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مقدمة
ّ

بــدءاً مــن شــباط/فبراير  ،2019تدفــق آالف ،ثــم الحق ـا ً مالييــن ،الجزائرييــن لألعــراب عــن ســخطهم علــى
رئيســهم المريــض عبــد العزيــز بوتفليقــة ( 82ســنة) ،الــذي ســعى إلــى التربُّــع علــى سـ ّدة واليــة خامســة .وبعــد
أســابيع صاخبــة مــن االحتجاجــات الســلمية والمنظّمــة ،اســتقال الرئيــس ال ُمخضــرم فــي نيســان/أبريل قبيــل
إجــراء االنتخابــات الجديــدة ال ُمقــررة .وفيمــا تتوالــى «معركــة الجزائــر» هــذه فصــوالًَ ،ع َمـ َد بعــض المراقبيــن
الجزائرييــن واألوروبييــن إلــى التحذيــر مــن أن اإلســاميين قــد يحاولــون التسـلُّل إلــى حركــة االحتجــاج 1.كان
هــؤالء يخشــون مــن أن اإلســاميين قــد يعيــدون الكـرّة إلنتــاج الظــروف التــي ســادت خــال التســعينيات ،حيــن
اســتغلّت الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ االنفتــاح الديمقراطــي فــي البــاد العــام  1989للدعــوة إلــى إقامــة دولــة
إســامية .ومــا لبــث العنــف الجهــادي أن انفجــر ،بعــد أن علّــق الجيــش العمليــة االنتخابيــة فــي  ،1991وانحــدرت
الجزائــر إلــى أتــون حــرب أهليــة مديــدة (.)2001-1991
بيــد أن هــذه المخــاوف ال ُمتجــددة ال تأخــذ فــي االعتبــار التغييــرات االجتماعيــة -السياســية العميقــة التــي شــهدتها
البــاد منــذ أن وضعــت الحــرب األهليــة أوزارهــا ،خاصــة منهــا إرث النــزاع ،والصدمــة التــي تمخضــت عنــه،
والتحـ ّول الــذي طــرأ علــى الحركــة اإلســامية الجزائريــة منــذ ذلــك الحيــن .ثــم أن اإلســاميين ليــس لهــم عمليـا ً
دور فــي التعبئــة التاريخيــة التــي ه ـ ّزت النظــام الجزائــري خــال الشــهرين األخيريــن ،ولــم تنضــم األحــزاب
اإلســامية إلــى الحــراك الشــعبي إال فــي وقــت الحــق ومتأخــر .ومنــذ األســبوع الثانــي مــن المظاهــرات ،دأب
المواطنــون علــى الدعــوة فــي وســائط التواصــل االجتماعــي إلــى االحتــراس مــن «اختطــاف» هــذا الحــراك،
خاصــة مــن جانــب اإلســاميين 2.والحــال أن المجتمــع الجزائــري أصيــب بجــراح عميقــة لمــا ّ تندمــل بعــد،
جــراء أعصــار العنــف الــذي خلفتــه وراءهــا جبهــة اإلنقــاذ فــي حقبــة التســعينيات .لكــن اليــوم ،كمــا قــال أحــد
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المحتجيــن« ،تلقّحنــا ضــد جبهــة اإلنقــاذ وضــد مغاالتهــا وتجاوزاتهــا».
نجحــت الحكومــة الجزائريــة ،فــي أعقــاب الحــرب األهليــة ،فــي تحييــد التجليــات الجهاديــة األكثــر تطرفـا ً فــي
اإلســام ،عبــر مزيــج مــن المقاربــات الناعمــة والخشــنة ،زاوج بيــن الوجــود العســكري القــوي علــى األرض
والقتــال ضــد الجماعــات المســلحة ،وبيــن إجــراءات تصالحيــة تســتهدف نــزع ســاح المتطرفيــن الســابقين،
وتســريحهم ،وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع.
صحيــح أن الحكومــة حقّقــت تق ّدم ـاً ،إال أنــه مــن المبالغــة القــول أن صفحــة اإلســام السياســي فــي الجزائــر
طويــت وانقضــى األمــر .ال شــك أنــه تــم بالفعــل إعــادة تأهيــل آالف الجهادييــن الســابقين ،وأن النشــاط الجهــادي
انحســر علــى نحــو ملمــوس وتراجــع معــه عــدد ضحايــا الهجمــات اإلرهابيــة ،إال أن مخاطــر الجهــاد العنفــي
لــم تتب ـ ّدد تمامــا 4.فالهجمــات مــن قبــل تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب اإلســامي وجماعــة نصــرة اإلســام
والمســلمين وفروعهمــا ،لــم تــزل إمكانيــة واردة 5.وعلــى رغــم أن معظــم الجزائرييــن يدينــون عنــف هــذه
الجماعــات الجهاديــة وال يدعمونهــا ،إال أنــه مــع اســتمرار ابتــاء البــاد بقضايــا اإلقصــاء السياســي ،والتهميــش
االقتصــادي والالمســاواة االجتماعيــة ،والقمــع ،ونوبــات العنــف ،ســيكون هنــاك بعــض النــاس الذيــن ســيرتكبون
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خطــأ الوقــوع فــي إغــراءات النزعــة الجهاديــة واعتنــاق أفكارهــا.
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جديــر بالذكــر هنــا أن نفــوذ السياســيين اإلســاميين فــي الجزائــر َوهَــنَ  ،كمــا د ّل علــى ذلــك بوضــوح عــداء
المواطنيــن العادييــن لممثلــي اإلســام السياســي المعتــدل .علــى ســبيل المثــال ،أبعــد المتظاهــرون خــال
االحتجاجــات األخيــرة عبــد هللا جــاب هللا ،وهــو قائــد إســامي مخضــرم يــرأس اآلن حــزب جبهــة العدالــة
والتنميــة اإلســامي ،وهــم يهتفــون «( »Degageأي «اخــرج») 7.كمــا جــرى علــى نحــو مماثــل تهميــش عبــد
الــرزاق مقــري ،الــذي يقــود الحــزب اإلســامي الرئيــس فــي الجزائــر (حركــة مجتمــع الســلم) حيــن جوبــه
بالمبــاالة الــرأي العــام 8.ويشــي فقــدان هاتيــن الشــخصيتين القياديتيــن للشــعبية بــأن األحــزاب اإلســامية تفتقــد
بالفعــل إلــى المصداقيــة ،والشــرعية ،والمســاندة الشــعبية.
نجحــت الحكومــة الجزائريــة ،بمعنــى مــا ،عبــر ســماحها لألحــزاب اإلســامية بخــوض غمــار السياســات
البرلمانيــة وحتــى االشــتراك فــي اإلئتالفــات الحكوميــة ،فــي نــزع فتيــل التجســدات المعتدلــة لإلســام السياســي.
كانــت مقاربــة المشــاركة التــي انتهجهــا اإلســاميون المعتدلــون منــذ العــام  1995قــد م ّكنتهــم مــن الحفــاظ علــى
البقــاء وســمحت لهــم بتوفيــر الكفــاءة المهنيــة لكوادرهــم .بيــد أن هــذه المشــاركة السياســية م ّكنــت النظــام أيضـا ً
مــن اســتتباع هــؤالء وإفقــاد ال ُمعتدليــن منهــم شــرعيتهم فــي أعيــن الــرأي العــام ،وإعاقــة قدرتهــم علــى اجتــذاب
الناخبيــن 9.واآلن ،قلــة مــن الجزائرييــن تصــ ّدق ســمعة الطهــارة الدينيــة التــي حــاول اإلســاميون إســباغها
علــى أنفســهم ،أو الطوباويــة الروحانيــة التــي يَعــدون بهــا .وبالتالــي ،مــن غيــر المحتمــل أن تســتعيد األحــزاب
اإلســامية المصداقيــة فــي المســتقبل القريــب ،أو أن يكــون لهــا دور بــارز فــي الحركــة الشــعبية التــي أجبــرت
بوتفليقــة علــى االســتقالة .األرجــح ،بــدالً مــن ذلــك ،أن تواصــل هــذه األحــزاب ال ُمســتلحقة قبــول قواعــد اللعبــة،
مقابــل أن يكــون لهــا مقعــد فــي عمليــة االنتقــال التــي يُشــرف عليهــا الجيــش.
صحيــح أن اســتلحاق السياســيين اإلســاميين ال ُمعتدليــن عنــى أنهــم لــم يعودوا يُشــكلون تحديـا ً حقيقيا ً للنظــام ،إال أن
ثمــة تمظهــرات قاعديــة أخــرى لإلســام السياســي ،علــى غــرار «الدعــوة الســلفية» ،بــدأت تضــرب جذورهــا فــي
المجتمــع .الدعــوة الســلفية هــي شــكل مــن الســلفية األكثــر هــدوءاً التــي ال تنخــرط ،كحركــة ،فــي العمــل السياســي
جهــاراً ،وال تهــدف إلــى إطاحــة الحكــم .لكــن ،علــى رغــم ســمعتها بأنهــا تديــر ظهرهــا للسياســة ،إال أن العديــد
مــن أعضائهــا لهــم آراء سياســية قويــة ويعلّقــون بكثافــة علــى األحــداث السياســية .ولــذا ،ومــع أن الدعــوة الســلفية
ال تنغمــس مباشــرة فــي النشــاطات السياســية ،يســاهم شــيوخ الجماعــة فــي الخطــاب حــول السياســات الوطنيــة
والدوليــة 10.وكان الباحــث جاكــوب أوليــدورت موفّقـا ً حيــن الحــظ أن «صمــت الهادئيــن هــو الفضــاء الــذي يُســمع
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فيــه الصــوت اإلســامي للناشــطين الســلفيين .أعمالهــم السياســية هادئــة ،لكــن صوتهــم السياســي ُملعلــع».
فيمــا تُعــرض الدعــوة الســلفية عــن المشــاركة الرســمية فــي العمــل السياســي ،إال أنهــا أصبحــت اآلن الحركــة
اإلســامية ال ُمجتمعيــة الرئيســة فــي الجزائــر ونفوذهــا يتنامــى باطــراد .فالجزائريــون يُجــددون السياســات
اإلســامية مــن القاعــدة إلــى القمــة .وفيمــا يــدرك اإلســاميون فــي البــاد أن تأســيس خالفــة إســامية فــي
الجزائــر هــو أمــر بعيــد المنــال ،ال زالــوا غيــر ُمســتعدين لتنحيــة هــدف أســلمة المجتمــع ككل جانب ـاً ،أو تبنــي
توجهــات تعدديــة فــي الفضــاء العــام .وحتــى نيســان/أبريل  ،2019لــم تكــن الدولــة الجزائريــة قــد حيّــدت تمامـا ً
تحــدي اإلســام السياســي ،وهــي تعتــرف بــأن اإلســاميين ال زالــوا جــزءاً مــن المشــهد االجتماعــي – السياســي،
وســيبقون كذلــك فــي المســتقبل المنظــور.
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اآلن ،يــؤدي التف ّكــر بالكيفيــة التــي تعاطــت فيهــا الحكومــة الجزائريــة مــع اإلســام السياســي فــي الماضــي ،إلــى
فتــح نافــذة مهمــة نُطــل منهــا الســتقراء المســار الــذي قــد ينتهجــه النظــام ومختلــف الجماعــات اإلســامية فــي
المرحلــة التاليــة مــن هــذا المشــهد السياســي ال ُملتبــس.
والدة اإلسالم السياسي في الجزائر

ترجــع جــذور اإلســام السياســي فــي الجزائــر إلــى عشــرينيات القــرن العشــرين ،وإلــى الحركــة اإلصالحيــة
التــي تزعمهــا علمــاء مثــل عبــد الحميــد بــن باديــس .فقــد دعــا هــؤالء العلمــاء إلــى العــودة إلــى أصــول اإلســام
مــن خــال تنقيتــه مــن الشــوائب التــي لحقــت باإليمــان جـرّاء نفــوذ المرابطيــن ال ُمفســد المفتــرض والمعتقــدات
الصوفيــة ،وأيضـا ً مــن خــال الحفــز علــى التعريــب .وفــي العــام  ،1931شـ ّكل هــؤالء العلمــاء جمعيــة العلمــاء
المســلمين الجزائرييــن ،وهــي جمعيــة دينيــة ســبقت ســعي الجزائــر إلــى تحقيــق االســتقالل .وقــد دعــت هــذه
الجمعيــة إلــى تنقيــة اإلســام وســعت إلــى اســتعادة الثقافــة اإلســامية الحقّــة للشــعب الجزائــري.
السنوات المبكّرة األولى

