمصابينللمعاقينتخلدأخرىأوسمةأيضاهنا~

89899(()8_د5«6(:ءءءماأء0«6ذ7.5ه8ء(5ء«اءههاه0أ»د»هدد
16اءاأ)ااءهااهدال»آه0دءء_اء´»0دءهء«د»´ا6ءأ«هاه)هاا)4ء»أاءاه2.

أ«اا1990.لمه~9.9557«ه6..
89889أ()8أ:ءماءء«_3د()ء´أ2)«)5151)أهدد«~6دءءأاء)هدء»«أده

.ر•ر.رر.



العلمبالوانملوناإفاراتحملشهادة(تمنحكماالوطني(التحرير
فيقتلوايناللذتحسبنموال:القرانيةاآليةأسفلهفيكتبتالوطني
الذيآسؤاللكنيرزقون)(ربهمعندأحياءبلأمواتااللهسبيل
أماللهسبيلفي؟المجاهدينهؤالءاستشهدوامنسيلموفييطرح»
إليجادالقائمةالصعوباتمنبالرغمالقوليمكن؟الوهنسبيلفي

سبيلفيللهماتواأنهمءاستشهادهموغرضلسببمقنعجواب
يرزقونأحياءيعتبرهماللهألنالله.سبيلفيوللوطنالوطن
ومقامات~وشواهدأوسمةعبرذاكرتهفيبتخليدهمكافأهموالو~
اللونلتبريرأداةدمهممنوجعلوالساحات~والشوارعالدولة~وإسم

النظامعسكرةفإنالسببهذاالجزائري(النفطلمشتقاتاألحمر
فييشلفالحاكمالجزائريين»المواطنينمجموعالتتلقوالدولة
المدنيبينفصلهناثليسرأنهكماوااالمجا~ا~كبرااااااا_خذكرتهم

لحملوقتكلفيمطلوبفومبدئيابالغشخصفكلوالعسكري»

~89899)ا)8(:ءء1ءه-3ءال)ء3́1)«)د(ده)أه...د«ه.م.)أء:مأ25.
ا.هأطم:125.

.169اآلة:محمرانآل(سورة

الجزائر.مدينةفييوجدالذيالشهيدمقامخاصةوالئمهداء~مقامات

شهيد.المليونونصفالمليون´´بلدأيضاالجزائر~تسمى

شارعمثلالتحريرحربشهداءإسمتحملالتيالشوارعمنالعديدالجزائرفي~يوجد

أكبرمن0ةواحلهيوالشهداءساعةإلىإضافةمهيدي،بنالعربيزيفودءيوسفالشهيد

العاصمة.الجزائرفيالعموميةالساحات

هذاتميزسببعنبومدينهراريسثل1971سنةالجزائريالنفطتأميمقرارإعالن~عند

»»»مهال(ال«هة)ء:انظرشهدائنا´`بدمأمحرإنه´´نعم:فأجاباألبحر»بلونهالنفط
)ط)كاأا9لمه929...)أ((ه.ه.)أء9:(30.ط9ط8كا)ل)9لم



منمواطنينبمثابةيعتبرونالجزائريونوالمجاهدونح.السك
أنكما0والمسبلالفدائيقبليتريبفالمجاهد0األولىالدرجة

لخكوتضحياتهملدورهمنتاجنظرياهيوافضلياتهمامتيازاتهم
التحرير.حرب

حالياالجزائريالشبابيعملاإلمتيازاتهذهاكتسابأجلومن
(أفغانستانرجأوالجاالداخلفيسواءالتجربةهز»إنتاجإعادةعلى

يتخدا~مرأنبلوهمشوهم»اضطهدو~الذينضدالمثال)علىسبيل
والقابليةاإلستعدادمننوعهناكيكونعندماسرعةأكثرحركة
الحاضرعنفبينالتاريخيوالتسلسلالترابطذلكإلقامةالنفسية
أداةواحدآنفييشكلالجهادلهذاالشبابابفإنجدا_مسرءوثورة
الماضيمعالتواصلخوطلنسجوأداةولتومؤسساتهاالدلمواجهة
لشجاعةوانتسابهمانتمائهمأحقيةوتأكيدإثباتلهميتسنىحتىالمجيده

مياالسكاإلستعمار.فالخطابضدالثورةشهداءونبلالمجاهدين
0المجاهدينقدماءمنيعتبرمدنيعباسيبأنالتذكيرعناليتوقف
بويعليمصطفىأماالجزائرية(»الثورةشهيدابنالحاجبنوعلي
لهميحق0إذنانمرجعيةهذهفمنوشهيد.مجاهدالوقتنفسرفهوفي
بنوعيحضواأنبل0السياسيةمواقفهمعنالعلنيالتعبيرفقطليمر
أصحابالشهداءوأبناءالمجاهدينيعتبربلدفيواالحترامالتقديرمن

مشروعة.امتيازات

االنضمامبوضوحيقسرءالمجالهذامناإلقصاءأنكما
يجعلالذيالموتمشروعفيالجزائريةللشبيبةالكبيرواإلنخراط

ا79ال5599ال1)9ء(طهه1(ءد»ه:ء»ء(«اأدءأهءءهد«(أأ»0(ه0د
دءا«ده«´(10اددءءأهاءدءءدءأءدد.دءا«أءهأال8.6.»»4.ءء1994.م:1(2(.



