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شكر و عرفـان

.على عظيم فضله وكثير عطائه ألن وفقني إلتمام هذا العملالحمد هللا الذي بفضله تتم الصالحات

الذي تفضل باإلشراف على  "عبد الناصر جابي"أتقدم بجزيل الشكر والعرفـان إلى األستاذ الفـاضل  

إنجاز هذا العمل، والذي لم يبخل علي بنصحه وإرشاداته طيلة مراحل العمل، والذي أنارني  

.ها كثيرا، كما أشكره على صبره معي طيلة مراحل البحثبتوجيهاته القيمة التي استفدت من

كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى أساتذة كلية العلوم السياسية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو  

.الذين أشرفوا علينا في السنة النظرية

كاش على  كما أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من األساتذة مليكة سايل ،نبيلة بن يوسف وفضيلة ع

.دعمهن لي ومساعدتهن لي في أصعب الظروف و االئي لم يبخلن علي بالنصح واإلرشاد  

.كما أشكر كال من األستاذ عمر بغزوز واألستاذ رابح لعروسي على قبولهما مناقشة هذا العمل

كما أتقدم بشكري إلى كل من السادة تمزي محمد أرمضان، سعيد خليل، رشيد حاالت، محمد  

اد، عبد المجيد مناصرة، عبد الرزاق مقري، يوغورطا عبو ، فوزي بن هبد الحق وكريم  أرزقي فر 

طابو على مساعدتهم لي بتجاربهم الخاصة وبمنحهم لي معلومات ووثائق ومراجع قيمة أفـادتني  

.كثيرا في هذا العمل

.كما أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد
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اإلهداء
:إلى

والدي الفـاضلين اللذين ضحيا وسهرا على تربيتي وتعليمي ولم يدخرا في ذلك  

أي جهد، ولم يتوانيا يوما في إسداء النصح واإلرشاد لي، ووفرا لي كل الظروف  

.ألجل النجاح والتفوق إليكما أبي وأمي

.إلى إخواني محمد، ابراهيم، رشيد وعبد الرحمان

.علجية، تسعديت، سعاد وحنانإلى أخواتي نورة، فتيحة، جميلة،

إلى أزواج أخواتي كمال، عاشور ويوسف

أنيس، صوفيان،صارة، زكرياء،نور الهدى ، شيماء  إلى ياسين، روميساء،

.والكتكوتتين بشرى وسيدرا

إلى كل األهل واألحباب

.إلى كل الزمالء واألصدقـاء

المتواضعأهدي هذا العمل  إلى كل هؤالء......

فـازية
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خــطــة الـبــحــث

مقدمة 

اإلطار المفاهیمي:الفصل األول :الفصل األول

الدیمقراطیة و األحزاب :المبحث األول 

مفهوم الدیمقراطیة داخل األحزاب:المطلب األول 

الدیمقراطیة داخل األحزاب في بعض الدول العربیة:المطلب الثاني 

.ظاهرة االنشقاقات الحزبیة:المبحث الثاني 

مفهوم االنشقاقات الحزبیة :المطلب األول 

بعض النماذج عن االنشقاقات الحزبیة:المطلب الثاني 

)1962/2012(لمحة عن الخارطة الحزبیة في الجزائر :الفصل الثاني 

.الواقع الحزبي في الجزائر قبل التعددیة:المبحث األول 

1962/1889الخارطة الحزبیة في الجزائر :المطلب األول 

ودورها في إعالن التعددیة السیاسیة1988أحداث أكتوبر :المطلب الثاني

التعددیة الحزبیة في الجزائر كخیار سیاسي:المبحث الثاني 

وقانون األحزاب السیاسیة1989دستور :المطلب األول

الخارطة الحزبیة الجزائریة بعد إعالن التعددیة:انيالمطلب الث

1997، 1992وضعیة األحزاب السیاسیة خالل المرحلة االنتقالیة :المطلب الثالث 
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إلى1997الخارطة الحزبیة الجزائریة بعد العودة إلى المسار االنتخابي بدایة من :المبحث الثالث 

2012

أحزاب التیار اإلسالمي:المطلب األول 

الوطنیة والدیمقراطیةاألحزاب :الثانيالمطلب 

حزب جبهة القوى االشتراكیةفيدراسة حالة االنشقاق :الفصل الثالث :الفصل الثالث

نشأة حزب جبهة القوى االشتراكیة وتطوره التاریخي :المبحث األول 

جبهة القوى االشتراكیةتأسیس حزب :المطلب األول 

البرنامج السیاسي لحزب جبهة القوى االشتراكیة:المطلب الثاني 

النضال السیاسي لحزب جبهة القوى االشتراكیة :المبحث الثاني 

التوجه الفكري والسیاسي لحزب جبهة القوى االشتراكیة:المطلب األول 

الخارطة الحزبیة الجزائریةموقع جبهة القوى االشتراكیة في :المطلب الثاني 

األزمات واالنشقاقات التي تعرض لها حزب جبهة القوى االشتراكیة :المبحث الثالث 

االنشقاقات التي شهدتها الجبهة قبل إعالن التعددیة :المطلب األول 

بعد إعالن التعددیة القوى االشتراكیة االنشقاقات التي شهدتها جبهة :ثاني الالمطلب 

الخاتمة
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مقدمة

ة في النمو بدأت ظاهرة األحزاب السیاسیة مع بدابة القرن التاسع عشر للمیالد، وعرفت وتیرة سریع

بدور أساسي في مختلف األنظمة السیاسیة، ومع هذا فإن الظاهرة الحزبیة  لم تشهد والتطور ما جعلها تحضى

نفس وتیرة النمو والتطور ولم تحظى بنفس المكانة في مختلف الدول والبلدان وذلك یعود أساسا إلى مدى تقدم 

بمكانة هامة وتخلف تلك الدولة، حیث تعد األحزاب في الدول المتقدمة ذات تطور منطقي لهذا فهي تتمتع

وممیزة في تركیبة المجتمع والتأثیر في الحیاة السیاسیة وفي النظام السیاسي ولها تأثیر كبیر في صناعة القرار 

سواء كانت في المعارضة أو في سدة الحكم وها ما یحدث في الدول المتقدمة والمجتمعات الغربیة، على عكس 

الم الثالث التي ال تكاد تكون األحزاب السیاسیة فیها إال اسمیا ما هو علیه الحال بالنسبة للمجتمعات ودول الع

وشكلیا فقط وأداة لتكریس الدیمقراطیة الشكلیة ووسیلة لكسب الشرعیة الدولیة خاصة مع انتشار العولمة 

والدیمقراطیة وأصبحت مختلف المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة تنادي بضرورة تكریس التعددیة 

.ة والسیاسیة والدیمقراطیة في كل دول العالم بما فیها الدول السائرة في طریق النموالحزبی

والتطور للنشأةفإن التعددیة الحزبیة والسیاسیة في الجزائر لم تخضع السائرة في طریق النمودول الوعلى غرار 

كما حدث في جها إلى القاعدة م السلطة مو هر طرفمن مفروضا ر االنتقال إلى التعددیة كانالمنطقي وٕانما قرا

الطبیعیة التي ترافق أي تحول دیمقراطي ا على األسسمختلف الدول الغربیة، ولم یتم التحول نحو التعددیة قائم

ونظرا للطریقة التي تم بها اإلعالن عن التعددیة وعن حریة إنشاء .كما هو الحال في مختلف دول العالم

ظاهرة وقت لم یكن فیه بعد نضج سیاسي واجتماعي لمثل هذا التحول فإنالجمعیات ذات الطابع السیاسي في 

أزمات في مختلف مراحل الحیاة السیاسیة في و مشاكلشهدت عدة منذ بدایاتها و األحزاب السیاسیة في الجزائر 
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یاب غظروف الداخلیة واألزمة األمنیة و فمختلف ال.ن التعددیة إلى المرحلة الراهنةالجزائر بدایة من إعال

ستقرار السیاسي الذي میز الدولة الجزائریة خاصة في العشریة التي أعقبت اإلعالن عن التعددیة السیاسیة اال

انعكست بشكل مباشر على األحزاب السیاسیة التي كانت هي األخرى ومنذ نشأتها وٕاقرار وجودها بصفة رسمیة 

حالة عن عالن بعد اإلواألزمات خاصة جملة من المشاكلمنكانت تعاني،1989وقانونیة منذ دستور 

السیاسیة، بال، حل بعض األحزاب قیام الدولة بو في الجزائر بعد دخولها في أزمة سیاسیة وأمنیة، الطوارئ 

.األزمة األمنیة السیاسیة تحت مبرراألحزاب عدد منالتضییق الذي كان یمارس على باإلضافة إلى

اب السیاسیة الجزائریة هو ظاهرة االنشقاقات الحزبیة التي رافقت األحزاب ولكن أكبر مشكل عانت منه جل األحز 

الجزائریة باختالف توجهات هذه األحزاب وحجمها وعراقتها ، وهذه الظاهرة تختلف أسبابها ومظاهرها وتداعیاتها 

للحالة وال یختلف أغلب الباحثین في علم السیاسة على عدم صحیة هذه الظاهرة بالنسبة .من حزب آلخر

على بلد ما دون مقتصرةبحسب رأي الكثیر من علماء السیاسة هي ظاهرة عالمیة ولیست ها الجزائریة، رغم أن

مر باألحزاب العریقة والعتیدة التي كثیرا ما تنبثق عنها أحزاب سیاسیة جدیدة بلد آخر ، خاصة عندما یتعلق األ

منحا خاصا وممیزا سواء لدى التشكیالت السیاسیة الكبرى و لكن بالنسبة للحالة الجزائریة فإن هذه الظاهرة أخذت

أسیس فإنها لم تسلم من تداعیات هذه الظاهرة فبدال العریقة وحتى بالنسبة لألحزاب الصغیرة أو األحزاب قید الت

.أزمات ومشاكل داخلیة من اإلعداد لبرامج سیاسیة تعبر عن طموحات المواطن وتطلعاته ، تعاني أغلبها من 

وقد أرجع أغلب المحللین السیاسیین الذین درسوا الظاهرة الحزبیة في الجزائر أن زیادة سرعة انتشار ظاهرة 

وهو تاریخ اإلعالن عن إنشاء حزب التجمع الوطني الدیمقراطي1997االنشقاقات الحزبیة خاصة إلى سنة 

طرفها من أجل إضفاء نوع من الشرعیة على مختلف الذي عرف عنه أنه حزب السلطة وتم إنشاؤه من 

المؤسسات بعد العودة إلى المسار االنتخابي في ضل معارضة باقي األحزاب السیاسیة األخرى لشرعیة السلطة 

ومؤسساتها خاصة كل من جبهة القوى االشتراكیة وجبهة التحریر الوطني باعتبارهما الحزبان اللذان حضیا 
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تأسیس حزب التجمع الوطني الدیمقراطي كان له الفضل في  .1992تخابات الملغاة في بتصویت الشعب في االن

توسیع ظاهرة التجوال السیاسي واالنتقال من حزب آلخر حیث استنزف هذا الحزب الجدید أغلب كوادر وٕاطارات 

ان أفضل التي لم تكن راضیة على معارضة السلطة وكحزب جبهة التحریر الوطني وباقي األحزاب األخرى 

باقي إلى فیما بعدعدوى االنشقاقوانتقلت .طریق للتعامل معها بالنسبة لهؤالء هو االنضمام إلى هذا الحزب

اإلسالمیة بدایة من حركة النهضة الذي انشق زعیمها عبد اهللا جاب اهللا ویؤسس حزبا جدیدا خاصة األحزاب

رى ویؤسس حزبا جدیدا قبیل تشریعیات العاشر من وهو حركة اإلصالح الوطني لیجد نفسه خارج الحزب مرة أخ

وهو حزب العدالة والتنمیة ، وكذا لم تسلم من هذه الظاهرة حركة مجتمع السلم التي شهدت 2012شهر ماي 

االنشقاق في هذه الحركة بدایة خاصة بعد وفاة زعیمها التاریخي محفوظ نحناح لیبدأ مسار عدة انشقاقات

اصرة الذي أسس حزب جبهة التغییر التي تعرضت هي األخرى لالنشقاق وخرج منها انشقاق عبد المجید منب

حزب حركة البناء، وبعدها انشقاق عمار غول الذي أسس هو اآلخر حزب تجمع أمل الجزائر، وال یزال حزب 

لذي یتزعم ، كما لم یسلم أقدم األحزاب في الساحة الجزائریة والم یعاني من الصراعات الداخلیةحركة مجتمع الس

وبدأت انشقاقاته حتى في ظل 1963المعارضة في الجزائر وهو حزب جبهة القوى االشتراكیة والذي تأسس في 

نضاله بطریقة سریة في مرحلة الحزب الواحد أي بدایة من الستینیات لیتواصل مسلسل االنشقاقات في التسعینات 

.ا  في هذا الحزبفي ظل النشاط العلني وال یزال الصراع واالنشقاق مستمر 

لألحزاب المختلفة حیث ل لكافة االتجاهات شار والشمو تناالفظاهرة االنشقاقات الحزبیة في الجزائر تتمیز بسرعة 

، كما أنها راجعة وقد اتخذت هذه الظاهرة عدة أشكالاعتبرت قاعدة ال استثناء بالنسبة للواقع الحزبي الجزائري ، 

في كیفیة التسییر وفي طرق المتعلقة بالسیاسة التي ینتهجها الحزب ذاتهلعدة أسباب وفواعل ومؤثرات سواء

أو درجة تطبیق الدیمقراطیة في تسییر الحزب،الحزب وبالخصوص اتخاذ القرارات داخل مختلف مؤسسات 
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سواء منها ما یتعلق أخرى سیاسیةقوى وفواعللعدة تدخل وتعود أساسا إلىالحزب نطاق ألسباب خارجة عن 

.وهذا ما سیتبین في الدراسةلسلطة أو بالمحیط السیاسي بشكل عام با

أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة دراسة موضوع ظاهرة االنشقاقات الحزبیة في الجزائر في كونها ظاهرة انتشرت بشكل واسع في 

وانتماءاتها، فهي لم تستثن ال األحزاب العتیقة  وال الجدیدة، ال توجهاتهاب الجزائریة بمختلف أوساط األحزا

اإلسالمیة وال الرادیكالیة، بل شملت حتى األحزاب قید التأسیس التي عرفت انشقاقات حتى قبل عقد مؤتمراتها 

تشارها انالتأسیسیة ، فهذه الدراسة سوف تحاول الوقوف على األسباب الفعلیة التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة و 

االنشقاقات الحزبیة في آثارأهم على الوقوفالدراسة كما سنحاول من خالل هذه، وتفاقمها بوتیرة متسارعة

سواء على الحزب ذاته أو األعضاء المنشقین إضافة إلى انعكاساتها علىانعكاساتها و الجزائر وتداعیاتها ، 

.یاسیة بشكل عاموعلى الحیاة السالخارطة الحزبیة في الجزائر بشكل خاص

مبررات اختیار الموضوع

:المبررات الذاتیة-أ

ن وراء انتشار ظاهرة انطلق الباحث ألجل القیام بهذه الدراسة من منطلق الرغبة في معرفة السر الكام

ااألحزاب الجزائریة باعتبارها أصبحت قاعدة ال استثناء وهذا ما جعل من  هذعلى مستوىاالنشقاقات 

مجاال خصبا للدراسة والتحلیل یجذب فضول أي باحث في مجال العلوم السیاسیة ، إضافة إلى الموضوع

الحبر الكثیر والكالم الغزیر الذي رافق هذه الظاهرة منذ بدایتها وبصفة خاصة في الفترة التي سبقت 

ي تناولت ، إضافة إلى قلة الدراسات خاصة األكادیمیة منها الت2012تشریعیات العاشر من ماي سنة 

.هذه الظاهرة وهذا ما دفع الباحث إلى محاولة تقدیم دراسة ستكون بدایة لمعالجة هذا الموضوع
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:المبررات الموضوعیة -ب

إن القیام بدراسة وتحلیل ظاهرة االنشقاقات الحزبیة في الجزائر یكتسي أهمیة بالغة لما لهذه الظاهرة ــ 

ونظرا لتعدد الفواعل واألسباب واألطراف الذین یساهمون في ، خصوصیة في الوسط الحزبي الجزائريمن 

.ي تمنح للباحث مجاال من الحریة في الدراسة والتحلیل هخلق وتطویر هذه الظاهرة ومن هذا المنطلق ف

أهداف الدراسة    

الحزبیة في ة االنشقاقات إن األهداف األساسي من هذه الدراسة تقدیم دراسة تحلیلیة نقدیة حول ظاهر 

، كما تهدف هذه الدراسة أیضا إلى معرفة أسباب وخلفیات هذه الظاهرة ، ومعرفة مدى كونها ظاهرة الجزائر

صحیة أو مرضیة ، إضافة إلى معرفة موقع السلطة السیاسیة من هذه الظاهرة والتأثیر المتبادل بین السلطة 

.السیاسیة و األحزاب المنشقة

ألكادیمیة وقلتها في هذا حول هذه الظاهرة رغم انتشارها فإن هذه الدراسة تهدف ومن منطلق نقص الدراسات ا

إلى تقدیم عمل أكادیمي یساهم في إثراء هذا الموضوع ومحاولة تفسیر هذه الظاهرة حتى یكون إسهاما في هذا 

.الحقل من الدراسة

:أدبیات الدراسة 

لجزائر رغم اتساعها وانتشارها بصفة كبیرة لدى األحزاب یعد موضوع دراسة ظاهرة االنشقاقات الحزبیة في ا

السیاسیة الجزائریة إال أن الدراسات األكادیمیة في هذا الموضوع قلیلة جدا فأغلب الدراسات تناولت موضوع 

األحزاب السیاسیة في الجزائر من الناحیة القانونیة والمؤسساتیة أو من حیث المشاركة في مؤسسات الدولة أو 

قتها بالظاهرة االنتخابیة أما موضوع االنشقاقات الحزبیة فإنه موضوع حدیث بالنسبة للدراسة ، ومن بین في عال

:الدراسات التي اعتمدنا علیها
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مفهوم ول الذي یعتبر من األدبیات التي تم االعتماد علیها في هذه المذكرة هو كتابالكتاب األ-1

الذي للكاتب علي خلیفة الكواري وآخرون 1األحزاب الدیمقراطیة وواقع األحزاب في البلدان العربیة

تناول مفهوم الحزب الدیمقراطي، وكیفیة الممارسة الدیمقراطیة في األحزاب، كما ذكر أمثلة عن بعض 

.األحزاب في بعض الدول العربیة بما فیها الجزائر 

،  للكاتب عبد الناصر جابي الذي ذكر فیه بعض 2ا تأخر الربیع الجزائريلماذإضافة إلى كتاب-2

االنشقاقات التي شهدتها بعض األحزاب الجزائریة، واألسباب التي أدت إلى ذلك منها جبهة القوى 

.االشتراكیة، حركة مجتمع السلم وجبهة التحریر الوطني

تطرق فیه الكاتب إلى االنشقاقات الذي3الجزائریةالنزعة االنقالبیة في األحزاب والكتاب اآلخر هو-3

الحزبیة التي شهدتها بعض األحزاب الجزائریة، معبرا عن ذلك بأنها مجموعة من االنقالبات، مبینا بعض 

.األسباب التي أدت إلى هذه االنشقاقات

FFSأما بالنسبة للكتب باللغة الفرنسیة فقد تم االعتماد على كتاب-4 FATALITE FAIBLESSE AIT

AHLED SE CONFESSE4تناول فیه الكاتب أهم األزمات واالنشقاقات التي تعرضت لها الذي

.جبهة القوى االشتراكیة، وكیفیة تسییر الحزب لها وخاصة كیفیة تعامل رئیس الحزب آیت أحمد معها

اإلطار المنهجي -5

ض الوصول إلى معرفة ر باعتباره یبحث في األحداث التاریخیة ویصف الظواهر والحقائق بغ:المنهج التاریخي

وسیتم االعتماد 5الظروف التي أحاطت بنشأتها وتطور الظاهرة موضوع الدراسة عبر تطور مختلف مراحل الزمن

مركز :بیروت.الدیمقراطیة في البلدان العربیةمفهوم الدیمقراطیة وواقع األحزاب .ناصر وآخرونالعبدالكواري علي خلیفة ، جابي-1

2012، أفریل 2دراسات  الوحدة العربیة، ط

2012دار الشهاب :الجزائر.لماذا تأخر الربیع الجزائري.جابي ناصر-2
2013دار الحكمة للنشر، :الجزائر.النزعة االنقالبیة في األحزاب الجزائریة.محمد بغداد-3

4
- Mohammed BOUDJEMA, FFS FATALITE FAIBLESSE AIT AHLED SE CONFESSE. France :

Mohammed AT IVRAHIM Editeur
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حزاب الجزائریةعلى هذا المنهج في هذه الدراسة من خالل دراسة مختلف المراحل التي مرت بها مختلف األ

، ومن حیث النشأة والنضال السیاسي، ودراسة مختلف األحداث السیاسیة التي خاصة جبهة القوى االشتراكیة

غیر مباشر في تطور األحزاب ومكانتها ، ودراسة ظاهرة االنشقاقات شهدتها الجزائر وكانت سببا مباشرا أو

.الحزبیة في مختلف مراحل الحیاة السیاسیة لألحزاب

ویعتبر هذا المنهج من أقدم المناهج في دراسة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وهو یمثل :منهج دراسة الحالة

طریقة البحث التي یتم التركیز فیها على حالة معینة یقوم بدراستها، وقد تكون هذه الحالة نظاما أو أفرادا أو 

مستفیض یتناول كافة المتغیرات والظواهر جماعة أو مجتمعا أو مؤسسة وتكون دراسة هذه الحالة بشكل

.6المرتبطة بها وتناولها بالوصف الكامل والتحلیل

وسیتم االستعانة بهذا المنهج من خالل هذه الدراسة ألجل دراسة حالة األحزاب التي مستها ظاهرة االنشقاق 

ومعرفة األسباب والفواعل الكامنة وراء ذلك وكذا دراسة األحزاب المنشقة ، مع التركیز على حزب جبهة القوى 

.الدراسةباعتباره الحزب الذي یشكل دراسة الحالة في هذه االشتراكیة

:اقتراب القیادة 

القیادة هي فن تنسیق األفراد والجماعات ورفع حاالتهم المعنویة للوصول إلى أهداف محددة وهي تتعلق بمهارات 

شفویة وعقلیة واجتماعیة، أو هي قدرة القائد على اتخاذ القرارات في مواجهة إقناع اآلخرین من أعضاء النخبة 

7لقرارات السیاسیة والجماهیریة بهذه ا

276، ص1975المكتبة اإلنجلومصریة ،:القاهرة .أصول البحث العلمي.عبد الباسط حسنین1

104ص 2011وز للنشر والتوزیع ندار ك:الجزائر.األساس في منهجیة النظم السیاسیة.بومدین طاشمة-6
104نفسھ ص -7
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ویتم االعتماد على هذا االقتراب لدراسة قیادات األحزاب السیاسیة وشخصیاتهم وذلك لفهم ومعرفة دورهم 

ودورهم في الحد أو الزیادة من االنشقاق الظاهرة،هذه تجاهمواقفهموموقعهم في األحزاب التي ینتمون إلیها و 

د أو الزعیم ومكانته داخل الحزب خاصة بالنسبة لحزب ، باإلضافة إلى محاولة فهم شخصیة القائداخل أحزابهم

جبهة القرى االشتراكیة التي یرتبط اسمها  باسم زعیمها التاریخي السید حسین آیت أحمد الذي أسس الحزب في 

.2013واستمر في رئاسته إلى غایة سنة 1963

اقتراب الجماعة

التأثیر في الطبقة الحاكمة والتي تتشكل على أساس والجماعة تمثل تلك الفئة من المجتمع التي تسعى إلى 

المنفعة الخاصة وجمع الثروات واكتساب وسائل النفوذ بغض النظر عن طبیعة النظام السیاسي القائم، حیث أن 

وجود قنوات مشتركة لالتصال الرسمي بین هذه الجماعات وبین راسمي السیاسة العامة وتعد مسألة أساسیة 

.8ضایاهم بسرعةإلیصال مطالبهم وق

وسیتم االعتماد على هذا االقتراب لدراسة األحزاب السیاسیة والتأثیر المتبادل بینها وبین السلطة السیاسیة ومعرفة 

الطرق التي تعتمدها لتحقیق أهدافها سواء في السلطة أو في المعارضة ومكانة األحزاب المنشقة في الساحة 

قة وكیفیة تشكلها، ومدى تحولها استعماله لتحلیل مواقف الجماعات المنشإضافة إلىالسیاسیة وعالقتها بالسلطة

یة تسییر الجماعة المتبقیة في الحزب للصراع الذي أحدثته هذه الجماعات إلى جماعة ضغط داخل الحزب، وكیف

ألحزاب ت التي تنشأ  بین الجماعات جراء االنشقاقات وذلك داخل مختلف ااالمنشقة، إضافة إلى مختلف التحالف

.خاصة جبهة القوى االشتراكیة

:المقابلة 

181ص :السابقالمرجع بومدین طاشمة-8
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تعد المقابلة أحد أدوات البحث العلمي عي جمع البیانات عن طریق االتصال الشخصي بین الباحث و 

.المبحوث بالرد على األسئلة التي یوجهها له الباحث

والمقابلة محادثة بین شخصین أو أكثر في موقف مواجهة، أي أن الحدیث والمواجهة بین الباحث و 

.9المبحوث أمر أساسي عند استخدام هذه األداة في جمع المعلومات

وقد تم االعتماد على المقابلة في هذا البحث من خالل إجراء عدد منها مع مختلف األعضاء الفاعلین في 

.ت التي تناولتها الدراسةمختلف االنشقاقا

قیام بهذه الدراسة مجموعة من الصعوبات والمعوقات لقد واجهت الباحث وهو في صدد ال:الدراسة صعوبات

:التي یمكن تلخیصها فیما یلي

نظرا لكون الظاهرة المدروس حدیثة، فإن أكبر صعوبة واجهت الباحث هي غیاب المراجع التي تناولت -

الحزبیة بالشرح والتحلیل، وٕانما كانت في الكثیر من األحیان مجرد إشارات لبعض ظاهرة االنشقاقات 

األزمات التي شهدتها بعض األحزاب دون الوقوف على األسباب والنتائج، خاصة وأن المعنیین بالظاهرة 

ت لم یكتبوا حولها وفضلوا الحفاظ على تجاربهم ألنفسهم، وهذا ما دفع بالباحث اللجوء إلى المقابال

الشخصیة، التي كانت هي األخرى مصدرا للعدید من صعوبات وذلك نظرا لصعوبة االتصال بالفاعلین 

الحقیقیین في مختلف االنشقاقات التي شهدتها األحزاب، وفي حال التوصل إلیهم فإن الكثیر منهم یرفض 

نها أسرار داخلیة اإلجابة عن األسئلة المحوریة والتي من شأنها أن توضح الغموض، وذلك إما بحجة أ

للحزب ال یمكن البوح بها، أو أنها حوادث تجاوزها الحزب وال حاجة للعودة إلیها أو اإلجابة بمصطلح 

عندما یتعلق األمر باألسئلة المهمة المتعلقة بالفواعل األساسیة في إحداث االنشقاق خاصة"اهللا أعلم"

59ص :السابقالمرجع بومدین طاشمة-9
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لومات من عدة أشخاص، فكثیرا ما تكون وفي حال الحصول على بعض المع.وعن دور السلطة في ذلك

وأن كل طرف یكیف الحدث بالطریقة التي متعارضة ومتناقضة فیما بینها، بسبب أنها تجارب شخصیة

.تجعله صاحب حق وكل البقیة على خطأ

لكن المشكل األكبر الذي واجهناه في إطار المقابالت الشخصیة هو الرفض الشدید لقیادات حزب 

جبهة القوى االشتراكیة استقبالنا، رغم المحاوالت العدیدة لالتصال بهم والذهاب عدة مرات إلى مقر 