حصلــت الجزائــر علــى اســتقاللها العــام  ،1962وبعدهــا بعــام أ ّســس الناشــطون الســابقون مــن جمعيــة العلمــاء
المســلمين ،كعبــد اللطيــف ســلطاني واإلصالحيــون الوطنيــون ،كالهاشــمي التيجانــي ،جمعيــة تُدعــى القيــم
اإلســامية .اســتندت هــذه المنظمــة ،التــي تُدعــى اختصــارا «القيــم» ،إلــى أفــكار المنظّــر اإليديولوجــي البــارز
فــي جماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة ،ســيد قطــب ،ودافعــت عــن القيــم اإلســامية فــي الجزائــر مــن خــال
تبنّــي الدعــوة إلــى أســلمة الحيــاة العامــة.
حــاول النظــام الجزائــري ،فــي ســياق جهــوده لجبــه اإلســاميين الذيــن شــعروا بمــرارة مــن طبيعــة الدولــة
المســتقلّة الجديــدة التــي كانــت أبعــد مــا تكــون عــن الدولــة اإلســامية التــي حلمــوا بهــا ،إضفــاء مســحة مــن
الشــرعية الدينيــة علــى نفســه ،فعمــد قــادة البــاد إلــى إطــاق شــعار االشــتراكية اإلســامية ،وهــو مفهــوم هدفــه
مصالحــة المبــادئ اإلســامية مــع خطــاب الحكومــة الرســمي المعتــدل والعلمانــي .وهكــذا ،حــاول الرئيــس األول
للبــاد أحمــد بــن بلــة وخلفــه هــواري بومديــن الجمــع بيــن الحداثــة والتقليــد ،عبــر التوجّــه إلــى الجماهيــر
(االشــتراكية الشــعبوية) واألمــة اإلســامية (عبــر اإلســام التقليــدي).
بيــد أن مثــل هــذه المقاربــة لــم تحــظ برضــى العديــد مــن اإلســاميين .فقــد نشــرت «القيــم» بيان ـا ً أعلنــت فيــه
أن «أي نظــام ،وأي قائــد ،ال يعتمــد علــى اإلســام ،يُعتبــر غيــر شــرعي وخطــر .فحــزب شــيوعي ،وحــزب
علمانــي ،وحــزب ماركســي -اشــتراكي ،وحــزب قومــي ،ال يمكــن أن يعيشــوا فــي أرض اإلســام» 12.حينهــا،
حظــرت الحكومــة الجزائريــة جمعيــة القيــم العــام  ،1966بعــد أن بعثــت الجماعــة برقيــة تلغرافيــة إلــى الرئيــس
المصــري آنــذاك جمــال عبــد الناصــر تحثّــه فيهــا علــى تأجيــل إعــدام ســيد قطــب .كذلــك ،كان للقيــم تأثيــر مهــم
علــى الحركــة اإلســامية فــي الجزائــر ،حيــث كانــت هــذه المنظمــة بوابــة عبــور لإلســاموية الراديكاليــة .إنهــا
أرســت قواعــد مــا ســيحدث فــي الثمانينيــات والتســعينيات .خــال تلــك الفتــرة ،نجــح اإلســاميون فــي الضغــط
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علــى الحكومــة كــي تســمح للمحافظيــن الدينييــن بطــرح أجنــدة للتعريــب ،ومارســوا نفــوذاً وازن ـا ً فــي مــدارس
البــاد وبيروقراطيــة الدولــة ،كمــا أن أعضــاء جماعاتهــم تموضعــوا كقضــاة األخــاق وأربــاب الفضيلــة فــي
المجتمــع الجزائــري .نتيجــة لذلــك ،اغتنــم اإلســاميون فرصــة دمقرطــة النظــام التعليمــي الجزائــري وسياســة
التعريــب التــي انتهجتهــا الحكومــة ،لمضاعفــة نشــر إيديولوجيتهــم 13.كان هــؤالء اإلســاميون طيلــة الســبعينيات
والثمانينيــات ن َِشــطين للغايــة فــي الجامعــات والمســاجد ،كمــا أنهــم عبــأّوا الطــاب لتحــدي النظــام وشــجعّوهم
علــى انتهــاج درب العنــف السياســي.
عمــد النظــام ،فــي خضــم جهــوده لمواجهــة اختراقــات الجماعــات اإلســامية هــذه وأيض ـا ً لتلميــع مــا يدعيــه
مــن شــرعية دينيــة ،إلــى فــرض وتعزيــز إجراءاتــه التعريبيــة ،وش ـجّع علــى بنــاء مســاجد جديــدة ،كمــا عقــد
مؤتمــرات حــول الدراســات اإلســامية ،وأقــام معاهــد إســامية ،وأصــدر صحيفــة اســمها األصالــة .عــاوة
علــى ذلــك ،منــح النظــام شــخصيات دينيــة ُمحــددة قــدراً واســعا ً مــن الحريــة فــي مجــال االجتهــاد الدينــي ،بشــرط
تجنّــب أي انتقــاد للنظــام ،وســاعد علــى تلقيــن الجزائرييــن بــأن االشــتراكية ليســت ســوى تلويــن معاصــر مــن
ألــوان العدالــة االجتماعيــة اإلســامية.
كان النظــام يأمــل مــن خــال هــذه المظلّــة الثقافيــة العامــة أن يجعــل مــن األصعــب علــى اإلســاميين معارضــة
حكمــه ،لكــن هــؤالء كانــوا فــي الحقيقــة ينازعــون أكثــر فأكثــر شــرعية النظــام الدينيــة .وهكــذا ،انقلــب تعايــش
الحكومــة مــع اإلســاميين مــراراً إلــى مجابهــات ،أوالً فــي أواســط الســبعينيات ومجــدداً فــي أوائــل الثمانينيــات،
وأخيــراً طيلــة التســعينيات ،حيــن بلــغ الصــراع ذروتــه إبــان الحــرب األهليــة مــع الجهادييــن اإلســاميين.
من أوراق االقتراع إلى لعلعة الرصاص

خــال هــذه الفتــرة ،كانــت الحركــة اإلســامية غيــر ال ُمتجانســة تنطــوي علــى العديــد مــن الفصائــل أو المــدارس
الفكريــة 14.لكــن ،علــى الرغــم مــن الطبيعــة غيــر ال ُمتبلــورة لهــذه الحركــة والخالفــات الداخليــة التــي عصفــت
بهــا ،إال أن فصائلهــا توافقــت علــى اســتراتيجية عامــة واحــدة هــي الدعــوة والوعــظ فــي المســاجد والجامعــات.
وقــد انتشــرت أفكارهــم علــى مــدى الثمانينيــات فتمنطــق اإلســام السياســي بزخــم جديــد .ومــع تر ّســخ أقدامهــا
فــي الجامعــات فــي طــول البــاد وعرضهــا ،اجتذبــت الحركــة اإلســامية المزيــد مــن األنصــار فــي صفــوف
عناصــر الجيــل األول لمــا بعــد االســتقالل الذيــن كانــوا يشــعرون بخيبــة أمــل مــن النظــام التعليمــي ومــن افتقــار
فــرص العمــل .وهنــا ،أقنــع الخطــاب اإلســامي هــذا الجيــل بــأن النمــوذج الغربــي للتحديــث الــذي تبنتــه الدولــة
الجزائريــة كان فاشــا ،وبــأن رؤاهــم حــول اإلســام السياســي توفّــر نظامـا ً بديـاً يُعلــي مــن شــأن القيــم العربيــة
ـام بالهويــة .كمــا زعــم هــذا الخطــاب بأنــه يطــرح حلــوالً تــؤدي إلــى
واإلســامية ،ويــز ّود المواطنيــن بوعــي متسـ ٍ
نمــط حيــاة أفضــل ،وعدالــة اجتماعيــة ،وإعــادة توزيــع الســلطة السياســية والثــروة االقتصاديــة.
علــى الرغــم مــن أن هــذه الشــرائح المختلفــة مــن الحركــة اختلفــت حــول العديــد مــن األمــور ،فــإن قادتهــا
ومناصريهــا التقــوا فــي العــام  1989إلنشــاء الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ .أعطــت هــذه الجبهــة للمــرة األولــى
اإلســام السياســي هيكليــة تنظيميــة أكثــر رســمية ،وانطلقــت بعدهــا للعمــل بكونهــا الخصــم األول للحكومــة فــي
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الحــرب األهليــة المديــدة فــي البــاد .وقــد عارضــت الجبهــة قــادة الجزائــر الذيــن اعتبرتهــم ُمســتبدين وطغــاة
ومتمرديــن علــى مشــيئة هللا ،ويتربعــون علــى عــرش مــا اعتُبــر ديمقراطيــة ُملحــدة وال دينيــة ،ألنهــا ال تنبثــق ال
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مــن التقاليــد وال مــن الس ـنّة أو الشــريعة.
مــع ذلــك ،كانــت هــذه الديمقراطيــة ال ُملحــدة نفســها هــي التــي اســتخدمتها جبهــة اإلنقــاذ لمحاولــة الوصــول إلــى
الســلطة .ففــي االنتخابــات المحليــة فــي حزيران/يونيــو العــام  ،1990حصــدت الجبهــة  54.3فــي المئــة مــن
األصــوات فــي المجالــس البلديــة الشــعبية و 57.4فــي المئــة مــن األصــوات فــي المجالــس الوالئيــة 16.وفــي
الجولــة األولــى مــن االنتخابــات التشــريعية الوطنيــة فــي كانــون األول/ديســمبر  ،1991حصلــت الجبهــة علــى
 188مقعــداً مــن المقاعــد الـــ 231مقعــداً التــي تنافســت عليهــا فــي مجلــس الشــعب  ،فيمــا كان يتعيّــن التنافــس
علــى المقاعــد الـــ  99الباقيــة مــن المقاعــد اإلجماليــة للمجلــس ( 430مقعــدا) فــي الجولــة الثانيــة مــن االنتخابــات
التــي كانــت ُمقــررة فــي أواســط كانــون الثاني/ينايــر  1992لكنهــا لــم تُج ـ َر قــط 17.فقــد ألغــى الجيــش الجولــة
الثانيــة قبــل أيــام قليلــة مــن بدئهــا وبســط ســيطرته بالكامــل علــى البــاد .ثــم جــرى حظــر جبهــة اإلنقــاذ وقُــذف
بــآالف مــن مؤيديهــا إلــى غياهــب الســجون .وحينهــا ،طفــت علــى الســطح االنقســامات فــي صفــوف الجبهــة بيــن
مــن واصــل االلتــزام مبدئي ـا ً باالنتخابــات الســلمية ،وبيــن مــن يدعــو إلــى حمــل الســاح.
لــم ينتظــر أولئــك الذيــن حبــذوا اســتخدام العنــف ضــد الحكومــة وقــف العمليــة االنتخابيــة قبــل أن يســتلوا ســيف
العنــف مــن غمــده ،إذ هــم شــنوا هجومـا ً قاتـاً علــى منطقــة ڨمــار فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر ( 1991قبــل الجولــة
األولــى مــن االنتخابــات فــي الشــهر التالــي) بقيــادة محــارب جزائــري قديــم فــي حــرب أفغانســتان .كذلــك ،أدى
تعليــق العمليــة االنتخابيــة ومــا تالهــا مــن عنــف عشــوائي ّ
نفذتــه قــوى األمــن إلــى المزيــد مــن أعمــال العنــف.
هــذا الســيل المندفــع بســرعة للعنــف ،عـ ّزز القناعــة العميقــة لــدى الجنــاح المتطــرف فــي الحركــة اإلســامية بــأن
االســتراتيجية الوحيــدة الممكنــة هــي اســتخدام العنــف ،وبــأن المقاربــة السياســية الســلمية أثبتــت أنهــا مســعى عقيم.
نتيج ـةً لذلــك ،تض ّخمــت أعــداد الجماعــات الجهاديــة فــي كل أنحــاء البــاد ،وكان أبرزهــا الجماعــة اإلســامية
المســلّحة ( .)GIAوقــد تحالفــت جبهــة اإلنقــاذ ( )FISمــع دعــوة هــذه الجماعــة إلــى الجهــاد بوصفــه الوســيلة
الوحيــدة القمينــة بإقامــة دولــة إســامية ،وش ـ ّكلت قــوة عســكرية أطلــق عليهــا اســم الجيــش اإلســامي لإلنقــاذ
( .)AISبيــد أن هــذا الثنائــي ( ،)FIS/AISأي الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ والجيــش اإلســامي لإلنقــاذ ،فشــل
علــى المســتوى العســكري ،ألنــه أهمــل العمــل علــى احتــواء العنــف المتطـرّف للجماعــة ( )GIAضــد المدنييــن
وضــد أعضــاء الجبهــة نفســها .كمــا أنــه (الثنائــي) س ـجّل فش ـاً مماث ـاً علــى الصعيــد السياســي ،ألنــه أثبــت
عجــزه عــن توحيــد اإلســاميين الجزائرييــن ورفــع الحظــر التنظيمــي عنــه 18.وهكــذا ،وبعــد عقــد كامــل مــن
القتــال ،نجحــت الدولــة الجزائريــة آخــر األمــر فــي التغلّــب علــى الجهادييــن وأعــادت فــرض ســلطتها.
المزاوجة بين المقاربتين الناعمة والخشنة لمحاربة النزعة الجهادية