التيالرمزيةالمنظومةبولوجلهمتسمحالتيالوحيدةالقناةالجهادمن
عليلةاستخدامهاعلىالجزائريةالسياسيةالسلطةواعتادتأابت
النظاماتاعتيانمنواإلستفادةالمجاهدصفةفاكتسابسنة.ثينتك

مفهومفيإليهينظرالالجهاد~ن0الحربفيالمشاركةتقتضي
يتدرجقتالبل0فقطوروحيشخصيكجهدفقاذلكميةاإلسكالجبهة
الداخلفتحإعادةعبرماإلسكدارتوسيعأجلمنالحربدارضمن

فيالمهمشينلكلوا~خيرالنهائيالملجأإنهالسلطة.علىءواإلستك
بعدبالجنةأوالفرنالدنياالحياةفىالنظاماتاعتيانإلكتسابالمجتمع

اإلستشهاد.

أضحىقدبالجهادشرعنتهتمتالذيالعنفإنءالقولصةوخك
وشراسةدرجةتحديدأنكماالرمزي»النظامفىثابتوبشكلقائما
مىاإلسكفمنأوتنك»الجماعةلهذهباالنتماءدائماتفسرالعنف
الجماعاتمنالعديديوجدوالممارسالنشيطالمجاهدإلىالعادي
عنهالتعبيريمكنوهوماوتشددها»عنفهادرجةحيثمنتختلف

إلىفقاذلكميةاإلسكالجبهةداخلالمعتدلالجناحمنباالنطلثق
والجيشالمسلحةميةاإلسكالجماعةتوجدحيثالمتشددالجناح

فقاذ.لكاإلسلثمى

المسلحه.اإلسلثمهعاثالحماهساث

بشخصالجزائرفيتاريخياالمسلحاإلسلثمتجربةإرتبطت
بويعليمصطفىإنهواألسكلورية»الغموضمنالكثيرعليهأضفي
األمنلمصلحةرئيسايشغلكانرية.الدرابمنطقة1947سيةالمولود
وعمرهالوطنيالتحريرحربفيشار~بالعاشور.سونيليكبشركة



القوىبجبهةالتحقلاإلستقكبعدعاما.عشرسبعةيتجاوزيكنلم
بانتكبعدترشحثماء953سنةأحمدآيتأسسهاالتياإلشتراكية

منحوصرمامرعانلكن0الشعبيالوطنيللمجلمر1955يونيو19
في)ابويعليا´انخرطالسبعيناتنهايةوفيالحاكم.الحزبطرف
منالمستمدةخبرتهبفضلاستطاعإذالجزائريةاإلسلثميةالحركة
الجماعاتبعضيوحأأنالوطنييوالتسحربفيمشأر)مه
عنإاليتحققلمنميةإسكدولةقيامأنتعتبركانتالتيإاسك.مية
امالحسااتحريمكمجموعةا~مدطويلةعصاباتحربمريق
(982يوليوزشهوفيسيتمحيثمهنى´افرحاتااجها«وجماعة
اا~.المسلحةالجزائريةميةاإلسكا´الحركةنشأةعنااعلثن

عنبويعليرفاق~أخةي´´معينا´هصطفىعبووقا
1979سنةا~كةا´تأسست:يقولهيثالحركةهز»نشأةظروف
أحداثلكنرايت.كمالوالشيخليبويهالشيخ~هن>بإيعاز
بعدإذالجماعة»فرقالجامعةفيألطلبةوتجمع(982سنةالقشور

كانآخرون...بقيحينفياسجنالتعضأدفلاألمنيةالمطاردات
بهماتصلالذيناألوائلمنمليانيومنصوريبركانيجعف

كانتالبدايةفيإحداثها.نوىالتيالحركةترتيبيعيدكي~..ريعلياا0́ا
وفتاويهمالعلماءرأيبمعرفةتسمحاالتصااتمنشبكةفلقالنية
الشيخودفعتصريحةكانتباويالعرالشيخوفتوىكله...أ~هرفر.