راء أي الحزب، رغم أن القیادة كانت حاضرة في كل مرة في المقر إال أنها رفضت وبشكل قطعي إج

حوار مع الباحث بل حتى أنهم یرفضون التصریح بالسبب الذي یمنعهم من إجراء المقابلة، ولهذا فقد تم 

االعتماد فقط على ما قاله المنشقون، وهذا ما جعل الدراسة تعتمد في أغلب المرات على طرف واحد فقط 

.من أطراف الصراع

:شكالیة الدراسةا

إن ظاهرة االنشقاقات الحزبیة في الجزائر شهدت انتشارا واسعا لتشمل أغلب وأهم األحزاب السیاسیة في 

التي شهدت تسارعا في وتیرة االنشقاقات خاصة قبیل مع نهایة التسعینات وبدایة األلفیة الثالثةخاصة 

:ل التاليولدراسة هذه الظاهرة وتحلیلها تم طرح اإلشكااالستحقاقات االنتخابیة

االنشقاقاتهذه تأثر ٕالى أي مدى و ؟ظهور وانتشار ظاهرة االنشقاقات الحزبیة في الجزائر إلى ىأدما الذي

؟بصفة عامةعلى الخارطة الحزبیة في الجزائرو على مكانة الحزب واستقراره بصفة خاصة،

:هيوانطالقا من هذه اإلشكالیة  یمكن صیاغة مجموعة من التساؤالت الفرعیة

؟ انتشارهاما هي العوامل واألسباب التي تؤدي إلى و ة یما ذا تعني ظاهرة االنشقاقات الحزب-

كیف أثرت على األحزاب الجزائریةولماذا انتشرت ظاهرة االنشقاقات الحزبیة في الجزائر-
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في الساحة السیاسیة، أم أنتجت مجرد أسماء ألحزاب ال ج عن االنشقاقات أحزاب قویة ونشطةتهل ن-

وجود لها في الصراع السیاسي؟

كیف أثرت االنشقاقات على حزب جبهة القوى االشتراكیة؟-

:المشكلة مجاالت

2012إلى 1999سوف تتناول هذه الدراسة ظاهرة االنشقاقات الحزبیة في الجزائر في الفترة الممتدة من -

تزداد توسعابدأت االنشقاقات الحزبیة في الجزائرظاهرةكونوتم التركیز على هذه المرحلة بالضبط 

سیاسیة التي عرفت لتشمل حتى األحزاب البصفة كبیرة في  األوساط الحزبیة الجزائریةوانتشارا

2012و2008لتتفاقم بشكل ملفت خاصة بین ، بدایة من هذه المرحلةباالستقرار في السنوات الماضیة 

.، مع العودة إلى الظاهرة الحزبیة الجزائریة بدایة من التعددیة

:الفرضیة الرئیسیة 

النشقاق خاصة داخل األحزاب إن غیاب التسییر الدیمقراطي داخل األحزاب وتدخل السلطة لتوسیع دائرة ا

كما أن االنشقاقات الحزبیة المعارضة لها من أهم األسباب المؤدیة إلحداث االنشقاقات الحزبیة في الجزائر، 

.تؤثر على استقرارا األحزاب ومكانتها، وعادة ما تنتج أحزابا ضعیفة وغیر منافسة

الفرضیات الفرعیة 

لها من خالل االنشقاقات الحزبیة بهدف إضعاف األحزاب المعارضةساهمت السلطة في توسیع ظاهرة -1

.الوقوف إلى جانب طرف في الصراع على حساب طرف آخر

.غیاب التسییر الدیمقراطي داخل األحزاب یؤدي إلى إحداث االنشقاقات الحزبیة-2

یؤثر سلبا على استقرار الحزب، ویؤدي إلى تراجع مكانته في الساحة السیاسیةكثرة االنشقاقات واألزمات-3

.خاصة في االستحقاقات االنتخابیة المختلفة
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كثیرا ما تكون ظاهرة االنشقاق سلبیة وال تؤدي إال إلنشاء أحزاب ضعیفة ال تأثیر لها على الساحة -4

.ب فاعلة في المعادلة السیاسیةالسیاسیة، وأحیانا تكون إیجابیة وتؤدي إلى إفراز أحزا

كثیرا على استقرار جبهة القوى االشتراكیة ومكانته  االنشقاقات الحزبیةأثرت-5

:خطة الدراسة 

تشتمل هذه الدراسة على مقدمة وثالثة فصول وخاتمة،تم التطرق في الفصل األول من الدراسة الذي هو تحت 

افیه إلى مفهوم الدیمقراطیة داخل األحزاب ، وبعض المفاهیم المتعلقة بهذوسیتم التطرقاإلطار النظري عنوان 

وفي نهایة الفصل سیتم التطرق ة، مع إعطاء أمثلة للممارسة الدیمقراطیة داخل األحزاب في الدول العربیالمفهوم

لة عن االنشقاقات ثتقدیم أم، مع تفاقمهافي ها وأهم العوامل المؤثرة إلى مفهوم ظاهرة االنشقاقات الحزبیة وأسباب

.دول العالم سواء الغربیة أو العربیةبعض ة في یالحزب

)1962/2012(لمحة عن الخارطة الحزبیة في الجزائر أما في الفصل الثاني الذي هو تحت عنوان 

هم األحداث وسیتم فیه الحدیث عن أهم األحزاب السیاسیة في الجزائر وكیفیة ظهورها والظروف المحیطة بها، وأ

وأهم التصنیفات التي یتم على أساسها .السیاسیة التي ساهمت في إعالن تواجد األحزاب السیاسیة بصفة رسمیة

، وكذا الحدیث عن أهم األزمات واالنشقاقات التي تعرضت لها أهم في الجزائرتصنیف األحزاب السیاسیة

.األسباب التي أدت إلحداث هذه االنشقاقاتأهم هي األحزاب الفاعلة في الخارطة الحزبیة الجزائریة، وما

فسیتم حزب جبهة القوى االشتراكیة  فيدراسة حالة االنشقاق األخیر الذي عنوانه أما في الفصل الثالث و 

الحدیث فیه عن حزب جبهة القوى االشتراكیة من حیث النشأة والتطور التاریخي وعن النضال السیاسي وأهم 

الدوافع الداخلیة األسباب و الموافق السیاسیة لهذا الحزب حول القضایا الوطنیة والدولیة، وكذا الحدیث عن أهم 

ین إلى االنشقاق وتأسیس أحزاب جدیدة وٕان كان ذلك الموجودة في الحزب ذاته والتي تدفع باألعضاء و المناضل

األخیر ینادي بالتداول السلمي والدیمقراطي على السلطة فقط ایعود إلى غیاب الدیمقراطیة داخل الحزب وأن هذ
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عندما یتعلق األمر بمختلف المناصب في الدولة وأن الحزب في غنا عن الدیمقراطیة وتطبیقها، و یرجع السبب 

ب التسلط و الزعامة حیث أن رئیس الحزب یصبح بمثابة زعیم روحي ال یجوز الخروج عن طاعته أیضا إلى ح

إضافة إلى حب المناصب و الصراع على رئاسة القوائم الحزبیة باعتبار أن هذه الظاهرة تزید حدتها عندما تحین 

التي عانى منها الحزب االستحقاقات الحزبیة ، ثم الحدیث عن دور السلطة في ظاهرة  مختلف االنشقاقات

.ومكانتها في الساحة السیاسیةانشقاقات وعالقة السلطة باألحزاب المنشقة
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اإلطار المفاهیمي:الفصل األول 

والدیمقراطیة داخل األحزاب وجملة من سنحاول في هذا الفصل التعرف على مفهوم الدیمقراطیة ،

المصطلحات التي تیسر علینا فهم الممارسة الدیمقراطیة داخل األحزاب، مع تقدیم بعض األمثلة من 

.الواقع العربي حول مدى تطبیق الدیمقراطیة داخل مختلف األحزاب السیاسیة الموجودة بها 

ا مجموعة  من المصطلحات القریبة من هذا باإلضافة إلى مفهوم مصطلح  االنشقاقات الحزبیة وكذ

المصطلح والتي ستمكننا من فهم معناه باإلضافة إلى تقدیم أمثلة من بعض الدول  المتقدمة والمتخلفة 

التي تعاني من هذه الظاهرة، ومحاولة المقارنة بینها، من أجل معرفة أسباب هذه الظاهرة ومدى إیجابیتها 

.أو سلبیتها
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الدیمقراطیة داخل األحزاب:المبحث األول 

مفهوم الدیمقراطیة داخل األحزاب:المطلب األول 

داخل وضح لنا العمل الدیمقراطي وفي هدا الجزء من الدراسة سنركز على أهم المفاهیم التي من شأنها أن ت

األحزاب وكیف یتم تجسید الممارسة الدیمقراطیة داخل األحزاب ذاتها، وكذا لمحاولة معرفة تأثیر تطبیق 

الدیمقراطیة داخل األحزاب على استقرارها من جهة، ومن جهة أخرى معرفة إن كانت هناك عالقة بین عدم 

اهیم التي سیتم التطرق إلیها في هذا الجزء هي وأهم المف.الدیمقراطیة داخل األحزاب واالنشقاقات الحزبیةتطبیق 

.مفهوم الدیمقراطیة، ومفهوم الممارسة الدیمقراطیة وأخیرا مفهوم الحزب الدیمقراطي

یعتبر مصطلح الدیمقراطیة من أكثر المصطلحات تداوال في حقل الدراسات  :مفهوم الدیمقراطیة -1

غویةفمن الناحیة الل.دة معاني ودالالتى عالسیاسیة، خاصة الحدیثة منها، ولذلك فهي تحتوي عل

ویعني الشعب أو "DEMOS"األول:مصطلح الدیمقراطیة هو مصطلح یوناني األصل یتكون من شقین

ومعناه الحكم أي المعنى اإلجمالي للكلمة "KRATOS"القبیلة العظیمة، أما الجزء الثاني فهو 

"DEMOCRACY"10هو حكم أو سلطة الشعب لنفسه بنفسه.

، و هو یختلف باختالف نظرة الباحثین الذین یقومون اومتشعباواسعامفهومالناحیة االصطالحیة فإن لهاأما من 

یكون في جوهر المفهوم أي في كونه یعني حكم الشعب لنفسه بنفسه، وٕانما االختالف بدراسته، واالختالف ال

وكثیرا ما یقترن .یكون حول كیفیة تحقیق ذلك الحكم الدیمقراطي الذي یمكن فیه للشعب أن یحكم نفسه بنفسه

ما عن المذهب مصطلح الدیمقراطیة بالمذهب اللیبرالي، ولكن في الواقع فإن الدیمقراطیة كمنهج تختلف تما

ویرى علي خلیفة الكواري أن .اللیبرالي، رغم أن الدیمقراطیة من بین أهم المفاهیم المشكلة لهذا المذهب

الدیمقراطیة المعاصرة هي عبارة عن منهج وهي لیست مذهبا أو عقیدة، وذلك لكونها عبارة عن طریقة التخاذ 

لدراسات الكتاب األخضر،المركز العالمي:الجماهیریة اللیبیة.طرابلس:أزمة الدیمقراطیة الغربیة المعاصرة.الصدیق الشیبانيمحمد -10

23، 22ص، ص2ط
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واري أنها لیست مذهبا لكون أغلب التیارات على اختالف ویرى الك.القرارات، ووسیلة للتعامل بطریقة عقالنیة

.11عقائدها وٕایدیولوجیاتها وأفكارها تشترك في اتفاقها على منهج الدیمقراطیة واالنخراط فیه

أما المفهوم الثاني الذي سنتطرق إلیه فهو مفهوم الممارسة الدیمقراطیة باعتباره مفهوم جوهري یمَكننا من فهم 

.اطیة التي یجب أن یتم بها التعامل داخل األحزابالطریقة الدیمقر 

نه من الضروري عند الدیمقراطیة منهج ولیست مذهبا، فإباعتبار أن :الممارسة الدیمقراطیةمفهوم -2

الحدیث عن الممارسة الدیمقراطیة إسقاط مفهوم الدیمقراطیة على الواقع، أي كیفیة ممارستها عملیا، 

هي عبارة عن سلوك سیاسي وعن ممارسة، والممارسة الدیمقراطیة ال تشتمل فالدیمقراطیة في هذه الحالة

المجتمع واألفراد في شكل یاتمل على كل سلوكتعلى عالقة الحكام بالمحكومین فحسب، بل تش

وحتى یمكن الوصول إلى ممارسة دیمقراطیة فعلیة فإنه یجب أن یتوفر مناخ قانوني دستوري .تنظیمي

ة إلى ضرورة وجود هیاكل ومؤسسات ألجل تجسیدها على أرض الواقع، وذلك یضمن إنتاجها، إضاف

ینطبق فقط على وهذا ال.ألجل تحقیق توازن بین اإلجراءات القانونیة والممارسة الدیمقراطیة الفعلیة

وعلى أساس .الدولة وٕانما أیضا على التنظیمات السیاسیة المتواجدة فیها وفي مقدمتها األحزاب السیاسیة

دیمقراطیة وأخرى غیر فهناك دول.بصفة الدیمقراطیةوأیة دولةذه الممارسة یمكن تسمیة أي حزب ه

وتتطلب الممارسة الدیمقراطیة الفعلیة .دیمقراطیة كما أنه هناك أحزاب دیمقراطیة وأخرى غیر دیمقراطیة

یق القواعد القانونیة تطبالتي یجب توفرها أهمها الشفافیة، احترام حقوق اإلنسان، جملة من القواعد 

واحترامها وتطبیق الالمركزیة، إضافة إلى ضرورة توفر الهیاكل والمؤسسات واآللیات التي تضمن تفعیل 

الدیمقراطیة، أي تحویل الدیمقراطیة من مجرد مفهوم إلى ممارسة فعلیة على مستوى أي تنظیم سواء كان 

ر ألجل تجسید الممارسة الدیمقراطیة،وتتمثل خمسة معاییR.DHALوقد حدد روبر دال .حزبا أو دولة

في المشاركة الفعالة وتساوي األصوات في المراحل الحرجة، إضافة إلى الفهم المستنیر وسیطرة متخذ 

القرار على جدول أعمال العملیة الدیمقراطیة، وأخیرا توفر نطاق من یشملهم حق المشاركة في اتخاذ 

.12القرارات الدیمقراطیة

19، ص 14مركز دراسات الوحدة العربیة ص :بیروت.المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي.علي خلیفة الكواري وآخرون-11
25.27ص ص :المرجع سابق الذكر.عمیر جمال الدینبن -12
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عبارة عن تجسید زب السیاسي أو في أي تنظیم آخر أنهاار الممارسة الدیمقراطیة سواء داخل الحویمكن اعتب

مفهوم الدیمقراطیة وتحویله إلى ممارسة فعلیة بوجود نصوص قانونیة وآلیات ومؤسسات تسعى ألجل تطبیق 

.الدیمقراطیة، ووجود أفراد یؤمنون بالعمل الدیمقراطي ویسعون لتجسیده

تعتبر األحزاب السیاسیة سواء في الدول العربیة أو الغربیة جوهر الفعل أو :مفهوم الحزب الدیمقراطي

وكل األحزاب السیاسیة خاصة في الدول العربیة تنادي وتطالب بتحقیق الدیمقراطیة .الممارسة الدیمقراطیة

ولكن التساؤل المطروح هو هل .القرارفي دولها، وتحقیق التداول على السلطة، والمشاركة الفعلیة في صناعة 

.هذه األحزاب تحقق فعال الدیمقراطیة داخل تنظیماتها ، وهل هذه األحزاب دیمقراطیة أم غیر دیمقراطیة

ولكن حتى یمكن معرفة ذلك یجب تحدید مفهوم الحزب الدیمقراطي، ونظرا ألهمیة هذا المفهوم اهتم العدید 

الحزب الدیمقراطي على أنه الحزب الذي 13حیث یعرفه عاطف السعداويمن الباحثین بتقدیم تعریفات له ، 

تكون الدیمقراطیة حاضرة وبقوة في قیمه ومؤسساته وتنظیماته ووثائقه وتصرفاته وسلوكه الیومي، نظرته تجاه 

ذلك الحزب الذي نشأ في "فیعرف الحزب الدیمقراطي على أنه 15أما شاهر أحمد نصر.14األحزاب األخرى

دیمقراطي مالئم، ویعمل  بشفافیة في الضوء، وتركز في نشاطه وبنائه التنظیمي، وهیكلته على الدیمقراطیة، مناخ 

ونجد الدیمقراطیة حاضرة في مؤسساته وقیمه وسلوكه الیومي، وال یتعارض نشاطه مع النظام والقانون، واحترام 

الدیمقراطي على قیادات وهیئات حزبیة واعیة الكفاءات والتخصصات، وال یدمج السلطات، ویجب أن یتوفر الحزب 

ومنتخبة، ویتم تناوب السلطات في األجهزة الحزبیة بطریقة دیمقراطیة بعیدا عن العقلیة الشمولیة والتآمریة، وتماشیا 

مع روح ومضمون النظام الداخلي والوثائق الحزبیة الملتزمة بالدیمقراطیة، والكل في الحزب الدیمقراطي یخضع 

وواجبات متساویة، والكل یخضع للقانون والمساءلة والعقاب، ویلعب النقد دورا محوریا في تصویب وتعریة لحقوق 

فالدیمقراطیة في األحزاب الدیمقراطیة تتجسد من خالل المؤتمرات الحزبیة الدوریة من القاعدة إلى القمة، .السلبیات

فیرى أنه وفي ضوء 17أما علي خلیفة الكواري.16"خرىوفي الوثائق الدیمقراطیة، البرنامج والوثائق الحزبیة األ

التشابه بین مقومات وضوابط نظام الحكم في الدولة والضوابط الحاكمة إلدارة األحزاب فإن هناك جملة من 

عاطف السعداوي هو مدیر تحریر  مجلة األهرام المصریة-13
77ص :المرجع سابق الذكر.علي خلیفة الكواري، عبد الناصر جابي وآخرون-14
باحث سوري شاهر أحمد نصر-15
مركز دراسات  الوحدة العربیة، :بیروت.الدیمقراطیة داخل األحزاب في البلدان العربیة.یفة الكواري، أمحمد مالي وآخرونلعلي خ-16

21، ص 2004أوت 1ط
قطر -باحث عربي ومنسق مشارك لمشروع دراسات الدیمقراطیة:علي خلیفة الكواري-17
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توفر الحد األدنى منها في أي حزب حتى یكتسب صفة أنالمبادئ والمؤسسات واآللیات التي یجب

سیادة الحزب من طرف زعیم أو عائلة أو صاحب امتیاز مبادئ في عدم احتكار، وتتمثل هذه الالدیمقراطیة

دیني أو طائفي، وأن یحتكم أعضاء الحزب في عالقاتهم الداخلیة إلى شرعیة دستوریة متجددة یتوافقون علیها 

دة بدایة وذلك من خالل كون أعضاء الحزب هم مصدر السلطة وال سلطة لفرد أو أقلیة على البقیة مع سیا

سلطة قانون الحزب ولوائحه التنظیمیة في عالقات األشخاص داخل الحزب، مع عدم الجمع بین السلطة 

، ه وٕاتاحة الفرصة لنمو تیارات وأطیاف داخلهالتنفیذیة والتشریعیة داخل الحزب وضمان حریة التعبیر فی

كما یجب .قاعدة إلى القمةوضمان تداول للسلطة داخل الحزب وفق آلیة انتخاب دوریة حرة ونزیهة من ال

سلمیة، على الحزب أن یقبل بوجود غیره من األحزاب ویؤمن بحق التنافس ألجل الوصول إلى السلطة بصفة

.18األحزاب األخرى في التواجد والتنافس والتعبیرمع التزامه بالدفاع عن حریة

سواء في البناء هلتطبیقها داخلفالحزب الدیمقراطي هو ذلك الحزب الذي یؤمن بوجود الدیمقراطیة ویسعى 

فیما بینهم، وكذا في عالقة هذا الحزب ویكون ذلك في عالقات أعضائهالتنظیمي أو العمل السیاسي،

.بمختلف التنظیمات واألحزاب األخرى

.ي أهم المصطلحات التي تمكننا من فهم الدیمقراطیة داخل األحزاب، وكذا العمل الدیمقراطي لألحزابهذه ه

الدیمقراطیة داخل األحزاب في بعض الدول العربیة:المطلب الثاني 

بعد معرفة مفهوم الحزب الدیمقراطي وفحوى الممارسة الدیمقراطیة داخل األحزاب، سنحاول معرفة مدى 

تجسید األحزاب السیاسیة في الدول العربیة لهذا المفهوم من خالل دراسة بعض األحزاب السیاسیة في بعض 

عربیة، وتم اختیار عینة من هذه الدول وهي مصر وفلسطین الدول ال

وستقتصر الدراسة فقط على حزبین هما الحزب الوطني :بعض األحزاب المصریةالدیمقراطیة داخل-1

.الدیمقراطي وحزب الوفد

یعتبر الحزب الوطني الدیمقراطي من بین أقدم األحزاب في الساحة :الحزب الوطني الدیمقراطي

السیاسیة المصریة، ومنذ تأسیسه هو الذي تولى مقالید السلطة في مصر، ولم یعرف تداوال فعلیا 

للسلطة على منصب رئیس الحزب فكانت رئاسته من طرف الرئیس الراحل أنور السادات وبعد اغتیاله 

22، 20ص ص:المرجع سابق الذكر.یفة الكواري، أمحمد مالي وآخرونلعلي خ-18
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، ولم یعرف النظام األساسي لهذا الحزب 19مبارك بقي رئیسا له لمدة طویلةتسلم رئاسته محمد حسني 

بعد التراجع الكبیر الذي مني به في االنتخابات التشریعیة لسنة 2002تغییرا فعلیا إال في سنة 

، هذا فیما یخص السبب الداخلي أما عن السبب الخارجي فهو تغییر اإلدارة األمریكیة  2000

الجدیدة للدول العربیة على رأسها مصر إحداث إصالحات دیمقراطیة في بلدانها، وقد ومطالبة اإلدارة 

یمیز الحزب الوطني الدیمقراطي هيوما.حزبیة جدیدةر التغییر استحداث تشكیالتجاء على إث

مهامه في اختیار األمین العام للحزب تمتع بها رئیس الحزب، وتكمنالصالحیات الواسعة التي ی

ن العمل، واختیار األمناء المساعدین وتحدید اختصاصاتهم، وكذا اختیار أعضاء هیئة وٕاعفائه ع

كما له الحق في إعادة تشكیل المكتب السیاسي وممثلي الهیئة البرلمانیة للحزب،األمانة العامة

م ورئیس الحزب هو الذي یقرر عقد المؤتمرات االنتخابیة للوحدات الحزبیة واألقسا.واألمانة العامة

.إلخ...والمراكز والمحافظات، وهو الذي یقرر عقد المؤتمر العام للحزب سواء العادي أو االستثنائي

قیادات الحزب ونخبه ظلت تشغل مناصبها عن طریق التعیین منذ تأسیس الحزب والجدیر بالذكر أن

مبارك، محمد حسني الذي لم یترشح فیه سوى رئیسه2008إال في سنة الرئیسولم یتم انتخاب 

لم ، حیث20تزكیة ولیست انتخاباتاوكأنهدتوالذي فاز في هذه االنتخابات التي دخلها بمفرده وب

بعد تهیئة كل الظروف لصالح شخص واحد مهمة باقي ألعضاء آخرین لترشحتتح فیها الفرصة با

ا وم.21األشخاص كانت مجرد الموافقة والتصدیق وكأنه أصبح استفتاء على شخص رئیس الحزب

بواقع الحزب الدیمقراطي الوطني ةیمكن مالحظته إذا ما قمنا بمقارنة مبادئ األحزاب الدیمقراطی

د جدا عن تطبیق الممارسة الدیمقراطیة الفعلیة، فال یمكن الحدیث عن حزب فهو بعیالمصري 

وهو رئیس الحزب على حساب لطة والسیادة من طرف شخص واحددیمقراطي في ظل احتكار الس

، حیث هناك غیاب لثقافة الحوار وقبول اآلخر، والتداول السلمي على هاألشخاص المكونین لباقي 

.السلطة داخل الحزب، وقبول ثقافة االختالف

دار النهضة العربیة :القاهرة.تداول السلطة داخل األحزاب السیاسیة دراسة تطبیقیة على بعض األحزاب المصریة.رفعت عید سید-19

122، 121، ص 1،2005ط

- 120، 119ص ص :مفهوم الدیمقراطیة وواقع األحزاب الدیمقراطیة في البلدان العربیة.علي خلیفة الكواري، ناصر جابي وآخرون20
125ص .المرجع سابق الذكر.رفعت عید سید-21
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وكان یعبر عن طموحات الشعب المصري ورغبته في 1924تأسس هذا الحزب سنة :حزب الوفد ،

تشریعیة في مصر والتي جرت في االستقالل عن االحتالل اإلنجلیزي، وشارك في أول انتخابات

والتي حقق فیها فوزا كبیرا، كما أنه فاز في كل االنتخابات النزیهة التي عرفتها مصر إلى 1924

لیتوقف 1978ولم یعد الحزب للنشاط إال في سنة .عند تجمید النشاط الحزبي في مصر1956غایة 

واصلته للنشاط الحزبي، وأرجع رئیس أشهر فقط من م4ذاتیا وبقرار من رئیس الحزب بعد حوالي 

نشاطه في أوت ثم عاود.ا السلطة علیهالحزب سبب هذا التجمید إلى المضایقات التي كانت تفرضه

.22وهو ال یزال متواجدا في الساحة الحزبیة المصریة من هذا التاریخ إلى یومنا هذا1983

:التأسیس أما عن البناء التنظیمي للحزب فهو یتشكل منهذا فیما یخص

وهي أعلي هیئة في الحزب وتجتمع بشكل دوري كل أربعة )الجمعیة العمومیة(الهیئة الوفدیة -1

.سنوات ولها حاالت استثنائیة ومن أبرز مهامها انتخاب رئیس الحزب وأعضاء الهیئة العلیا 

فقط لوفدیة لمدة أربعة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدةوینتخب من طرف الهیئة ا:رئیس الحزب-2

الهیئات المكونة للحزب بما ویرأس اجتماعات كل .ویحق للهیئة سحب الثقة عنه بموافقة األغلبیة

لهیئة الوفدیة ویحق له استدعاء أي منها لالجتماع  إضافة إلى إشرافه على جمیع أنشطة افیها

.الیة الحزب السیاسیة واإلعالمیة والم

امالوفدیة ویحق لرئیس الحزب تعینعضوا منتخبا من الهیئة خمسین تتكون من :الهیئة العلیا -3

كتب التنفیذي هذه أهم الهیئات داخل الحزب إضافة إلى الم.أعضاء منهاعشرة  یزید عن ال

.23واللجان اإلقلیمیة ،والسكرتاریة العامة

یسعى هة للحزب یمكن مالحظة أنالتنظیمیئحداخل الحزب فمن حیث اللواأما عن تطبیق الدیمقراطیة

على الحریة و ،قراطیة القائمة على تعدد األحزابعلى إیمانه بالدیمفهي تنصقیق الدیمقراطیة وذلك لتح

مختلف المناصب القیادیة لحصول علىإلى اعتماد االنتخاب كوسیلة لإضافة،السیاسیة واالقتصادیة

ومنح حق سحب الثقة من ، یجب تجاوزها في أعلى هرم الحزبداخل الحزب وتحدید المدة التي ال

المقدمة لرئیس الحزب موسعة الیالحظ أیضا الصالحیات الرئیس لصالح الهیئة ، ولكن ماطرف 

132، 131ص ص :المرجع سابق الذكر.علي خلیفة الكواري، ناصر جابي وآخرون-22
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دیة أو المالیة وحتى الصحافیة ب سواء السیاسیة أو االقتصاتحكمه في كل األمور المتعلقة بالحز التيو 

فإنه ،راطیة على أرض الواقعهذا فیما یخص الجانب التنظیمي أما فیما یخص الممارسة الفعلیة للدیمق