أثبــت هــذا النصــر أنــه باهــظ التكلفــة .فالعنــف العشــوائي الــذي مارســته قــوات األمــن جــاء بنتائــج عكســية،
وحفــز العديــد مــن الشــبان الجزائرييــن علــى التط ـرّف العنيــف ،فالتحقــوا بالجماعــات الجهاديــة إمــا للحصــول
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علــى الحمايــة ،أو االحتــرام ،أو االنتقــام .كمــا انض ـ ّم أولئــك الذيــن لطالمــا تجاهلتهــم أو ه ّمشــتهم الســلطة إلــى
جماعــات علــى غــرار الجماعــة اإلســامية المســلحة .والحصيلــة :ســقوط قــرى وبلــدات برمتهــا فــي حضــن هــذه
الجماعــة التــي طبّقــت أصــول الشــريعة بحرفيتهــا ،وأشــرفت علــى إدارة الشــؤون المحليــة وســط انهيــار هيكليــة
الحكــم الرســمي بفعــل الحــرب.
بيــد أن الدعــم الشــعبي للجماعــة اإلســامية هَ َمـ َد فــي خاتمــة المطــاف ،حيــن أصبــح عنــف هــذه المنظمة عشــوائيا ً
ويســتهدف أناسـا ً كانــوا قــد عرضــوا دعمهــم المعنــوي والمــادي لهــا .وبعدهــا ي ّمــم العديــد مــن هــؤالء وجوههــم
نحــو الســلطة لطلــب المســاعدة فقامــت هــذه بتســليحهم لحمايــة أنفســهم .وحيــن بــدأت ُجـ ُزر المقاومــة تبــرز فــي
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الجهاديــون ،غيــرّت الســلطات الجزائريــة وجهــة اســتراتيجيتها :فإلــى جانــب
مضاعفــة العمليــات العســكرية ونشــاطات مكافحــة اإلرهــاب علــى األرض ومواصلــة مالحقــة الجهادييــن
(مطاردتهــم حتــى الحــدود الجزائريــة -التونســية) ،اســتثمرت الســلطات أيضـا ً فــي عمليــات التنميــة الســتئصال
التط ـرّف مــن جــذوره ،وعرضــت علــى الجهادييــن مخرج ـا ً مــن خــال تطبيــق سياســة مصالحــة اســتهدفت
تســريح ،ونــزع ســاح ،وإعــادة دمــج المقاتليــن الســابقين الذيــن ق ـرّروا نبــذ العنــف.
المقاربة األمنية

مــن  1992إلــى  ،1995كانــت الســلطات الجزائريــة فــي حالــة إرهــاق نظــراً إلــى عنــف الجماعــات المســلّحة
المعارضــة وق ّوتهــا ،والســيما الجماعــة اإلســامية ،إلــى درجــة أن العديــد مــن المحلليــن توقعــوا ســقوط النظــام
واســتالم اإلســاميين لمقاليــد الحكــم .لكــن بــدالً مــن ذلــك ،أثبــت الجهــاز األمنــي للبــاد ،بقيــادة الجيــش الوطنــي
الشــعبي ،أنــه متماســك ،وف ّعــال ،ويمتلــك قــدرات عاليــة .وكمــا أوضحــت ثيــدا ســكوبول« ،تســتطيع الدولــة أن
تبقــى ُمســتقرة إلــى حــد معقــول ،وصامــدة فــي وجــه تم ـرّد جماهيــري حتــى ولــو تعرّضــت إلــى عمليــة نــزع
19
شــرعية واســعة النطــاق ،إذا مــا واصــل الجهــاز القمعــي تماســكه وقدرتــه علــى الخدمــة واألداء».
طبّقــت الســلطات مقاربــة يقودهــا األمــن فــي الســنوات األولــى للنــزاع (بيــن  1992و .)1995ومــن خــال
إعــادة جدولــة مدفوعــات الديــن الخارجــي العــام  ،1995تم ّكنــت الســلطات الجزائريــة مــن إعــادة تخصيــص
بعــض األصــول لتحديــث الجيــش وتزويــده بالتكنولوجيــا المتطــورة ،كمــا نشــطت إلضفــاء الطابــع المهنــي علــى
جهــازي الشــرطة والجمــارك .وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الشــبان انضمــوا خــال هــذه الفتــرة إلــى الجماعــات
الجهاديــة المســلّحة ،إال أن العديــد منهــم التحقــوا أيضـا ً بالجيــش الوطنــي ،خاصــة منهــم أولئــك الذيــن جــاءوا مــن
20
بلــدات صغيــرة أو متوســطة الحجــم فــي داخــل البــاد.
ض الجيــش علــى المجنديــن فرصـا ً مهنيــة كبيــرة ومزايــا جيــدة ،وكذلــك إمكانيــة مغــادرة بلداتهــم والحصــول
َعـ َر َ
علــى حيــاة أفضــل ،والمشــاركة فــي القتــال ضــد اإلرهــاب ،وحمايــة بالدهــم ،كمــا ورد فــي حمــات العالقــات
العامــة؛ تلــك الحمــات التــي ســاعدت الجيــش كثيــراً فــي تلميــع صورتــه.
ش ـنّت قــوات الجيــش الوطنــي غــارات بريــة وجويــة كاســحة فــي مناطــق ريفيــة (علــى غــرار دوار واد بنــي
 | 6مركز كارنيغي للشرق األوسط

زرمــان ودوار بنــي عــارف وعطابــة) وأخــرى جبليــة (مثــل جبــال زبربــر وجبــال الشــريعة) .وجــرت تعبئــة
كل مــن المناطــق الحضريــة
قــوات الشــرطة فــي مناطــق ريفيــة ،ونفّــذت وحــدات الــدرك الوطنــي عمليــات فــي ٍ
والريفيــة .كمــا ســاعد ســاح الجــو والــدرك والشــرطة وعناصــر القــوات الخاصــة الجيــش بقــوة علــى القيــام
بعمليــات ضخمــة مثــل معركــة عيــن دفلــة .وخــال هــذه العمليــة فــي آذار/مــارس ُ ،1995ذكــر أن الجيــش
قتــل نحــو  800جهــادي فــي مدينتــي وهــران وأرزيــو وكذلــك فــي جبــال جرجــرة 21.ومــع الوقــت ،قلّصــت
قــوات األمــن إلــى حــد كبيــر ســطوة الجماعــات الجهاديــة المســلحة واســتعادت كميــات كبيــرة مــن األســلحة.
كان المعتقلــون الجهاديــون عونـا ً كبيــراً للدولــة وأنصارهــا فــي مجــال جمــع المعلومــات االســتخبارية وإحبــاط
هجمــات كان مخطط ـا ً لهــا.
شــكلّت الدولــة الجزائريــة قــوات موازيــة للمســاعدة علــى قلــب موازيــن القــوى فــي النــزاع .ففــي العــام ،1994
ك ّونــت سلســلة مــن الميليشــيات (قُ ـ ّدر عددهــا بنحــو  200ألــف عنصــر) للعمــل فــي األطــراف القصيــة مــن
البــاد 22.إضافــة إلــى ذلــك ،تــم تمديــد فتــرة التجنيــد إلــى  18شــهراً ،واســتُدعي زهــاء  15ألــف عنصــر
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احتياطــي إلــى الخدمــة فــي أيار/مايــو  1995لمــدة  12شــهراً بهــدف المســاعدة علــى ضمــان أمــن البــاد.
وقــد دعــم كل هــؤالء الحكومــة فــي قتالهــا ضــد الجماعــات المســلحة ،وحمايــة المدنييــن ،ومنــع إعــادة تأســيس
المجموعــات المســلحة فــي المناطــق المحــررة ،مــا ســمح للنــاس بالعــودة إلــى منازلهــم .وهكــذا ،ســاعدت هــذه
القــوات بشــكل كبيــر فــي إضعــاف الجماعــات الجهاديــة المســلحة ،التــي فقــدت أكثــر مــن  6آالف مقاتــل بيــن
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عا َمــي  1994و.1996
التطرف العنيف
مكافحة
ّ

بعــد أن أدرك النظــام الجزائــري أن المقاربــة األمنيــة ليســت كافيــة لمكافحــة الجهاديــة والســتعادة الشــرعية فــي
أعيــن الجمهــور ،اغتنــم فرصــة إعــادة جدولــة ديــون البــاد واســتثمر فــي مجــاالت التنميــة ،موظّفـا ً فيهــا نحــو
 20مليــار دوالر 25.كمــا اتخــذت الحكومــة سلســلة إصالحــات اقتصاديــة ،بمــا فــي ذلــك إجــراءات التعديــل
الهيكلــي عبــر تحريــر األســعار والتحريــر الجزئــي لالقتصــاد الحمائــي فــي البــاد ،للســماح بتجــارة دوليــة أوســع
وتشــجيع االســتثمارات األجنبيــة .هــذه اإلجــراءات ســاعدت الحكومــة علــى اســتقدام شــركاء دولييــن وأيض ـا ً
مــن القطــاع الخــاص كانــت فــي أمــس الحاجــة إليهــم للحفــاظ علــى نفســها مالي ـا ً وعســكرياً ،ووفّــرت لهــا هــذه
الخطــوات األصــول التــي يمكنهــا اســتعمالها لتحديــث قواتهــا العســكرية وكذلــك أجهــزة األمــن القمعيــة.
عــاوة علــى ذلــك ،ســمحت المســاعدات الدوليــة واإلصالحــات فــي العــام  1995للنظــام بتعزيــز برامــج
الرعايــة االجتماعيــة فــي مجــاالت اإلســكان ،والتوظيــف ،والعنايــة الصحيــة ،والبنــى التحتيــة .وفــي تلــك الســنة
نفســها ،زادت الحكومــة األمــوال المخصصــة لقــروض اإلســكان مــن  10مالييــن دوالر إلــى  15مليــون دوالر،
26
ووضعــت جانب ـا ً  2.2مليــار دوالر للمــواد الغذائيــة واألدويــة ،وأيض ـا ً  2.2مليــار دوالر للســلع الرأســمالية.
وهكــذا ،ومــن خــال تلبيــة احتياجــات الســكان علــى نحــو أفضــل ،بــدأ النظــام بتهدئــة التوتــرات االجتماعيــة،
وكبــح جمــاح تو ّســع التطــرف الجهــادي العنفــي عبــر مجابهتــه فــي عقــر داره.
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تــا كل ذلــك تغييــرات إداريــة فــي حقــل الواليــات .فقــد عمــدت الدولــة ،التــي خشــيت مــن اختــراق اإلســاميين
للنظــام السياســي (حيــث أن العديــد مــن الــوالة كانــت لهــم عالقــات وثيقــة بجماعــات مســلحة) ،وأيض ـا ً بســبب
رغبتهــا فــي إعــادة فــرض احتكارهــا علــى هيــاكل الحكــم فــي البــاد ،عمــدت إلــى عــزل العديــد مــن المســؤولين
الذيــن عملــوا فــي قطاعــات الجمــارك أو اإلدارات العامــة .تــم تكليــف الــوالة ال ُجــدد بتنفيــذ السياســة الوطنيــة التي
تهــدف إلــى مســاعدة الشــباب العاطليــن عــن العمــل فــي تأميــن وظائــف .وقــد ش ـجّع المســؤولون الحكوميــون
الجيــش ومروحــة مــن المؤسســات التــي تملكهــا الدولــة علــى توظيــف أعــداد أكبــر مــن الخريجيــن ،حيــث توافــر
نحــو  150ألــف وظيفــة فــي الفتــرة بيــن  1994و 27.1996فــي هــذه الفتــرة نفســهاُ ،شـ ّكلت لجــان محليــة لدراســة
إمكانيــة إطــاق مشــاريع اســتثمارية ،وس ـجّلت وكالــة حكوميــة لترقيــة ومراقبــة االســتثمارات  900مشــروع
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جديــد يشــمل رواد أعمــال محلييــن ،مــا خلــق مــا بيــن  70000إلــى  100000فرصــة عمــل إضافيــة.
إضافــة إلــى هــذه الجهــود لدعــم التوظيــف ،واجهــت الحكومــة مشــاكل اإلســكان الكبــرى فــي البــاد ،وأعلنــت
عــن بنــاء عــدد كبيــر مــن الوحــدات الســكنية الجديــدة فــي أيار/مايــو  29.1995كذلــك ،ق ّدمــت الدولــة أصـ ً
ـوال
محــدودة وأشــكاالً أخــرى مــن الدعــم لمســاعدة المواطنيــن علــى العــودة إلــى منازلهــم بعــد فرارهــم ألســباب
أمنيــة .ففــي الفتــرة بيــن  1993و ،1997كان عــدد الجزائرييــن النازحيــن فــي الداخــل قــد وصــل إلــى 1.5
مليــون شــخص ،اســتق ّر العديــد منهــم فــي ضواحــي المــدن الكبــرى .ولمســاعدة هــؤالء علــى العــودة إلــى
منازلهــم ومعالجــة الخلــل الســكاني ،تبنّــت الحكومــة سياســة إعــادة تنميــة وطنيــة ،لكــن  170ألف ـا ً فقــط مــن
النازحيــن عــادوا إلــى منازلهــم ،فيمــا واصــل  1،3مليــون نســمة حياتهــم علــى أطــراف المــدن حيــث أُعيــد
توطينهــم 30.ومــع ذلــك ،ســاعدت هــذه اإلجــراءات علــى بــدء اســتعادة الثقــة الشــعبية بالدولــة ،وحـ ّدت مــن قــدرة
الجهادييــن علــى اســتقطاب ال ُمجنديــن.
إجراءات تصالحية