علىالمملحةدريةالجزاميةاالسكالحركةإسميطلقأنإلىا´بويعليا´
قدمهمكتوبادليكضمنهمفصكمخططا)عدوأنهخاصةجماعتنا

.268:مر.0:كرمبقمرحن.´´..السيامى´´االسالم:بورجا´زانسرا



الباديميةالحركةمنإمتدادهيواصلدولةكمشروعباويالعرللشين
.()ا(954لثورةالنعيةوالمبادئ

أميرابويعلياااامصطفىواختيارالحركةنشأةعناإلعلثنبعد
تمكماوجماعات»لجانشكلعلىالحركةميكلةفيالبدأتملها»
األسلحةتوفيرإلىترميبعملياتالقياميتضحنعملبرنامجوضع
إلىباللجوءالسلطةعلىوالضغطالعامالرأينظرلفتوإلىءوالمال
واختطافالغنيااعبداامحمداألولالوزيراغتيالكمحاولةالعنف
بينومنالوطني.التحريرجبهةفيالثانيالرجلااساعديةااشريف
الحركةاستراتيجيةواضعيلدىمحتملةكانتالتيالعمليات
فندقالجزائرية»المرأةإتحادمقرتدمير:نذكرالجزائريةميةاإلسك
بومدين(.هراريمطاروتفجيرالحواشخمارة0أوراس

بويعليكانالذيالتيارهذاعنالمتوفرةالمعلوماتأنغير
مماأكثرواإلستراتيجيةالتكتيكيةباتجاهاتهتتصلءعنهالمعبربمثابة
عيسىبنراشدذلكعنعبروقدوالعقائدية.المذهبيةبأمسهتتعلق
اإلدارةفيهاتعببتمبتذلةحالةبويعليحالةااإن:يقولحيث

صنعتالتىهيالمسلحكفاحهفواقعةآخر»شيآمنأكثرالبوليسية
كلبلورألنهحولهالناسينجدبأنالطبيعيمنوكان0رمزامنه

العديدهناثءخانقحكمنظامضدبالكفاحيحلمونفالجميعسخطهم»

.206:ص:كر..سبنمرجع.´´.الجزائر.فىاإلسالمية´´الحركة:عبائي´امحيد:
(:ال~_559اال~)9(:ء«25»أأ«أه56»5ها»5أأ8»4...«ده.ه.)أهه:

.1324



إلىالوصولالصبربفارغينتظرونالذينآساخطينا_شخاصمن
.أخوه~قتلرجلواقعةإنهاءالنشاطمرحلة

تحديهمنالثقافيتكوينهضعفمنبالرغمبويعنينجحلقد
ينتميالتيالمنطقةسكانمنجزءمساعدةوبفضلتمكنإذءللسلطة
غايةإلىمنتظمةبطريقةعلناوالظهورالسلطةغيضإثارةمنإليها
فيلتجربتهحدوضعمنالجيثرقواتمتتمكنحيث(997فبراير3

الحركةأعضاء~لتاعشاالتعمليةذلكوأعقبله»نصبكمين
بينتتراوحأحكامحتهمفيصدرتشخصا202شملتحيث

دء .والبراءةاإلعدام

مقتلعندتتوقفلمالجزائرفيالمسلحاإلسلثمتجربةأنغير
معوبتزامن(991فمنذجماعته»أعضاءواعتقالبويعليمصطفى
دعاةاجتمعنقاذءلكميةاإلسكوالجبهةآسلطةبينالمواجهةمرحلة
خضريةاألمنطقةفيالسلطةحتتةمكمنالفارينوالجهادالعنف
قصدمحددةعملاستراتيجيةولوضعنوهاكوالتيالجماعاتلتوحيد
فاتاختكظهورإلىسريعوبشكلسيؤديمماءالسلطةمواجهة
الجهادسيتردالذيالمسلحالتنظيموطبيعةشكلحولأساسيةمذهبية
متناقضيناثنينتوجهينعنهنتجمية»اإلسكالدولةبناءأجلمن

الوقتففياا.مليانيواامنصوريشبوطي(االقادرااعبدمنكليشلهما
وتأطيرتعبئةعلىتعملمسلحةمنظمةتكويناألولفيهاختارالذي

.268:صذكره.ممبقمرجع.``.السياسي.``اإلسالم:فرانسواجا`يور

كمدشبوطي-القادرعبدمليانى-المنصوري:منكلحقفياإلعدامأحكامرت~صل

بركاني.جعفرمرةعما

البراءةحكممنالمستفيدينأحدحاجبنعلي~كان



عسكريجناحشكلفيالملتزمينمييناإلسكمنممكنعددأكبر
الجزائريالوطنيالتحريرااجيثرنمطعلىواسعةإجتماعيةلحركة
أنالثانييرىاإلستعمار»متدومةإبانالتحريرجبهةأحدثتهالذي