كبیر على قرارات الحزب ة رئیس الحزب بشكلنیالحظ أن فترة حیاة فؤاد سراج الدین تم فیها هیم

ااالنتخابات من عدمها وكذشاركة في مختلف حتى قرار تجمید عمله إضافة إلى قرار الم،وتوجهاته

نعمان جمعة رئاسة /وتولي د،حتى بعد وفاتهو ،دون العودة إلى الهیئة العلیاعضاءفصل بعض األ

،القراراتالحزب فإن هذا األخیر لم یكن أكثر دیمقراطیة من سابقه وذلك من خالل انفراده في  اتخاذ

وكذا سعیه ،ذلك كان مخالفا لألحكام واللوائحرغم أن وحتى أنه حاول تغیر الجمعیة العمومیة 

، وكذا دعمه یادیة أو بفصلهم نهائیا من الحزبللتخلص من خصومه إما بتنحیتهم من المناصب الق

فإن ةونظرا لقراراته الفردیدون العودة إلى الحزب،2005لمرشح خارج الحزب في انتخابات الرئاسة 

وتم 2006ألغلبیة في الهیئة الوفدیة في جانفي باالتصویت و منهبسحب الثقةتهتناللحزب تهرئاس

أباظة /ك القرار وقرر فصل دمحمود أباظة رئیسا مؤقتا للحزب ،ولكن رخص نعمان جمعة ذل/اختیار د

باألیدي وٕاطالق شاداتصل فیه الخالف إلى ماهذه األزمة بعد اجتماع الهیئة العلیا التي تو ستمرتوا

الذي دخل ،أباظة رئیسا مؤقتا للحزب/ق على دمقر الحزب وانتهت هذه األزمة بالتوافقالرصاص وحر 

حیث أن الحزب كان یرغب في 24والتي فاز بها السید البدوي 2010ت نزیهة في ماينتخابات كانا

.لهد عن الحكم االستبدادي داخالعودة إلى الممارسة الدیمقراطیة الفعلیة واالبتعا

كانت تدعوا هرغم أن اللوائح والقوانین التي كانت تنظمنأهذا الحزب هوفيحظته وما یمكن مال

بل بالعكس ، تحقیق الممارسة الدیمقراطیةأنه في الواقع لم یستطع تفعیل الممارسة الدیمقراطیة إال إلى

واإلقصاء لتهمیش كان یجسد النزعة الفردیة االستبدادیة التي كان یتسم بها رؤساء هذا الحزب ، وا

یطالبون بتطبیق الممارسة الدیمقراطیة أو عند االختالف معهم في الرأي الذي هو أحد الذین لآلخرین

ولكن مع بدایة األلفیة الثالثة حاول هذا .أهم المعاییر التي تسمح بمعرفة مدى دیمقراطیة الحزب

س الحزب بطریقة دیمقراطیة الحزب العودة إلى تطبیق الدیمقراطیة المشاركاتیة من خالل انتخاب رئی

.ویمكن اعتبار هذا بدایة لتحقیق الممارسة الدیمقراطیة داخل حزب الوفد2010نزیهة في 

24
136-135ص ص :المرجع سابق الذكرعلي خلیفة الكواري، عبد الناصر جابي وآخرون،-
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الزالت بعیدة عن تطبیق مبدأ الدیمقراطیة والتداول على اب المصریةوما یمكن قوله هو أن األحز 

.خر ال یؤمن بالتداول على السلطةالسلطة داخله وهذا ما انعكس على نظامها السیاسي الذي هو األ

محتلة ولم تحقق استقاللها الدولة ال تزال هاالتي سیتم دراستها فهي دولة فلسطین مع العلم أنخرىأما الدولة األ

ن األحزاب والفصائل وسنركز في هذه الدراسة على حزب واحد وهي مرغم ذلك فإنها تحتوي على عدد ولكندبع

.حركة المقاومة اإلسالمیة حماس 

، هي الع االنتفاضة الفلسطینیة األولىتزامنا مع اند1987تأسست حركة المقاومة اإلسالمیة حماس في دیسمبر

في إطار الدعوة بدایةحركة أكثر في قطاع غزةشاطات هذه الأثرت ن,جزء من حركة المسلمین العالمیة ،

اإلسالمیة برئاسة الشیخ أحمد یاسین ، وبعد تأسیسها شكلت لها جناحا عسكریا ،وفي البدایة كانت تقوم 

1989و1988بمظاهرات وعملیات خطف للجنود ، وقد عرف الهیكل التنظیمي للحركة تطورا هاما خاصة بین 

دین القاسم قام بتأسیس جناح عسكري تحت تسمیة كتائب عز ال1991مكتب السیاسي وفي حیث تم إنشاء ال

وٕاقامة عملیات استشهادیة ضد الصهاینة عملیات عسكریة ضد المستوطنین الجنود،بالقیامالذي كانت مهمته 

ائیلي برئاسة سر وكانت الحركة رافضة للوجود اإلسرائیلي ورفضت عملیة أسلو،وهذا ما دفع حكومة الكیان اإل

هذا لم یضعف من قدرات حماس، ولكن عضوا من حماس إلى جنوب لبنان415بنفي حوالي إسحاق رایین

وقد كان لها عملیات ،راتها العسكریة وتأثیرها السیاسيواصلت في تطویر بنائها التطبیقي وحافظت على قدف

74لحصولها على 2006التشریعیة لعامعسكریة ناجحة خالل االنتفاضة الثانیة وشاركت في االنتخابات 

مورس علیها ،نجاح  في االنتخاباتالهذاثرإفي المجلس التشریعي الفلسطیني، وعلي 132مقعدا من أصل 

وهذا ما ،"فتح"المجتمع الدولي كانوا یدعمون حركة و من قبل حكومة الكیان اإلسرائیليضغط وحصار شدید 

لحكومة إسماعیل هنیة الة الرئیس الفلسطیني محمود عباسقإین، وانتهت بلحركتین  في فلسطخلق أزمة بین ا

، ولكن حماس رفضت ذلك وسیطرت على قطاع غزة، وقامت حكومة االحتالل بشن هجوم على قطاع المنتخبة

.25ا فشلت في ذلك، ونجحت حماس في المحافظة على تواجدهاهإلضعاف حركة حماس، لكن2009غزة في 

أة الحركة وتطورها، وسنحاول معرفة كیفیة صیاغة واتخاذ القرارات داخل حركة حماس، هذا فیما یخص نش

.وكیفیة تولي المناصب القیادیة فیها

162، 161ص :المرجع نفسه-25
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تعتبر حركة حماس حركة سیاسیة عسكریة وهذا ما یضفي طابع السریة الشدیدة على عملها، وحتى في 

مناطق 4هیئات رئیسیة في 4كة تنقسم إلى هو معلن فإن الحر صناعة القرار داخلها لكن حسب ما كیفیة 

إلى مناطق ابدورهةالمناطق مقسموكل من هذه.غزة، الضفة الغربیة، السجون والخارج:وهيةجغرافی

مجلس شورى ومكتب سیاسي بانتخاب قیاداتها، وكل منطقة لهافرعیة، یقوم أعضاء كل منطقة على حدى

ویتم انتخاب .المجلس الشوري العام الذي یتم انتخاب أعضائهكة حماس هي ر وأعلى هیئة في ح.خاض بها

أعضاء المكتب السیاسي العام للحركة من بین أعضاء مجلس الشورى، ثم یتم تشكیل المكتب التنفیذي 

بین من مجلس للحركة، وهیئة مكتب الشورى العام الذي یتكون من الرئیس ونائب الرئیس وسبعة أعضاء منتخ

مجلس الشورى المصغر هو اتخاذ القرارات الطارئة، أما القرارات األخرى فتتخذ داخل مةالشورى العام، ومه

ویشار إلى أن هناك عددا كبیرا .مجلس الشورى عن طریق االنتخاب وبعد استشارة الخبراء والمعاهد البحثیة

توافق بین من أعضاء مجلس الشورى سواء العام أو المصغر خارج فلسطین، وكل القرارات تكون بعد ال

، وهي المناطق وفي فترة زمنیة متقاربةوقد تم االتفاق على توحید االنتخابات في كل.أعضاء الداخل والخارج

ویرى الكثیر من الباحثین أن هناك دورا أساسیا للمؤسسات .سنوات في ظروف سریة للغایة4تجري مرة كل 

زمنیة طویلة، وٕانما هناك انتخابات دوریة داخل حركة حماس بحیث ال تكون سیطرة لزعیم أو رئیس لمدة

تحدد مختلف قیادات الحزب، وهذا بفضل الفكر الجماعي الذي زرعه مؤسس الحركة الشیخ الراحل أحمد 

.یاسین

الحركة تحتوي على جناح سیاسي وآخر عسكري إال أن الجناح العسكري له ولكن بالرغم من هذا ومع أن

سي، وهذا ما یجعل الجناح العسكري طرفا في اتخاذ القرارات وحتى تمثیل وتواجد داخل المكتب السیا

.، وله مجال أوسع عندما یتعلق األمر باألمور العسكریةاالسیاسیة منه

عند النظر إلى الهیئات المشكلة لحركة حماس، وكیفیة تولي المناصب فیها یظهر أن الحركة تحاول أن تفعل 

ولكن عندما یتعلق األمر بعالقتها مع .الحركة األسلوب الشورياتسمیهالدیمقراطیة داخل الحركة أو كما 

مع الجانب اآلخر الذي یصل اشدیدافإن هناك صراع)الحزب الحاكم في فلسطین(السلطة أو حركة فتح

أحیانا إلى اإلقصاء وحتى التصفیة الجسدیة وعدم االعتراف بشرعیة وجوده، ومحاولة إقصائه من العملیة 

.26ة،رغم وجود بعض المساعي سواء الداخلیة أو الخارجیة إلنهاء الخالفالسیاسی

172..165ص :المرجع سابق الذكر.علي خلیفة الكواري، ناصر جابي وآخرون-26
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ویالحظ أن حركة حماس رغم سعیها لتفعیل الممارسة الدیمقراطیة داخل الحزب، إال أنها ال تؤمن 

هي سة حماكبقبول ثقافة الحزب المعارض وتواجده والعمل معه وهذا ما یجعل الممارسة الدیمقراطي لحر 

ة فقط وذلك بسبب تخلیها عن معیار قبول اآلخر وهو من المعاییر الرئیسیة لتحدید درجة الدیمقراطیة شكلی

.داخل الحزب

تخالصه أن الدیمقراطیة داخل األحزاب في البلدان العربیة یكاد یكون منعدما، وذلك بسبب غیاب وما یمكن اس

بالتداول على السلطة، والتغییر السلمي مؤشرات الحزب الدیمقراطي داخل هذه األحزاب خاصة ما یتعلق

وهذا ما یجعل األحزاب السیاسیة في .للمناصب القیادیة داخل الحزب، وثفافة قبول اآلخر و االختالف معه

.الدول العربیة تتعرض في العدید من المرات لالنشقاق واالنقسام 
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االنشقاقات الحزبیة:المبحث الثاني 

مفهوم االنشقاقات الحزبیة :المطلب األول 

"االنشقاق في اللغة حسب ما ورد في القاموس األلفبائي هو:لغةdissidence)(تعریف االنشقاق -1

مصدر لكلمة انشق انشقاقا وهو یعني یتصدع تصدعا، أي تشقق البناء أو القوم أي تفرقوا بعد أن كانوا مجتمعین، واالنشقاق امتداد 

م، فكل انشقاقا افتراق ولكن لیس كل افتراق انشقاق، فاالنشقاق یحدث لكتلة بسبب حالها الذي جعلها مفرقة ومجزأة، ویغلب عن التئا

على األجزاء المنشقة التمایز واالختالف والتباین شكال ومضمونا، كما أن األجزاء المنشقة قد یحدث بها تصدع آخر إلى مرحلة 

یكون االنشقاق بسبب عوامل داخلیة كضعف القاعدة واألسس التي یستند علیها البنیان أو الجماعة التفتیت ثم التالشي، ویمكن أن 

.27"وهذا ما یعرض البنیان إلى االنهیار

المنشق هو الشخص الذي ینفصل عن جماعة أو حزب كان :)dissident(تعریف المنشق -2

.عضوا فیه، لیصبح بعد ذلك غیر معترف بشرعیته وال بسلطته السیاسیة

كذلك لتوصیف شخص یعارض بشدة النظام السیاسي للدولة التي ینتمي "منشق"كما یطلق مصطلح 

.28ت جذریة لهذا النظامإلیها  ویرى بضرورة إحداث تغییرا

leقاموس حسب ما ورد في:اصطالحاdissidence)(تعریف االنشقاق -3 grand Robertفإن

مصطلح االنشقاق هو مصطلح قدیم یعود أصله إلى الالتینیین ویعني االنقسام والتفرق، واالبتعاد عن 

األصل، وقد كان استعمال هذا المصطلح قلیال في القرن الثامن عشر للمیالد، ولكن كثر استخدامه في 

.القرن التاسع عشر وما تاله

واالنشقاق هو عبارة عن فعل أو حالة تقوم بها جماعة ما، وهذا الفعل ال یكون بالضرورة موجها ضد 

شخص معین أو ضد جهة معینة، ولكن هذا الفعل یعبر عن حالة من الرفض وعدم الرضا لدى هذه 

لك عن وجود مسافة وهوة كبیرة بین هذه الجماعة على رأي أو فعل أو سیاسة معینة، كما أنه یعبر كذ

الجماعة وبین الحكومة أو السلطة السیاسیة أو القیادة العامة، وال تدخل هذه الجماعة بالضرورة في 

315،ص 1997األهلیة للنشر، :بیروت.القاموس األلفبائيالجیالني بن حاج یحیى وآخرون، -27
28- http : fr.wekipedia.org/w/index
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صراع مع هذه الهیئات، ولكنها تفترق وتبتعد عنها وتبحث لنفسها عن أوساط وأماكن أو هیئات أخرى 

.29للجماعة التي كانت تنتمي إلیها من قبلتجد فیها الشرعیة التي لم تعد تعترف بها 

االنشقاق الحزبي على أنه حدوث انقسام عمیق داخل الحزب ویحدث یمكن تعریف:مفهوم االنشقاق الحزبي 

هذا االنقسام نتیجة وجود ضغط أو ضغوط دائمة، وینتهي هذا االنقسام وهذه الضغوطات عادة بإنشاء حزب 

ن في األصل سببا في انقسامها الذي كاالموضوعرعة فیما بینها حول آخر أو أحزاب أخرى متعارضة ومتصا

وانشقاقها، واالنشقاق الحزبي هو حقیقة تاریخیة یظهر في زمان معین وفي مكان معین، وهو قابل للتطور 

وال یمكن أن یحدث انشقاق بدون وجود عالقة قوة غیر عادلة وشعور .30والتعقید ، كما أنه قابل للزوال

وهذا ساواة أو التهمیش من بعض األفراد الحزب خاصة عندما یتعلق األمر بالقرارات والمواضیع الحساسةبالالم

ما یولد لدى األعضاء شعورا بالتسلط وهذا الشعور یدفعهم إلى االنتفاض واالحتجاج وكثیرا ما یتطور هذا الرفض 

.31لدى هذه الفئة التي تشعر بالتهمیش إلى إحداث انشقاق داخل الحزب

ویمكن تعریف االنشقاق الحزبي أیضا على أنه االختالف واالنقسام إما في األهداف أو المبادئ أو حول اتخاذ 

القرارات داخل الحزب وهذه الحالة تؤدي فیما بعد إلى تفرق وتجزئ لألعضاء المنضوین تحت مظلة  الحزب، 

والدة حزب أو مجموعة من األحزاب من وهذه الفئة المنشقة تقوم بتأسیس حزب أو أحزاب أخرى وهذا یعني 

.32حزب واحد هو األصل

أنه من الممكن أن توجد كتل "أستاذ في العلوم السیاسیة في جامعة الخرطوم "ویرى الدكتور عطا البطحاني 

وشرائح مختلفة داخل الحزب الواحد ولیس بالضرورة أن تكون كل هذه الكتل والفئات متفقة دائما فیما بینها 

على مستوى الحزب وال تخرج عن إطاره ومقتنعة بالسیاسات العامة للحزب، ولكن هذه االختالفات تبقى فقط 

وتبقى كل هذه الكتل غیر المتفقة تحت رایة الحزب وهذا جزء من الدیمقراطیة التي یجب أن تكون داخل األحزاب 

29- OP. CIT

30
- Michel Dechamps , et autre ، Clivages et partis .Belgique: fondation Rois-Baudium, Novembre

2008,p 20
31 - IBID. p 23

ب .االنشقاقات الحزبیة وأثرها على االستقرار السیاسي في السودان الجبهة اإلسالمیة القومیة نموذجامحمد ضیاء الدین محمد، -32

16ب س ن، ص:ب ن
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السیاسیة بصفة عامة، ولكن إذا تطورت هذه االختالفات وخرجت كتلة من بین الكتل الموجودة في الحزب عن 

ویقسم الدكتور عطا البطحاني االنشقاقات .میالد االنشقاق داخل هذا الحزبسلطة هذا الحزب فتلك هي لحظة

.الحزبیة إلى نوعین أساسین من االنشقاقات وهما االنشقاق العمودي واالنشقاق األفقي

االنشقاق العمودي هو ذلك االنشقاق الذي یمس كل الهیكل التنظیمي للحزب من :العمودياالنشقاق

ي أن الجناح المنشق یتضمن أعضاء ومناضلین من جمیع مستویات الحزبالقمة إلى القاعدة أ

 هو ذلك االنشقاق الذي یحدث على مستوى اإلطارات الوسطیة في الحزب أي على :االنشقاق األفقي

المستوى األوسط في هرم التسلسل الهرمي للحزب وال یحتوي الجناح المنشق في هذه الحالة على 

.ي الحزب أو من قاعدتهمناضلین من قمة الهرم ف

وفي نفس السیاق فقد قسم الكاتب السوري جهاد نصرة االنشقاقات الحزبیة أیضا إلى قسمین وهما 

االنشقاق األفقي واالنشقاق العمودي ولكن هناك اختالف بینهما في تحدید مضمون هذین االنشقاقین 

حیث حسب جهاد نصرة أیضا هناك نوعین من االنشقاقات

یكون على سبیل المثال إذا اجتمع ثالثة أشخاص للقیام بعمل معین ینشقون فیما :فقياالنشقاق األ

بینهم واحد بواحد، ویبقى الشخص الثالث أي بمعنى أن هذا االنشقاق یؤدي إلى إحداث أحزاب جدیدة مع 

.اإلبقاء على الحزب األصل 

فینشق واحد ونصف بصفة وهو االنشقاق الذي یحدث مثال في ثالثة أشخاص:االنشقاق العمودي

محددة من جانب، وینشق شخص ونصف على الجانب اآلخر، أي بمعنى إحداث انشقاق یشمل جمیع 

.33األفراد إلى قسمین دون اإلبقاء على الحزب األصل

.م ویمكن إیجاد هذین النوعین من االنشقاقات في مختلف دول العال

زاویة أخرى وهي زاویة التطهیر إعادة الحزب إلى وهناك من ینظر إلى ظاهرة االنشقاقات الحزبیة من

نهجه الحقیقي الذي وجد من أجله، وعادة ما یحدث هذا النوع من االنشقاق عندما یكون هذا األخیر 

صادرا عن الجیل الجدید في الحزب والذي یمتلك فكرا ثوریا مختلفا موجها خاصة ضد الزعامات المتجذرة 

حاملین معهم خطابا جدیدا ضد الخطاب السائد داخل الحزب متهمین الموجودة داخل مختلف األحزاب 

17ص المرجع نفسهمحمد ضیاء الدین محمد، -33
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محمد "القیادات والزعامات الموجودة في الحزب باالنحراف عن المسار الدیمقراطي للحزب، حیث یرى 

أن ظاهرة االنشقاقات الحزبیة عبارة عن حركة "النزعة االنقالبیة في األحزاب الجزائریة "في كتابه "بغداد

ل األحزاب من طرف جماعة من داخله، وهذه الجماعة تتبنى خطابا جدیدا مخالفا لما هو تحدث داخ

سائد في الحزب، كما أن هذه الجماعة تحمل  مشروعا طموحا وتحدد إنجازات ترغب في تجسیدها حتى 

ال تتهم بأنها حركة ترغب فقط في إحداث المشاكل والتجاوزات، وتتبني هذه الحركة سیاسة خاصة بها 

تضع كهدف أساسي لها سیاسة التطهیر الداخلي للحزب وٕاعادته إلى نهجه ومساره الحقیقي الذي وجد و 

من أجله هذا الحزب في األصل، باإلضافة إلى أن هذه الحركة االنشقاقیة تنادي بتحقیق القضاء على 

ي یتم على وهذه األهداف التي تنادي بتحقیقها هي األسس والمبادئ الت.الفساد السائد في الحزب

أساسها بناء أو تأسیس الحزب الذي ستؤسسه هذه الجماعة المنشقة الذي ترى أنه هو بدیل لكل 

االنحرافات السیاسیة القائمة داخل الحزب، وهو إعادة لبناء الحزب على النهج والمنهج الحقیقي الذي وجد 

وكذا هو ضمان للقضاء على من أجله الحزب األصلي في بدایته، والذي حادت عنه القیادة في الحزب 

كل مخلفات الفساد التي كانت قائمة والمتراكمة التي تسببت فیها قیادة الحزب، كما أن هذه الجماعة 

المنشقة ترفض كل سیاسات اإلصالح التي تتبناها قیادة الحزب األصلي وتعتبر أنها ال تشكل سوى 

وهذه الجماعة تعمل على إحداث تغییرات إصالحات ترقیعیة مع اإلبقاء على الفساد قائما في الحزب،

وعادة ما یمتلك األفراد المنشقون قاموسا من المصطلحات خاصا بهم .وٕاصالحات جذریة في الحزب

التي قاموا بها وهذه المصطلحات تتكرر كثیرا لدى أغلب األفراد عملیة االنشقاقیستعملونها لتبریر 

:المنشقین في مختلف االنشقاقات التي تحدث، وأبرز هذه المصطلحات التي یتداولها المنشقون هي

إلخ، وهذه المصطلحات هي جوهر كل ...التطهیر واالنحراف، القضاء والفساد، التغییر واإلصالح 

.34رساتهم، ویعتمدونها وسیلة لإلقناع لمنح الشرعیة لممارساتهم السیاسیةخطاباتهم، ومبرر لكل مما

ما یمكن مالحظته من خالل مختلف هذه التعاریف  هو أنه رغم أنها قد تختلف أو ال تتفق في تحدید 

الطرق واألسباب الجوهریة التي تسبب االنشقاق الحزبي وال حول كیفیة حدوثه إال أن أغلبها تجتمع على 

نشقاق الحزبي هو عبارة عن شرخ یحدث داخل حزب سیاسي معین یبدأ بخالف أو عدم توافق بین أن اال

34، 33صص :المرجع سابق الذكر.محمد بغداد-34



41

بعض األفراد داخل الحزب ثم یتطور وینتهي بانقسام وتفرق وتشتت للحزب، قد یؤدي إلى إنشاء أحزاب 

.أخرى ویمكن أن ال یؤدي إلى ذلك 

ح والنظر وتغیر المتغیرات المركز علیها في كل تعریف نظرا لتعدد  التعاریف  والمفاهیم والختالف زاویة الطر 

حول االنشقاقات الحزبیة من الضروري تحدید تعریف إجرائي لالنشقاقات الحزبیة الذي سیتم االعتماد علیه في 

:هذه الدراسة ویتمثل هذا العریف في

:الحزبي التعریف اإلجرائي لالنشقاق

م وتفرق تحدث داخل حزب سیاسي، تقوم به جماعة من األشخاص حالة انقسااالنشقاق الحزبي هو عبارة عن

وصراع بین أعضاء الحزب سواء على سیاسة الحزب أو المناضلین داخل الحزب، وذلك نتیجة لوجود خالف

على الطریقة التي یتم بها تسییر الحزب، أو بسبب حدوث فساد والمطالبة بإحداث إصالحات داخل الحزب أو 

دما یتطور هذا الخالف والصراع إلى حالة من الالتوافق واستحالة تقریب الرؤى  واآلراء بین وعن.ألسباب أخرى 

األعضاء المتصارعین، ینشق فرد أو جماعة من هذا الحزب إما لتأسیس حزب جدید أو لالبتعاد تماما عن 

ة أي نتیجة خالف شدید ویمكن أن تكون األسباب الكامنة وراء االنشقاق الحزبي داخلی.العمل الحزبي والسیاسي

بین أعضاء الحزب دون أي ضغط خارجي، وقد یكون االنشقاق الحزبي جراء ضغوط خارجیة فیحدث االنشقاق 

وقد تشتمل الجماعة المنشقة على فئة محدودة من الحزب، أو على جماعة كبیرة .ألسباب خارج نطاق الحزب

.ة للحزبمن األعضاء المتكونة من كل المستویات والفئات المكون

بعض النماذج عن االنشقاقات الحزبیة :المطلب الثاني 

تعتبر ظاهرة االنشقاقات الحزبیة ظاهرة منتشرة على مستوى أغلب دول العالم سواء المتقدمة منها أو المتخلفة، 

، واالنشقاقات الحزبیة تمس األحزاب سواء كانت كبیرة أو البرلمانيأوالرئاسيالسیاسيالنظامسواء التي تعتمد 

وقد تكون ظاهرة االنشقاقات الحزبیة إیجابیة تؤدي إلى إنشاء أحزاب جدیدة من رحم أحزاب أخرى تساهم .صغیرة

وتطمح للعب أدوار متقدمة في العملیة السیاسیة وتصبح رقما مهما في معادلة األحزاب السیاسيفي النشاط 

ویمكن لظاهرة االنشقاقات أن تكون ظاهرة سلبیة ال تنتج إال أحزابا .عة والمتنافسة في الساحة السیاسیةالمتصار 

هزیلة تضاف إلى تعداد األحزاب الموجودة دون أي نشاط سیاسي فعال ودون أي تأثیر إیجابي في المعادلة 
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سیتبین من خالل استعراضنا لبعض وهذا ما .السیاسیة وٕانما تكون مجرد أرقام تضاف إلى الخارطة الحزبیة

.األمثلة عن االنشقاقات الحزبیة في مختلف الدول سواء الغربیة أو العربیة

بكثرة أحزابها هذا الكیانتتسم الخارطة الحزبیة في :يسرائیلالكیان اإلاالنشقاقات الحزبیة في -1

تنوع واالختالف الموجود داخل س الوبكثرة االنشقاقات التي تصیب هذه األحزاب، وهذه االنشقاقات تعك

ب اإلسرائیلي، باإلضافة إلى اختالف المواقف السیاسیة خاصة فیما یخص طبیعة العالقات مع الشع

وساهم في تفشي هذه الظاهرة .نین والغربییالعرب وكیفیة التعامل معهم، وكذلك أصل الیهود الشرقی

إلى أیضا نظام التمثیل النسبي الذي تعتمده إسرائیل وهذا ما یمكن األحزاب الصغیرة من الوصول 

أو منهاوقد ال یستثنى أي حزب من األحزاب اإلسرائیلیة سواء الكبیرة)البرلمان الصهیوني(الكنیست 

األحزاب نشأت نتیجة حدوث مجموعة من الصغیرة لم تطله  أزمة االنشقاق، بل أن كثیرا من

وتعتبر أهم خاصیة أو میزة لألحزاب .االنشقاقات لعدد من األحزاب التي كانت في األصل حزبا واحدا

السیاسیة اإلسرائیلیة هي كثرة االنشقاقات  واالندماج   بین األحزاب لدرجة یصعب فیها أحیانا تحدید 

بعض األحزاب السیاسیة في ظهر جلیا من خالل دراسة ما سیوهذا.األصول الفعلیة لحزب معین

السیاسیة في إسرائیل وأهم االنشقاقات التي تعرضت لها هذه األحزاب، ولكن نظرا لتعدد وكثرة األحزاب 