فــي العــام  ،1995حاولــت الحكومــة الجزائريــة في البدايــة مصالحة خصومهــا الجهاديين .يومها ،كشــف الرئيس
آنــذاك اليميــن زروال عــن قانــون الرحمــة الــذي حــث الجهادييــن علــى نبــذ العنــف والعــودة إلــى االندمــاج فــي
المجتمــع وفــق شــروط معينــة .وقــد أجــرى الجيــش الجزائــري محادثــات ســرية مــع الجيــش اإلســامي لإلنقــاذ،
أعلــن بعدهــا األميــر العــام للجيــش مدنــي مــزراق عــن وقــف إطــاق النــار مــن جانــب واحــد مــع الحكومــة فــي
العــام  .1997وهــذه كانــت لحظــة مهمــة س ـجّلت بدايــة مســيرة طويلــة نحــو اســتعادة المصالحــة الوطنيــة .بــدا
ـب أنــه مــن الضــروري للجيــش اإلســامي أن يُبعــد نفســه عــن العنــف المتطـرّف الــذي
حسـ َ
حينهــا أن مــزراق ِ
تمارســه الجماعــة اإلســامية المســلحة ،لكــن قــراره باالنخــراط مــع النظــام يرتبــط أيضـا ً بمســألة الحفــاظ علــى
ض ُعــفَ كثيــراً بســبب خوضــه معــارك علــى جبهتيــن مــع الحكومــة وأيضـا ً
البقــاء .إذ كان الجيــش اإلســامي قــد َ
مــع الجماعــة اإلســامية التــي كانــت قــد د ّشــنت حملــة تطهيــر ضــد أعضــاء آخريــن فــي الجبهــة اإلســامية
لإلنقــاذ فــي نيســان/أبريل  .1995فــي الفتــرة نفســها ،رفضــت الجماعــة اإلســامية بعنــاد اســتطالع احتمــال
التفــاوض مــع الحكومــة أو إبــرام هدنــة معهــا .وفــي المقابــل ،ســمحت شــخصية مــزراق ّ
الجذابــة ،والهيكليــة
المركزيــة للجيــش اإلســامي ،وانفتــاح هــذه الجماعــة علــى انتهــاج سياســة الحــوار مــع الحكومــة بفتــح خطــوط
اتصــال مــع النظــام .وفــي هــذه األثنــاء ،قلّصــت الهيكليــة الالمركزيــة للجماعــة اإلســامية ومصــرع قــادة كبــار
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فيهــا مــن ســطوتها علــى قــرارات المتمرديــن حيــال مســألة التقــارب أم ال مــع الحكومــة .وفــي نهايــة المطــاف،
نبــذ  7000مقاتــل (بمــا فــي ذلــك  800مــن مقاتلــي الجماعــة اإلســامية) العنــف وألقــوا أســلحتهم فــور إعــان
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وقــف إطــاق النــار.
حيــن وصــل الرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة إلــى الســلطة ( )1999-2019م ـ ّدد عملي ـا ً قانــون الرحمــة
عبــر طرحــه قانــون الوئــام المدنــي العــام  1999الــذي حصــد دعمــا ً واســع النطــاق فــي االســتفتاء الوطنــي
الالحــق 32.نظري ـاً ،كان الجهاديــون الســابقون مؤهليــن للعفــو المشــروط إذا لــم يكونــوا متورطيــن علــى وجــه
الخصــوص فــي جنايــات خطيــرة كاالغتصــاب الجماعــي ،أو زرع القنابــل فــي الســاحات العامــة .أمــا أولئــك
الذيــن ارتكبــوا مثــل هــذه األعمــال ،فقــد ســمح القانــون بتقليــص فتــرة ســجنهم .لكــن فــي الممارســة العمليــة كانــت
األمــور أقــل وضوحــا .فبســبب العــدد الكبيــر مــن الحــاالت ونقــص األدلــة فــي الكثيــر مــن هــذه األحيــان ،كان
مــن الصعــب علــى الســلطات التدقيــق بمزاعــم البــراءة التــي يتقـ ّدم بهــا الجهاديــون .مــع ذلــك ،كان أي جهــادي
يستســلم وينفــي ارتــكاب مثــل هــذه الجنايــات تُبــرّأ ســاحته 33.وقــد اتخــذت الحكومــة هــذه المقاربــة لتحفيــز
الجهادييــن الذيــن ال زالــوا مختبئيــن علــى تســليم أنفســهم.
بعدهــا بســنوات ســت ،أقـرّت الحكومــة الجزائريــة ميثــاق الســلم والمصالحــة الوطنيــة ،الــذي اســتند إلــى قانــون
الوئــام المدنــي .هــذا الميثــاق أخلــى مســؤولية عناصــر قــوات األمــن والميليشــيات الصديقــة للحكومــة مــن
عمليــات القتــل خــارج القانــون واالختفــاء القســري خــال الحــرب .وقــد حُظــر علــى أعضــاء الجبهــة اإلســامية
لإلنقــاذ االنخــراط فــي أي نشــاط سياســي ،علــى رغــم أن الســلطات ضمنــت تأييــد بعــض الشــخصيات القياديــة
فــي هــذه المنظمــة لسياســة المصالحــة .أمــا الجهاديــون اآلخــرون فقــد منحــوا من ّ
صــة للحديــث فــي التلفزيــون
خــال أوقــات ذروة المشــاهدة حــول الدوافــع التــي حـ ّدت بهــم إلــى االلتحــاق بالجماعــات الجهاديــة ثــم قرارهــم
بالخــروج منهــا .هــذه الحملــة ســاعدت علــى رفــع الوعــي الشــعبي حيــال مخاطــر التطـرّف العنيــف ،وأضفــت
طبقــة إضافيــة مــن الشــرعية علــى سياســة المصالحــة ،كمــا أثبطــت رغبــة آخريــن فــي االنضمــام إلــى الجهادييــن
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أو البقــاء كجــزء مــن القضيــة الجهاديــة.
عمــدت الحكومــة ،فــي ســياق جهودهــا لمســاعدة الجهادييــن الســابقين علــى إعــادة االندمــاج بالمجتمــع ،ومنــع
عودتهــم إلــى اإلجــرام ،وجبــه الصعوبــات االقتصاديــة ،إلــى عــرض دفــع تعويضــات ماليــة وازنة .كمــا عرضت
الهيئــات االجتماعيــة والمؤسســات التــي تملكهــا الدولــة والشــركات الخاصــة علــى المقاتليــن الســابقين فــرص
عمــل .كانــت جهــود إعــادة التأهيــل هــذه حاســمة ألنهــا وفّــرت للجهادييــن الســابقين إحساسـا ً باالنتمــاء ،والفخــار
والكرامــة ،واســتعادة مشــاعر المواطنــة .وبــذا ،قطعــت الســلطات الجزائريــة دابــر الجاذبيــة التــي تمتعــت بهــا
الجماعــات الجهاديــة فــي مجــال اســتقطاب المجنديــن.
النزعة الجهادية في مرحلة مابعد الحرب األهلية