وثقافتهالغرببتتاليدمتأثرةنخبةتحكمهالذيالجزائريالمجتمع
إلىبعديصللممية»اإلسكالدولةفحوإقامةتحوللكلالمعادية
فالحلالمشروع.هذاعنللدفاعوالدينيالسياسيالنضجمرحلة
إيجادفيولكنميآإسكجنشتكوينفييكمناللهبالنسبة

كلعنالسلطةعزلعلىقادرةواإلرهاب»للرعباستراتيجية
عبدأنشأفيواإلختكالتباعدهذاأساسعلىاإليديولوجية.دعاماتها
والتيالجزائر(افيالمسلحةميةاإلسكااالحركةشبوطيالقادر
منصوريأمسحينفيفتاذاالكمياإلسكلجيثراااإلىالحتامتتحول
هذينأهدافإذنهيفمااأالمسلحةميةاإلسكااالجماعةملياني

؟عملهماوطريقةالتنظيمين

المسلحة.اإلسطية)المجماعةه

منبدافع6992سنةااالمملحةميةاإلسكااالجماعةتأمست
المصلحةالتنظيماتمنمجموعةتحالفقاعدةعلىمليدليمنصوري

´اجهاداا»التدسااكتائبا´ءواسنةيعة´)الثسااوالهجرةا´التكفيركجماعة:
الضباطمنظمة0́الجزائر´فيمياإلسكللعملالموحد´´المجلمر´´»54

وهي.محمداا(الرسولوااخيش0ااالقدساا)بطالوأيضاالمسمين~

2أل2)199))81:»»8ده0ءددأ5»أ0ء>5ءوهءأااه«ه5دءد«دهد»ه
»أ1هدءادأهد»ء9ءءا»أهددأل289_8.967أ1995.77.«م):28»29.(
(~19896.)5(:ءء1د»ا«أد)6دءادأ91...دادءأدء««ده.م.اأهه:227.

7ال~ا559ال~1)9(:ءءء_«اأهءأه0ءءدد0«دأأأ_5...دده.م.)أءم:
.326)



تعرضاا~كثراإلجتماعيةالفئاتمنغالبيتهافيتتشكلجماعات
العملعنبالعاطليناألمرويتعلقاالجتماعيواإلقصاءللتهميثر

إلىوالجانحينالتعليميةالمؤسساتمنوالمطرودينوالمهربين
التيالفئاتأغلبأخرىوةأوبعبا.والمنحرفين~اإلجتماعيةالجرائم
المسرحعلىالتأثيرتحاولاجتماعيةلحركةوشعارارمزاتشكل

.ورموزهاالدولةضدالعنفسلوكعبرائريالجنالسياسي

يشلونالذينالجزائريينفغاناألمنالجماعاتهذهتتشكلكما
حرببمثابةالجهادتعتبرالتياإليديولوجيةومرجعيتهاأركانهاقيادة
وملحدةااكافرةدولةضدمؤمنةأغلبيةتقودهاومستمرةدائمة

وانتشاراإقباالتعرفالتيااعزام(اللهااعبدكتاباتإلىباإلستناد
هذاعلىبالجزائر.المسلحةمةاإلسكالجماعاتأوساطفيكبرا

أسلوبلنهجاألوائلالدعاةالجزائريينا~فغانتيارمثلا~ساس
فيالقتاليةوتجربتهملخبرتهمنظراالدولةضدالمسلحالجهاد

ميكلتهامستوىعلىالمملحةميةاإلسكالجماعةوتعتمدأفغانستان.
أميرجماعةكلرأسعلىيوجدحيثالجماعاتنظامالقاعدية
عضوا»عشراثنيمنيتكرنللشورىومجلمرومفتيمساعدوأمير
والتشريعيةوالعسكريةالسياسيةبالشؤونتهتملجانخمسةومن

~0__كاال)(الال:``)95)51ط22أ5)9اال992أ97592)19529كاط195``...9.99.)أكل:
2ألكا.