جمیعا لذا فإن هذه الدراسة ستقتصر فقط على أهم األحزاب اإلسرائیلیة إسرائیل یصعب استعراضها

النشقاقات والتي تعرضت بدورها النشقاقات والتي تعتبر عنصرا فعاال التي نشأت نتیجة مجموعة من ا

في العملیة السیاسیة اإلسرائیلیة والتي تمثل أحزابا مهمة داخل الكنیست اإلسرائیلي وهما حزبي العمل 

.واللیكود

یعتبر هذا الحزب من بین أهم األحزاب في الساحة السیاسیة اإلسرائیلیة :حزب العمل اإلسرائیلي

نشأ هذا الحزب بعد عدة انشقاقات طالت عددا من .وأكثرها سیطرة على الكنیست وحكومة الكیان

األحزاب التي اندمجت بعض شخصیاتها لتقوم بتأسیس هذا الحزب، ولكن نظرا لكثرة االنشقاقات 

عود والتكتالت التي عرفتها األحزاب التي تشكل منها هذا الحزب یصعب تحدید التاریخ الفعلي الذي ی

إلیه تأسیس حزب العمل اإلسرائیلي، ولكن اتفقت كثیر من الكتابات على إرجاع النواة األولى لهذا 

أي قبل مجيء  الكیان اإلسرائیلي الختالل فلسطین، فهذا الحزب یعود إلى اتحاد 1830الحزب إلى 
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وأبرز قادة .35"ابايم"مجموعة من االتحادات العمالیة اإلسرائیلیة ذات الطابع االشتراكي تحت تسمیة 

ویعتبر ماباي أهم حزب في الكیان االسرائیل في هذه الفترة باعتبار ".دیفید بن غریون"حزب ماباي 

ولكن نظرا للخالفات التي عرفها حزب ماباي .أنه هو من ترأس حكومة الكیان اإلسرائیلي عند تأسیسه

و لكن حزب المابام 1948في "مالمابا"انشق عدد من أعضائه وشكلوا حزبا جدیدا تحت تسمیة 

1954أیضا ونظرا الختالف الرؤى داخله لم یدم استقراه طویال فقد طاله االنشقاق هو اآلخر سنة 

انشق 1955وفي "بوعالي تسیون"حیث انشق عنه بعض  األفراد لیؤسسوا حزبا آخر تحت تسمیة 

وجدیر بالذكر ".أحدوت هعفودا"أشخاص آخرون وأسسوا حزب أطلقوا علیه اسم "المابام"من حزب 

أن هذه األحزاب السالفة الذكر كانت كثیرا ما تعاود االتحاد والتكتل فیما بینها خاصة عند اقتراب 

وشهد أیضا حزب الماباي انشقاقا .االنتخابات وبعد نهایة مصالحها متحدة تعاود االنشقاق والتفرق

بن قریون، شمعون بیریز، موشي دیان، دیفید"ضم أهم قیادات الحزب خاصة 1965كبیرا في 

ولكن نظرا للنتائج الهزیلة التي حققتها هذه .الذین أسسوا حزب رافي"اسحاق رابین و إیهود باراك

األحزاب متفرقة في الكنیست اإلسرائیلي رأت ضرورة إعادة توحدها وتشكیلها كتلة واحدة تواجه بها 

وبالفعل فقد تحقق ذلك التحالف واجتمع الفرقاء وأعلنوا .األحزاب اللیبرالیة التي توحدت هي األخرى

، وقد تشكل حزب 1968جانفي 21أو حزب العمل اإلسرائیلي في "المعراخ"عن تأسیس تحالف 

العمال اإلسرائیلي من تحالف كل من حزب الماباي وحزب رافي وحزب أحدوت هعفودا، ورفض في 

ألجل تحقیق 1969لجدید ولكنه انضم إلیه أخیرا في البدایة حزب المابام االنضمام لهذا الحزب ا

ل إلى عدة ض حزب العماولكن هذا التحالف الجدید أیضا لم تطل فترة استقراه فقد تعر .مصالحه

انشقاقات تسببت فیها خالفات وصراعات داخلیة اقتصادیة أو مالیة أحیانا، وسیاسیة أو تنظیمیة 

ي أو أخالقي في بعض األحیان، وكثیرا ما كانت هذه أحیانا أخرى، وقد تكون قضایا فساد سیاس

وتسببت هذه االنشقاقات التي أصابت حزب .36االنشقاقات نتیجة صراعات على المناصب والزعامات

، د ت ن ، ص 14عدد مجلة مركز الدراسات اإلقلیمیة،  "األحزاب السیاسیة وأثرها في رسم السیاسة اإلسرائیلیة"جمال الدین العلوي، -35

10

في العلوم مذكرة ماجستیر.،الفلسطینیةمنظور حزب العمل اإلسرائیلي في إدارة العملیة السلمیة اإلسرائیلیة "عبد المؤمن حمودي ، -1

فرع التنظیم السیاسي واإلداري،  الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم قسم                     السیاسیة، 

19، 18، ص ص 2005السیاسیة والعالقات الدولیةالعلوم 
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ویمكن .العمال اإلسرائیلي إما في انسحاب بعض قادة الحزب أو بعض األحزاب التي شكلت التكتل

:عمال اإلسرائیلي فیما یليتلخیص أهم االنشقاقات التي  طالت حزب ال

 عام "المابام"لم یدم طویال انسجام األحزاب المتكتلة داخل حزب العمل حیث انشق حزب

، وأعاد قادة حزب المابام أهم األسباب التي أدت بهم إلى االنشقاق إلى رفضهم 1984

مشاركة حزب العمل في الحكومة مع حزب اللیكود، إضافة إلى تراجع حزب العمل عن

ركة حزب العمل في المبادئ الرئیسیة التي تم االتفاق علیها عند تأسیس الحزب معتبرا أن مشا

.سیادة القرار السیاسي واستقاللیته بالنسبة لحزب العملالحكومة تعیق 

 وأرجع المنشقون السبب الرئیسي 1973كما انشق أیضا عن حزب العمل حزب راتس سنة

لخاطئة التي انتهجها الحزب في إدارة الحرب مع السیاسة اهم إلى ذلكالذي دفع ب

الفلسطینیین، كما اتهم المنشقون قیادة حزب العمل باالنفراد في اتخاذ القرارات السیاسیة 

.السیادیة

 بانشقاق آخر داخل حزب العمل حیث انشق بعض 1973وقد تسببت أیضا حرب أكتوبر

زب العمل بفشل سیاسته في إدارة ، واتهم المنشقون ح"شینوى"أعضاء الحزب وشكلت حزب 

حزب العمل مسؤولیة الفشل لوحدها باعتبار أنالحرب، ورفضوا تحمیل المؤسسة العسكریة

هو الذي كان على رأس الحكومة في إسرائیل، واعتبر المنشقون أن سبب ما جرى في هذه 

.الحرب هو سوء التسییر وسوء اإلدارة التي اتبعها حزب العمل خالل الحرب

أحزاب سیاسیة جدیدة في الساحة اإلسرائیلیة شهد حزب أدت إلىافة إلى هذه االنشقاقات التي إض

العمل عددا من االنشقاقات التي قادها بعض األفراد والقادة من الحزب في عدد من المناسبات خاصة 

.عند حدوث أزمة مع الدول العربیة، أو قبیل انتخابات الكنیست

 وعدد "شمعون بیریز"ل هو ذلك الذي قاده زعیم الحزب حزب العمولكن أبرز انشقاق عرفه

وهو حزب "كادیما"وٕاعالنهم االنضمام إلى حزب 2005من أبرز القیادات داخل الحزب في 

ویعتبر هذا .یساري ومختلف تماما عن التوجه الفكري واإلیدیولوجي الذي یمثله حزب العمال

بصفة مباشرة ا حزب العمل اإلسرائیلي والتي أثرتاالنشقاق من أعنف االنشقاقات التي شهده
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حیث فقد األكثریة وبالتالي فقد الحكومة التي حصل 37داخل الكنیست اإلسرائیليعلى مكانه

.علیها حزب كادیما الذي انضمت إلیها الجماعة المنشقة

والتي كان لها تأثیرا رزهاسرائیلي، ولكن هذه أبولم تكن هذه فقط هي االنشقاقات التي تعرض لها حزب العمل اإل

.مباشرا على موقع الحزب سواء في الكنیست أو في الحكومة أو حتى في الخریطة الحزبیة اإلسرائیلیة ككل

 یشكل حزب اللیكود عنصرا مهما في الخارطة الحزبیة اإلسرائیلیة :اإلسرائیلياللیكودحزب

ت وبالتالي الحصول على حیث استطاع أن یحصل على أكبر عدد من المقاعد في الكنیس

، حیث قام 1973وقد تأسس هذا الحزب بعد حرب أكتوبر.الحكومة مباشرة بعد تأسیسه

الیمیني المتطرف وسعى لضم أعضاء "حیروت"باالنشقاق عن حزب "أرییل شارون"الجنرال 

من أحزاب أخرى من أجل تشكیل حزب سیاسي، وقد انضم إلیه عدد من األفراد من أحزاب 

"أرییل شارون"مختلفة خاصة من حزب اللیبرالیین، وقاموا بتأسیس حزب اللیكود بزعامة یمینیة

مقعدا في الكنیست في أول 39، واستطاع هذا الحزب أن یحصل على 197338في 

انتخابات شارك فیها وذلك نظرا للشخصیات التي ضمها عند تأسیسه والتي كانت ذات وزن 

كبیر في الساحة السیاسیة اإلسرائیلیة وكانت أیضا هذه الشخصیات  كبیرة، وأبرز هذه األسماء 

الذي تولى رئاسة "أرییل شارون"و"بن یامین ناتانیاهو"،"اسحاق شامیر"، "میناحیم بیقن"

.39الحزب والحكومة

ولكن رغم المكانة التي حصل علیها حزب اللیكود ، وبالرغم من نوعیة الشخصیات التي كان یتضمنها إال أنه لم 

:یسلم هو اآلخر من األزمات واالنشقاقات وأهمها 

فشل .، وفقد على إثر هذه االنتخابات الحكومة1999كبیرة في انتخابات الكنیست عام اللخسارة ا

نهم حزب اللیكود في االنتخابات دفع عددا من قیادات الحزب القیام بانشقاق عن الحزب رفضا م

19ص المرجع سابق الذكرمحمد ضیاء الدین محمد ، -37
في موقع 30/11/2005، مقال نشر في االنشقاقات واالصطفافات في تاریخ الخارطة الحزبیة االسرائیلیةأبرزبرهوم جرایس، /د-38

www.barhom.com
12ص :المرجع سابق الذكر.د جمال الدین العلوي-39
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ابنة اسحاق "دالیا"الشخصیات التي انشقت عن الحزب هي للفشل الذي مني به الحزب وأبرز

.40، مریدور دان، وروني میلو)م مؤسسي الحزبأحد أه(رابین

 أرییل شارون"وأكبر وأهم انشقاق تعرض له حزب اللیكود، هو االنشقاق الذي قاده رئیس الحزب"

كان هو رئیس الحكومة وهي سابقة في التاریخ الحزبي "أرییل شارون"، مع أن 2005في 

بعد الصراع الفكري الذي حدث داخل اإلسرائیلي حیث ألول مرة ینشق رئیس الحكومة، وكان ذلك

أرییل "حزب اللیكود، والسبب األبرز الذي شكل هذا الصراع هو القرار أحادي الجانب الذي اتخذه 

، وقد اتخذ هذا القرار دون العودة إلى 41"حماس"ة كباالنسحاب من قطاع غزة ومنحها لحر "شارون

إلى االنشقاق "ییل شارونأر "ئیس الحزب هذا الصراع الشدید داخل حزب اللیكود دفعت بر .الحزب

من نواب الحزب داخل الكنیست، وأسسوا رفقة عدد من األعضاء المنشقین من حزب عشرةرفقة 

وقد أثر هذا االنشقاق بصفة كبیرة على حزب .42"كادیما"العمل حزبا جدیدا تحت تسمیة حزب 

والتي "شارون"المسبقة التي دعا إلیها اللیكود حیث فقد عددا كبیرا من نواب في انتخابات الكنیست 

، وكان ذلك بعد طلبه من الرئیس اإلسرائیلي حل الكنیست وٕاعالن "كادیما"فاز فیها حزبه الجدید 

وقد أصبح حزب .إجراء انتخابات مسبقة بسبب انشقاقه عن الحزب الحاكم وبصفته رئیسا للحكومة

عادلة الحزبیة في إسرائیل خاصة بعد حصوله كادیما المنشق عن حزب اللیكود رقما مهما في الم

.على الحكومة في أول سنة تأسس فیها

، وما یمكن استخالصه أن ظاهرة االنشقاقات ي إسرائیلاالنشقاقات التي تعرضت لها أهم حزبین فهذه أبرز

كثیرا ما تفرز أحزابا الحزبیة هي ظاهرة منتشرة ومتنامیة بوتیرة متسارعة جدا في الساحة الحزبیة اإلسرائیلیة، وهي

كما أن االنشقاقات داخل األحزاب اإلسرائیلیة ال .جدیدة وذات تواجد قوي على الساحة السیاسیة والحزبیة معا

تحدث قطیعة نهائیة بین األحزاب األصلیة واألحزاب المنشقة  وٕانما العالقة بین هذه األحزاب تحكمها المصالح 

دیة، فكثیرا ما یحدث إعادة التوافق وااللتئام بین األحزاب المنشقة واألحزاب المالیة والسیاسیة والمناصب السیا

.األصلیة إذا اقتضت المصالح ذلك، لتعود إلى خالة االنشقاق والالتوافق بعد زوال المصالح التي تربط فیما بینها

بالتقارب اإلیدیولوجي والفكري فاالنشقاق والتوافق واالتحاد بین األحزاب اإلسرائیلیة مرتبط بالمصالح والمناصب ال

المرجع سابق الذكر:برهوم جرایس-40
هي حركة المقاومة اإلسالمیة الفلسطینیة التي تولت إدارة الحكم في قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائیلي منها:حماس-41
15:المرجع سابق الذكر.جمال الدین العلوي/د-42
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والمذهبي، وهذا ما یجعل األشخاص الیمینیین المتطرفین یتحدون مع أخاص من الیسار المتطرف مثلما حدث 

عند تأسیس حزب كادیما الذي استطاع الجمع بین قادة الیمین والیسار

:االنشقاقات الحزبیة في بعض الدول الغربیة والعربیة-2

الدول الغربیة كغیرها من دول العالم المتقدم لم تستثنها :الغربیةعلى الطریقةاالنشقاقات الحزبیة -أ

ظاهرة االنشقاقات الحزبیة حیث أن أغلب الدول الغربیة انتشرت لدیها هذه الظاهرة، وسنحاول دراسة 

ا مع بدایة إنشاء أول عینة من هذه الدول وهي دولة بلجیكا التي اقترن ظهور ظاهرة االنشقاقات لدیه

حزب سیاسي فیها وهو الحزب اللیبرالي البلجیكي واستمرت ظاهرة االنشقاق في التواجد إلى وقتنا هذا 

.وفیما یلي استعراض ألهم األحزاب وأبرز االنشقاقات التي طالتها

االنشقاقات الحزبیة في بلجیكا:

كي بعد االنشقاق الكبیر الذي حدث بین الدولة نشأ الحزب اللیبرالي البلجی:الحزب اللیبرالي البلجیكي

ویعد هذا الحزب أول .والكنیسة في أوروبا، أي بعد تراجع دور الكنیسة في الحیاة السیاسیة في أوروبا

حزب عرفته الساحة السیاسیة البلجیكیة، وكانت النواة األولى لهذا الحزب هو االتحاد اللیبرالي لبروكسل 

تم اتخاذ مبادرة تحویل هذا االتحاد  إلى حزب سیاسي بعد عقد 1846ي ، وف1841الذي تأسس عام 

لم یكن یمتلك مقومات الحزب السیاسي الحالیة، بالرغم من أنه.ن میالد هذاالجمعیة العامة وهكذا كا

وقد .43إال أنه كان یمتلك برنامجا سیاسیا واسما خاصا به باإلضافة إلى اتجاه سیاسي یناضل من أجله

الجناح الذي كان یعرف بالجناح ها انشقاقهذا الحزب لعدة انشقاقات منذ تأسیه، وكان أولتعرض 

الرادیكالي داخل الحزب اللیبرالي وقد انضم هذا الجناح المنشق إلى حزب العمل البلجیكي عند تأسیسه 

برالي من التي تراجع فیها الحزب اللی1961وبعد االنتخابات التشریعیة البلجیكیة في .188544في 

هذاحیث عدد المقاعد في البرلمان، تعرض الحزب إلى انشقاق آخر وكان ذلك االنشقاق بسبب

واعتبر المنشقون أن هذا الحزب لم یعد یحقق طموحهم نظرا لتراجع مكانة الحزب في الخارطة اجع،التر 

ي، الذي أصبح فیما بعدحزب الحریة والتقدم البلجیكحزبا أسموه أسس المنشقونوقد.الحزبیة البلجیكیة

الي كمنهج له، أحد أهم األحزاب في الساحة السیاسیة في بلجیكا، واتخذ هذا الحزب أیضا االتجاه اللیبر 

43 - Michel Dechamps: OP. CIT. p 28
44 - IBID. p 32
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أو من الي سواء من داخل الحزبضم األشخاص الذین یحملون الفكر اللیبرالي والنیولیبر وقد حاول

اق آخر وهو أكبر انشقاق تعرض له هذا تعرض الحزب اللیبرالي البلجیكي النشق1972وفي .خارجه

إلى حزبین لیبرالیین رئیسیین في بلجیكا وهما الحزب  لى إثره الحزب اللیبراليالحزب، حیث انقسم ع

، وقد تزعمه التیار اإلصالحي الذي نشأ لجناح المنشق عن الحزب اللیبرالياللیبرالي الدیمقراطي وهو ا

ثم أصبح هذا الحزب عنصرا مهما في المعادلة السیاسیة داخل الحزب اللیبرالي البلجیكي، ومن 

أما الحزب األصل ونظرا لفقدانه لعدد كبیر من األعضاء الفاعلین فیه نتیجة لهذا االنشقاق .البلجیكیة

للتحالف مع الحزب الذي انشق عنه ونظرا لتخوفه من فقدان مكانته في الساحة السیاسیة فإنه اضطر

والتقدم الذي كان هو اآلخر متخوفا من تراجع مكانته نظرا للنجاح الذي وهو حزب الحریة1972في 

استطاع الحزب اللیبرالي الدیمقراطي أن یحققه، وهذا ما جعله یرى ضرورة في االتحاد مع حزبه 

.45األصلي

بهدف منح صوت سیاسي 1885البلجیكي رسمیا سنةنشأ حزب العمال:حزب العمال البلجیكي

للحركة العمالیة البلجیكیة، وهو حزب ینتمي إلى التیار االشتراكي، كما أنه حزب ذو نزعة ثوریة ضد 

وقد تأسس هذا .الرأسمالیة وضد الحكم الملكي، وهو نفس االتجاه الذي یتبناه الحزب االشتراكي الفرنسي

وانضم إلیه الجناح المنشق عن الحزب منظمة عمالیة بلجیكیة، 59الحزب نتیجة اتحاد أكثر من

.اللیبرالي البلجیكي

ر في بدایة التسعینات صراعا حادا بداخله وذلك بسبب ظهور تیاشهد حزب العمال البلجیكي

نتج .العملالفئة الكبرى داخل حزبهمثلوتمعارضا لمبادئ التیار الثوريإصالحي بداخله، والذي كان

األفكار حدوث انشقاق كبیر داخل الحزب، وذلك بسبب انشقاق كل المبادئ و عن هذا الصراع في

األشخاص الذین یتبنون الفكر اإلصالحي داخل الحزب والبعد عن المذهب الثوري، وهذا االنشقاق أثر 

ولم یكن هذا .بصفة كبیرة على مكانة الحزب سواء في البرلمان أو في الساحة السیاسیة بشكل عام

لسلة من االنشقاقات التي عرفها حزب العمال البلجیكي بعد ذلك، حیث تعرض االنشقاق إال بدایة لس

، وقد قاد هذا االنشقاق مجموعة ممن تبنوا التیار 1921األول وكان ذلك سنة قاق آخر أكبر منالنش

الیساري داخل الحزب، ویعود سبب هذا االنشقاق إلى صراع شدید حول الموقف من االشتراكیة العالمیة 

45 - IBID. p 33
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تحاد السوفیتي، وذلك ألن حزب العمال كان یرفض االنطواء الكلي تحت مظلة االتحاد ومن اال

السوفییتي واالشتراكیة العالمیة، بینما التیار الیساري الذي تشكل داخل الحزب كان یعتبر نفسه جزءً 

ا دفع المنتمین منهما، وقد أعلن والءه التام لالشتراكیة العالمیة التي یتزعمها االتحاد السوفییتي، وهذا م

لهذا التیار داخل حزب العمال ینشقون عنه ویؤسسون الحزب االشتراكي البلجیكي الذي یتبني أفكار 

هذا االنشقاق أثر سلبا على حزب العمال الذي تراجعت مكانته داخل البرلمان .االشتراكیة العالمیة

واذ الحزب االشتراكي المنشق وذلك بسبب استح1925خاصة في االنتخابات التشریعیة التي جرت سنة 

.46عنه على أغلب المقاعد التي كان یملكها حزب العمال

شكل منهما أغلب یمكن اعتبار أن الحزب اللیبرالي و حزب العمال هما أهم وأقدم األحزاب البلجیكیة والذین ت

الخارطة الحزبیة في بلجیكا، وذلك نظرا لالنشقاقات المتعددة التي تعرض لها كل منهما األحزاب التي تشكل

وما یمكن استخالصه من االنشقاقات التي حصلت لألحزاب .أحزاب جدیدةنتج عنها في أغلب األحیانوالتي

األفكار التي انشقت من سیاسیة جدیدة تتبنى اأحزابها تنج إیجابیة وذلك لكوننها في أغلب المراتالبلجیكیة كو 

أجلها وتناضل ألجل تحقیقها، وكثیرا ما أصبحت هذه األحزاب الجدیدة لیست مجرد رقم یضاف إلى عدد 

عنصرا هاما في الخارطة الحزبیة، ومؤثرا في النتائج االنتخابیة بحیث عادة ما حزاب الموجودة وٕانما تكوناأل

.رلمان أكثر مما یحققه الحزب األصلي الذي انشقت عنهتحصد األحزاب المنشقة عددا من المقاعد في الب

بالرغم من أن الدول العربیة حدیثة عهد بالدیمقراطیة واألحزاب :نموذج لالنشقاق من الدول العربیة-ب

فیما یخص ظاهرة االنشقاقات الحزبیة، بحیث أن العدید من لها كمثل الدول الغربیة السیاسیة، إال أنها مث

الدول تعاني من هذه الظاهرة باعتبار أن جل األحزاب السیاسیة تعرضت لعدد كبیر من االنشقاقات التي 

العدد الكبیر من األحزاب في الدول وجود تؤدي في أغلب المرات إلى إنشاء أحزاب جدیدة، وهذا ما یبرر

خالل دراسة عینة من هذه وسوف نحاول من .تي تعلن أنها تتبنى النهج الدیمقراطيالعربیة خاصة ال

مكانة األحزاب كذا ، و فیهاالمغرب، مدى تأثیر االنشقاقات الحزبیة على الخارطة الحزبیةاألحزاب في

.المنشقة في الحیاة السیاسیة، وكذا محاولة معرفة هذه الظاهرة إن كانت سلبیة أو إیجابیة

46
- Michel et autre : OP. CIT. p 34 , 35
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رغم ذلك فإن الساحة على النظام السیاسي الملكي، یعتمد المغرب:في المغربقاقات الحزبیةاالنش

لة المشكَ حزبا سیاسیا من مختلف التیارات واألعراق 30السیاسیة المغربیة یتنافس فیها أكثر من 

هذا التنافس الشدید و ،التنافس یكون ألجل الحصول على مقاعد في البرلمانهذا .للمجتمع المغربي

حتى قبل إعالن فیهابین األحزاب المغربیة حول السلطة والمكانة كان سببا إلحداث انشقاقات واسعة 

.ا وفرنسااسبانیعن استقالل المغرب 

، وتعرض 1934تأسس سنة أول حزب سیاسي في المغرب إلى وهو:كتلة العمل الوطني-1

من تاریخ تأسیسه، لیؤسس المنشقون حزبا أي فقط بعد ثالث سنوات1937لالنشقاق عام 

جدیدا تحت اسم الحزب الوطني الذي انشق بدوره وتأسس من رحمه حزب آخر وهو الجبهة 

.لقومیة المغربیةا

، تشكلت مجموعة كبیرة من األحزاب التي 1962وبعد االستقالل تم إقرار أول دستور مغربي لتعدد األحزاب في 

الفترة التي تلت االستقالل ورغم أن أغلب األحزاب السائدة في األربع عقود وفي.حزبا سیاسیا30جاوزت 

األولى أحزاب بلون سیاسي واحد، فكلها تدور في فلك السلطة وتعمل لتحقیق مصالحها، إال أنها لم تسلم من 

القوانین االنتخابیة و األحزاب المغربیة بعد تعدیل ظهرت أكثر في لكن ظاهرة االنشقاقات الحزبیة.47االنشقاق

.48التوجه نوعا ما إلى االنفتاح و تحقیق التعددیة السیاسیة ال الحزبیة

، و التي كانت مؤثرة على موقعها و التي حصلت ألهم األحزاب المغربیةاالنشقاقات أهم وسنحاول استعراض 

خاصة قبیل قات في المغرب تزداد إن االنشقا، وكأغلب الدول العربیة فة الحزبیة المغربیة بشكل عامعلى الخارط

كون االنتخابات التشریعیة باعتبار البرلمان هو الهیئة التي تنافس حولها مختلف األحزاب السیاسیة المغربیة 

محمد /عادة ما تؤدي هذه االنشقاقات إلى تأسیس حزب جدید و حسب د، و نتهج النظام الملكيالمغرب ی

.ت لالنشقاقاألحزاب المغربیة تعرضفإن أغلب 49ضریف

09/01/2009في www.startimes.comأحمد مالكي عن موقع /أ-47
نفسهالمرجع-48
بجامعة الحسن الثاني بالدار البیضاءعلم االجتماع السیاسي باحث مغربي في الشؤون السیاسیة و أستاذ :محمد ضریف -49
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كان هذا .یتزعم التیار البربري األمازیغي المغربي هوو 1957تأسس عام :حزب الحركة الشعبیة-2

، وأول انشقاق تعرض له هذا الحزب قات و قد تولدت عنه عدة أحزابالحزب قاعدة لسلسلة من االنشقا

عبد الكریم /عندما اختلف اثنان من القادة المؤسسین له وهما المحجوبي أحرضان و د1966كان سنة 

وهو حزب 1967الخطیب و انتهى هذا االختالف بانشقاق عبد الكریم الخطیب وٕانشائه لحزب جدید في 

النشقاق آخر والذي نتج عنه تأسیس حزب العمل الحركة الشعبیة الدستوریة الدیمقراطیة، الذي تعرض

بزعامة عبد اهللا الصنهاجي، و تعرض هذا الحزب أیضا ألزمة حادة داخله بسبب الصراع الكبیر الذي كان 

بین المحجوبي أحرضان رئیس الحزب و محمد العنصر أحد قیادي الحزب ، وانتهت هذه األزمة هذه المرة 

محمد العنصر هو الذي تولى رئاسة الحزب باعتبار المساندة الكبیرة على عكس المرات السابقة حیث أن

هذا ما دفع بالمحجوبي أحرضان لالنشقاق عن الحزب رفقة مؤیدیه و التي كان یتمتع بها داخل الحزب و 

تعرض هذا الحزب الذي أسسه تسمیة الحركة الوطنیة الشعبیة و تحت1992تأسیس حزب جدید عام 

ا النشقاق حیث أن الكتلة البرلمانیة لهذا الحزب و التي كانت برعایة محمد المحجوبي أحرضان أیض