أســفرت المقاربتــان الناعمــة والخشــنة اللتــان انتهجتهمــا الحكومــة الجزائريــة عــن إقــدام  15000جهــادي ســابق
علــى نبــذ العنــف 35.وبفعــل الجهــود الناجحــة للدولــة فــي مجــال اإلطبــاق علــى النزعــة الجهاديــة ومعالجتهــا مــن
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جذورهــا ،جنبـا ً إلــى جنــب مــع الغضــب الشــعبي علــى العنــف العشــوائي للجماعــة اإلســامية ،انحســرت قــوة
ونفــوذ هــذه الجماعــة ،وتوقفــت عــن كونهــا العبـا ً رئيسـا ً فــي المشــهد الجهــادي الجزائــري .وقــد عــاود بعــض
األعضــاء الســابقين الظهــور علــى المســرح فــي العــام  1997لتشــكيل ُشــعبة تدعــى الجماعــة الســلفية للدعــوة
والقتــال ،وهــي مجموعــة عمــدت الحقـا ً إلــى االندمــاج بفــروع محليــة لتنظيــم القاعــدة فــي العــام  2007وغيــرت
اســمها إلــى تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب اإلســامي.
غــداة انحســار وبــاء العنــف الــذي اجتــاح الجزائــر فــي حقبــة التســعينيات ،باتــت آفــاق األمــن ُمــذاك فــي البــاد
أكثــر اســتقراراً بكثيــر .ففــي العــام  ،2017صنّفــت مؤسســة غالــوب الجزائــر فــي المرتبــة الســابعة ألكثــر الــدول
أمنـا ً فــي العالــم 36.ومــع ذلــك ،لــم تتبــدد مخاطــر العنــف الجهــادي .فحتــى إن لــم يشـ ّكل تنظيــم القاعــدة فــي بــاد
المغــرب اإلســامي تهديــداً وجوديـا ً كســابقاته مــن التنظيمــات فــي التســعينيات ،إال أن النشــاط الجهــادي المحلّــي
والمتقطّــع ال يــزال مصــدر إزعــاج .ويق ـ ّدر مصــدر فــي الجيــش الجزائــري أنــه ال يــزال هنــاك مــا بيــن 500
إلــى  1000جهــادي ينشــطون فــي أنحــاء البــاد 37.هــذا فــي حيــن أن الدعــم الشــعبي للمجموعــات الجهاديــة
عمومـا ً ولتنظيــم القاعــدة علــى وجــه الخصــوص ،يُعتبــر ضعيفـاً ،كمــا يــدل علــى ذلــك ســقوط آخــر معقــل لهــا
فــي المناطــق الداخليــة البربريــة 38،ومقتــل العديــد مــن القــادة الجهادييــن .وقــد واصلــت قــوات األمــن الجزائريــة
الضغــط بقــوة علــى تنظيــم القاعــدة ،خاصــة منــذ انــدالع انتفاضــات الربيــع العربــي ومــا تالهــا مــن تطــورات
فــي منطقــة الســاحل حيــن ســقطت منطقــة شــمال مالــي فــي حضــن القاعــدة.
فــي الجزائــر نفســها يتّســم تنظيــم القاعــدة بحركيــة عاليــة ويعمــل فــي مجموعــات صغيــرة منفصلــة تضــرب على
نحــو عشــوائي وتســتخدم العمليــات االنتحاريــة لجعــل نشــاطاتها أصعــب علــى التكهّــن .صحيــح أن هــذا التنظيــم
فشــل فــي نقــل حلمــه بإقامــة الخالفــة إلــى جيــل جديــد مــن الجزائرييــن ،إال أنــه واصــل كســب شــطر محــدود مــن
التأييــد فــي صفــوف بعــض أعضــاء جيــل فهــم كيــف قلّصــت الحكومــة مشــاركته فــي السياســات الوطنيــة .هــذا
الجيــل الجديــد مــن الجهادييــن ترعــرع فــي أتــون الحــرب األهليــة حيــن كفّــرت الجماعــة اإلســامية المســلحة
عمليــا ً الشــعب الجزائــري برمتــه وارتكــب المجــازر فــي كل أنحــاء ســاحل المتيجــة وداخــل البــاد .هــؤالء
الجهاديــون هــم أوالد بيئتهــم العنيفــة .إنهــم أطفــال مــن قُتــل أو ُســجن مــن الجهادييــن ،وهــم يميلــون إلــى االنجذاب
كل مــن مزاعــم الجهــاد العابــرة لألوطــان التــي يدعيهــا تنظيــم القاعــدة ومــن ا ّدعائــه توفيــر فــرص للقتــال
إلــى ٍ
فــي أماكــن مثــل ليبيــا ومالــي وتونــس .قــد تكــون جاذبيــة هــذه الجماعــات الجهاديــة أقــوى فــي جنــوب الجزائــر،
حيــث أســفر الســخط الشــعبي وعجــز الحكومــة عــن تســخير الثــروة الماليــة لتحقيــق النمــو الشــامل للجميــع ،عــن
صدامــات عنيفــة وانــزالق بعــض الشــبان إلــى لجــج التطــرف.
نجحــت الحكومــة الجزائريــة إلــى حــد كبيــر فــي احتــواء الجهاديــة مــن خــال اســتخدام المقاربــة األمنيــة علــى
نطــاق واســع ،فشـنّت عمليــات عســكرية متواصلــة ودعمــت سياســة المصالحــة الوطنيــة ،بغــض النظــر عمــا إذا
كانــت هــذه العمليــة كاملــة أم ال .واآلن ،وبعــد اســتقالة بوتفليقــة ،تمــر البــاد فــي مرحلــة حسّاســة وعمليــة انتقــال
سياســي كبــرى ،تبــدو فيهــا قضيــة الخالفــة فــي منصــب الرئاســة مفتوحــة علــى مصراعيهــا .مــع ذلــك ،هــذا
االضطــراب مؤقــت والجيــش الجزائــري ،علــى رغــم الصراعــات الداخليــة ،ال يــزال جاهــزاً إلحــكام قبضتــه
بحــزم ،وسيســتمر بالتأكيــد فــي إبقــاء التهديــد الجهــادي بعيــداً والبلــد آمنـاً.
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فــي أعقــاب الحــرب األهليــة ،لــم يكــن المجتمــع الجزائــري هــو وحــده الــذي تشـ ّكل مــن جديــد ،بــل شــمل ذلــك
أيضــا ً المشــهد السياســي الجزائــري برمتــه .إذ أن الخــروج العنيــف للجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ مــن مســرح
األحــداث ،أظهــر حــدود إمكانــات اإلســام السياســي الراديكالــي فــي الجزائــر .ومــع نهايــة التســعينيات ،كانــت
هــذه الجبهــة قــد حُظــرت وأطيــح بقياداتهــا ،ولــم تعــد قــادرة علــى الســيطرة علــى العنــف الــذي أشــعلته فروعهــا.
وهــي بقيــت بعيــدة عــن طاولــة المفاوضــات بفعــل تأثيــر جناحهــا العســكري المتمثــل بالجيــش اإلســامي .إذ
ال يجــب أن ننســى هنــا أن مــزراق وليــس قــادة الجبهــة (علــي بلحــاج وعبــاس مدنــي) هــو الــذي أقنــع آالف
الجهادييــن بإلقــاء الســاح.
فــي محاولــة فاشــلة للعــودة ثانيــة إلــى مســرح األحــداث ،قــررت شــخصيات فــي الجبهــة اإلســامية دعــم عمليــة
المصالحــة .فهــم شــعروا أنهــم ُملزمــون بإبعــاد أنفســهم والتنظيــم عــن العنــف المتطــرف للجهادييــن .بيــد أن
الجبهــة لــم تعــد تلــك القــوة االجتماعيــة -السياســية الوازنــة التــي كانــت فــي التســعينيات .فمدنــي غــادر الجزائــر
إلــى قطــر حيــث عــاش هنــاك إلــى أن وافتــه المنيــة العــام  ،2019وبلحــاج ،الــذي كان خطيب ـا ً مف ّوه ـاً ،أصبــح
نموذج ـا ً باليــا 39.وبعــد نحــو ثالثــة عقــود مــن حظرهــا قانونيــا ،التــزال الجبهــة اإلســامية غيــر قــادرة علــى
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إعــادة تأهيــل نفســها ،وســجناؤها السياســيون مــا فتئــوا وراء القضبــان.
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أعــادت الحــرب األهليــة فــي الجزائــر تشــكيل المشــهد السياســي فــي البالد ومعهــا حركاتــه اإلســامية .فاألحزاب
اإلســامية ،كحركــة مجتمــع الســلم والنهضــة ،شــاركت فــي السياســات الجزائريــة منــذ أن أعــادت الدولــة فــي
خضــم القتــال العمليــات الدســتورية وتنظيــم االنتخابــات الرئاســية فــي العــام  .1995هــذه المقاربــة التشــاركية
أ ّدت فــي نهايــة المطــاف إلــى طريــق مســدود بعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا .إذ أن االحــزاب اإلســامية
فــي حقبــة مــا بعــد النــزاع أهملــت طــرح رؤيــة متّســقة أو برامــج سياســات عمليــة للبــاد لتحــدي الوضــع القائــم
وحــل المشــاكل االجتماعيــة -االقتصاديــة التــي يعانــي منهــا المواطنــون الجزائريــون.
وفــي ســبيل ابعــاد نفســها عــن الشــعارات المتطرّفة لإلســام السياســي الــذي تمثّله الجبهــة اإلســامية والجهاديين،
تبنّــت أحــزاب إســامية معتدلــة كحركــة مجتمــع الســلم (المعروفــة ســابقا ً باســم حمــاس) بقيــادة محفــوظ نحنــاح
وحــزب النهضــة ،اســتراتيجية تتمحــور حــول المشــاركة .ومنــذ ذلــك الحيــن ،تـ ّم بفعاليــة اســتلحاق اإلســاميين
بالحكومــة إلــى درجــة أنهــم احتضنــوا قواعــد النظــام السياســي القائمــة علــى الرشــى والتصلّــب االنغالقــي.
واليــوم باتــت هــذه األحــزاب عاجــزة عــن تعبئــة الناخبيــن ،وال تشــكل أي تح ـ ٍد حقيقــي للنظــام المدعــوم مــن
كل مــن عــدم قــدرة اإلســاميين علــى التغلّــب علــى
العســكر .هــذا الفشــل فــي الدفــع باتجــاه التغييــر ،هــو حصيلــة ٍ
خالفاتهــم ،ومــن رغبتهــم االنتهازيــة فــي الحفــاظ علــى عالقاتهــم الزبائنيــة مــع النظــام.
والحــال أن الصراعــات الداخليــة فــي صفــوف تلــك األحــزاب اإلســامية التــي جــرى اســتلحاقها ،دفعــت فــي
بعــض األحيــان فصائــل منهــا إلــى االنفصــال وتشــكيل أحزابهــا اإلســامية الصغيــرة الخاصــة بهــا 41.هــذه
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األحــزاب كانــت تســعى إلــى الوحــدة منــذ نهايــة الحــرب األهليــة ،وتقــض مضاجعهــا المســألة الحاســمة ال ُمتعلقــة
بالعمــل مــع الحكومــة أوال.
كانــت االنتخابــات الرئاســية العــام  2009مــرآة عاكســة لهــذه الحالــة .فحيــن نشــبت الخالفــات فــي صفــوف
حركــة مجتمــع الســلم ،تخلــى العديــد مــن األعضــاء عــن الحركــة وشـ ّكلوا تنظيماتهــم الخاصــة .وقــد دعــم زعيــم
الحركــة الســابق أبــو جــرة ســلطاني الرئيــس بوتفليقــة وانضــم إلــى ائتــاف حكومــي .لكــن عبــد المجيــد مناصرة،
الرجــل الثانــي فــي القيــادة ،وأنصــاره رفضــوا المضــي قدمـا ً فــي هــذه االســتراتيجية ،واتهمــوا ســلطاني بخــرق
المبــادئ الرئيســة للحــزب ،عبــر تقديــم التنــازالت للحكومــة مــن دون التشــاور ال مــع قواعــد الحــزب وال مــع
قادتــه .والواقــع أن ســلطاني ه ّمــش كــوادر الحــزب وطــرد مجموعــة مــن  40شــخصية فيــه كانــوا اختلفــوا معــه
فــي العــام  2008فــي خضــم مســاعيه إلعــادة انتخابــه رئيســا للحــزب 42.فــي خاتمــة المطــاف ،تــرك مناصــرة
ومئــات مــن االنصــار والناشــطين الحــزب ،بمــا فــي ذلــك العديــد مــن الشــخصيات السياســية المحليــة والوطنيــة،
وشــكلّوا حركــة الدعــوة والتغييــر.
ـن أكبــر بســبب انشــقاق عمــار غــول ،وهــو عضــو بــارز آخــر كان تولّــى
أُصيبــت حركــة مجتمــع الســلم ب َوهَـ ٍ
منصــب وزيــر األشــغال العموميــة .تــرك غــول الحركــة فــي العــام  ،2012وأ ّســس حزبــه الخــاص الــذي أطلــق
عليــه اســم تج ّمــع أمــل الجزائــر( ،)TAJالــذي طــرح برنامجـا ً إســاميا ً بتوجهــات فكريــة وطنيــة .نجــح الحــزب
الجديــد فــي جــذب أكثــر مــن خمســين نائبـا ً وبضعــة آالف مــن المســؤولين الحكومييــن المحلييــن 43.وأ ّدى هــذان
الحدثــان المهمــان إلــى إضعــاف حركــة مجتمــع الســلم واســتنزاف الدعــم التــي كانــت تحصــل عليــه ،فــي خضــم
تنافســها مــع حركــة الدعــوة والتغييــر وتج ّمــع أمــل الجزائــر للفــوز بأصــوات الناخبيــن مــن الفئــة نفســها.
بالمثــل ،ابتليــت حركــة النهضــة ،وهــو حــزب إســامي رئيــس آخــر فــي الجزائــر ،باالنقســامات ،وبــات مثــاالً
واضحـا ً آخــر علــى عجــز اإلســاميين عــن التو ّحــد .فقــد ُم ِّزقــت الحركــة فــي أواخــر التســعينيات ،التــي كانــت
معروفــة ســابقا ً باســم حركــة النهضــة اإلســامية وتســتلهم أفــكار جماعــة اإلخــوان المســلمين ،حــرب داخليــة بيــن
أحــد قادتهــا وهــو الحبيــب آدمــي وبيــن أحــد مؤسّســيها عبــد هللا جــاب هللا .ومــرة أخــرى ،تمحــور الخــاف حــول
تأييــد أو معارضــة للعمــل مــع الحكومــة :فمــن جهتــه ،دعــا آدمــي إلــى التحــاور مــع الدولــة ،بينمــا رفــض جــاب
هللا هــذا النهــج وســعى إلــى االبتعــاد عــن الحكومــة .فــي نهايــة المطــاف ،أطــاح آدمــي بجــاب هللا وأعــاد تســمية
الحــزب «النهضــة» 44.فــي غضــون ذلــك ،أ ّســس جــاب هللا حزبـا ً إســاميا ً جديــداً أطلــق عليــه اســم اإلصــاح،
ـرد منــه أيضـا ً واسـتُب ِدل بجهيــد يونســي الــذي ح ّمــل جــاب هللا مســؤولية فــرض آراء باليــة واالفتقــاد إلــى
وقــد طُـ ِ
ـن جــاب هللا عــن محاوالتــه ،فأنشــأ حزبـا ً ثالثـا ً فــي  2011يُدعــى جبهــة
حــسّ الهيكليــة والتنظيــم .لكــن ذلــك لــم يثـ ِ
العدالــة والتنميــة (العدالــة).
أ ّدت هــذه النزاعــات والفصائــل إلــى جعــل األحــزاب اإلســامية الجزائريــة ضعيفــة وفاقــدة للمصداقيــة وغيــر
قــادرة علــى حشــد المؤيديــن .فقــد شــهدت العديــد مــن االنتكاســات حتــى أثنــاء الموجــة اإلســامية مــن الربيــع
العربــي التــي ه ـ ّزت المنطقــة األوســع ابتــدا ًء مــن أواخــر العــام  .2010وفــي الواقــع ،لــم يتم ّكــن اإلســاميون
الجزائريــون ،حتــى مــع فــوز اإلســاميين فــي البلــدان المجــاورة كمصــر والمغــرب وتونــس ،مــن االســتفادة مــن
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ذلــك النجــاح فــي وطنهــم .لكنهــم عمــدوا إلــى رصّ صفوفهــم لتحقيــق نتائــج أفضــل فــي االنتخابــات التشــريعية
الجزائريــة فــي أيار/مايــو  ،2012فانض ّمــت حركــة مجتمــع الســلم (التــي كانــت جــزءاً مــن تحالــف رئاســي منــذ
العــام  )2004والنهضــة واإلصــاح إلــى تكتــل الجزائــر الخضــراء (.)AAV
فــي الوقــت الــذي كان فيــه نظراؤهــا مــن األحــزاب فــي الــدول المجــاورة ،مثــل حــزب العدالــة والتنميــة فــي
المغــرب والنهضــة فــي تونــس ،تق ـ ّدم أداء رائع ـاً ،كان فريــق تكتّــل الجزائــر الخضــراء مقتنع ـا ً بأنــه ســيضمن
فــوزاً ســاحقا ً فــي البــاد؛ حتــى أن أحــد قــادة الحــزب أشــار قبــل فــرز األصــوات إلــى أنــه يمكــن الفــوز بـــ120
مقعــداً علــى األقــل مــن المقاعــد التشــريعية البالــغ عددهــا  462مقعــداً 45.لكــن النتائــج كانــت كارثيــة لإلســاميين،
الذيــن حصلــوا علــى ثمانيــة وأربعيــن مقعــداً فقــط ،أي أقــل مــن المقاعــد الـــ 52التــي حصــل عليهــا حــزب مجتمع
الســلم وحــده فــي العــام  46.2007كان اإلســاميون بعــد أشــهر قليلــة علــى موعــد مــع تســجيل أســوأ نتائــج منــذ
بــروز نظــام التعدديــة الحزبيــة فــي الجزائــر ،فــي االنتخابــات البلديــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  .2012فقــد
حصــل تكتــل الجزائــر الخضــراء ،هــذه المــرة مــن دون حركــة مجتمــع الســلم التــي انســحبت منــه ،علــى أغلبيــة
ُمطلقــة فــي عشــر بلديــات فقــط مــن بيــن  1451بلديــة .وبالمثــل ،كانــت نتائــج انتخابــات العــام ُ 2017مخيبــة
47
لآلمــال بالنســبة إلــى المعســكر اإلســامي.
طــال هــذا الخلــل االنتخابــي التوجهــات الرئاســية أيضـاً ،فقــد كانــت آخــر محــاوالت اإلســاميين لالتفــاق علــى
مرشــح رئاســي واحــد فــي العــام  ،2009عندمــا خــاض يونســي مــن حــزب اإلصــاح االنتخابــات وحصــل علــى
حصــة ضئيلــة مــن األصــوات (أقــل مــن  1.4فــي المئــة) 48.قبــل ذلــك ،أطلــق جــاب هللا حملــة قصيــرة األمــد فــي
العــام  .1999ونتيجـةً لهــذا الســجل الحافــل ،يمكننــا القــول إنــه خــال االنتخابــات المقبلــة (التــي كانــت مقــررة
أساس ـا ً فــي نيســان/أبريل  ،2019لكــن ت ـ ّم تأجيلهــا حتــى  4تموز/يوليــو وتــم تأجيلهــا مجــدداً) مــن المر ّجــح أن
يعجــز اإلســاميون مجــدداً  -الذيــن كانــوا مرفوضيــن إلــى حــ ّد كبيــر مــن قبــل المتظاهريــن الذيــن أطاحــوا
49
بوتفليقــة  -عــن التوافــق علــى شــخصية بــارزة واحــدة.
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الســبب الثانــي الكامــن وراء انحســار تأثيــر األحــزاب اإلســامية فــي السياســة الجزائريــة ،هــو ميلهــا إلــى
التركيــز علــى النظــام بــدالً مــن المجتمــع .فلــم تعــد هــذه األحــزاب اإلســامية ،مــن خــال صــبّ اهتمامهــا علــى
المحافظــة علــى عالقاتهــا مــع الدولــة ،تُولــي أهميــة الحتياجــات الجزائرييــن العادييــن ومصالحهــم .وفــي الوقــت
الــذي واصــل فيــه قــادة هــذه األحــزاب إدانــة أســاليب الدولــة ،انشــغلوا بالحفــاظ علــى مداخلهــم إلــى دهاليــز
الســلطة وتأميــن اســتفادتهم مــن المزايــا واالمتيــازات التــي تق ّدمهــا الجهــات الفاعلــة ال ُدولتيــة التــي يعتبرهــا
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العديــد مــن الجزائرييــن ُمشــابهة للفســاد الــذي تُعــرف بــه الدولــة منــذ أمــد طويــل.
فــي هــذا الســياق ،تُعتبــر حركــة مجتمــع الســلم نموذجـا ً معبّــراً عــن ذلــك .فقــد اســتتبعتها الحكومــة إلــى حـ ّد كبيــر
منــذ التســعينيات ،وحتــى قبــل نهايــة الحــرب األهليــة ،عندمــا احتــاج النظــام  -بعــد أن حُظــرت الجبهــة اإلســامية
لإلنقــاذ  -إلــى طــرف فاعــل شــرعي ال يشــ ّكل تهديــداً بالنســبة إليهــا ،ليحــل محــل جبهــة اإلنقــاذ اإلســامية
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المتطرّفــة علــى الســاحة السياســية .تتمتّــع هــذه الحركــة ،باعتبارهــا الحــزب اإلســامي األبــرز اليــوم ،بتاريــخ
حافــل مــن االهتمــام بعالقتهــا بالنظــام ،وبحصتهــا مــن المــوارد ،وبحضورهــا السياســي أكثــر مــن الدعــوة إلــى
تطبيــق إصالحــات سياســية .ونتيجــة لهــذا االســتلحاق ،بقيــت جاذبيــة الحركــة الشــعبية ضعيفــة ،وال زالــت،
51
ناهيــك أيضـا ً عــن عجزهــا عــن حفــز المشــاركة العامــة.
تجــدر المالحظــة هنــا أنــه فــي وقــت ســابق ،كان نــزوع حركــة مجتمــع الســلم إلــى التقــارب بمثابــة محاولــة
للتنديــد بالعنــف المســلّح فــي التســعينيات وإبعــاد نفســها عــن وجهــات النظــر المتطرّفــة التــي طرحتهــا الجبهــة
اإلســامية لإلنقــاذ .وقــد دعــا مؤسســها نحنــاح بــدوره إلــى مــا أســماه بالمرحليــة والمشــاركة واالعتــدال 52.كمــا
أيّــدت حركــة مجتمــع الســلم فــي وقــت الحــق قــرار الدولــة القاضــي بتشــكيل المجلــس الوطنــي االنتقالــي ،الــذي
أ ّدى وظائــف تشــريعية فــي غيــاب برلمــان ُمنتخــب .نتيجـةً لذلــك ،قُتــل العديــد مــن كــوادر الحركــة ،وأبرزهــم
الشــيخ محمــد بوســليماني ،علــى يــد الجماعــة اإلســامية المســلّحة التــي رفضــت قبــول التحــاور مــع مــا تعتبــره
ســلطات ُملحــدة 53.وفــي العــام  ،1995شــاركت حركــة مجتمــع الســلم فــي إعــادة إطــاق العمليــة الديمقراطيــة،
وحـ ّل نحنــاح فــي المرتبــة الثانيــة بعــد مر ّشــح الجيــش الرئاســي الفائــز ،زروال .فــي العــام  ،1999بعــد أن تـ ّم
اســتبعاده ألســباب إجرائيــة ،وقــف نحنــاح وراء مرشــح توافقــي هــو بوتفليقــة ،ودعــم سياســات المصالحــة التــي
تبنّتهــا الدولــة ،علــى رغــم االنتقــادات التــي اجتاحــت معســكره.
انض ّمــت حركــة مجتمــع الســلم ،بفضــل هــذه االســتراتيجية التــي تعتمــد علــى المشــاركة ،إلــى العديــد مــن
االئتالفــات الحكوميــة 54.وكافــأ النظــام الحركــة بمنحهــا مناصــب وزاريــة ومقاعــد برلمانيــة ورواتــب ضخمــة
وتخفيضــات ضريبيــة ،وأتــاح لهــا (قبــل كل شــيء) فرصــة االســتفادة مــن إعــادة توزيــع اإليــرادات النفطيــة.
خلقــت هــذه المزايــا روابــط الــوالء بيــن حركــة مجتمــع الســلم وبيــن النظــام .والحــال أن قــدرة الحكومــة علــى
اســتيعاب الجهــات الفاعلــة السياســية الجديــدة م ّكنتهــا مــن تعزيــز مواقفهــا وتصويــر نفســها علــى الصعيديــن
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الوطنــي والدولــي علــى أنهــا نظــام منفتــح وشــامل يســمح لإلســاميين بالمشــاركة فــي شــؤون الدولــة.
لكــن ،فــي الواقــع ،كان الثمــن الــذي دفعتــه حركــة مجتمــع الســلم النتهاجهــا هــذه المقاربــة باهظــاً .فعلــى
رغــم أنهــا أصبحــت العب ـا ً مؤثّــراً علــى الســاحة السياســية الجزائريــة ،إال أن االســتلحاق الــذي يحــدد شــروط
مشــاركتها أحبــط ناخبيهــا .واليــوم ،باتــت الحركــة أبعــد مــا تكــون عــن كونهــا قــوة المعارضــة التــي رآهــا
الناخبــون المؤيــدون للجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ وغيرهــم مــن المؤيديــن المحتمليــن ،وتُعتبــر فــي نظــر الكثيريــن
أداة للنظــام .فهــي مــن الناحيــة التقنيــة جــزء مــن المعارضــة ،لكنهــا ليســت ال طرف ـا ً متش ـ ّدداً وال مواجه ـاً .وال
يُعتبــر أي نقــد قــد توجهــه ضــد الحكومــة أكثــر مــن مجــرد محاولــة مســتمرة للحفــاظ علــى قدراتهــا الضعيفــة
علــى تعبئــة قاعدتهــا ضــد النظــام .والواقــع أنــه مــن الصعــب للغايــة علــى الحركــة ،التــي تعمــل مــع مــن هــم
فــي الســلطة منــذ العــام  ،1995أن تتخلــى عــن االمتيــازات والمزايــا التــي تحصــل عليهــا .يُذكــر هنــا أن الحركــة
مرتبطــة اآلن ارتباطـا ً وثيقـا ً بالنظــام إلــى درجــة أن احتمــاالت أن تصبــح منافسـا ً جــاداً أو ثقـاً مضــاداً للســلطات
الحاكمــة تــكاد تكــون معدومــة.
رجــال السياســة اإلســاميون فــي الجزائــر بعيــدون كل البعــد عــن الــذروة التــي حققتهــا شــخصيات كاريزميــة
 | 14مركز كارنيغي للشرق األوسط