أيضاهناكوبالقافلة´´´´اللحاتىوفغان´´األجهادفيالرمحان´`آياتكتابيهبالذكر~غنص»

الحنبليةاألدبياتفيغالبيتهاوتندرجالجماعاتلهذهثانويةمرجعيةتشكلأخرىكتابات

األلبانيالديننصروءالوهابعبدبنمحمدوالجوزيةالقيمابنوتيميةكابنوالوهابية

الجزائري.بكروأبوالبازوالثيخ



تفرضهالتنظيميةالبنيةهذهضمنالمفتيووجودوالمالية~والتكوين
حيثواإلغتيالالتتلفيالمتمثلةميةااسكالجماعاتعملطريقة
الشخصهذاقتلعلىالدينيةالشرعيةتضنيأداةوجودتتطلب
خطابلبناءاللثزمالدينيوتكوينهمثقافتهمضعفولتجارنأوذاك.
بعضفتاويمنالجماعات~هتتخذالجهاد<ريةامتمرايكرسموحد
~اعمروخاصةعنفهالتبريرمرجعيةفقاذلكميةاإلسكالجبهةشيوخ

والدركوالشرطةالجيثرأفرادقتلتجيزفتوىأصدرالذيالعولسياا
طي(الشرايخلفوأيضاءوالفنوالثتانةوالسياسةالسلطةورجال
األساسية.مرجعيتهافتواهمنالمسلحةميةاإلسكالجماعةتتخذالذي

شرعنةفيتتمثلالجماعاتهنمعأضحتوالفتوىالمفتىفوظيفة
والجريمة.القتل

هدمأساسعلىعملهانظامتبنيالمملحةميةاإلسكوالجماعة
ءميةاإلمكالدولةوإقامةإسقاطهلهايتسنىحتىالداخلمنالنظام
مصانعمناإلنتاجيةالمنشآتبتخريبإقتصاديافنقهعبروذلك
منالنظاموحرمانوالمصرفيةالماليةالمؤسساتوتعطيلومعامل

وعلىتدعمها.التيالدولمصالحضربعبرخارجيدعمأي
ومونتصفيةعلىالجماعةتعملواإليديولوجيالمياسيالمستوى
الجيثروقواتالحكومةكأعضاءتجسدهاالتيتلكسواءآسلطة
تدعمهاالتيأوتلكالوطني»الشعبيالمجلمروأعضاءوثوالدواألمن

881أل1728)9ه(د«هااأءمهد«أءمده9دأ_5ءااهههأاأدهده
أاداااء»«أهءد«ءأدلمة4ءأااااءأءه7أ(6(ا((~995.«:78.

وعلسماميهاإلمه~إلتاذلجبههؤمسممر.إلماليت،العلومناالجازةعلى(حامل
نمرمنمركاجومجزلمعتلىالجماى~لمردإثرتلو(95(متاعتلللشررى،
~لمام.



الصحافةرجالتصفيةلخكمناإليديولوجيةالنظامركائزوتثكل
التقيمي`.النظاموتعطيلوالثقافة

5»»_ءأ_داد)»0»_05اد0»لطقاذاإلسلمىالجيثر-2
)9.آ.5(

0الجزائريالجنوبفياإل،عتقالمراكزمنسراحهمإطلثتىبعد
صيفمنوابتداء0للثنقاذميةاإلسكالجبهةوأطرمناضلواعمل
»~0ءدء_ءدالمسلحةميةاإلسكااالحركةتنظيماحتواءعلىاء993
وذلك(»99(سنةشبوطيالقادرعبدأمسهاالتي1د1و>_«0ء5ااء~
علىمقدسادينيابعداتضفيفعالةإيديولوجيةوسيلةمنلتمكينها
الدماافتوىأهميةتأتيهناومنالدولة.ضدتخوضهاالتيالحرب
العملياتلتنظيم1993فبرايرفيحاجبنعليأصدرهاالتي
أيهاأصارحكااإني:يقولحيثالحركةهذهإطارفيديةالجها
فيبسيطاجنديالكنتالسجنخارجلوكنتبأنيالجزائريالشعب
يكنلولمحتىأقولإننيبلدر...التاعبدشبوطيالمجا~ا~خقيادة

النظامهذايقاومصالحرجلأيقيادةتحتكنتموجودا»شبوطي
والقانونالشرعوتحديالسلميةالسياسيةالحلولكلرفضالذي

والخروجخلعهفواجبءسيرتههذهكانتفمنالدولية...وا~عراف
حكامه...اختيارفيالحقالمعملمالجزائريللشعبيتحققحتىعليه
للطغمةالللشعبالمخلصينالجيثررجالكلأطالبأزالوماكنت

الطلبةفيهتأعو1994غشمتبدايةفيبياناالمسلحةاإلسالميةالجماعةرت~أصه

.بوابإغالنوالمدارسالثانوياتمدراءوالجامعاتوالكلياتعمداءوةواألساتنه

.8/1994م5الحياةجريدةفيالبيانهذانصانظربها.العملمقاطعةومؤسساتهم



فيلكنتالسجنخارجكنتلوأننيالمسلم...األعزلالشعبضد
الطعمةمنالشعبتخليصأجلمنيجاهدونالذينإخوانيصف
اا`واألرضالسماءقانونعلىالخارجةالفاجرة