قیامهم بإنشاء النشقاق عن حزب أحرضان و عرشان تعرضت ألزمة كبیرة دفعت بمحمد عرشان و موالیه ل

.حزب جدید تحت تسمیة حزب الحركة الوطنیة الدیمقراطیة االجتماعیة 

الساحة السیاسیة المغربیة تعرض هو اآلخر منذ تأسیسه إلى عدة من أوائل األحزاب في :حزب االستقالل-3

انشقاقات وكانت أكثرها قبیل االستحقاقات البرلمانیة أو بعدها وأول أزمة تعرض لها هذا الحزب كانت قبیل 

و التي أدت به إلى االنشقاق و قد انبثق عنه حزب اإلتحاد الوطني للقوات الشعبیة 1959انتخابات 

الرحمان الیوسفي و الذي كان أحد القادة البارزین في حزب االستقالل كما شهد أیضا قبل بزعامة عبد

أزمة حادة داخل الحزب و انتهت بانشقاق جماعة سمیت بالجماعة المتشددة  لتؤسس 1983انتخابات 

حزبا جدیدا تحت اسم حزب الطلیعة االشتراكیة، كما شهد كذلك الحزب الدستوري أزمة حادة بعد 

حول شخصیة الوزیر األول، وانتهت هذه األزمة بانشقاق آخر لهذا 2002نتخابات التشریعیة لسنة اال

الحزب  نتج عنه إنشاء أحزاب جدیدة وهي حزب المؤتمر الوطني االتحادي،  وحزب تیار الوفاء 

.50للدیمقراطیة

www.aljabriabed.netعن موقع  :األحزاب السیاسیة وأزمة االنتقال الدیمقراطي بالمغربزین العابدین حمزاوي، -50
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االنشقاقات داخل األحزاب ویرجع المحللون المغاربة ومن بینهم المحلل السیاسي جمال العلوي أسباب 

:المغربیة إلى مجموعة من األسباب أهمها

.ار داخل األحزاب وأحیانا انعدامهضعف الحو -

.ل  األحزاب السیاسیة المغربیةغیاب تطبیق الدیمقراطیة داخ-

.51زب خاصة من طرف القیادات العلیاالنزعة اإلقصائیة لآلخر داخل الحطغیان-

:أما محمد ظریف فیرى أن أسباب االنشقاقات الحزبیة داخل األحزاب المغربیة راجع إلى

طموحات بعض األشخاص داخل الحزب الذین یسعون لتجسید الزعامة باعتبار رئیس الحزب هو الزعیم -

.یخي الذي ال یجوز الخروج عن طوعهالتار 

راعات وانشقاقات داخل األحزاب، وذلك بهدف النزعة التسلطیة اإلقصائیة هي التي تؤدي إلى إحداث ص-

.االبتعاد عن سلطة الزعیم

في إحداث انشقاقات وشروخ داخل مختلف األحزاب المغربیة، حیث یرى أن السلطة للسلطة دور هام-

لتحقیق المناضلینالسیاسیة هي التي كرست الثقافة االنشقاقیة داخل األحزاب من خالل سعي 

.لسلطة وحتى إن كان ذلك على حساب مصلحة الحزبمصالحهم، والتقرب من ا

إن االنشقاقات الحزبیة ال یمكن ربطها بخالفات حول االستراتیجیات السیاسیة المعتمدة، :"ویقول محمد ظریف 

أو طموحات زعاماتیة شخصیة فقط، بل لعبت السلطة الحاكمة دورا مركزیا في تعمیق الخالفات التي أفضت في 

ى انشقاقات، وكان من الممكن تفادي العدید من االنشقاقات الحزبیة لو احترمت الدیمقراطیة نهایة المطاف إل

فالعجز .الداخلیة باعتبارها ترسیخا لمبدأ التداول على المسؤولیات من جهة، واحتراما لالختالف من جهة أخرى

.52"تجنبهاعن تدبیر االختالف هو سبب جوهري یكمن وراءه انشقاقات حزبیة كان من الممكن 

هذه مجرد عینة من االنشقاقات التي حصلت لبعض األحزاب المغربیة على سبیل المثال ال الحصر، 

فهناك عدة أحزاب أخرى تعرضت لعدة انشقاقات، تشكلت منها أحزاب جدیدة تعرضت هي األخرى 

یة باعتبار جوهرها لبوما یمكن مالحظته عن االنشقاقات المغربیة أنها في المجمل انشقاقات س.لالنشقاق

المصالح والزعامات، وأن األحزاب المنشقة عادة ما تنتهج نفس األسلوب التسلطي الذي هو الصراع على

المرجع نفسه-51
www.maghresse.com،عن موقع 24/02/2011جریدة المساء المغربیة :ظاهرة االنشقاقات الحزبیة في المغربمحمد ظریف، -52
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كثیرا ما تكون نسخة مشابهة للحزب األصلي سواء في البرامج أو األهداف وحتى في دفعها لالنشقاق، و 

.الذي تمارسه القیادة على باقي المناضلین في الحزباألسلوب التسلطي اإلقصائي

خالصة الفصل األول

هذا الفصل هو عبارة عن إطار نظري للدراسة تم خالله تحدید بعض المفاهیم التي لها عالقة بالظاهرة موضوع 

فهوم االنشقاق الدراسة، حیث تم تحدید مفهوم الدیمقراطیة والممارسة الدیمقراطیة داخل الحزب إضافة إلى تحدید م

والمنشق واالنشقاق الحزبي، وهذا بهدف محاولة تحدید معنى االنشقاقات الحزبیة ومختلف العوامل والفواعل التي 

.تؤثر فیها وتتأثر بها، وهذا ألجل فهم الظاهرة والمساعدة في تحلیلها ودراستها

ة لبعض األحزاب في بعض الدول كما تم أیضا في هذا الفصل تقدیم بعض األمثلة عن الممارسة الدیمقراطی

العربیة، مع تقدیم أیضا نماذج عن االنشقاقات الحزبیة في بعض دول العالم بهدف معرفة مدى سلبیة أو إیجابیة 

.هذه الظاهرة في الدول التي تمت دراستها من أجل مقارنتها بالواقع الجزائري
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)1962/2012(لمحة عن الخارطة الحزبیة في الجزائر :لفصل الثاني ا

سیتم التطرق في هذا الفصل إلى نشأة األحزاب السیاسیة في الجزائر في مختلف المراحل السیاسیة 

هم الظاهرة واقع األحزاب السیاسیة ونشاطها في مرحلة األحادیة حتى یمكن فبدایة من التي مرت بها الجزائر

الحزبیة في الجزائر بعد التعددیة وتأثیر فترة األحادیة الحزبیة على موقع األحزاب في المجتمع الجزائري من حیث 

القاعدة الشعبیة واالنتماء وكذا من حیث الممارسة السیاسیة لهذه األحزاب إذ ال یمكن فهم األوضاع السیاسیة 

1962تعددیة دون العودة إلى فترة الحزب الواحد أي الفترة الممتدة بین الراهنة وواقع األحزاب السیاسیة في ظل ال

، وبعدها دراسة مرحلة التعدیة وكیفیة التحول إلیها، وأهم األحزاب السیاسیة التي تأسست في هذه الفترة، 1988و

استقرارها وأهم االنشقاقات التي تعرضت لها أهم هذه األحزاب، وعن أسباب هذه االنشقاقات وتأثیرها على 

ومكانتها في الخارطة الحزبیة، باإلضافة إلى محاولة تحلیل للخارطة الحزبیة وموقع كل حزب فیها من خالل 

.2012مختلف االستحقاقات االنتخابیة إلى غایة 
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الواقع الحزبي في الجزائر قبل التعددیة:المبحث األول 

:1962/1889الجزائر الخارطة الحزبیة في :المطلب األول 

شهدت الساحة السیاسیة الجزائریة صراعات 1962جویلیة 5ى استقاللها في لبعد حصول الجزائر ع

شدیدة حول من یتولى السلطة وعن الطریقة التي سیتم بها تسییر البالد في ظل الوضع الجدید ، وخلص هذا 

د واعتباره الحزب الطالئعي الوحید حیث أكد المجلس الصراع إلى تولي حزب جبهة التحریر الوطني تسییر البال

على ذلك أعلن، ثم الوحیدأن جبهة التحریر الوطني تمثل الحزب الوطني 1962التأسیسي الذي انعقد سنة 

ر دستو فيمؤسسات الدولة، ثم جاءلىالحزب وموقعه عصراحة برنامج طرابلس الذي نص على تفوق مكانة

، كما أن هذا الدستور 53الحزب الطالئعي الوحید الذي یحدد سیاسة األمة والوطني هأن جبهة التحریر 1963

من هذا الدستور على منع تشكیل أحزاب سیاسیة 23لم یكتف بإعالن الجبهة حزبا طالئعیا وٕانما نصت المادة 

الذي اعتبر 1976ستور معارضة في الجزائر أو أي تشكیلة أو تجمع ذو طابع سیاسي، وهذا ما أكده كذلك د

على محاربة التعددیة هذا الدستور نص لذي ستتبعه الجزائر إضافة إلى أنالمنهج السیاسي اياألحادیة ه

وقد تمیزت هذه الفترة بسیطرة تامة لحزب جبهة التحریر الوطني على الساحة، السیاسیة وعلى العمل .السیاسیة

المشاركة في الحیاة السیاسیة، ولكن هذه الهیمنة الكلیة السیاسي في ظل تغییب تام لمن ال ینتمي إلى الحزب من 

سیة التي كانت للحزب الحاكم على مجمل العملیة السیاسیة لم تمنع من إنشاء بعض األحزاب و الحركات السیا

، فقد شهدت الساحة السیاسیة في هذه الفترة إلى جانب حزب جبهة التحریر الوطني یةسر تمارس نشاطها في 

:زاب التي من أهمهامن األحعددا

والصراع الذي كان قائما 1962وتعود فكرة إنشاء الجبهة إلى أزمة صائفة :54جبهة القوى االشتراكیة

الذي كان أحد قیادات عاد الحسین آیت أحمدبالصراع إلى إذلكلدولة، حیث أدىعلى كیفیة تسییر ا

وظائف السامیة في الدولة وذلك بسبب مواقفه من المشاركة في الجبهة التحریر الوطني والحكومة المؤقتة

، 2007،دار قرطبة للنشر والتوزیع:الجزائر .المشاركة السیاسیة وتجربة التعددیة الحزبیة في الجزائر.رابح كمال العروسي -53

25ص 

186-155، ص2002ینایر مركز دراسات الوحدة العربیة،:بیروت.مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر.اسماعیل قیرة وآخرون-54
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المعارضة للطریقة التي سیتم بموجبها تسییر البالد في هذه الفترة، وهذا ما دفع به إلى أن یمارس 

إلى جانب عدد من أفراد جیش وجبهة التحریر الوطني المعارضة بعیدا عن النظام، فقام بتأسیس حزب 

وعلى رأسهم عبد الحفیظ یاحا الذي كان ضابطا في جیش خاصة الذین ینتمون إلى منطقة القبائل

الذي طرح من خالله مبدأ معارضة السلطة ومقاومتها بكل 1963سبتمبر 29في 55التحریر الوطني

الطرق و الوسائل سواء السیاسیة منها أو العسكریة، وقد انطوى تحت لوائه عدد من األشخاص الذین 

دودي مع المغرب فقد الحزب عددا كبیرا من قادته ومناضلیه حلتبنوا فكرته ، ولكن بسبب المشكل ا

الذي كان قائدا في جیش التحریر [الذي یقوده الكولونیل محند أولحاج خاصة الجناح العسكري وهذا

]الوطني خالل الثورة ثم أصبح قائدا لجیش آیت أحمد في حربه ضد السلطة من أجل تحقیقي الحریة

.56لكل الضباط األحرار ألجل الدفاع عن حدود الوطنء بن بلة الذي بعثهوقد لبى محند أولحاج ندا

ما قلص من قوته وانتشاره لینحصر خاصة في منطقة القبائل والجزائر العاصمة وله بعض وهذا 

وهذا ما أضفى 1979النشاطات في المهجر، كما أنه قام بالتحالف مع الحركة الثقافیة البربریة سنة 

ة، كما قام مناضلوه كذلك بإنشاء رابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان بقیادة المحامي علي علیه طابع الجهوی

یحیا عبد النور وحصل هذا الحزب على اعتماده الرسمي وبدأ في ممارسة نشاطه علنا بعد إعالن 

:، ومن أهم النقاط التي یشتمل علیها برنامجه ما یلي1989نوفمبر 20التعددیة وكان ذلك في 

ة دولة دیمقراطیة تجسد دولة الحق والقانون وٕایجاد دستور یعكس واقع األمة ومتطلباتها ، إضافة إلى إقام-

الدعوة إلى االنفتاح االقتصادي للجزائر على اقتصاد دولي متفتح، وٕاصالح المدرسة خاصة  والمنظومة التربویة 

ات وتطویر المبادالت الثقافیة على المستوى بشكل عام وتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص لكل الجزائریین في جمیع الوالی

.الوطني والمغاربي 

ویعتبر هذا الحزب من بین أوائل األحزاب التي تأسست ونشطت في السر، كما أنه صنف من أكبر األحزاب 

وسوف تتم دراسته بصفة أوسع وأشمل خالل الدراسة التطبیقیة في المعارضة للسلطة سواء قبل أو بعد التعددیة

.الفصل الثالث

55 - Hamid Arab et autre, Abdehafidh yaha les rébillions du maquisard éternel: revue Passerelles

N°51 Novembre- Décembre 2012, p 33
180، ص 2000دار الحكمة ، ماي :الجزائر.شاهد على اغتیال الثورة.لخضر بورقعة-56
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 الحركة من أجل الدیمقراطیة في الجزائر)M.D.A(57: تأسست هذه الحركة في بدایة الثمانینات بزعامة

من ،و قنانةغیر رسمیة للرئیس السابق أحمد بن بلة، أما األمانة العامة لهذا الحزب فقد أوكلت لجمال 

اش، وكانت هذه الحركة كغیرها من الحركات التي قبین األعضاء المؤسسین أیضا محمد الصغیر ن

تواجدت في مرحلة الحزب الواحد تنشط بصفة سریة، وقد استمدت مبادئها من التراث العربي اإلسالمي 

.من أجل مجتمع مبدع ودیمقراطي"وكانت تتبنى شعار 1954ومن ثورة الفاتح نوفمبر  یعد صدور و "

الذي فسح المجال أمام حریة العمل السیاسي العلني في إطار جمعیات ذات طابع 1989دستور فیفري 

سیاسي أو أحزاب سیاسیة ، سعت هذه الحركة كغیرها من األحزاب للحصول على الشرعیة من خالل 

ها من قبل لیتم حضر 1990جوان 21إیداعها الملف التأسیسي لدى وزارة الداخلیة وكان ذلك في 

.السیاسیةالذي یمنع إنشاء األحزاب1990السلطات الجزائریة بعد إصدار دستور 

 على مرجعیة دینیة وذلك بسبب رفض تعدیل شق برنامجها المتعلق بالمرجعیة اإلسالمیة، أما عن برنامج

الستقالل على المستوى الداخلي تدعو الحركة إلى تعزیز مكاسب ا:الحركة فأهم مرتكزاته تتمثل في

االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والسعي إلى جاالتلحفاظ علیها وتوسیعها إلى المالوطني وا

اإلبقاء على وحدة التراب الوطني، واعتبار اإلسالم دین الدولة والعمل على إعطائه مكانة مرموقة ، 

االت ، إضافة إلى السعي للمحافظة على واعتبار اللغة العربیة لغة وطنیة ومنحها األولویة في كل المج

التراث الوطني والعمل من أجل تطویره وٕاثرائه، ومن جهة أخرى ترى الحركة ضرورة منح المجتمع المدني 

مكانته بهدف إعطائه الفرصة ألداء مهامه في المجتمع ، أما على المستوى الدولي فإن برنامج الحركة 

یة العربیة واإلفریقیة خاصة القضیة الفلسطینیة ، والسعي ألجل ینادي بمساندة مختلف القضایا التحریر 

.تحقیق الوحدة العربیة ، واإلتحاد اإلفریقي 

إضافة إلى األحزاب المذكورة سابقا وجدت أیضا في هذه الفترة بعض الحركات :58الحركات اإلسالمیة

ادا لمختلف الحركات والتي كانت في مجملها امتدا سر ة التي كانت هي األخرى تنشط اإلسالمی

اإلصالحیة التي كانت تنشط خالل ثورة التحریر الوطنیة تحت لواء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

التي منعت من ممارسة و مواصلة نشاطها بدعوى أن الدولة هي التي ستتولى القیام بالمهمة اإلصالحیة 

161/162ص :المرجع سابق الذكر.اسماعیل قیرة وآخرون -57
163ص :سابق الذكرالمرجع .اسماعیل قیرة-58
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واصلة نشاطها إن الدولة منعت الجمعیة من مالتي كانت تمارسها خالل الثورة، ولكن في واقع األمر ف

لم تقم هي بالدور الذي كان من المفروض أن تقوم به وهذا ما خلق نوعا من الفراغ والشغور في هذا و 

جمعیات ذات الطابع الدیني أهمهاالشأن وهذا ما أدى ببعض األشخاص إلى التفكیر في إنشاء بعض ال

اسة الهاشمي التجاني الذي حاول من خالل هذه الجمعیة برئ1963جمعیة القیم التي تأسست سنة 

تعویض جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، كما قام بعض األشخاص بممارسة النشاط اإلسالمي 

اإلصالحي أمثال البشیر اإلبراهیمي ومالك بن نبي وغیرهما الذین كانوا یتعرضون للمضایقات والرقابة 

سلطات وقد وصل إلى حد الزج ببعضهم في السجون، أما فیما یخص على مختلف نشاطاتهم من قبل ال

حركة س من قبل جماعات أو حركات أهمهاالنشاط السیاسي اإلسالمي المعارض فقد كان یمار 

التي ستتحول بعد إعالن التعددیة يدة الشیخ محفوظ نحناح وهبقیا1963الموحدین التي تأسست سنة 

إلى حركة المجتمع اإلسالمي ، إضافة إلى جماعة اإلخوان المحلیین التي تأسست بقیادة الشیخ عبد اهللا 

التي أصبحت حركة النهضة اإلسالمیة بعد اإلعالن عن حریة إنشاء الجمعیات 1966جاب اهللا سنة 

.ذات الطابع السیاسي

تدعو في عیات والحركات في المساجد والجامعات  والمعاهد، وكانتتمركز نشاط أغلب هذه الجم

واالحتكام إلى شرع اهللا في المجال القضائي إضافة إلى مناهضة ةاإلسالمیشریعةمجملها  إلى تطبیق ال

الشیوعیة واالشتراكیة والعلمانیة، وكانت أیضا تنادي بتطهیر الدولة من القیادات المعادیة للدین اإلسالمي 

.لمناهضة له وا

أن هذه األحزاب والحركات التي كانت متواجدة في ه أو استنتاجه عن هذه الفترة وما یمكن استخالص

الساحة السیاسیة رغم أنها كانت تنشط بصفة غیر قانونیة، وأنها كانت تمارس نشاطها بصفة سریة ورغم 

على القادة التي قامت بسجن المفروضة علیها من طرف السلطات خاصةالمضایقات والرقابة الشدیدة 

ذي سجن ثم فر إلى الخارج، ونفي بعضهم مثل حسین آیت أحمد رئیس حزب جبهة القوى االشتراكیة ال

استطاعت أن تجعل لها قاعدة شعبیة وسندا جماهیریا واسعا ساعدها على أن تظهر مباشرة  بعد اهإال أن

اسة وأن تمارس نشاطها المطلوب منها، فأغلب إعالن التعددیة السیاسیة والحزبیة كأحزاب وحركات سی

الحركات واألحزاب والجمعیات التي كانت تنشط سرا في فترة الحزب الواحد ما هي في الواقع إال أنویة 

ألحزاب ستنبثق عنها بعد اإلعالن عن حریة إنشاء األحزاب والجمعیات ذات الطابع السیاسي، فبدون 
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لألحزاب والحركات  ال  یمكن أن یتواجد ذلك العدد الهائل من يلنعذا النشاط السري والتواجد غیر اله

األحزاب والحركات السیاسیة في وقت قیاسي فقد تجاوزت الستین في ظرف أشهر معدودة، وهذا سیظهر 

.فیما سیأتي من هذا البحث

ودورها في إعالن التعددیة السیاسیة 1988أحداث أكتوبر :الثانيالمطلب

الجزائر في بدایة الثمانینات مجموعة من الحركات االحتجاجیة التي كانت تطالب بالتغییر شهدت 

التي بدأت في تیزي وزو مطالب بتحقیق مطالب ثقافیة 1980أفریل 20السیاسي كانت بدایتها أحداث 

كرس الجهویة ولغویة على رأسها اللغة والثقافة األمازیغیة، والتي تعود أسبابها إلى أن النظام هو الذي 

والزبونیة القائمة على المفاضلة بین الوالیات، ألجل إبعاد المواطن عن المشاكل الحقیقیة التي یعیشها 

المواطن، وجعله ینشغل في مشاكل اللغة والثقافة، ولكن طریقة التسییر هذه أفضت إلى نتائج عكسیة في 

غتراب وتنكر النظام للغتهم وثقافتهم ، وهذا منطقة القبائل، حیث ولد لدى المواطنین شعور بالتهمیش واال

ما دفعهم إلى القیام بحركات احتجاجیة عنیفة للمطالبة بتغییر سیاسة الحكومة تجاههم، وتجسد ذلك من 

، وتوالت االحتجاجات في عدد من 59التي تعاملت معها الحكومة بالقمعالدامیة1980خالل أفریل 

التي 1988أحداث أكتوبر أثیرا على المسار السیاسي للجزائر هيوالیات الوطن، ولكن أشدها وأكثرها ت

منعرجا حاسما في المسار الدیمقراطي والتعددي في تاریخ الجزائر المستقلة، كما أنها كانت بمثابة كانت 

.ألجل إعالن نشاطهااسر اب السیاسیة التي كانت تنشط في نقطة تحول فاصلة بالنسبة لألحز 

أنها خروج عفوي للشعب الجزائر إلى الشوارع معبرا عن سخطه لما 1988أكتوبر5ملخص أحداث 

ة أو االجتماعیة وكان ذلك في االقتصادی،كل مناحي الحیاة سواء السیاسیةوصلت إلیه األوضاع في 

والیات الوطن خاصة الجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة، وبالد القبائل، وقد بدأت شرارة هذه معظم

العاصمة وفي أعرق وأرقى قلبعندما خرج اآلالف من المتظاهرین في 1988أكتوبر 4األحداث في

إلخ ، وقد ووجهت هذه األحداث بتدخل ..أحیائها خاصة أحیاء باب الواد، باب الزوار، الرویبة، والحراش

أكتوبر 5عنیف من طرف الجیش وسط انتشار واسع لقوى الجیش واألمن، لتعم في الیوم الموالي أي 

هذه المظاهرات والمسیرات واالحتجاجات جل أحیاء العاصمة وتمتد إلى باقي المدن والوالیات 1988

59 - ABDELKADER YEFSAH. La question du pouvoir en Algerie. S P E : EnAP Edition, 2em Ed,

1990, p 358
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الحاكم، وللفساد الذي ياألخرى، وكانت الشعارات التي تردد كلها مناهضة لحزب جبهة التحریر الوطن

بمهاجمة كان منتشرا في كل المجاالت، وقد رافق هذه المظاهرات أعمال شغب حیث قام المتظاهرون

أروقة الجزائر العاصمة وسرقة محتویاتها، كما قاموا بمهاجمة مقرات حزب جبهة التحریر الوطني وأّي 

مبنى له عالقة بالجبهة أو الدولة ، كما حاول المتظاهرون الهجوم على منازل بعض الشخصیات 

ق الفالح وقسمات جبهة الشعب الجزائري بإحراق مراكز الشرطة، وتخریب أسواقیامالقیادیة في الحزب،

وقد تمت مواجهة هذا الحراك ، 60التحریر الوطني تدل درجة الغضب والحقد الذي یكنه الشعب للحكومة

الشعبي بحملة عسكریة كبیرة من طرف قوى األمن حیث تم اعتقال عدد كبیر من صفوف المتظاهرین 

، لألسلحة الناریة والرصاص الحيكما تم إحصاء عدد من القتلى والجرحى وذلك جراء االستعمال المفرط

تم إعالن حالة الطوارئ في الجزائر العاصمة وفرض منع التجوال فیها، وحدث 1988أكتوبر 6وفي 

هذه .1988أكتوبر 7بعد ذلك نفس األمر بالنسبة لكل من وهران وقسنطینة في الیوم الموالي أي في 

كان لها أثر عكسي بحیث بدل التخفیف من العنف زادت التدابیر األمنیة المتشددة التي استعملتها الدولة 

.61قتیال 159جریحا و313حدته، وكانت حصیلة المواجهات حوالي 

الهبة الشعبیة ما هي في الواقع إال نتاج أو حوصلة لمختلف الضغوط التي كان یعیشها المواطن وقد هذه

.تعددت أسباب هذا الحراك ونتائجه سواء على المستوى السیاسي، االقتصادي أو االجتماعي

 1988أسباب أحداث أكتوبر:

ه الجزائر خاصة من الناحیتین تعددت األسباب التي أدت إلى هذا الحراك الشعبي الذي شهدت

1988عرفتها الجزائر سنة للین بین األزمة المالیة التي االقتصادیة والسیاسیة وقد ربط الكثیرون من المح

األسباب حاكم في الجزائر وفیما یلي أهم  الحزب ال62والتي أدت إلى تردي شرعیة جبهة التحریر الوطني

:التي ساهمت في تفجیر هذه األحداث

1 - Rachid Tlemçani . Election et élite en Algérie parole de candidats. Alger: CHIHAB EDITION, 2003

p 137
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شهدت الجزائر في بدایة الثمانینات أزمة اقتصادیة حادة وذلك بسبب انخفاض :سباب االقتصادیةاأل-1

أسعار النفط إلى أدنى مستویاته مع العلم أن عائدات النفط هي المصدر األول للمیزانیة الجزائریة، 

:وأما عن مظاهر هذه األزمة فتتمثل فیما یلي

مع، %15وحدها بمعدل 1988الناتج في سنةحیث انخفض هذا:63تراجع الناتج القومي

وهذا یدل على عدم التوازن وعدم القدرة على تلبیة %3معدل النمو السكاني بنسبة في زیادة 

.احتیاجات المواطن األساسیة، إضافة إلى أنه ساهم في إضعاف القدرة الشرائیة للمواطن 

1988الجزائري عجزا كبیرا سنة سجل المیزان التجاري:64العجز في حساب المیزان التجاري

التيذا العجز خاصة في نقص الواردات ملیون دوالر، وقد تسبب ه23الذي وصل إلى حوالي 

، ومن یبن أهم %18،48إلى حوالي 1988و 1986الواردات بین هافیوصلت نسبة االنكماش

الصادرات خاصة في االنخفاض الشدید في قیمة إلى عجز المیزان التجاري األسباب التي أدت

ي معدل النمو السكاني قطاع المحروقات الذي یعتبر أكبر صادرات الجزائر، إضافة إلى الزیادة  ف

تي أفرزت زیادة معتبرة ، وكانت تعتبر من أكبر النسب على المستوى العالمي ال%3بنسبة تفوق

.على الحاجات الغذائیة خاصة األساسیة منهاعلى الطلب

هو االنخفاض 1986الرئیسي لألزمة االقتصادیة التي عصفت بالجزائر بدایة من ویعتبر السبب

دوالر للبرمیل مع العلم أنه المصدر الرئیسي للخزینة 28المفاجئ والكبیر ألسعار النفط حیث بلغت 

من صادرات الجزائر، وبالموازاة ارتفاع في أسعار %90العمومیة للدولة الجزائریة والذي یمثل حوالي 

العملة من نتج عنه انخفاض الموارد المالیة المواد المصنعة والمواد الغذائیة في السوق الدولیة وهذا ما 