بــارزة ،مثلمــا فعــل بلحــاج ومدنــي فــي أوج نشــاطهما .فهمــا تم ّكنــا مــن حشــد مالييــن المواطنيــن لصالــح
قضيتهمــا .ومنــذ ذلــك الحيــن ،تكـرّر فشــل األحــزاب اإلســامية فــي البــاد ،التــي باتــت عاجــزة عــن التخلّــص
مــن خالفاتهــا وتضــارب المصالــح ،فــي مجــال توحيــد وصياغــة إصالحــات طموحــة مــن شــأنها تحســين الحيــاة
اليوميــة للجزائرييــن .بــدالً مــن ذلــك ،وجــدت هــذه األحــزاب نفســها ،إثــر تكــرار االختــاالت وأوجــه القصــور
فــي النظــام ،فاقــدة لمصداقيتهــا ومحرومــة مــن الدعــم المتّقــد.
أخيــراً ،جــاءت تظاهــرات العــام  2019لتشــ ّكل فرصــة ضائعــة أخــرى لإلســاميين .ويُعــزى الســبب إلــى
أنهــم انتظــروا انقــاب الطاولــة علــى بوتفليقــة للتعبيــر عــن دعمهــم للمتظاهريــن ،ولــذا فشــل رجــال السياســة
اإلســاميون فــي كســب ثقــة الشــعب .ومــن خــال االنضمــام إلــى حركــة االحتجــاج فــي وقــت متأخــر وبشــكل
انتهــازي ،ع ـ ّززت األحــزاب الجزائريــة اإلســامية التصــورات العامــة بأنهــا تضــع مصلحتهــا الذاتيــة فــوق
المصلحــة العامــة .فــي الواقــع ،عندمــا نزلــت شــخصيات بــارزة مثــل جــاب هللا ومقــري وســلطاني إلــى الشــارع،
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لــم يكــن ضئي ـاً عــدد األشــخاص الذيــن انتقدوهــا ووصفوهــا بأنهــا مــن عمــاء وأتبــاع ومتزلفــي النظــام.
يحقق نجاحات
اإلسالم السياسي الشعبي ّ