مياإلسكالجيثرنشأةعناإلعلثنتم(ء994يوليوزشهروخلثل
بدايتهفيارتكزحيث0ميةاإلسكللجبهةتابععسكريكجناحفتاذاالك
تحتالجزائريالشرقفيا~ولىاستقرت:عسكريتينلجنتينعلى
عائشةبنا´أحمدإمرةتحتالغربفيوالثانيةمدنيآمزراققيادة

فتاذلكمياإلسكوالجيثرعاما.بعيناألريتجاوزنمجامعيوهوأستاذ
مياسيبمشروعيمتزجبلذاته»حدفيبعداالعنفمنيتخدال

دعمعلىالمحافظةعبرالجزائرفيميةاإلسكالدولةإقامةيستهدف
ميةاإلسكالجماعاتوتوحيدفتاذلكميةاإلسكالجبهةوأتباعأنصار
تحتءوالغربوالوسطالشرق:ثالثكالجهاتوربط0المسلحة
لهذاأمير1995مارسفيتعيينهتمالذيمدنيمزراققيادة

يرفضالمسلحةميةاإلسكللجماعةفاوخكاألساسهذاعلىالتنظيم~ا
ينتمونالالذيناألشخاصوافتطافاغتيالفقاذلكمياإلسكالجيشى
يعارضكماالسياسيين»والمسؤولينوالدركواألمنالجيثرلترات
والبنوكالعموميةوالمؤسماتوالمصانعالمدارسوتخريبهدمأيضا

عليلسانوعلىيعتبر~نه0الغيرمتلكاتوالسطوعلىوالشركات
أردناااإذا:المؤسساتلهز»التعرضبعدمأمر»أصدرالذيحاجبن
حصارعلينايفرضأنالمتوقعمنفإنهميةاالسكدولتناتقيمأن

.236:مى:ذكرهسبقمرجعالجزائر´´نيالمياسي´´اإلمالممحمد´فريف
ال9كا97)5(:´ء´´9~655د)1ه66أ»هايهه4هاهاادد4´´´´15دال_ه581«5أه5»1´´

9ه.أأه74.آه_5هتاه6اله9.ا996.م:(87.



نهدمالوأنثرواتناعلىنحافظأنيجبالحالةهذهوفيإقتصادي،
حيثالعموميةالمؤسساتومختلفوالمدارسوالمصانعالمعامل
الجبهةإحداثمنوبالرغمالدولة(مصلحةمنأقوىالعامةالمصلحة

شاملةمراقبةفرضتستطعلمفإنهاالعسكريهلجناحهااإلسلثمية
الجزائر.فيوجماعاتهالعنفمجالعلىوكلية

ما8897)5(أءاا´1د1دءادأه«8ء«اداءءأهء0ء»»ءدءأدء_د»ء1ء
اا...دأ»ه«هه.م.)أءم:276~277.



هذاإلنهاءمحددةصاتخكإستنتاجالضروريمنكانإذا
عدمعنناتجةصعوباتمنالعمليةهذهتطرحهممابالرغمالعمل»

فيالراهنالجزائريالواقعيطبعالذيالسريعوالتحولاإلستقرار
للمجالالدولةاحتكاريةأنالقوليمكنفإنهوالدينيآالسياسيبعديه
فطبتاواحد.آنفيومطلقةنسبيةفهي:إثنينمستوابينتتخذالديني
سلطةأصبحتالدولة»ديناإلسلثمتعتبرالتيالدستوريةللقاعدة
الوحيدالمنتجمنهاتجعلإذمطلقة»سلطةالدينيالمجالعلىالدولة

المؤسساتوتسييرإدارةحيةصكوتخولهاالدينيةللقيموالشرعي
لتكوينوالجامعاتوالمعاهدالمدارسوبناءالعبادةوأماكنالدينية

ومؤذنين»ووعاظوفطباءوأئمةعلماءمنالعبادةعلىالمشرفين
وخطبهم.عملهمنظاموتحددورواتبهمأجورهمفتؤدي

وتفميرتأويلسلطةالدولةتمتلكأيضاالقاعدةهز»منقاوانطك
اختياراتهاعلىالشرعيةإضفاءأجلمنألهدافهاطبتاالدينيالمتن

الذاكرةعلىوالهيمنةءجهةمنوالسوسيو-اقتصاديةالسياسية
والشعائرا~لفاظواحتواءاإلجتماعيالمخيالتشكيلوإعادةالجماعية
القرانيةاآليةوجودلكنثانية»جهةمنالدينيةوالرموزوالطقوس
بلمرجعياوجودايعنيالالسياسيالخطابفيالنبويأوالحديث
الرعونلهذهوالتراثيةالحضاريةالطبيعةأملتهبراغماتيمووجود
المجتمعفيالسائدةالذهنيةالبنىإلىغيرهامنأقربلكونها

الجزائري.