، إلى جانب زیادة األعباء والتكالیف التي كانت على عاتقها في ظل انتهاج االقتصاد 65الصعبة للدولة

الدولة ال تكفي حتى لتسدید الموجه، وهذا ما أدى إلى زیادة حجم المدیونیة حیث أصبحت مداخیل 

خدمة الدیون، مما جعل الدولة تنتهج سیاسة التقشف وغلق العدید من المؤسسات االقتصادیة التي 

المواد ر اسعأت زیادة وقد أد.ریح عدد كبیر من العمال كانت تابعة للدولة وهذا ما انجر عنه تس

أثر على القدرة الشرائیة لدى المواطن ا ما في الجزائر وهذهافي السوق العالمیة إلى ارتفاعئیةالغذا

63دار بلقیس للنشر ص :الجزائرالدار البیضاء .األحزاب السیاسیة في الجزائر التطور والتنظیم.یاسین ربوح -63
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الجزائري، كما أن األزمة المالیة التي وجدت فیها الجزائر فرضت علیها اللجوء إلى المؤسسات المالیة 

تها وٕاعادة جدولة ا شروطا اقتصادیة مقابل مساعداالدولیة خاصة صندوق النقد الدولي الذي فرض علیه

.األزمة االجتماعیة في األوساط الشعبیة، هذه الشروط زادت من حدةدیونها

هذه األسباب مجتمعة جعلت الكثیرین من الذین درسوا األزمة الجزائریة ما یصفون حدث في أكتوبر 

.بثورة الخبز ألن من بین مطالب المتظاهرین تحسین األوضاع االجتماعیة   واالقتصادیة1988

ء والمحللین یرون أن األسباب األساسیة ألحداث رغم أن الكثیرین من الخبرا:األسباب السیاسیة-2

كانت اقتصادیة بالدرجة األولى إال أنه ال یمكن إغفال األوضاع السیاسیة التي كانت 1988أكتوبر 

:تمیز الجزائر في هذه الفترة سواء داخلیا أو خارجیة ویمكن تلخیصها فیما یلي

اعتبر أن هذا الرئیس یتحمل جزء الشادلي بن جدید حیث أن هناك منشخصیة رئیس الدولة

وذلك بسبب ضعف 1988كبیرا من المسؤولیة حول المسار الدامي الذي آلت إلیه أحداث أكتوبر 

، 66إدارته وعدم قدرته على التحكم في الحزب والدولة وهذا ما أدى إلى بروز انقسامات داخل السلطة

الذي وجه فیه 19/09/1988ید في وقد تبین ذلك من خالل الخطاب الذي ألقاه الشاذلي بن جد

انتقادات كبیرة لكل من الحزب والحكومة متهما إیاهم بالتقصیر في معالجة المشاكل التي یعاني منها 

إعالنه على استمرار سیاسة التقشف التي كانت من بین أسباب إضافة إلىبالتسیب،الشعب، واتهامها 

.67األزمة

 التي كانت سائدة في الجزائر باعتبار أن المشاركة كانت سائدة فقط أزمة المشاركة السیاسیة

ألجل تزكیة الرئیس، أو المصادقة على التعدیالت الدستوریة التي یقترحها، وما عدا ذلك فقد غیب 

الشعب تماما عن العملیة السیاسیة، كما لم یكن هناك مجال للمعارضة السیاسیة أو ممارسة النشاط 

خارج إطار الحزب الحاكم ألن النظام قمع أیة معارضة نظامیة یكون بإمكانها مناقشة السیاسي والحزبي 

أو رفض القرارات السیاسیة التي تخرج من هرم السلطة، وهذا ما نتج عنه إقصاء لكل من هو خارج 

، واحتكار كلي للسلطة من طرف جبهة التحریر الوطني عن المشاركة في العملیة السیاسیةالحزب 

28، 27ص1999األردن، دار سندباد للنشر عمان .إلى أین ....سلسلة قضایا راهنة األزمة الجزائریة.دتم رشیحا-66
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الشعب والسلطة لحاكم، إضافة إلى تفشي ظاهرة البیروقراطیة الشدیدة هذا ما خلق هوة كبیرة بینالحزب ا

.68لكل ما له عالقة بالدیمقراطیةأي غیاب فعلي

هذا التهمیش الذي عاشه الشعب والذي كرسه الحزب الحاكم هو الذي جعل المواطن یشعر باالغتراب 

العملیة السیاسیة وأنه مبعد قصرا عنها، إضافة إلى التغیرات السیاسي وبأنه لیس عضوا مشاركا في 

التي حدثت في عدد من الدول العربیة خاصة المغرب، تونس، موریتانیا  ولبنان، وانهیار النظام 

.69االشتراكي العالمي

في الجزائر وكغیرها من الدول التي استعادت استقاللها ظلت ولفترة طویلة محكومة من :أزمة الهویة

رف جماعة من البرجوازیة الوطنیة، واعتماد الحكومة منذ البدایة على اللغة العربیة والفرنسیة، وهذه ط

هذه الحكومة التي انتهجت سیاسة اإلقصاء التي انتهجها .إشارة على ابتعاد الحكومة من المجتمع المدني

فالشعور .كأنها غریبة عنهالمستعمر بدأت بمرور الوقت تعمق الهوة بینها وبین المجتمع، حتى صارت و 

اختیار النظام .باإلقصاء الذي كان لدى المواطن في فترة االستعمار الزال یحس به حتى بعد االستقالل

وتخلید للغة معینة، وٕاقصائه لمشاركة الشعب في العنلیة السیاسیة للبالد كرس الطبیعة الشمولیة للنظام

مل على منع الشعب من ممارسة حیاته الثقافیة الخاصة به كما أن النظام الجزائري ع.النخبة الحاكمة

والتي تتمیز بالثراء والتنوع، حیث فرضت على الشعب لغة وثقافة ولم تترك له حریة االختیار ، رغم أن 

الشعب الجزائري كان یتمیز بالثراء اللغوي والثقافي التي تنكر لها النظام، خاصة بالنسبة للغة والثقافة 

هذا اإلقصاء والتهمیش لجزء كبیر من الشعب بالتنكر للغته وثقافته خلق إحساسا بوجود أزمة .األمازیغیة

هویة ثقافیة ولغویة لدى هؤالء، كما أنشأ أدى أیضا إلى خلق نوع من الكره والصراع لآلخر الذي تم قبول 

وي والثقافي للجزائر، كان فإقصاء النظام للبعض الثقافات واللغات وعدم اعترافه بالتنوع اللغ.ثقافته ولغته

سببا وراء إحداث صراع شدید بین الشعب والذي انفجر في صیغة احتجاجات وأحداث شغب وعنف من 

الفئة التي شعرت بالتنكر لهویتها وٕاجبارها على إتباع هویة لغویة وثقافیة أخرى، كانت ستقبل بوجودها لو 

.70ي للبالدأن النظام اعترف من البدایة بالتنوع الثقافي واللغو 
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رغم أن هذا التهمیش واإلقصاء لم یكن فقط ولید الثمانینات بل كان موجودا منذ االستقالل إال أن السبب الذي لم 

الحراك الشعبي لرفض هذا اإلقصاء هو الجانب االقتصادي، حیث قبل وجود األزمة االقتصادیة بیعجل 

صادي المریح بفضل ارتفاع أسعار النفط، لكن استطاعت الدولة أن تشتري األمن االجتماعي بالوضع االقت

إلى السطح المطالب السیاسیة ، فالشباب الذي خرج في طفتبمجرد دخول الجزائر في أزمة اقتصادیة فعلیة 

لم یكن یطالب فقط بإصالحات اقتصادیة، وٕانما كان یطالب كذلك بإصالحات سیاسیة، كما أن 1988أكتوبر 

ز ومقرات الحزب الحاكم یدل على السخط الذي كان یعاني منه هذا الشعب تجاه قیام الشباب بالهجوم على رمو 

.كل ما له عالقة بالحزب الحاكم، وعلى رفضه للسیاسة التي كان ینتهجها 

 1988نتائج أحداث أكتوبر:

نقطة تحول فاصلة في تاریخ الجزائر المعاصر، حیث قام الرئیس الشاذلي بن 1988تعتبر أحداث أكتوبر 

معلنا فیه عن أسفه األحداث التي جرت في أكتوبرهذه بإلقاء خطاب ردا على 1988أكتوبر 10جدید في 

لى عصالحات سیاسیة جذریة سیتم عرضها على ما جرى فیها، كما أنه ندد باحتكار السلطة واعدا الشعب بإ

تمت مباشرة تلك اإلصالحات التي وعد بها الرئیس بدایة بتغییر الشخصیات من وفعال.لشعب لالستفتاء علیهاا

خالل استبدال الشریف مساعدیة الذي كان محسوبا من الشخصیات المتشددة بمولود حمروش الذي عین رئیسا 

المادة من خاللس التعددیة الذي كر 1989فیفري 28إعالن دستور وكانت خالصة اإلصالحات 71للوزراء

إصدار قانون األحزاب السیاسیة الذي ثمنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي، إعلى حریة التي تنص منه 40

.وطرق اعتمادها والمصادقة علیهائها ات إنشاقنن طرق وكیفی

اا قیل عن أسبابهكانت نقطة تحول فاصلة في النشاط السیاسي في الجزائر، حیث مهم1988أحداث أكتوبر  ف

المهم فیها هو مفتعلة فإن في إحداثها وتطویرها، وسواء كانت هذه األحداث عفویة أو نین الحقیقییالمتسببوعن

أنها استطاعت أن تنقل الجزائر من مرحلة الحزب الواحد إلى مرحلة التعددیة السیاسیة والحزبیة وٕالى مرحلة 

.التحول الدیمقراطي في الجزائراالنفتاح السیاسي وهو ما اصطلح علیه 

28ص :المرجع سابق الذكر.حاتم رشید-71



66

:التعددیة الحزبیة في الجزائر كخیار سیاسي:المبحث الثاني 

:1989وقانون األحزاب السیاسیة1989دستور :المطلب األول 

:1989دستور تحلیل -1

والتي توجت ، قامت السلطة بمجموعة من اإلصالحات 1988بعد األحداث التي شهدتها الجزائر في أكتوبر 

بإعالن دستور جدید للجمهوریة الجزائریة والذي أسس لدولة المؤسسات ودولة الحق والقانون كما أسس للتعددیة 

اللغویة والثقافیة والذي نص صراحة على انتقال البالد من النظام األحادي إلى النظام التعددي، وقد رسم دستور 

باشرتها الدولة بلباس التعددیة الحزبیة واإلعالمیة بفتح المجال المعالم األولى لمرحلة اإلصالحات التي 1989

، وبهذا فإن هذا الدستور فتح المجال أمام مختلف الحریات والممارسات السیاسیة  72أمام حریة اإلعالم والصحافة 

ستور ، وقد أشرف على كتابة هذا الد)األحزاب السیاسیة(كما نص على أنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي 

، وقد اعتبر الكثیر من القانونیین والسیاسیین هذا الدستور 73السید مولود حمروش الذي كان رئیسا للحكومة 

بمثابة نقطة تحول فاصلة ، وٕاعالن عن قیام جمهوریة جدیدة وهي الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والتي 

التغیرات الجذریة التي جاء بها هذا الدستور مقارنة قامت على أنقاض جمهوریة الحزب الواحد وذلك من خالل

بما كان موجودا قبل إعالنه سواء في الجانب السیاسي أو االقتصادي ، فمن الناحیة االقتصادیة تم التخلي عن  

، واالنتقال إلى االقتصاد اللیبرالي وفتح المجال نوعا ما 1962المنهج االشتراكي الذي تبنته الجزائر منذ 

صة وتقلیص اإلنفاق العمومي ، أما من الناحیة السیاسیة فقد تم التخلي عن األحادیة لتحل محلها للخوص

منه ، ویكون بذلك قد سمح بممارسة العمل السیاسي والنشاط 40وخاصة من خالل المادة 74التعددیة السیاسیة

التي تنشط في بصفة سریة الحزبي بصفة علنیة، وبعد صدور هذا الدستور قامت جل الحركات و األحزاب 

بتسویة ملفاتها ألجل إضفاء الطابع الرسمي والقانوني على نشاطها، وذلك باعتباره ینص بطریقة صریحة 

وواضحة على امتالك الحق والحریة الكاملة في التعبیر أو في ممارسة النشاط السیاسي والنقابي والجمعوي من 

ني أو البیروقراطي أو من حیث عدد األفراد الواجب توفرهم خالل وضعه لشروط بسیطة سواء من الجانب التق

إلنشاء حزب أو جمعیة، ومن جهة أخرى فقد فتح هذا الدستور المجال واسعا لحریة اإلعالم والصحافة، ونص 

على الحق في امتالك وسائل اإلعالم خاصة المكتوبة منها، وقد تم إنشاء عدة جرائد وصحف ومجالت خاصة 

72 - www.echoroukonline.com
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نسیة، أما من حیث الحریات الفردیة فقد نص هذا الدستور على باللغة العربیة أو باللغة الفر ةطقالناسواء منها 

حریة الملكیة الخاصة، وحق اإلضراب ، إضافة إلى منع إیقاف أو حجز أي مواطن خارج اإلطار القانوني لمدة 

75.ساعة48تزید عن 

ع السلطات وصالحیة كل سلطة مقارنة باألخرى ولكن من جهة أخرى فإن هذا الدستور عندما تطرق إلى توزی

فإنه منح عدة صالحیات لرئیس الجمهوریة خاصة والسلطة التنفیذیة عامة مقارنة بباقي السلطات ، فرئیس 

الجمهوریة له الحق في تعیین وتنحیة رئیس الحكومة ، إضافة إلى توسیع صالحیاته  في الحاالت االستثنائیة، 

لطة وحق حل البرلمان دون أي قید أو شرط أو حتى إجباره على االنعقاد في حالة عدم إضافة إلى أنه یتمتع بس

و هذا ومن الثغرات التي وقع فیها هذا الدستور والذي شكل .76مصادقته على قانون ما ألجل المصادقة علیه

استقالته وٕاقالة عند قیام رئیس الجمهوریة السید الشادلي بن جدید بإعالن 1992أزمة الشغور الدستوري سنة 

.البرلمان والحكومة وهذا ما جعل الدولة تدخل في حالة شغور دستوري إذ أن الدستور لم یشرع لمثل هذه الحالة

:77قانون األحزاب السیاسیةتحلیل -2

ویتضمن األحكام والقواعد المنظمة لعمل الجمعیات ذات الطابع 1989جویلیة 05صدر هذا القانون في

الطابع ذاتتأسیس الجمعیاتهذا القانون یحدد شروط.السیاسي وكان هذا أول قانون في هذا الخصوص

بالنسبة للتأسیس فقد كانت الشروط التي  .السیاسي وأهدافها والعقوبات المترتبة على من یخالف هذا القانون

یس جمعیة ذات طابع سیاسي بسیطة وغیر معقدة تماما بحیث یشتمل ملف التأسیس سوى على وضعت لتأس

طلب التأسیس یصادق علیه ثالثة من األعضاء المؤسسین تذكر فیها أسماؤهم ومعلوماتهم الشخصیة ووظائفهم، 

األعضاء إضافة إلى ثالث نسخ من القانون األساسي للحزب والوثائق الشخصیة التي تثبت هویة كل من 

، شهادة الجنسیة 03المؤسسین وتتكون هذه الوثائق شهادة المیالد ونسخة من شهادة السوابق العدلیة رقم 

وشهادة اإلقامة ، ویضاف إلیهم تحدید اسم الجمعیة ذات الطابع السیاسي وعنوانها، هذا فیما یخص ملف 

وبعد تجهیز الملف .عضوا فقط15ین عن التأسیس ، باإلضافة إلى أنه ال یجب أن یقل عدد األعضاء المؤسس

یودع لدى وزارة الداخلیة، على أن تقوم الوزارة بنشره في الجریدة الرسمیة بعد شهرین من تاریخ إیداع الملف في 
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103ص :المرجع سابق الذكر.اسماعیل قیرة  وآخرون-76
1989جویلیة 05، السنة السادسة والعشرون، الصادرة في 27الجریدة الرسمیة العدد -77
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حالة استیفاء كل الشروط، أما في حالة وجود أي خلل فإن الوزارة ملزمة برفع القضیة لدى قضاء مجلس الدولة 

ایة أجل التصریح، كما وضعت مجموعة من الشروط المتعلقة باألعضاء أهمها أن أي أیام من نه08قبل 

سنة ولم یمارس أي نشاط ضد ثورة التحریر 25جزائري لیست لدیه أیة سوابق ویبلغ سن الرشد االنتخابي 

جیش الوطنیة یحق له تأسیس جمعیة ذات طابع سیاسي باستثناء أعضاء المجلس الدستوري والقضاة وأعضاء ال

.الوطني الشعبي ومصالح األمن هؤالء فقط ال یحق لهم  القیام بتأسیس جمعیة ذات طابع سیاسي 

إضافة إلى تحدید بعض األحكام التي تتضمن أهداف الجمعیات ذات الطابع السیاسي بصفة عامة ما ینبغي أن

تجتنبه أیة جمعیة وهي متعلقة خاصة باألهداف العامة للدولة الجزائریة 

عامة ما تضمنه قانون االنتخابات وهو في مجمله یتوفر على أسس و قوانین سهلة مكنت الكثیر من إنشاء هذا

حزبا 60أحزاب سیاسیة حیث وصلت األحزاب السیاسیة في الجزائر بعد صدور هذا القانون إلى أكثر من 

.سیاسیا

:الخارطة الحزبیة الجزائریة بعد إعالن التعددیة :المطلب الثاني 

إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي وصدور قانون األحزاب      السیاسیة لحریة1989بعد إعالن دستور 

الذي یقنن ویفسر كیفیة إنشاء األحزاب السیاسیة ، عرفت الساحة الجزائریة تشكیل عدد كبیر من 1989

حزبا سیاسیا وذلك نظرا للتسهیالت التي تضمنها فانون األحزاب، وأهم 60األحزاب السیاسیة الذي تجاوز 

السیاسیة التي ظهرت بعد صدور هذا القانون هي إضافة إلى جبهة التحریر الوطني نجد الجبهة األحزاب 

اإلسالمیة لإلنقاذ، جبهة القوى االشتراكیة، المجتمع اإلسالمي حماس، حركة النهضة اإلسالمیة، التجمع من 

ب الطلیعة االشتراكیة وحزب التجدید أجل الثقافة والدیمقراطیة، حزب العمال، الحزب الجمهوري، التقدمي، حز 

إلخ...الجزائري

ولكن في هذا الجزء من البحث سیتم التركیز أكثر على حزب الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ باعتباره الحزب 

الذي صنع الحدث في هذه الفترة من خالل فوزه في مختلف االستحقاقات االنتخابیة التي شارك فیها هذا من 

أخرى أنه من األحزاب حلت من طرف السلطة وسیتم التطرق إلیه فقط في هذا الجانب من جهة ومن جهة

.البحث أما األحزاب األخرى فستأتي دراستها بالشرح والتحلیل في ما یلي من هذه الدراسة
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وما یالحظ أن جل هذه األحزاب التي ظهرت في الساحة السیاسیة كانت نفسها األحزاب التي كانت تنشط في 

لسر في مرحلة األحادیة، فإضافة إلى جبهة التحریر الوطني عمید األحزاب الجزائریة والحزب الوحید في مرحلة ا

:78مهاهاألحادیة، والذي واصل تواجده في الساحة بعد إعالن التعددیة نجد عدة أحزاب أخرى أ

 جبهة القوى االشتراكیةFFS: ي السر ،وظل ینشط ف29/09/1963الذي بدأ نشاطه السري في

، حیث حصل على اعتماد الرسمي في 1989خاصة في منطقة القبائل إلى غایة إعالن دستور 

ولكن تعرض لبعض األزمات التي فقد إثرها بعض مناضلیه وقادته قبل االستحقاقات 1989نوفمبر 

.االنتخابیة وتمیز بالمعارضة للنظام السیاسي منذ تأسیسه

 برئاسة الهاشمي الشریف ، 1990قد مؤتمره التأسیسي في دیسمبر الذي ع:حزب الطلیعة االشتراكیة

ریة باعتبار عدد القوائم ئجد قوي في الساحة السیاسیة الجزاویعتبر من األحزاب التي لم یكن لهل توا

.مقارنة باألحزاب األخرى1990التي شارك بها في االنتخابات البلدیة والوالئیة في االنتخابات المحلیة 

نشأ هذا الحزب بعد انشقاق جماعة من المناضلین من جبهة :ن أجل الثقافة والدیمقراطیةالتجمع م

القوى االشتراكیة ویعود ذلك خالف مع زعیم جبهة القوى االشتراكیة حسین آیت أحمد حول دخوله 

الجزائر دفع بهذه الجماعة برئاسة سعید سعدي مع عدد من المناضلین الذین یتبنون فكره السیاسي 

اصة جماعة الحركة الثقافیة البربریة الذین كانوا من بین العناصر الفاعلة في جبهة القوى االشتراكیة خ

إلى التخلي عن الحزب وتأسیس حزب آخر یكون أكثر دیمقراطیة وتجسیدا ألفكارهم ومبادئهم خاصة 

أ تأسیسه في بدایة ، وقاموا بتأسیس التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة الذي تم بد79الثقافیة منها

وقد برر سعدي انشقاقه وتأسیسه لحزبه 1988سنة الثمانینات ولم یتم اإلعالن الرسمي له إال في

ویعتبر سعدي أن حزبه هو ،80لغیاب الدیمقراطیة داخل الحزب وكذا غیاب قنوات الحوار الفعال فیه

جماعة من المناضلین الذین كانوا یرغبون في التحرر من تسلط الزعیم آیت أحمد الذي لم یعد سنه 

، وحصل 1988ویعتبر أول حزب یتم اإلعالن عنه بعد أحداث أكتوبر یسمح له بقیادة الفئة الشبانیة 

64، 60ص :سابق الذكرالمرجع .رابح كمال العروسي -78
79 - Ouali Iliqoud. "FFS et RCD partis nationaux ou partis kabyles ?":revue REMME N° 111 p 170, 171

80
- Mouhande Habili. Le RCD à cœur ouvert. Alger : Edition Parenthèses 1990, p 21
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ن ومن أهم منافسي جبهة القوى ، وهو ال یزال ینشط إلى حد اآل06/09/1989على اعتماده في 

.االشتراكیة، وشارك عدة مرات في الحكومة رغم أنه یتبنى أسلوب المعارضة

 حزب وهو أول حزب سیاسي ترأسه امرأة في الجزائر وهي لویزة حنون، وقد أودع هذا ال:حزب العمال

ج یتبنى النه، وهو 29/07/1990مؤتمره التأسیسي في د، وعق26/12/1989ملفه التأسیسي في 

، وال یزال هذا الحزب من بین األحزاب الفاعلة في الساحة نین العالمییاالشتراكي وینتمي إلى التروسكی

السیاسیة الجزائریة كما أنه من األحزاب القالئل التي لم تعاني كثیرا من مشكل االنشقاقات، ویعتبر من 

.أكثر األحزاب استقرارا في الجزائر

، وٕاضافة إلى هذه األحزاب یاسةانت تنادي بفصل الدین عن الدولة وعن السومجمل هذه األحزاب ك

وجدت بعض األحزاب التي تبنت االتجاه اإلسالمي والتي صنفت نفسها ضمن األحزاب اإلسالمیة 

:وأهمها

یعتبر أول إطار قانوني لهذه الحركة هو جمعیة اإلصالح واإلرشاد ، :حركة المجتمع اإلسالمي حماس

وهذه الحركة منطویة تحت رایة حركة 12/11/1988س بقیادة الشیخ محفوظ نحناح في وقد تأس

، وكان من أهم 02/12/1990، وقد تأسست بصفة قانونیة ورسمیة في 81اإلخوان المسلمین العالمیة

نقاط برنامجها صیاغة دستور جدید من شأنه أن یتضمن تطبیق اإلسالم في نظام وطریقة الحكم 

وكانت تسعى هذه الحركة منذ تأسیسها إلى إقامة دولة إسالمیة معتدلة تحترم .األمةتحدید هویة ،و 

موازین القوى الموجودة في الساحة السیاسیة، ومحاولة تكییف الدولة وفق المعاییر السیاسیة اإلسالمیة، 

82ع عن اللغة العربیة وتطویرهاوالدفا

 لحركات التي كانت تنشط في السر خاصة وهو حزب إسالمي كان ضمن ا:حركة النهضة اإلسالمیة

في الجامعات في فترة الحزب الواحد ، ولكن تأخر تواجده بعد إعالن التعددیة الحزبیة مقارنة بباقي 

األحزاب وذلك بسبب الخالف داخل الحركة حول المشاركة في السیاسة من عدمها، ولكن تم الفصل في 

.83برئاسة الشیخ عبد اهللا جاب اهللا1990في دیسمبر ذلك، وقد تم اعتمادها رسمیا من طرف السلطات

190ص المرجع سابق الذكر:اعیل قیرة اسم-81
82

- Lahouari Addi . "Les partis politiques en Algérie ": Revue des mondes musulmans et de la

Méditerranée. Tome 2. Le Maghreb , 111-112 (2006) p 152
56ص :المرجع سابق الذكر.رابح كمال العروسي -83
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أما عن أهم حزب ظهر في هذه المرحلة من حیث حجمه وقاعدته النضالیة وعدد المنخرطین والمناضلین 

فیه، وبالنظر إلى النتائج التي حققها في مختلف االستحقاقات االنتخابیة التي شارك فیها وهو الجبهة 

.اإلسالمیة لإلنقاذ

سنحاول أن نتناول هذا الحزب بتحلیل أعمق مقارنة بباقي األحزاب باعتباره :ة اإلسالمیة لإلنقاذالجبه

الحزب الكبیر الوحید الذي تم حله وحضره من طرف السلطة، انطالقا من تأسیس هذا الحزب وبرنامجه 

سامات التي السیاسي إضافة إلى عمله السیاسي اإلنجازات التي حققها مع ذكر أهم المشاكل واالنق

.شهدها نهایة بحله وٕابعاده عن الخارطة الحزبیة الجزائریة

ائل تعتبر الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ من أو :تأسیس الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ وبرنامجها السیاسي

دها رسمیا بعد إعالن التعددیة الحزبیة في الجزائر، وقد اعتبرت الجبهة األحزاب التي حصلت على اعتما

نفسها بمثابة امتداد لتلك الحركات اإلسالمیة التي كانت تنشط في الجزائر بعد االستقالل أي في مرحلة 

وقد تم اإلعالن رسمیا عن تأسیس هذه الحركة في ، النشاط السري خاصة في إطار جمعیة القیم 

، لیصدر بیان االعتراف 84وكان ذلك في مسجد السنة بباب الواد بالجزائر العاصمة18/02/1989

، لیكون بذلك أول حزب یؤسس على 13/12/1999بتأسیس الجبهة في الجریدة الرسمیة الجزائریة في 

وقد تأسس هذا الحزب بقیادة عدد من المشایخ والدعاة على رأسهم الشیخ .أساس دیني في الجزائر 

ي والشیخ علي بلحاج، وهما أهم ممثلي التیار السلفي بالجزائر، وقد استطاعت الجبهة رغم عباسي مدن

لب المساجد خاصة غقصر عمرها أن تستحوذ على قاعدة شعبیة وجماهیریة كبیرة، فقد سیطرت على أ

الغرب أو في الوسط، وقد ضمت الجبهة في الجزائر العاصمة وفي المدن الكبرى سواء في الشرق أو

المستوى والعمر من دعاة ووعاظ وأئمة مساجد إلى مثقفین وأساتذة را من الشخصیات المختلفةدا كبیعد

، وقد شاركت هذه الجبهة في استحقاقین انتخابیین فقط وهما 85جامعیین في مختلف المجاالت

.التشریعیة، وقد تم حل الجبهة بعد إلغاء هذه االنتخابات 1999والتشریعیة 1991االنتخابات المحلیة 

أعدت الجبهة برنامجا خاصا بها ویشتمل على عدة :البرنامج السیاسي للجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ

، والمحور االقتصادي واالجتماعي والثقافي اإلطار العقائدى والمحور السیاسيمحاور أساسیة أهمها 

84
54ص :المرجع سابق الذكر.رابح كمال العروسي -

91، ص 2006، 1دار أسامة للنشر والتوزیع، ط:عمان األردن.األحزاب والحركات السیاسیة في الوطن العربي.مهدي أنیس جرادات -85
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قابال للتطبیق وتمت وحسب واضعي هذا المشروع فإنه اعتمد على أسس منهجیة خاصة لجعله برنامجا 

، ویمكن اختصار مضمون هذا 86في ذلك مراعاة الشریعة اإلسالمیة والعلم، ونفسیة الشعب الجزائري

:البرنامج  فیما یلي

ترى الجبهة من خالل برنامجها أن الشعب الجزائري هو شعب مسلم، وعلى :اإلطار العقائدي

ابط اإلیدیولوجي للعمل السیاسي في جمیع هذا األساس فإن اإلسالم هو العقیدة األساسیة، والض

"نواحیه، ویستدلون على ذلك بقول اهللا تعالى ومن یبتغي غیر اإلسالم دینا فلن یقبل منه وهو :

87"في اآلخرة من الخاسرین

تمثل السیاسة من منظور الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ السیاسة الشرعیة وتتمثل :المحور السیاسي

دة التنسیق إضافة إلى الحوار مع اآلخر ألجل الوصول إلى الحقیقة ، كما في حكمة التدبیر وجو 

"قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین:"أنها تعتمد على سلطة اإلقناع ال القهر مصداقا لقوله تعالى

"وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر"وعلى االختیار دون اإلجبار لقوله تعالى

88"وأمرهم شورى بینهم"على مبدأ الشورى وذلك ألجل تفادي االستبداد لقوله تعالى مع االعتماد

للجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ منظور اقتصادي یمكن من خالله تحقیق التوازن بین المحور االقتصادي

الحاجات االستهالكیة الضروریة وشروط اإلنتاج، وكذا بین النوعیة والكمیة وذلك مع مراعاة النمو 

السكاني والتطور الحضاري، وكذا العمل على تحقیق نوع من التوازن بین الصادرات والواردات وهذا 

بهدف تحقیق االكتفاء الذاتي واالستقالل االقتصادي وٕابعاد البالد من أزمتي التضخم والمدیونیة، كله 

وذلك ضمن السیاسة االقتصادیة للجبهة، وتجنب أهم السلبیات التي جاءت بها السیاسة االستعماریة 

بهة ألجل تحقیق كما أن الج.، وكذا السیاسة االقتصادیة التي انتهجتها الدولة بدایة من االستقالل

هذه السیاسة تعمل على مراقبة وتجدید هذه السیاسة وفق المستجدات ومطالب الصیرورة اإلنتاجیة 

:.89واالستهالكیة لمعرفة مدى تحقیق األهداف والمقاصد

91ص :المرجع سابق الذكرمهدي أنیس جرادات -86
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ترى الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ من خالل برنامجها أن السیاسة النقدیة وتعتبر :السیاسة المالیة-

ي تساهم في التحكم في االقتصاد من أجل حمایة الثروات من الضیاع، ولتحقیق أهم العوامل الت

إعادة النظر في القیمة النقدیة لمنحها في سیاسة النقدیة للجبهة النمو واالزدهار وتتمحور ال

قیمتها الحقیقیة الموحدة سواء في الداخل أو في الخارج وذلك وفق ضوابط الشریعة اإلسالمیة 

تعتمد المیزانیة في مصادرها على الثروات الطبیعیة، والمنتوج الصناعي ، ةللسیاسة النقدی

والزراعي والتجاري التي تسعى لتحقیق االكتفاء الذاتي، كما یجب إعادة النظر في سیاسة 

الضرائب والجمارك، واعتبار الزكاة واألوقاف من الموارد الشرعیة للدولة، أما في حالة التأزم 

ي فإنه یكون صندوق التكافل االجتماعي والقرض الشرعي االقتصادي أو االجتماع

تنطلق السیاسة االجتماعیة للجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ من مبدأ :محور السیاسة واالجتماعیة

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من :"تكریم اإلنسان مصداقا لقوله تعالى

وذلك انطالقا من "70سورة اإلسراء اآلیة ""لقنا تفضیالالطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خ

كفالة الحقوق والحریات التي كفلها الشرع لإلنسان والقائم على مبدأ التكافل االجتماعي واالبتعاد 

90عن الصراع الطائفي

على مختلف النواحيهذا عامة هو مضمون برنامج الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ والذي اشتمل 

آلیات وطرق التطبیق یتساءل عن هلسیاسیة أو االقتصادیة أو االجتماعیة، لكن المتمعن  فیسواء ا

والتجسید الفعلي لمضامینه، فیمكن اعتباره برنامجا مثالیا یصعب تجسیده على أرض الواقع، وٕانما 

الهدف منه هو التعبئة الجماهیریة واستقطاب الشعب من خالل برنامج یلبي جمیع متطلبات كل 

لفئات االجتماعیة، فقد تمیزت أطروحات الجبهة بالضبابیة السیاسیة، كما اعتبر البعض برنامجها ا

نوعا من اإلنشاء السیاسي االجتماعي غیر القابل للتنفیذ، فقد اكتفت بالعمومیات وتشریح الفساد 

ة المناسبة الحاصل معتبرة أن تطبیق اإلسالم هو الحل األمثل للخروج من األزمة دون تحدید الكیفی

.هذا فیما یخص البرنامج السیاسي للجبهة.91لذلك

30،33ص  ص المرجع نفسه-90
29ص :المرجع سابق الذكر.حاتم رشید-91
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ما یمكن قوله في هذا الخصوص أوال أنه أول :للجبهة اإلسالمیة لإلنقاذالسیاسيالمسار

حزب سیاسي إسالمي حصل على االعتماد من طرف الدولة بعد إعالن التعددیة، وقد سعى منذ 

تأسیسه الوصول إلى السلطة عن طریق التعبئة الشعبیة والجماهیریة، والمعارضة الشدیدة للسلطة، 

عب وذلك من منطلق السند الشعبي والجماهیري كما أنها تقدم نفسها باعتبارها الممثل الوحید للش

الذي كانت تتمتع به، وألجل الوصول إلى السلطة انتهجت الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ طریقتین 

متباینتین، الطریقة األولى هي العمل السیاسي عن طریق النهج الدیمقراطي والمشاركة في 

، وكانت تعتمد على المنهجین 92العصیان المدنياالنتخابات، أما الطریقة الثانیة فهي طریقة التمرد و 

فأما النهج الدیمقراطي فیظهر من خالل مشاركة الجبهة في مختلف االستحقاقات .في آن واحد

االنتخابات، یمكن االنتخابیة التي جرت في فترة تواجدها كحزب سیاسي، ولكن قبل الحدیث عن

النتخابات وذلك من خالل الضغط على السلطة المسار الذي سلكته الجبهة قبل مرحلة االحدیث عن

بواسطة التعبئة الشعبیة التي ظهرت في مختلف التجمعات والتظاهرات التي كان ینشطها الحزب في 

الشوارع والساحات العامة والمساجد، إضافة إلى المظاهرات واإلضرابات التي كانت تقوم بها في 

ا، أما عن االنتخابات فقد شاركت الجبهة في أول حال صدور أي قرار من الدولة مخالفة لطموحاته

جوان 12انتخابات تعددیة في تاریخ الجزائر المستقلة وهي االنتخابات المحلیة التي جرت في 

٪ مجموع المجالس المنتخبة، وقد شارك في 55والتي حصدت الجبهة من خاللها أكثر من 1990

ت أفرزت الحجم الذي تمتلكه الجبهة جماهیریا ، هذه االنتخابا93أحزاب سیاسیة7هذه االنتخابات 

حیث أصبحت المنافس األول للحزب الحاكم في الجزائر آنذاك وهو جبهة التحریر الوطني، وحتى 

بعد الفوز الذي حققته في هذه االنتخابات فإن الجبهة واصلت النضال بأسلوبیها وقد ظهر ذلك 

بطریقة اعتبرتها الجبهة خیانة إلرادة الشعب بحیث خاصة بعد قیام السلطة بتعدیل قانون االنتخابات 

یمكن جبهة التحریر الوطني من الفوز في االنتخابات التشریعیة، وهذا ما جعل الجبهة تدعو إلى 

، وقد تم بالفعل هذا اإلضراب وحدثت مناوشات 1991ماي 25إضراب شامل وعصیان مدني في 

أشهر وتقوم بتأجیل موعد االنتخابات 4لطوارئ لمدة بین السلطة والمتظاهرین، لتعلن الدولة حالة ا

مقارنة بین حركة النهضة التونسیة والجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ 1931،1991الحركات اإلسالمیة في الجزائر .المبروك عبشة-92

191ص ،م 2012/ه1433الشروق لإلعالم والنشر، :الجزائر1ط.الجزائریة
54ص :المرجع سابق الذكر:رابح كمال العروسي -93
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سلطة واجهت ، ومن جهتها الفي سیاستها هذه للضغط على السلطة، وقد واصلت الجبهة 94التشریعیة

التي دعت إلیها الجبهة بحملة من االعتقاالت لقیادات الجبهة اإلسالمیة حملة العصیان المدني

إرغامها على العودة عن أسلوب العنف والعمل فقط ومحاولة هاوكانت تهدف بذلك إلى تفكیك

، وفعال فقد شاركت الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ في االنتخابات التشریعیة وقد 95باألسلوب الدیمقراطي

مقعدا 25مقعدا مقابل 188حصدت فوزا كبیرا على منافسیها في الدور األول حیث حصلت على 

صوتا لجبهة التحریر 16ي كانت في المركز الثاني، و صوتا فقط لجبهة القوى االشتراكیة الت25

، وما ساعد الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ على تحقیق هذا النجاح هو اهتمامها 96الوطني الحزب الحاكم 

بمجال اإلعالم واالتصال حیث كانت الجبهة تمتلك عدد من الصحف والجرائد أهما جریدة المنقذ، 

افة إلى مجموعة من المطویات والمنشورات التي كانت تنشرها صحیفة الفرقان ومجلة الهدایة، إض

.97بصفة دوریة

ولكن حل هذا الحزب من طرف السلطة بعد فوزه في االنتخابات التشریعیة بسبب دخول البالد في حالة من 

الفوضى بسبب العصیان المدني الذي أعلنه هذا الحزب، وألغي الدور األول من االنتخابات التشریعیة

.وحلت كل البلدیات والوالیات التابعة لهذا الحزب

هذا فیما یخص العمل السیاسي للجبهة واالنجازات السیاسیة التي استطاعت تحقیقها خالل فترة تواجدها، 

ولكن رغم الوزن الذي امتلكه هذا الحزب إال أنه كان یعاني من مشاكل وانشقاقات وانقسامات بداخله بحیث 

ن یشتمل على ثالث تیارات أو توجهات وهي التیار السلفي والتیار اإلخواني وتوجه الجزأرة أن الحزب بذاته كا

، وقد تشكل من رحم هذا الحزب مجموعة من األحزاب األخرى وفقا لهذه االتجاهات الفكریة التي كانت 

.مشكلة له 

التوجه األول وهو االتجاه السلفي الذي كان مسیطرا بنسبة كبیرة على الحزب والذي یعتبر النواة األساسیة 

لهذا الحزب باعتباره هو الذي أسس الحزب وهو الذي استمر فیه إلى غایة حله ، ویتزعمه داخل الحزب 

236ص:المرجع سابق الذكر.وآخرونزهرة بن عروس-94
146ص المرجع نفسه -95
142ص المرجع نفسه -96
192ص :المرجع سابق الذكر، المبروك عبشة-97
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ة إلى آخرین مثل الهاشمي خاصة الرجالن األول والثاني في الحزب وهما عباسي مدني وعلي بلحاج إضاف

، واعتبر هذا التیار أنه إصالحي وینادي بثورة إسالمیة، 98...سحنون وعبد القادر مغني وبشیر فقیه 

.99النضال السیاسي الدیمقراطيوٕالىوعصیان مدني من 

تزعمه ویبهبعد ذلك وأسس حزبا خاصا أما التیار الثاني المتمثل في توجه اإلخوان المسلمین والذي انشق

إلخ الذین قاموا بتأسیس حزب حركة المجتمع اإلسالمي ....، محمد بوسلیماني كل من محفوظ نحناح

.تحت لواء األخویة العالمیة لإلخوان المسلمینمنطویةوالتي كانت .حماس

كما شهد أیضا االتجاه اإلخواني الذي كان داخل الجبهة تأسیس حزب سیاسي آخر تمثله جماعة الشرق 

ادة كل من عبد اهللا جاب اهللا عبد القادر بوخمخم ولحبیب آدمي وعبد القادر حشاني وهو حركة النهضة بقی

.اإلسالمیة

وأغلب أعضاء التیار اإلخواني الذین كانوا داخل الجبهة كانوا ضمن األعضاء المؤسسین لها وحضروا 

.الجمعیة العامة

بانتسابهم إلى مدرسة مالك بن نبي ، وأغلبهم من النخبة أما التیار الثالث فهو تیار الجزأرة الذین عرفوا

لحبیب هدام، المثقفة وطالب الجامعات، وأهم األعضاء الممثلین لتیار الجزأرة هم محمد العید،أنور هدام،

رابح كبیر، وهذا التیار كان في البدایة رافضا  لفكرة تأسیس الجبهة ولكن انضم إلیها قبیل االنتخابات 

، لیؤسس األعضاء المنتمون له أحزابا أخرى بعد ذلك مثل حركة األمة ،حزب التجدید 1991التشریعیة 

الجزائري ، وحركة الرسالة اإلسالمیة ولكن هذه األحزاب والحركات التي انبثقت من تیار الجزأرة لكن بنفس 

.100اصة حماس والنهضةالقاعدة الشعبیة والتنافس الذي كان تشكله األحزاب المنبثقة من التیار اإلخواني خ

ولدت صراعات بین قیادات هذه األحزاب مع الحزب اإلسالمیة لإلنقاذهذه االنشقاقات التي شهدتها الجبهة

إنشاء حركة حماس وحركة النهضة طعنة خنجر في ظهره، رغم أن رئیس ت الجبهة الرئیسي، حیث اعتبر 

ت والتوجهات اإلسالمیة حتى أنه قام بدعوة الجبهة عباسي مدني كان یعتبر أن  حزبه مفتوح لكل التیارا

، ترجمة عزیزي عبد السالم ، دار مدني للنشر دم ن ، د ت ن، الحركة اإلسالمیة الجزائریة سنوات المجد والشؤم.مسعود بوجنون-98

58ص 
91ص :المرجع سابق الذكر.مهدي أنس جرادات-99

60، 58ص ص:المرجع سابق الذكر.مسعود بوجنون-100
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خصومه من زعماء النهضة وحماس بالعودة إلى الجبهة وأنه سیمنح لهم زمام قیادة الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ 

وذلك من أجل توحید الصف اإلسالمي، ومن جهة أخرى فإن زعماء حماس والنهضة یرون في تأسیسهم 

تعدد داخل التیار اإلسالمي، وأنه لیس هناك خالف في األهداف بین ألحزاب مستقلة عن الجبهة ما هو إال

هذه الحركات واألحزاب وٕانما الخالف والصراع یكمن في الوسیلة والنهج المتبع من أجل تحقیق ذلك الهدف 

یوجد بین حركته وبین الفیس ما هو إال اختالف في ماحفوظ نحناح رئیس حركة حماس أن ، حیث یرى م

منهما یجتهد بطریقته للوصول إلى نفس الغابة، ومن جهته عبد اهللا جاب اهللا رئیس حركة الرؤى، فكل

النهضة اإلسالمیة یرى أن حزبه یسعى لسد الفراغات والثغرات التي كان یتركها الفیس، وكذا احتواء الطاقات 

ي فولیس الطعن التي تخلى عنها ، والهدف من حركته هو المساهمة اإلجابیة لصالح الحركة اإلسالمیة

تد مولكن في واقع األمر فإن هذا االنشقاق الذي كان على مستوى مراكز القیادة ورؤساء األحزاب ا.الفیس

إلى أسفل الطبقة الشعبیة التابعة لكل تیار، وقد برز ذلك خاصة في المساجد حیث كان هناك صراع قوي 

فاالنشقاق واالنقسام داخل األحزاب كان متزامنا ، إذن 101على من یستحوذ على منابر المساجد إلسماع كلمته

الصراع على الزعامة هو الذي ولد وعادةهور العمل العلني لألحزاب، مع إعالن التعددیة في الجزائر وظ

.االنشقاق واالنقسام حتى داخل أول حزب تم اعتماده بعد إعالن التعددیة

:1997، 1992ل المرحلة االنتقالیة وضعیة األحزاب السیاسیة خال :المطلب الثالث 

ب 1991بعد الفوز الذي حققته الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ في الدورة األولى من االنتخابات التشریعیة 

مقعدا، ورأت أنها في موضع قوة مقارنة بالسلطة، فلجأت إلى العصیان المدني 430مقعدا من أصل 188

ات خاصة في المدن الكبرى، لكن الدولة لم تكن مستعدة لتسلیم والعنف عن طریق المظاهرات والمسیر 

السلطة والقبول بالتغییرات الجذریة التي كانت تطالب بها الجبهة، قررت وضع حد لالنفتاح السیاسي، وكان 

طات المجلس الشعبي الوطني، یقضي بتعلیق سل1990ذلك عن طریق إصدار مرسوم رئاسي في جانفي 

في علنا حله للمجلس الشعبي الوطني، دخلت الجزائرالجمهوریة السید الشادلي بن جدید مرئیس ةاستقالوبعد

حالة شغور مؤسساتي ودستوري، وتولى تسییر الدولة المجلس األعلى للدولة، وتم حل الجبهة اإلسالمیة 

حالة فوضى الدولة في لإلنقاذ ومنعت من مزاولة نشاطها السیاسي واعتقل أغلب زعمائها وقادتها، ودخلت 

66، 61صص:نفسه-101
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انتهت أول بذلكسنة و 20البالد استمرت حوالي ، وهذا ما دفع السلطة إلعالن حالة الطوارئ في أمنیة

.102تجربة دیمقراطیة فعلیة في الجزائر

لم یكن في استطاعة حیثبأدى فرض حالة الطوارئ في البالد إلى وجود أزمة للعمل الحزبي في الجزائر 

ره في المجتمع خاصة فیما یتعلق باالحتجاجات والمسیرات، فقد خلفت حالة أي حزب القیام بواجبه ودو 

الطوارئ شكال من الخوف أو التخوف لدى أعضاء األحزاب حول مصیر حیاتهم بسبب الحالة األمنیة 

النشاط الحزبي في هذه المرحلة تقییم، ولهذا السبب یمكن 103المضطربة التي كانت تعیشها الجزائر

بالضعیف خاصة بالنسبة لألحزاب التي وضعت نفسها في خانة المعارضة، ولعل النشاط األهم الذي قامت 

به هذه بعض األحزاب المعارضة مجتمعة هو مؤتمر روما  الذي حضره كل من عبد اهللا جاب اهللا رئیس 

القوى االشتراكیة، لویزة حنون رئیسة حزب العمال، آیت أحمد رئیس جبهةنحركة النهضة اإلسالمیة، حسی

، وتوصل المجتمعون في هذا المؤتمر إلى أنور هدامإضافة إلى ممثل عن الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ الذي هو

:توقیع عقد مشترك فیما بینهم وتضمن مجموعة من النقاط أهمها

.،بعدم التدخل في الشؤون السیاسیةمطالبة الجیش-

.لذي تمر به الجزائراالسیاسي الوضعبسببإجراء انتخابات رئاسیةقدرة علىعدم ال-

ضرورة عقد مؤتمر وطني للمصالحة یجب أن یضم كل أطراف األزمة السیاسیة ،على أن یكون ذلك -

مكنیعادیة ومستقرة بحضور الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ الحزب المنحل بغیة إعادة الوضع السیاسي لظروف

ولكن السلطة رفضت ما جاء في .انتخابات دیمقراطیة والتوصل إلى إیجاد حل سیاسي لألزمةجراءفیها إ

أزمة ةالجزائریة، واعتبرت أن المسألهذا المؤتمر واتهمت المشاركین فیه بأنهم یسعون إلى تدویل األزمة 

الجزائریة میز الساحةباستثناء ذلك ونظرا لالنغالق السیاسي الذي.104ال یمكن حلها خارج الوطنداخلیة 

سیاسیة في هذه الفترة ألن الخالص من الوضع األمني المتدهور كان هو فال یمكن الحدیث عن أحزاب 

جانفي 2، العدد مركز كارینفي للشرق األوسط، "الجزائر في عهد بوتفلیقة الفتنة األهلیة والمصالحة الوطنیة".رشید تلمساني-102

7ص 2008
235ص:المرجع سابق الذكریفة الكواري ، علي خل-103
، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة ماجستیر في العلوم القانونیةرسالة، "األحزاب السیاسیة واالنتخابات في الجزائر"،أونیسي لیندة -104

176، 173ص، ص2004الحقوق 
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الهدف من كل سیاسات الدولة، حتى أن أغلب األحزاب قاطعت ندوة الوفاق الوطني التي دعت إلیها 

شعبي الواسع مثل جبهة التحریر خاصة األحزاب ذات التمثیل ال1996جانفي 26و25السلطة یومي  

الوطني، التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة، جبهة القوى االشتراكیة، رغم أنها كانت مدعو من طرف 

التي تم فیها العودة إلى المسار 1997سنة إلى غایة، وقد استمرت هذه المرحلة105الرئیس للمشاركة فیه

، ولكن قبل القیام بهذه االنتخابات تم 1997جوان 05في الدیمقراطي من خالل االنتخابات التشریعیة 

إصدار قانون جدید لألحزاب وآخر لالنتخابات وتم فیه إعادة النظر في القوانین السابقة بحیث أن قانون 

األحزاب الجدید شكل تراجعا لحریة تكوین األحزاب خاصة فیما یتعلق بصالحیات وزیر الداخلیة أثناء مرحلة 

عدد الشروط وعدد إلى تعقید كل اإلجراءات وزیادةإضافة أو مرحلة طلب االعتماد،طلب التصریح

إلخ وبصدور هذا القانون تقلص عدد األحزاب بسبب عدم استیفاء ...الحصول علیها لتي یجبالتوقیعات ا

.1997أغلب هذه األحزاب للشروط الجدیدة وظهرت بذلك خارطة حزبیة جدیدة شاركت في تشریعیات 

124، ص 04،2006عدد مجلة الباحث، "2004، 1962التجربة الحزبیة في الجزائر "،سویقاتأحمد-105
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2012إلى 1997الخارطة الحزبیة الجزائریة بعد العودة إلى المسار االنتخابي بدایة من :المبحث الثالث 

وفي هذا المبحث سنتحدث عن الخارطة الحزبیة الجدیدة التي ظهرت في الجزائر بعد العودة إلى المسار 

، وسیتم الحدیث عن أهم التیارات المشكلة لهذه الخارطة وأهم األحزاب 1997الدیمقراطي من خالل تشریعیات 

تقسیمها إلى تیار إسالمي ویمثله خاصة المشكلة لكل تیار باعتبار التقسیم السائد في جل الكتب السیاسیة هو 

غیر إسالمي سواء حركة مجتمع السلم ، حركة النهضة وحركة اإلصالح الوطن ، والتیار الثاني هو التیار 

والجبهة الوطنیة الجزائریة 54المتمثل خاصة في جبهة التحریر الوطني ، حزب عهد  الوطني أو الدیمقراطي

.هة القوى االشتراكیة، حزب العمال والتجمع الوطني الدیمقراطيالتجمع الوطني الدیمقراطي ، جب

لكن سنحاول دراسة أهم األحزاب المتواجدة في كل و هذه األحزاب وغیرها هي التي كانت تنشط في هذه الفترة

.تیار سیاسي من التیارات السالفة الذكر

واالنشقاقات التي تعرضت لها ومحاولة وعرفة ومن خالل دراستنا لهذه األحزاب سوف نتطرق ألهم األزمات 

.األسباب التي أدت إلى ذلك

:أحزاب التیار اإلسالمي :المطلب األول 

سیتم دراسة هذه الحركة في هذا الجزء من البحث بدایة من التأسیس ومن ثم البرنامج :حركة النهضة -1

األزمات والمشاكل واالنشقاقات التي الذي تعتمده الحركة وبعدها المسار السیاسي لها أما عن أهم 

خالله دراسة االنشقاق من تعرضت لها الحركة فسیتم التطرق إلیها في الفصل التطبیقي الذي ستتم

.داخل كل من حركة النهضة و وحركة اإلصالح

 حركة النهضة هي حركة إصالحیة تأسست في البدایة على أنها حركة :التأسیس والبرنامج

إصالحیة دعویة تحت تسمیة جمعیة النهضة لإلصالح الثقافي، كانت في بدایتها خالل فترة السبعینات 

تنشط في السر، كان تواجدها خاصة في مناطق شرق البالد وبالخصوص في قسنطینة وكان نشاطها 

1988ي یتركز عموما داخل األحیاء الجامعیة وفي الجامعات وتم اإلعالن عن تأسیس الجمعیة رسمیا ف
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، ولكن تأخر كثیرا إعالن تحویل هذه الجمعیة 106بقیادة الشیخ عبد اهللا جاب اهللا بمدینة قسنطینة

اإلصالحیة الدعویة إلى حزب سیاسي مقارنة بباقي األحزاب التي كانت تنشط في السر في فترة الحزب 

الجمعیة حول التحول إلى ذلك بسبب الخالف موجود بین قیادات وأعضاء مجلس شورىالواحد، وكان

أنصار التحول إلى یة كانت الغلبة لصالححزب سیاسي أو البقاء ضمن النشاط الدعوي، لكن في النها

حزب سیاسي، وقد تم فعال التحول إلى حزب سیاسي تحت تسمیة حركة النهضة اإلسالمیة في أكتوبر 

مارس 02اسیة الذي صدر في طبقا للقانون العضوي لألحزاب السی، لتعدل هذه التسمیة1990107

إیدیولوجي تم تكییف التسمیة حسب تأسیس األحزاب على أساس دیني أووفقا للمادة التي تمنع 1997

، أما عن 108ما تنص علیه هذه لمادة لتصبح تسمیتها حركة النهضة بدال من حركة النهضة اإلسالمیة 

لكن حسب رئیس الحركة عبد اهللا جاب يإلخوانالمرجعیة الفكریة لهذه الحركة، فإنها تنتمي إلى التیار ا

لیست لي عالقة تنظیمیة "اهللا فإن حركة النهضة هي حركة إخوانیة محلیة حیث  یقول عبد اهللا جاب اهللا

بجماعة اإلخوان المسلمین ولكن لي عالقة فكریة وشعوریة، فأنا أعتبر نفسي أحد أبناء مدرسة اإلخوان 

یر من كتبهم واقتنعت بتصوراتهم الحركیة السیاسیة، لذا تبنیتها وسهرت على المسلمین، حیث أنني درست الكث

سنة من حسن االلتزام بها في میدان التغییر االجتماعي الذي بدأنا العمل من أجل إحداثه بصفة جادة ومنظمة 

خذنا على وفي الحقیقة إن الفكر الغالب عندنا هو فكر اإلخوان المسلمین ولقد أ...إلى یومنا هذا 1974

وأخذنا مبدأ التدرج والمرحلیة كمبادئ أساسیة للسیر .الخصوص الفكر التربوي كأساس في التغییر االجتماعي

الدعوي الموفق الناجح، ولذلك إذا أعطیت الحكم الغالب فتصنف هذه الحركة في مدرسة اإلخوان المسلمین، 

حیث یرى جاب اهللا أن حركته ، 109"كثر من غیرهمفحتى عند إعداد برنامجنا نعتمد مراجع اإلخوان المسلمین أ

عالمیة "غیر مرتبطة بالحركة العالمیة لإلخوان المسلمین، ولكنه یتبنى أفكارها وتصورها تحت شعار