أتــاح الفشــل الــذي ُمنـ َي بــه اإلســام السياســي والجهاديــة الســائدين فــي الجزائــر ،باإلضافــة إلــى مــداراة الدولــة،
الفرصــة أمــام نمــو وتوسّــع شــبكة ســلفية شــعبية هــي :الدعــوة الســلفية .قامــت هــذه األخيــرة مــن الناحيــة
التكتيكيــة بإعــادة التموضــع علــى الســاحة الدينيــة كبديــل للســلفية الجهاديــة ،وعلــى الســاحة السياســية كبديــل
للســلفية السياســية .وبالتالــي ،يزعــم أتبــاع حركــة الدعــوة الســلفية أنهــم ضــد الجهادييــن الذيــن يشــعلون نــار
الفتنــة وضــد ال ُمعتدليــن الذيــن ينشــرون البِــدع 57.وهــم يزعمــون التزامهــم بعــدم التد ّخــل أبــداً بالمســائل السياســية
ويتركونهــا لولــي األمــر الــذي يطيعونــه طاعــة عميــاء.
لــم تتدخــل الحكومــة الجزائريــة إلــى حــد كبيــر فــي شــؤون الدعــوة الســلفية ،إذ إن المقاربــة العلميــة التــي تنتهجها
الحركــة تســمح للدولــة بتحقيــق العديــد مــن األهــداف المهمــة ،علــى غــرار حشــد الدعــم لسياســة المصالحــة،
وإضعــاف المعارضــة اإلســامية األساســية ،ومواجهــة األشــكال األكثــر عنفـا ً وتشـ ّدداً لإلســام السياســي (بمــا
فــي ذلــك اإليديولوجيــات الســلفية-الجهادية) ،وتعزيــز ســلطتها الخاصــة ،وتوســيع قاعــدة دعمهــا مــن خــال
دمــج البرجوازيــة اإلســامية الجديــدة فــي البــاد (وإبقائهــا تحــت الســيطرة).
الجديــر ذكــره هنــا أنــه منــذ انطــاق االحتجاجــات المناهضــة لبوتفليقــة فــي شــباط/فبراير  ،2019بقــي الصمــت
ســائداً فــي أوســاط أشــهر قــادة حركــة الدعــوة .صحيــح أن قــادة أحــزاب وأئمــة إســاميين نزلــوا إلــى الشــوارع
دعمـا ً للحــراك ،إال أنــه لــم يصــدر عــن هــذه الشــخصيات أي تصريحــات ت ّدعــي أنهــم يمثّلــون حركــة «الدعــوة»
بشــكل عــام .فــي هــذه المرحلــة ،مــن الصعــب جــداً التنبــؤ بمــا ســيفعله قــادة «الدعــوة» :إذ مــن المحتمــل أن
يواصلــوا التــزام الصمــت التــام فــي المرحلــة االنتقاليــة لتجنّــب إغضــاب الســلطات والســيما الجيــش .ويبقــى
القــول هنــا إن ثِقــل الحركــة المتنامــي ال زال مهمـاً.
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ثمــة اعتقــاد شــائع بــأن جــذور الدعــوة الســلفية فــي الجزائــر تعــود إلــى الحركــة اإلصالحيــة البــن باديــس
ومبــارك الميلــي فــي عشــرينيات القــرن العشــرين .لكــن الحركــة فــي شــكلها الحالــي تعــود فــي الواقــع إلــى
الثمانينيــات ،حيــن عــاد مجموعــة مــن العلمــاء الجزائرييــن مــن الســعودية بعــد دراســتهم فــي الجامعــة اإلســامية
بالمدينــة المنــورة ،التــي تُعتبــر معقــل الســلفيين .باختصــار ،حركــة الدعــوة ُمســتوحاة مــن الوهابييــن ،وتُعـ ّد هيئــة
كبــار العلمــاء فــي الســعودية مصــدراً لجــزء كبيــر مــن الفكــر الوهابــي الــذي اجتــاح العالــم العربــي بشــكل عــام
والجزائــر بشــكل خــاص .فقــد تتلمــذ الشــيوخ الجزائريــون المرتبطــون بالدعــوة علــى يــد علمــاء ســعوديين مثــل
الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز ومحمــد ناصــر الديــن األلبانــي ،وابــن الرحمــن العُثيميــن ،وصالــح الفــوزان ،وربيــع
المدخلــي ،الذيــن تربطهــم صــات قويــة بالمؤسســة الدينيــة الرســمية  -دار اإلفتــاء  -فــي الســعودية ،أو تأثــروا
بهــم.
ش ـ ّكل الدعــم التعليمــي الســعودي عام ـاً حيوي ـا ً فــي نمــو وتو ّســع الدعــوة .فقــد قُ ّدمــت رحــات إلــى الســعودية
للعديــد مــن الطــاب الجزائرييــن ،الذيــن كفلهــم أســاتذة ســلفيين معتمديــن ،بذريعــة أنهــم يــؤدون فريضــة الحــج
بينمــا هــم فــي الواقــع كانــوا يذهبــون لدراســة الســلفية .وتتيــح الرعايــة التــي يق ّدمهــا أســتاذ مــن الحركــة للطــاب
الحصــول علــى مبلــغ مالــي وشــهادة فــي نهايــة الــدورة .بعــد ذلــك ،يصبــح هــؤالء الخريجــون الملقنــون حديثـا ً
مــن التقــاة ،ويمكنهــم ضمــان جــذب آخريــن إلــى هــذه الرحلــة ،مــع اإلشــارة هنــا إلــى أن ترتيبــات الرعايــة هــذه
المرافقــة لهــا التــي يمنحهــا الســعوديون يمكــن إلغاؤهــا فــي أي وقــت .وقــد اعتــادت الســفارة الســعودية فــي
الجزائــر ،بهــدف البقــاء علــى درايــة باحتياجــات الدعــوة الســلفية ،تكريــم الطــاب الجزائرييــن الذيــن كتبــوا
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تقاريــر عــن تط ـ ّور جماعتهــم وعالقتــه بالمجتمــع ككل.
كانــت المــواد التعليميــة التــي يق ّدمهــا الســعوديون عنصــراً أساســيا ً فــي نشــر أفــكار الدعــوة .وكانــت تــو ّزع معظم
الكتــب ال ُمرســلة مــن الســعودية مجان ـا ً أو يت ـ ّم اســتثمار إيراداتهــا فــي الحركــة .وتحــاول الســلطات الجزائريــة
اإلشــراف علــى ســوق الكتــب الدينيــة ،لكــن ســيطرتها ليســت مطلقــة 59.فــي كل عــام ،تجــد عشــرات الكتــب
الدينيــة والكتيبــات والنشــرات واألقــراص المدمجــة المحظــورة (معظمهــا مــن الســعودية) طريقهــا إلــى البــاد،
وينتهــي بهــا األمــر علــى رفــوف المتاجــر علــى رغــم جهــود الحظــر التــي تبذلهــا الحكومــة 60.هــذه الكتــب ســهلة
القــراءة وتقـ ّدم توجيهــات دينيــة بســيطة مــن دون الغــوص فــي القضايــا اإليديولوجيــة ،مــا يجعلهــا مشــهورة فــي
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أوســاط مختلــف شــرائح المجتمــع الجزائــري وفــي متنــاول الجميــع.
بفضــل هــذا الدعــم الســعودي ،طـ ّورت حركــة الدعــوة شــبكة واســعة مــن األتبــاع بقيــادة شــخصيات تنشــط فــي
الوعــظ مــن العاصمــة حتــى أطــراف الصحــراء الجزائريــة .فعلــى ســبيل المثــال ،يُعتبــر الشــيخ محمــد فركــوس،
الــذي تـ ّم تعيينــه شــكليا ً فــي رســالة بعــث بهــا الشــيخ الســعودي المدخلــي ،باعتبــاره الصــوت الرســمي للســلفية
فــي الجزائــر ،ناشــطا ً للغايــة فــي العاصمــة وضواحيهــا 62.نذكــر مــن الشــخصيات البــارزة األخــرى الشــيخ عبــد
المجيــد جامــع ،ولزهــر ســنيقرة ،وعــز الديــن رمضانــي 63،مــع العلــم بأنــه يمكــن لجميــع الراغبيــن التواصــل مــع
العديــد مــن هــؤالء الشــيوخ عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي وأحيانـا ً عبــر تبــادل أرقــام الهواتــف الشــخصية.
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كمــا أن فتاويهــم متوافــرة علــى اإلنترنــت ،وتقــ ّدم توجيهــات حــول العديــد مــن المســائل الحياتيــة اليوميــة،
وبلغــات عـ ّدة كالعربيــة والفرنســية وحتــى اإلنكليزيــة.
الدعوة وإعادة األسلمة في الجزائر