المجهوداتمنبالرغماإلحتكارية»لهذهالعملىالتكريسأنغير
فيالوضعكتبعنومراقبتهالاإلستتكمنذالدولةبذلتهاالتي
لرصدأساساوالمولجةالحضورشديدةشرطةبواسطةالدينيالمجال
ميكيةبديناتصطدمماغالبافإنهاوتحركاتهم»المصلينأعمال
الدينيللمجالالدولةاحتكارمعارضةإلىوالهادفةالمضادةالمجتمع
أحرار)ثمةلهاخكمنيعملالتيالحرةالمساجداستثمارمنقاانطك
دينيخطابنشرعلىالدينيةالشؤونوزارةلوصايةخاضعينغير

جموعوتأطيرتعبئةأجلمنالدولةخطابمعويشاطعيتعارض
البؤسأدىفتدواختياراتها.الدولةسياسةلفظتهمالذينالمهمشين
إلأسبابهيعزونالذينا~فرادلدىبالذنبشعورتوليدإلىالمعيشي
النظامولدهاالتياإلحتماعيةالمظالموإلىالدينعنابتعاد~
والجوامعالمساجدغيرأمامهميجدوافلمداخلهم،فيالسياسي
نطاقفيينحصرالالتلقهذاأنغيرمية.اإلسكالحركةوخطاب

تعانيالتياإلجتماعيةالشرائحمختلفيشملبلواحدةإجتماعيةفئة
أحرزتهالذيفالنجاحوالثقافي.والسياسياإلجتماعيالتهميثرمن

الصراعاتسياقفييندرجالسبعيناتأواخرمنذوالجوامعالمساجد
والنظامالمجتمعبينالهوةتعميقإلىأدتالتيآسياسيةعاتوالمنان
تعويضاالجزائرفىوالمساجدميةاإلسكالحركةخطابمنوجعلت
السياسيةالمعارضةلممارسةو)سلوبومكانشديدحرفانعن

والدينية.

المساجدبناءعبرالدينيةللرمزيةلهاستنكمنضاعفإذافالنظام
البرامجفيالدينيالتعليموإدخالميةاالسكوالمعا~والجوامع
بوصفهنفسهطرحإذاوأفيراالجامعة<برامجذلكفيبماالمدرسية
علىيشجنا«ساسفيكانإنما0للدينوالنهائيالوحيدالمستودع



ولهذاالديني.المجالاحتكارفيحقهسترفضدينيةمزايدةقيام
والشيوخوالوعاظالدعاةإلىإضافةحملهميآإسك:لونانالرفض
أنتجتهمالذينالجامعيةالشهاداتو)صحابالعاطلالشبابالتدامى،
´اعدميسببالعملوسوقاإلدارةورفضتهمالتعليمتعريبسياسة
الحرياتمجالإغلثتىضدفوجدالسياسيالرفضأمااا.الكفاءة
المدني.المجتمعوتنظيماتالجمعياتوغيابوالسياسيةالثقافية
وحظروالتشريعيةالبلديةاإلنتخاباتلنتائجبإلغائهالسياسيفالنظام
أسلوبوغيابإنعدامعلىالدليلأعطى0نقاذلكميةاإلسكالجبهة
آسياسيةالسلطةلممارسةاإلنتخاباتمنشرعيةأكثرآخر
التاريخبنيةفيعميقبشكلالراسخالعنفعبرعليهاءإلستيكأوا

ثقافةودولفةاتريةاجزاإلجتماعيةوالممارساتالجزائريهالسياسي
التعبئةعلىقوةا~كثراألداةالجزائرفيشكلالذيوالجهادالعنف

الوطني.التحريرحربمنذوالتأطير



العريه.ياللقهالمرايع

الوطنيةالمؤسسةاألول.الجزءاالبراهيمي´´البشير´´آثار:(البشيرماالبراهيمي
(997الجزائرللكتاب.

الوطنيةالمؤسسةالثاني.الجزءاالبراهيمي´´البشير´´آثار:(البثميرلماإلبراهيمي
(987الجزائرللكتاب.

العدداألصالةمجلةا´اإلجتماعيةوالمذاهباإلسلثمطالب):(أحمداإلبراهيمي

(.987شتنبر-أكتوبر95/95

فياالصلثحيوأثرهاءالجزائريينالمسلمينالعلماء`´جمعية:(أحمد)الخطيب

.(995الجزائرءءللكتابالوطنيةالمؤسسةالجزائر´´

بيروتإلملثمي»«ارالفوبأجزاءأربعةا´وآثارهحياتهادس:(عمار)الطالبي
984.)