يعتبــر الكثيــر مــن المواطنيــن الجزائرييــن أن حركــة الدعــوة تطــرح حـ ّ
ـاً بديـاً ألزمــة التمثيــل السياســي التــي
تتخبّــط فيهــا البــاد منــذ فتــرة طويلــة 64.نجحــت المقاربــة العلميــة التــي اتّبعتهــا الدعــوة الســلفية فــي جــذب العديــد
مــن أبنــاء الجيــل الــذي نشــأ خــال العشــرية الســوداء ،إذ افتُتــن الكثيــر مــن الجزائرييــن بالدعــوة التــي أطلقتهــا
الحركــة إلــى نبــذ عمليــة غربنــة المجتمــع الجزائــري مــن دون خــوض مواجهــة مفتوحــة مــع الســلطات الحاكمــة.
إذن ،تخاطــب الدعــوة الســلفية جي ـاً مــن الجزائرييــن الذيــن يئســوا مــن المشــهد السياســي الــذي تهيمــن عليــه
جبهــة التحريــر الوطنــي منــذ العــام  ،1962وخــاب أملهــم مــن اإلســاميين المتطرّفيــن وســجلّهم الحافــل بالعنــف
خــال ســنوات الحــرب األهليــة .يُضــاف إلــى ذلــك أن السياســيين اإلســاميين ال ُمعتدليــن خذلوهــم ،إذ كانــوا منــذ
فتــرة طويلــة مجـرّد بيــادق فــي أيــدي الســلطات الحاكمــة.
توفّــر حركــة الدعــوة لمناصريهــا منبــراً وفســحة أمــل ،واألهــم مكانــا ً فــي المجتمــع .فمــن خــال شــبكاتها
الواســعة وقواعدهــا األخالقيــة ،تتيــح الدعــوة ألعضائهــا فرصــة تجــاوز اإلقصــاء السياســي ،وترميــم الروابــط
االجتماعيــة ،ورســم صــورة إيجابيــة عــن أنفســهم .تجــذب حركــة الدعــوة كذلــك جزائرييــن مــن الطبقــة الوســطى
التــي يُعتبــر الكثيــر مــن أبنائهــا عموم ـا ً َو ِرعيــن ومحافظيــن اجتماعي ـا ً وثقافي ـاً .إن المقاربــة الجهاديــة الثوريــة
ليســت خيــاراً متاحــا ً لهــؤالء ،ألنهــا تهــ ّدد أوضاعهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة .وتشــ ّكل الثقافــة الفرعيــة
والروابــط االجتماعيــة لحركــة الدعــوة وســيلة فــي يــد هــؤالء األفــراد لمعارضــة الدولــة رمزيـاً .فالدعــوة توفّــر
لمناصريهــا هويــة جماعيــة وشــعوراً بالتضامــن يضفــي علــى وجودهــم معنــى ،ويمنحانهــم القــوة الالزمــة
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لمقاومــة الحداثــة.
تُمثّــل حركــة الدعــوة كذلــك ،فــي دولــة تعانــي مــن ســوء الحوكمــة والعقبــات البيروقراطيــة والفســاد المستشــري
وغيــاب التمثيــل الشــعبي (حتــى علــى المســتوى المحلّــي) ،شــبكةً واســعة قــادرة علــى أن توفّــر لمناصريهــا
نظامـا ً اجتماعيـا ً بديـ ً
ـا يحاكــي نمــوذج المجتمــع اإلســامي المثالــي .واقــع الحــال أن الدعــوة أصبحــت ،بفضــل
أنشــطتها الدينيــة الدعويــة التــي تُبـ ّ
ـث عبــر مروحــة مــن الوســائط والقنــوات ،القــوة الرائــدة فــي إعــادة أســلمة
المجتمــع الجزائــري 66.لقــد انتشــرت إيديولوجيتهــا وامت ـ ّد نفوذهــا واتّســعت شــبكاتها.
نتيجـةً لذلــك ،باتــت الدعــوة تتمتــع بقــوة تنظيميــة ووجــود نابــض بالحيــاة فــي مناطــق عــدة .فقــد أصبــح الســلفيون
ناشــطين للغايــة فــي الجزائــر العاصمــة ،واســتطاعوا أن يســيطروا علــى مســاجد عــدة فــي حيــدرة والقبــة
وبوزريعــة وبئــر خــادم وبــرج الكيفــان ودراريــة ،مــن خــال ممارســة الضغــوط واســتبعاد األئمــة الذيــن ال
يناصــرون الحركــة .بعــض المســاجد معروفــة بأنهــا خاضعــة إلــى ســيطرة الســلفيين ،مثــل مســجد األزهــر فــي
الصنوبــر البحــري ،ومســجد عيــن النعجــة ،ومســجد بــاب الــزوار فــي حـ ّي دوزي 67.فالــوالء إلــى المســجد نفســه
هــو أســاس العالقــة التــي تجمــع بيــن أتبــاع الحركــة .وغالبـا ً مــا تنشــأ الصداقــات فــي المســاجد ،أو فــي الحلقــات
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الدراســية المغلقــة ،أو حتــى علــى شــبكة اإلنترنــت .ووفقـا ً لمناصــري الحركــة ،يســاعد أعضــاء الحركــة بعضهــم
البعــض فــي الــزواج ،أو إيجــاد فــرص عمــل ،أو مســكن الئــق ،أو مــدارس لــأوالد.
يرتــدي التعليــم أهميــة أساســية لحركــة الدعــوة التــي تبنّــت تعاليــم الشــيخ األلبانــي التــي تمحــورت حــول مفهو َمــي
التصفيــة والتربيــة .التصفيــة تعنــي إزالــة كل المعتقــدات واألفــكار الفاســدة المتعلقــة بالشــرك ،والتــي دخلــت حياة
المســلمين ،فض ـاً عــن تنقيــة المذهــب الس ـنّي والشــريعة مــن مختلــف البــدع التــي ع ّكــرت صفوهمــا .الخطــوة
الثانيــة هــي تعليــم النفــس ثــم تعليــم اآلخريــن 68.انطالقــا ً مــن هــذه الذهنيــة ،تســتثمر الدعــوة فــي المــدارس
والحضانــات اإلســامية لتعليــم األجيــال المقبلــة عــن الســلفية .المدرســة الســعودية فــي الجزائــر ،والمناهــل،
وحدائــق المعرفــة فــي دراريــة ،واأللوكــة فــي بــاب الــزوار ،هــي كلهــا مــدارس ســلفية تحظــى باحتــرام كبيــر
فــي صفــوف المجتمــع المحلــي 69.ال تســمح هــذه المؤسســات بالتعليــم المختلــط (بيــن البنــات والبنيــن) ،وتفــرض
التلقيــن اإللزامــي للقــرآن صبــاح كل يــوم ،وكذلــك تــاوة الصــاة علــى جميــع التالمــذة.
بالمثــل ،يخضــع بعــض أكبــر وأهــم جامعــات الجزائــر ،مثــل جامعــة األميــر عبــد القــادر فــي قســنطينة وكليّــة
العلــوم اإلســامية فــي الخروبــة إلــى ســيطرة الدعــوة .ففــي الخروبــة ،معظــم الطــاب هــم مــن أتبــاع الدعــوة
الســلفية ،ويتتلمــذون علــى أيــدي أســاتذة ال يلتزمــون بالمنهــج الرســمي ،بــل ك ٌّل يغنــي علــى ليــاه وفقـا ً ألجندتــه
الســلفية الخاصــة .يــر ّوج ك ٌّل مــن األســاتذة والطــاب لمــا يعتبرونــه نمــوذج االســتقامة فــي الســلوك واللبــاس
والخطــاب ،ويتــم عــزل األســاتذة والطــاب الذيــن يخالفــون مســار الدعــوة ،أو يتــم التعامــل معهــم بحــذر ،أو
يُســتبعدون 70.يُشــار إلــى أن الســلفيين تم ّكنــوا مــن اختــراق المجلــس العلمــي فــي الجامعــة ،وباتــوا يهيمنــون
عليــه .كذلــك ،يتمتــع مناصــرو الدعــوة بانتشــار واســع مــن خــال أنشــطتهم الدعويــة التــي تتجــاوز حــرم
الجامعــة .ومــن المعــروف أيضـا ً أن العديــد مــن الشــيوخ ينظّمــون حصصـا ً دراســية فــي منازلهــم ،فيمــا يلعــب
آخــرون دور األوصيــاء علــى الطــاب ،إذ يســاعدونهم مثــاً فــي الــزواج ،ويرشــدونهم فــي اتّخــاذ قــرارات
حياتيــة حاســمة ،ويســعون إلــى تنقيتهــم ممــا يعتبرونــه معتقــدات ضــارّة ومــن جميــع أشــكال الفســاد والكفــر ،لــذا
يمنعونهــم مــن قــراءة الصحــف والمجــات أو حتــى مشــاهدة التلفــاز.
إضاف ـةً إلــى الجهــود الدعويــة ،ينخــرط معظــم أتبــاع الدعــوة فــي األنشــطة التجاريــة .فقــد أتاحــت المســاعدات
الحكوميــة الممنوحــة فــي إطــار ميثــاق الســلم والمصالحــة الوطنيــة ،لبعــض الجزائرييــن إمكانيــة إنشــاء شــركات
تجاريــة .معظــم هــؤالء يتقنــون اللغــة الفرنســية ،مــا يس ـهّل عالقاتهــم مــع ســلفيين آخريــن فــي فرنســا ،الذيــن
هــم فــي غالبيتهــم مواطنــون فرنســيون مــن أصــول جزائريــة يريــدون الهجــرة إلــى أرض إســامية والعيــش
فــي وطنهــم األصلــي 71.ســاعد إنشــاء هــذه الشــبكة رجــال األعمــال الســلفيين الجزائرييــن فــي اســتيراد وتصديــر
مختلــف أنــواع الســلع ،بمــا فــي ذلــك الكتــب والمالبــس والمفروشــات .ويصــدر شــيوخ الدعــوة بانتظــام فتــاوى
لمســاعدة مناصريهــم فــي إدارة مشــاريعهم التجاريــة .فقــد أصــدر الشــيخ فركــوس ،علــى ســبيل المثــال ،فتــوى
تُجيــز إعطــاء الرشــى إلــى موظّفــي الجمــارك لغايــات تجاريــة ،شــارحا ً أنــه «يجــوز للتاجــر أن يصانــع بمالــه
72
عنــد اضطــراره ،مــع إثــم القابــض دون الدافــع».
ينبغــي أخــذ هــذه األنشــطة المتمحــورة حــول هدفَــي التصفيــة والتعليــم علــى محمــل الجــد .لقــد آثــرت الدعــوة
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اتّبــاع تكتيــك حــذر ،إدراكا ً منهــا أنــه ال اإلســاميون المعتدلــون وال الجهاديــون اســتطاعوا تحقيــق التق ـ ّدم أو
الزخــم السياســي الــازم لتشــكيل حكومــة إســامية .مــع أن هــذه األنشــطة ســاعدت الدعــوة علــى تعزيــز وجودهــا
علــى األرض ،إال أن العامــل األبــرز تمثّــل ربمــا فــي التمويــه التــي وفّرتــه المقاربــة العلميــة .يُعتبر دعــم واحترام
السياســيين الحاكميــن خطــوة اســتراتيجية للدعــوة ،إذ يعطــي مــن خاللهــا أعضــاء هــذه الحركــة االنطبــاع بأنهــم
إســاميون غيــر مهت ّميــن بالدولــة وبتســييس اإلســام .لكــن نهجهــم العلمــي ال يعنــي أنهــم ال ينخرطــون فــي
التطــورات السياســية .واقــع الحــال أن أعضــاء الدعــوة يؤثّــرون بشــكل غيــر مباشــر علــى األحــداث السياســية،
فــي ظــل االلتــزام بمبدأهــم اإليديولوجــي القاضــي باالمتنــاع عــن المشــاركة السياســية المباشــرة.
خــال مظاهــرات الربيــع العربــي فــي العــام  2011علــى ســبيل المثــال ،ناشــد مســؤولون فــي حركــة الدعــوة
الجزائرييــن عــدم االنضمــام إلــى موجــة التظاهــرات ضــد قادتهــم ،وأدانــوا األحــزاب اإلســامية والجهادييــن
علــى حـ ٍّد ســواء .بالمثــل ،دعــا قــادة الدعــوة فــي العــام  2014الجزائرييــن إلــى أداء واجبهــم المدنــي والوقــوف
صفّ ـا ً واحــداً إلــى جانــب الرئيــس بوتفليقــة .لكــن ،علــى الرغــم مــن دعمهــا للسياســيين الحاكميــن ،ال تتوانــى
الحركــة عــن التصريــح ،علــى غــرار الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ فــي التســعينيات ،بــأن الديمقراطيــة هــي فــي
ح ـ ّد ذاتهــا شــرك .فقــد شــرح الشــيخ فركــوس أن «اإلضرابــات واالعتصامــات والمظاهــرات وســائر أســاليب
الديمقراطيــة هــي مــن عــادات الكفّــار وطــرق تعاملهــم مــع حكوماتهــم» 73.لكنه ناشــد مــراراً وتكــراراً المواطنين
الجزائرييــن عــدم الثــورة علــى حكامهــم ،الذيــن هــم جــزء مــن هــذا النظــام الكافــر بحســب قولــه .وهكــذا،
تســعى الدعــوة الســلفية ،علــى الرغــم مــن أنهــا تعتبــر الديمقراطيــة شــكالً مــن أشــكال الشــرك ،إلــى المحافظــة
علــى عالقاتهــا الجيّــدة مــع الســلطات لتبقــى قــادرة علــى ممارســة دورهــا البــارز فــي إعــادة أســلمة المجتمــع
الجزائــري.
نظــراً إلــى التداعيــات السياســية لجهــود إعــادة األســلمة غيــر السياســية بحســب الدعــوة ،بــدأ بعــض األعضــاء
النافذيــن فــي النظــام بإبــداء قلقهــم .فقــد أشــار وزيــر الشــؤون الدينيــة واألوقــاف محمــد عيســى مــراراً وتكــراراً
إلــى الصعــود ال ُمقلــق للدعــوة الســلفية وإلــى بــذور التطـرّف المحتمــل التــي تحملــه أفكارهــا .فــي العــام، 2015
علــى ســبيل المثــال ،وبعــد أن أطلــق بعــض مناصــري الدعــوة حملــة جابــت شــوارع العاصمــة لحـ ّ
ـث الجزائريين
علــى عــدم االحتفــال بعيــد المولــد النبــوي الشــريف ،نـ ّدد عيســى بهــذه الحملــة ودعــا الجزائرييــن إلــى االحتفــال
بهــذا العيــد كمــا يجــري فــي كل عــام 74.وفــي آذار/مــارس  ،2018نـ ّدد عيســى بفتــوى أصدرهــا الشــيخ فركــوس
وكفّــر فيهــا اإلباضيــة والصوفيــة وجماعــة اإلخــوان المســلمين 75.وفــي حزيران/يونيــو  ،2018بعــد أشــهر
عــدة علــى ذلــك ،ق ـرّر عيســى الــذي كان قلق ـا ً مــن صعــود الفكــر الســلفي فــي مســاجد البــاد ،تجميــد تجديــد
76
«الجمعيــات الدينيــة المســجدية» التــي اخترقتهــا الدعــوة للضغــط مــن أجــل تعييــن أئ ّمــة مواليــن لهــا.
يبــدو عموم ـا ً أن التطــورات األخيــرة فــي الجزائــر تشــي بــأن الدعــوة ســتحافظ علــى تكتيكاتهــا العلميــة غيــر
التصادميــة فــي الغالــب .فمنــذ بــدء المظاهــرات ضــد بوتفليقــة فــي شــباط/فبراير  ،2019التــزم قــادة الدعــوة
الصمــت .وعلــى الرغــم مــن اتســاع نطاقهــا إلــى الح ـ ّد دفــع بوتفليقــة إلــى التن ّحــي ،حافــظ قــادة الدعــوة علــى
موقفهــم القاضــي بعــدم الوقــوف ضــد النظــام والمنظومــة السياســية .ويُرجّــح أن الحركــة ســتواصل تجنّــب
العمــل السياســي وتر ّكــز عوض ـا ً عــن ذلــك علــى األنشــطة الدينيــة.
19

فــي غضــون ذلــك ،تض ّمــن الدعــوة الســلفية مالحظــات سياســية فــي إرشــاداتها الدينيــة ،مــا يظهــر أن السياســة
ـكل مباشــر علــى الحيــاة الدينيــة .تتح ّكــم الحركــة بااللتــزام الدينــي لمالييــن الجزائرييــن
تؤثّــر إلــى ح ـ ٍّد مــا بشـ ٍ
فــي وجــه موجــات التغييــر .مــن خــال هــذه األنشــطة وموقفهــا العلمــي ،تتجنّــب الدعــوة ســخط الســلطات مــن
جهــة ،وترســي مــن جهــة أخــرى األســس الالزمــة لبنــاء مجتمــع إســامي وفق ـا ً لمعاييرهــا الســلفية .فعلــى ح ـ ّد
77
قــول األلبانــي« :أقيمــوا دولــة اإلســام فــي قلوبكــم تقــم لكــم علــى أرضكــم».
خاتمة

فيمــا تتوالــى فصــول مرحلــة مــا بعــد بوتفليقــة ،يُر ّجــح أن يواصــل قــادة البــاد المدعومــون مــن الجيــش رســم
مســارات سياســة الدولــة إلــى حـ ٍّد بعيــد .بيــد أن مختلــف المجموعــات اإلســامية فــي البــاد التــزال توفّــر منبــراً
مهم ـا ً لفهــم طبيعــة المجتمــع الــذي تحكمــه .علــى الرغــم مــن حــدوث أعمــال عنــف جهاديــة متفرّقــة ومحليــة
للغايــة ،لــم يعــد اإلســام المتطــرّف يمثّــل مســاراً مرغوبــا ً بــه أو قابــاً للحيــاة لمعظــم الجزائرييــن .وفيمــا
ســتبقى األحــزاب اإلســامية المعتدلــة علــى األرجــح أطرافـا ً سياســية فاعلــة خــال العمليــة االنتقاليــة ،ســتتعرقل
جهودهــا بســبب نظــرة الــرأي العــام إليهــا علــى أنهــا مجـرّد ذيــول للنظــام .فــي غضــون ذلــك ،ســتواصل الدعــوة
اإلفــادة مــن الجوانــب غيــر السياســية فــي المجتمــع ســعيا ً إلــى تطبيــق أجنــدة إعــادة أســلمة ترمــي إلــى إعــادة
تشــكيل الهويــات االجتماعيــة والدينيــة الجزائريــة وبنــاء التضامــن علــى أســاس ممارســات يوميــة ذات تأثيــرات
سياســية بــارزة.
باختصــار ،ال يــزال اإلســام السياســي حيّـا ً يُــرزق فــي الجزائــر ،وســيبقى يشـ ّكل ســمة بــارزة فــي الحيــاة العامــة
فــي البــاد ،فيمــا تتأرجــح حيــاة المواطنيــن العادييــن علــى وقــع مشــهد سياســي يلفّــه االلتبــاس.
نبذة عن المؤلفة

داليــة غانــم باحثــة مقيمــة فــي مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط .تتمحْ ــور أبحاثهــا حــول العنــف والتط ـرّف
السياســيين ،والتعصّــب ،واإلســاموية ،والجهاديــة ،مــع تركيــز خــاص علــى الجزائــر.
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