بشيربلكوتنى»الحبيبترجمةالجزائرية´´اإلسلثمية`´الحركة:(محمد)الطوري
.199._54-53العدد(المغرب)آفاقمعجلةالقمري»

سنوات´´مجلةالعشرخلل~الجزائرفيالديني`´السلك:الصغير)(محمدبلعلثم
(.972يونيومايو/الثانية.~السنة8العدداألصالة.

زكري.لورينترجمةالجنوب´´صوتالسياسي`´السلثم:(فرانسوا)بورغات

.(994البيضاء.الدارالثالث.العالمدارتانسيفتمطبعة

`´الدارالعربيةالجزائريالكفاحرائدالقادرعبداألمير´´:)(يحيىبوعزيز

.6993توسللكتاب

فيوالتربيةحاإلصكرائدبا«سبنالحميدعبد`´الشيخ:)(رابحتركي
(~999الجزائرللكتابالوطنيةالمؤسسةالجزائر´ا

صالحءممالحعبادترجمةالمخاض´امنواتالجزائرية´´النورة:(هحمد)حربي

ا~988المحمديةفضالةاألولىهالطبعةالمثلوثيآ



مركزالديموقراطية´´وقضيةاإلسلثمية´)التيارات:)علي(إبراهمحيدر

آ.995بيروتاألولىالطبعةءالعربيةالوحدةدراسات

عربية»دراساتمجلة.´´منإفرازالجزائرية´´األصولية:(مصطفى)دحماني

ا~991فبرايرلميناير27السنة)4-3(العدد

واساتمجلة؟ا´ولماذاكيفمتىالجزائرية´´األصولية:(مصطفى)دحماني
ا.99دجنبرا29السنة»2العددممريبة.

´´المؤسسةوحقائقخلفياتالجزائرفيالسياسية´´األحزاب:)العال(عبدزراقي

.6997الجزائرالمطبعية»للفنونالوطنية

20القرنإلىآ6القرنمنالتفافيالجزائر´´تاريخ:(أبوالقاسم)اللهسعد

ءللكتابالوطنيةالمؤسسةالثانية.الطبعةاألول.لجزء

.1985الجزائر

ءاألولالجزء1(´977-6937الجزائريةالوطنيةالحركة:لم(أبوالقاسماللهسعد

.6992بيروتسلثمي»االالغربدار
الجزء´ا6945(~930الجزائريةالوطنية´´الحركة:)(أبوالقاسماللهسعد

(.992بيروتاالسلثميآالغربدارالثالث»

المغربيةالمجلةمنشوراتالجزائر´افيالسياسي`´اإلسلثم:(محمد)ضريف

(.994السياسي.االجتماعلعلم

المسارالرموزىالجذور،:الجزائر0فياإلسطية´´الحركة:)(احعيدةعياشي

(.993الثانيةالطبعةالبيضاءالدارالمقاالتعيون

كتابفيالجزائر´´فيالراهنةاألزمة`´سوسيولوجيا:(العياشي)عنصر

واإلجتساعيةالسياسيةالخلفيات:انريةالجز´´األزمة

ءالعربيةالوحدةدراساتمركزبيروت»والثقافية´´القتصادية

.ا996األولىالطبعة



تحتلسياسي´´´´االسلثمكتابفيالجزائر´´فيوالسياسةلدين´أا:(الزيبر)عروس

اليبضا>الدارالثانية،الطبعةالعالم.أمينمحمودإنئراف
991.)

:الجزائرية´´األزمةكتابفىالجزائرية´´الوطنيةاليديولوجية´أا:(صالح)فيطي

مركزوالتقانية´´واالجتماعيةواإلقتصاديةالسياسيةالخلفيات

(.996بيروت0األولىالطبعة0العربيةالوحدةدراسات

السنة5العدداألصالةمجلة´´الزراعيةوالثورة´´ملثم:العزيزعبرمحمر

(.972نونبر.األولى،

األول،العدداألولىالسنةاألصالةمجلةأصيلة´´متكاملة´´ثورة:بومدينهراري
.197(مارس

والجرانةالقانونيةالنصوص

.الجزائرللطباعة.الجزائريةالمؤسسة.ا986لعامالجزائريالوطنى)الميثاق

.ا988

(996المالما~وسطالشرق~جريدة

.ا9/994هلمالحياةألجريدة

5/5/1995الحياةألجريدة



الفرنسية:باللغةالمراجع
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