.110"التصور ومحلیة التطبیق

106
، ص /ه1428منشورات قرطبة :الجزائر1ط .تجربة حركة النهضةالدیمقراطیة بین االدعاء والممارسة.عبد الوهاب دربال-

17...38
39ص :المرجع نفسه-107
169ص :المرجع سابق الذكر.اسماعیل وآخرون -108

126ص :المرجع سابق الذكر.المبروك عبشة -109
127ص :نفسهالمرجع -110
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بتأسیس الحركة و توجهها الفكري واإلیدیولوجي أما البرنامج الخاص بها فیمكن هذا فیما یتعلق

:تلخیصه فیما یلي

 یمكن تقسیم برنامج حركة النهضة إلى ثالث محاور رئیسیة وهي :برنامج حركة النهضة

:المحور السیاسي والمحور االقتصادي والمحور االجتماعي

1خالل برنامجها  السیاسي تسعى الحركة من111:ةالمحور السیاسي في برنامج حركة النهض

إلى استعادة الشعب لكامل حقوقه، وٕایجاد سبل لمعالجة المشاكل التي یعاني منها، وتهدف الحركة من 

خالل ذلك إلى إقامة نظام دیمقراطي تعددي تتجسد فیه فعال اإلرادة الشعبیة دون تزویر أو قمع، یكرس 

أجل من القضاء والعدالة یةأ التداول على السلطة، مع ضمان استقاللالحریة للجمیع، ویجسد فعال مبد

سیادة القانون،على أن یضمن هذا النظام الدیمقراطي حریة التعددیة السیاسیة والحزبیة، واالنتماء 

.العمل الجمعوي مع ضرورة الحفاظ على مقومات الهویة الوطنیةةالنقابي، ورقی

2الخصوص ترى حركة النهضة وفي هذا :112:ركة النهضةالمحور االقتصادي في برنامج ح

الذي انتهجته نها الجزائر هو األسلوبأهم األسباب التي أدت إلى األزمة االقتصادیة التي تعاني مأن

االقتصادي ولمعالجة هذا اإلشكال وضعت هذاالدولة، والذي لم یمنح مكانة للزراعة والفالحة في

:ن شأنها إعادة بعث االقتصاد الوطني ویمكن تلخیصها فیما یليالحركة خطة اقتصادیة ترى أنه م

تعتبر الفالحة والزراعة من منظور الحركة  إحدى أهم الركائز :المجال الزراعي والفالحي

والفواعل األساسیة في المعادلة االقتصادیة، وألجل إصالح المنظومة الزراعیة والفالحیة فمن 

، وقصد المحافظة على راضي ومنح الملكیة لمن یستحقهاالضروري إعادة عملیة توزیع األ

یجب حمایتها من التصحر ومن الزحف العمراني بنصوص األراضي واستغاللها بطرق مثالیة 

إضافة إلى ترشید العمل الفالحي من خالل إنشاء مزارع نموذجیة، وتشجیع البحث قانونیة،

.وكل هذا بهدف تحقیق االكتفاء الذاتيالعلمي

أما السیاسة الصناعیة فهي من منظور الحركة تكون على أساس :ال الصناعيالمج

االستغالل األمثل لمختلف الثروات والطاقات والموارد المختلفة التي تحتوي علیها البالد، مع 

ص ص2010دار قرطبة ابن طفیل، :الجرائر.)1989،1999(مشاركة األحزاب في المؤسسات السیاسیة .مرزود حسین-111

64،65
173...172ص :المرجع سابق الذكر.المبروك عبشة-112
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بین استغالل الثروات والطاقات البشریة مع توازنة تصنیعیة فعالة تمكن من الضرورة إیجاد سیاس

اإلمكانیات المادیة المتوفرة، وتقوم الخطة الصناعیة للحركة على ضرورة العنایة بالعامل عن 

.طریق إشراكه في عملیة اإلنتاج والتسییر، وتحسین ظروفه االجتماعیة واالقتصادیة،

إعادة النظر ترى حركة النهضة ضرورة التجاریة بالنسبة للسیاسة :السیاسة التجاریة والمالیة

قانونیة خاصة الفي نظام التسویق والتوزیع مع إیجاد رقابة فعلیة وفعالة ضد النشاطات غیر 

االحتكار والغش والتعامالت الربویة، والرشوة ضرورة إعادة النظر في سیاسة التسعیر بما 

إضافة، ةالتجاریالت ي التعاماء مع ضمان الحریة فیعود بالنفع للبائع والمشتري على حد سو 

الوطني وذلك بفرض رسوم جمركیة مرتفعة على السلع المستوردة ضرورة حمایة المنتوج إلى

المال "أما فیما یخص المالیة فإن الحركة تنطلق من مقولة .خاصة الكمالیة منها والترفیهیة

بارهم مستخلفین فیه، والبشر ما هم إال وكالء عن هذا المال باعت"مال اهللا بدء ونهایة

اعیة وٕاعادة توزیع الثروات والحركة تهدف من خالل هذا المنطلق إلى تحقیق العدالة االجتم

ستفید كل شرائح المجتمع، إضافة إلى االعتماد على مصادر تمویل ذاتیة ألجل تبحیث 

سي مؤسسات المالیة العالمیة وذلك بهدف ضمان سیادة القرار السیاللالتخلص من التبعیة 

للدولة الجزائریة، مع ضرورة إنشاء نظام مصرفي خال من كل التعامالت الربویة، وتدعیم 

مؤسسات التكافل االجتماعي التي توفر مواردها من مؤسسات أموال الزكاة والصدقات 

.واألوقاف

2ي معالجة أزمة السكن الذوتعتمد فیه على ضرورة:113المحور االجتماعي في برنامج حركة النهضة

تعتبره الحركة مصدر أغلب األزمات والمشاكل االجتماعیة التي یعاني منها المجتمع الجزائري وألجل معالجة 

ضرورة تخفیض أسعار مواد البناء بما یتماشى والقدرة الشرائیة للمواطن، وضمان حركةالهذه األزمة ترى 

بناء مولإلى إقامة صندوق وطني یة تعمیم استعمال المواد المصنوعة محلیا، وتشیید مدن جدیدة باإلضاف

المساكن للفئات األكثر حرمانا في المجتمع، إضافة إلى ضرورة تطویر القرى واألریاف بتزویدها باإلنارة 

ضرورة في توفیر الحمایة االجتماعیة و .والمرافق الضروریة للحیاة الكریمة خاصة المدارس والمصالح الطبیة

مها، ونشر األخالق الفاضلة، باإلضافة إلى منع تعاطي المخدرات والخمور من خالل العنایة بالمرأة وتعلی

176، 175ص :المرجع سابق الذكر.المبروك عبشة-113



84

ألجل حمایة الشباب من الضیاع والفساد ، وضرورة كفالة حق الرعایة الصحیة وحق العمل وحمایة الطفولة 

.لمحدود في نفقات العالجمن االستغالل، والتكفل بالیتامى واألرامل والعجزة، ومساعدة ذوي الدخل ا

هذا عموما ملخص برنامج حركة النهضة الذي في مجمله یهدف إلى إقامة دولة إسالمیة دیمقراطیة سواء من 

حیث السیاسة االقتصادیة أو االجتماعیة أو السیاسیة التي تهدف إلى تجسید الشریعة اإلسالمیة، وٕالى حمایة 

ولكن هذا البرنامج عموما یفتقد إلى الحقوق والحریات بنوع من الترابط والتكامل بین مختلف هذه الجوانب،

برنامجا متكامال وٕانما هو مجموعة من آلیات التطبیق والتنفیذ وهذا ما جعل البعض یصوره على أنه لیس 

.114الشعارات التي تهدف إلى استقطاب الشعب ویصعب تجسیده على أرض الواقع

یمكن الحدیث عن :ةالعمل السیاسي واإلنجازات السیاسیة المحققة من طرف حركة النهض

المسار السیاسي للحركة وما حققته في مسیرتها النضالیة من خالل موقعها ومواقفها من مختلف 

االستحقاقات االنتخابیة التي شاركت فیها والتي لم تشارك فیها حتى یمكن فهم مكانة هذه الحركة ومدى 

مختلف االستحقاقات فيتغلغلها في مختلف مناطق الوطن، وما یمكن قوله عن مشاركة الحزب

أنها كانت تتراوح بین المشاركة والمقاطعة ومساندة مرشح  ومن خارج الحركة دون ترشیح أو االنتخابیة 

تقدیم شخص من داخلها، فبدایة بأول انتخابات تعددیة في الجزائر وهي االنتخابات المحلیة في جوان 

ي لم تشارك فیها حركة النهضة، ولكنها كانت الت1992ثم االنتخابات التشریعیة في دیسمبر 1991

من الرافضین لتوقیف المسار االنتخابي واعتبرته انقالبا على حریة الشعب وألجل ذلك بادرت إلنشاء 

ولكنها لم تحقق الهدف المراد منها كما أن الحركة كانت "لجنة حمایة الخیار الشعبي"لجنة تحت تسمیة 

العنف التي كانت تقوم بها الدولة خاصة المداهمات واالعتقاالت تقوم بإصدار بیانات ضد ممارسات 

داعیة إلى حوار وطني شامل لكل األطیاف السیاسیة، وقد شاركت الحركة في جوالت الحوار الوطني 

الذي دعت إلیه السلطة وكانت عنصرا فعاال في المؤسسات التي ستسیر المرحلة االنتقالیة، وقد تم تبني 

، ولكن الحركة لم تشارك في ندوة الوفاق الوطني التي دعا إلیها وزیر الدفاع 115كةأغلب تصورات الحر 

بالرغم من مشاركتها في أغلب جوالت الحوار مع السلطة وذلك بسبب رفض 1994الیمین زروال سنة 

شاركت حركة النهضة كما.رئیس الحركة عبد اهللا جاب اهللا المشاركة واعتبرها مناورة من طرف السلطة

114
66ص :المرجع السابق.مشاركة األحزاب في المؤسسات السیاسیة.مرزود حسین-

48، 47ص ص :المرجع سابق الذكر.عبد الوهاب دربا-115
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الذي ضم عددا من شخصیات تمثل مختلف أحزاب "جیدیوإسانت "مؤتمر روما أو ما عرف بفي 

المعارضة وبحضور ممثل عن الحزب المنحل الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ، هذا المؤتمر كان یهدف إلى 

إیجاد حل للخروج من األزمة التي تعیشها البالد، ولكن السلطة رفضت هذا المؤتمر واعتبره تدخال 

وكان 1995، كما رفضت الحركة المشاركة في االنتخابات الرئاسیة لسنة 116جیا لألزمة الوطنیةخار 

موقف رئیس الحركة عبد اهللا جاب اهللا أن هذه االنتخابات ما هي إال تآمر على البالد وأنه ال جدوى من 

د تمت هذه االنتخابات ، وبالفعل فق117"مكروها إن لم یكن محرما"وقد اعتبر المشاركة فیها ها،المشاركة فی

بدون مشاركة أي عضو من حركة النهضة، وقد قام عبد اهللا جاب اهللا بإجراء لقاءات وتجمعات في 

فقد مختلف والیات الوطن لیدعو لمقاطعة هذه االنتخابات، ولكن لم تستمر سیاسة المقاطعة لهذا للحزب

08ابات التشریعیة التي جرت في سجلت حركة النهضة أول مشاركة في االنتخابات من خالل االنتخ

380مقعدا من أصل 34التي احتلت فیها حركة النهضة المركز الرابع بحصولها على1997جوان 

دخلت الحركة بقوة في هذه االنتخابات لعدة اعتبارات سیاسیة أهمها أن تحتل موقعا محترما في و مقعدا،

حزاب الممثلة للتیار اإلسالمي أو المشروع اإلسالمي الساحة السیاسیة الجزائریة، إضافة إلى إثبات أن األ

تشكل عنصرا أساسیا في لعبة الدیمقراطیة وتفعیل الحریات على عكس ما تروج له األحزاب العلمانیة 

أعداء الدیمقراطیة، وحسب أعضاء حركة النهضة فإنه تم بالفعل تحقیق لالئكیة بأن األحزاب اإلسالمیةوا

ویعتبر احتالل حركة النهضة المركز الرابع .118ف الحركة في هذه االنتخاباتاألهداف المسطرة من طر 

الساحة السیاسیة، أما المحطة االنتخابیة الثانیة التي شاركت فيل انتخابات تشارك فیها انجازا في أو 

، ولكن قبل الحدیث عن موقف 1999أفریل 15فیها الحركة هي االنتخابات الرئاسیة التي جرت في 

بین رئیس 1998الحركة من هذه االنتخابات تجدر اإلشارة إلى أن الحركة تعرضت ألزمة داخلیة سنة 

 وعدد من معارضیه داخل الحزب خاصة لحبیب آدمي الذي كان رئیس مجلس الحزب عبد اهللا جاب اهللا

الشورى وقد انتهى هذا الخالف بسحب الثقة من رئیس الحركة عبد اهللا جاب اهللا وقد تلى بیان سحب 

، أما عن أسباب وجوهر بعد رئاسة الحركةالثقة رئیس مجلس الشورى لحبیب آدمي الذي تولى فیما

خل حركة النهضة فتعود إلى غیاب الدیمقراطیة داخل الحزب وعدم احترام مبدأ التداول الخالف واألزمة دا

48، 47ص :المرجع سابق الذكر.عبد الوهاب دربال-116
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جاب اهللا 1999االنتخابات الرئاسیة في على المسؤولیات، وأیضا مساندة المرشح عبد العزیز بوتفلیقة 

ة ومساندوه یرفضون مساندة أي مرشح من خارج الحركة، بینما جماعة لحبیب آدمي رأت ضرورة مساند

التحالف الذي ضم إضافة إلى حركة هذاوانضمت حركة النهضة إلى.119المرشح عبد العزیز بوتفلیقة

النهضة كال من جبهة التحریر الوطني، التجمع الوطني الدیمقراطي وحركة مجتمع السلم إضافة إلى 

كانت نتائج هذه ، و 120مجموعة من المنظمات والجمعیات واالتحادات مثل االتحاد العام للعمال الجزائریین

وقد شاركت الحركة في الحكومة بحقیبتین .االنتخابات الرئاسیة لصالح المرشح الذي دعمته هذه الحركة

وزاریتین هما وزارة األشغال العمومیة والبیئة وتهیئة اإلقلیم، ووزارة العالقات مع البرلمان، وترى الحركة أن 

وستسند لها وٕانما هجم الحقائب الوزاریة التي الهدف من المشاركة في الحكومة لیس هو عدد أو ح

المشاركة في أخراج البالد من األزمة واستكمال المسار الدیمقراطي وتفعیل الحوار الشامل مع جمیع 

شاركت الحركة في 1999بعد رئاسیات .121األطیاف السیاسیة الذي هو من أهم مبادئ الحركة

والتي سجلت فیها الحركة تراجعا كبیرا في عدد 2002ماي 30االنتخابات التشریعیة التي جرت في 

، حیث لم تحصل الحركة سوى على مقعد واحد من 1997المقاعد مقارنة باالنتخابات التشریعیة التي 

مقعدا مقابل حصول حركة اإلصالح الوطني التي یترأسها عبد اهللا جاب اهللا الذي كان  389أصل 

قد بررت الحركة هذا الفشل الذي منیت به الحركة هذه ، و مقعدا43على رئیسا لحركة النهضة

وبالدعایة التي مارسها رئیس الحركة 1998االنتخابات بتداعیات األزمة التي عصفت بالحركة في 

السابق عبد اهللا جاب اهللا لتشویه سمعة الحركة، وبالمؤامرة التي قام بها مع السلطة لإلطاحة بهذا الحزب 

عتماد مجموعة من القوائم التابعة للحركة ألسباب واهیة حسب تعبیر أعضاء بدلیل أن السلطة رفضت ا

الحركة، وكذا لبعض األسباب التي وقعت فیها قیادة الحركة خاصة فیما یتعلق بالتأخر في حسم األسماء 

المدرجة في القوائم االنتخابیة إضافة إلى بعض المشاكل والمناوشات التي كانت بین أعضاء الحركة 

حول من سیدرج اسمه ضمن القوائم االنتخابیة، إضافة إلى اتهام الحركة الدولة بالتزویر في نتائج خاصة 

214ص :المرجع السابق.دور األحزاب في المؤسسات السیاسة في الجزائر.مرزود حسین-119
في العلوم السیاسیة والعالقات ،أطروحة دكتوراه،")2010، 1989(السلطة في الجزائر األحزاب والتداول على"،مرزود حسین-120

304ص كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة ،3الدولیة فرع  التنظیم السیاسي واإلداري، جامعة الجزائر 
121

149ص :المرجع سابق الذكر.عبد الوهاب دربال-
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محتلة المركز مقاعد فقط05د استطاعت حركة النهضة الحصول على 2007وفي .122االنتخابات

ت السابقة التاسع وهو عدد صغیر مقارنة بعدد المقاعد في البرلمان ولكن إذا قورنت بنتائج في التشریعا

صالح الوطني التي لم تحرز سجلت تقدما بأربعة مقاعد كما أنها استطاعت أن تتقدم على حركة اإلفقد

09أما فیما یخص االنتخابات الرئاسیة التي جرت في .مقاعد واكتفت بالمركز الثالث عشر3سوى

یة الح رئیس الجمهور واعتبرت أن نتیجتها محسومة سلفا لصهافإن حركة النهضة قاطعت2009أفریل 

بفتح عدد العهدات الرئاسیة بعدما كانت عهدتین فقط ، وهذا ما سمح هذاالذيبعد قیامه بتعدیل الدستور

رفضت حركة النهضة ، و 123سمح لرئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة بالترشح لعهدة رئاسیة ثالثة

عت مساندي الحركة إلى مقاطعتها ورأت أن العهدة الثالثة لذا رفضت هذه االنتخابات جملة وتفصیال ود

شاركت حركة النهضة في بعدهاو .هذه االنتخابات تشكل انقالبا على الدیمقراطیة والتداول على السلطة

ته بعض األحزاب اإلسالمیة عقدضمن التحالف الذي 2012في ماي االنتخابات التشریعیة التي جرت 

ضم كل من حركة النهضة، حركة مجتمع السلم وحركة والذي سمي بتكتل الجزائر الخضراء والذي

اإلصالح الوطني، ولكن بالرغم من هذا التكتل فإن هذه األحزاب شكلت تراجعا كبیرا حیث لم تحصل 

مختلف مشاركتها ب، وتعتبر هذه أسوأ مشاركة لألحزاب اإلسالمیة إذا ما قورنت 124مقعدا48سوى على 

إلى آخر انتخابات تشریعیة شاركت فیها هذه األحزاب وهي 1991عیة بدایة باالنتخابات التشریالسیاسیة

.52والتي حصلت فیها حركة مجتمع السلم لوحدها على 2007تشریعیات 

2012االستحقاقات االنتحابیة التي شاركت فیها حركة النهضة بدایة من تأسیسها إلى غایة مختلفهذه هي

وما یمكن استخالصه من المسار السیاسي لهذه الحركة من خالل مختلف االستحقاقات االنتخابیة أنها كانت في 

مقعدا في أول مشاركة 34بدایاتها تشكل نوعا ما وزنا في الساحة السیاسیة الجزائریة من خالل حصولها على 

لها في االنتخابات التشریعیة، لتسجل بعد ذلك تراجعا في مختلف االستحقاقات االنتخابیة التي شاركت فیها 

خاصة في االنتخابات التشریعیة، وكانت أسوأ مشاركة لحركة النهضة هي تلك التي شاركت فیها بعد األزمة التي 

انشقاق رئیس الحزب عبد اهللا جاب اهللا مع عدد ممن یساندونه في والتي تسببت في 1998عصفت بالحركة في 

183، 182ص :المرجع نفسه-122
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آرائه وقیامهم بتأسیس حزب آخر تحت تسمیة حركة اإلصالح الوطني، وهذا ما أدى إلى انقسام وتشتت أصوات 

في االنتخابات التي تلت األزمة وهي فالحركة في األوساط الشعبیة وقد ظهر ذلك جلیا في الحضور السیاسي 

سبة تراجعا بنشهدتفشلت الحركة في الحفاظ على المرتبة التي حققتها سابقا بل بالعكس2002ات تشریعی

حركة وانقسامها إلى حزبین ال، وهذا التراجع یبین أن عدم االستقرار داخل كبیرة فلم تحصل سوى على مقعد

في البرلمان حصلت علیه متنافسین أثر سلبا على تواجدها في الساحة السیاسیة بدلیل أن أكبر عدد مقاعد

أما بالنسبة لالنتخابات الرئاسیة فإن الحركة لم .الحركة هو ما حصلت علیه قبل االنشقاق الذي حصل لها

تشارك في أي منها بمرشح من داخل الحركة وٕانما سیاستها كانت تتراوح بین مساندة مرشح من خارج الحركة 

تباع سیاسة ارشح اإلجماع الوطني عبد العزیز بوتفلیقة، أوالتي ساندت فیها م2004و 1999مثلما حدث في 

وقد یكون ذلك بسبب عدم ثقة الحركة في أي من مناضلیها 2009و1995المقاطعة مثلما حدث في رئاسیات 

بأن یحصل على موقع في وسط المتنافسین على  كرسي الرئاسة أو بسبب فقر الحركة لمن هم أهل لخوض 

ن الحركة كانت تبرر في كل مرة األسباب التي جعلتها تدعم أو تقاطع إال أن السبب غمار الرئاسیات رغم أ

.الحقیقي وراء غیاب مرشح من داخل الحركة یبقى مجهوال

أهم األزمات التي تعرضت لها حركة النهضة:

استطاعت حركة النهضة أن تشكل قوة سیاسیة بعد تأسیسها، ولكن تراجعت مكانتها في الساحة 

ة بسبب الصراعات واالنشقاقات التي شهدتها وأبرز أزمة عاشتها الحركة هي التي حدثت في السیاسی

التي انشق على إثرها مؤسس الحزب عبد اهللا جاب اهللا، وتعود جذور هذه األزمة إلى التشنجات 1998

بین رئیس الحزب وبعض المناضلین، حیث یرى توفیق 1994التي عرفها المؤتمر األول للحركة في 

دربال أحد قیادیي الحركة  ومن األعضاء المؤسسین، أن أسباب التي أدت إلى هذه التشنجات هو 

رفض رئیس الحركة عبد اهللا جاب اهللا ألسلوب اإلصالح الذي جاء به بعض أعضاء المكتب الوطني، 

بدون وتمسكه برئاسة الحزب وعدم قبوله بتغییر القیادات العلیا فیه بدعوى عدم قدرة الرئیس العمل

، بینما یقول جاب اهللا أن هذه ما هي إال افتراءات وتشویه للحقائق والوقائع  باعتبار 125هؤالء األعضاء

األشخاص الذین اتهموه هم الذین طالبوه بالترشح لرئاسة الحركة باعتباره أهم عنصر في الحركة بل وأن 

الرفض أمام الحركة معروفة بشخصه وتخلیه عن رئاسة الحركة یعني نهایة الحركة وأنه لم یكن بإمكانه 

59، 58ص :المرجع سابق الذكر.توفیق دربال-125
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هذا اإللحاح، واعتبر جاب اهللا أن ظروف انتخابه رئیسا للحركة كانت دیمقراطیة وشفافة بحضور 

وازدادت حدة الصراع .126الصحافة التي أشادت بالظروف الدیمقراطیة التي صاحبت عملیة االنتخاب

بعد 2008 في بین جماعة توفیق دربال ولحبیب آدمي وجاب اهللا ومناصریه ولكن لم تظهر بقوة إال

مؤتمر المطابقة الذي غیرت فیها الحركة طبقا للقانون الحزبي الجدید الذي یمنع تیمیة األحزاب على 

والذي اشتد فیه الصراع بین أساس دیني لتتحول من حركة النهضة اإلسالمیة إلى حركة النهضة،

خلفه جرحا غائرة في نفسیات الكوادر وقد انتهى هذا المؤتمر بعد نهایة جدول أعماله تاركا "هؤالء األعضاء 

واشتد الصراع أكثر .127"والمناضلین، اهتزت معه ثقة الجمیع في الجمیع، وعمق الهوة بین طرفي النزاع

بعد إعالن رئیس الجمهوریة الیمین زروال عن إجراء انتخابات رئاسیة مسبقة، والتي ترشح لها عبد 

عدد من األحزاب السیاسیة، وكان موقف الحركة من هذه العزیز بوتفلیقة الذي شكل مرشح إجماع لدى 

االنتخابات النقطة الفاصلة في الصراع القائم بین هذه األطراف، فقد تبنى توفیق دربال ولحبیب آدمي 

ومحمد بولحیة وغیرهم من أعضاء المكتب الوطني للحركة الذین رأوا أن في مساندة المرشح عبد العزیز 

ستلزمها المصلحة العلیا للبالد ألجل الخروج من األزمة لعقود من الزمن ، وقد بوتقلیقة ضرورة وطنیة ت

اتهم هذا التیار رئیس الحركة عبد اهللا جاب اهللا بترجیحه لمصالحه الشخصیة في الوصول إلى السلطة 

وحبه للزعامة من خالل رفضه لترشیح بوتفلیقة، بل فضل ترشیح نفسه دون العودة إلى المجلس الشوري 

، ومن جهته عبد اهللا جاب اهللا فقد رفض هذه التهم وبرر ترشحه برغبته في أن 128لمكتب الوطنيوا

تشارك حركة النهضة بمرشحها ألن ذلك سیحفظ مكانتها السیاسیة، ویتماشى مع الخط السیاسي 

، وانتهى هذا 129للحركة، وألن هذه المزایا تحتاجها الحركة في صراعها مع قوى التغریب والعلمنة

، وبعد 130صراع بعد إعالن العدالة شرعیة مؤتمر المنشقین الذین قاموا بإبعاد جاب اهللا عن الحزبال

انشقاقه قام جاب اهللا بإنشاء حزب جدید تحت تسمیة حركة اإلصالح الوطني التي ترشح عنها 

، أما حركة النهضة فقد ساندت المرشح عبد العزیز بوتفلیقة الذي فاز في هذه 1999لرئاسیات 

51، 50، د دار النشر ، ص 2008، الحقائق الهادیة في الفهم والممارسة.عبد اهللا جاب اهللا-126
127
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وقد كانت نتائج هذا االنشقاق سلبیا على حركة النهضة وظهر ذلك في تراجعها في مختلف .نتخاباتاال

وتعرضت حركة النهضة ألزمة أخرى في .االستحقاقات االنتخابیة بعد جاب اهللا كما أشرنا إلى ذلك

ة البرلمانیة قبیل المؤتمر الثالث للحركة الذي شهد استقالة محمد دویبي الذي كان رئیس الكتل2003

للحركة، ومعه عبد المالك بوغازي الذي كان وزیرا عن الحركة، وكان السبب هو الصراع على منصب 

قیادة الحزب بین دویبي وأحد القیادات التاریخیة للحزب الذي هو مراد زعیمي، وقد انسحب هذین 

الحركة في الساحة وهذا ما انعكس سلبا على موقع .أیام من موعد عقد المؤتمر04الرجلین قبل 

.السیاسة

هذه أهم  األزمات التي تعرضت لها الحركة وما یمكن استخالصه  أن الصراع على القیادة والمناصب 

هو الذي أدى إلى االنشقاق في الحزب وتشرذمه، وأن حب الزعامة من شأنه أن یؤدي إلى االنشقاق 

راجع مكانة األحزاب واألشخاص بسبب تغلیب المصلحة الشخصیة على مصلحة الحزب، یؤدي إلى ت

.ذاتهم ألن ذلك یبرز الطموحات الشخصیة الضیقة لألفراد

حركة مجتمع السلم من أوائل تعبر):المجتمع اإلسالمي حماس سابقا(حركة مجتمع السلم حمس -2

األحزاب التي حصلت على اعتمادها بعد إعالن التعددیة وكانت تعتبر ثاني حزب إسالمي بعد الجبهة 

ول في الجزائر وقد ظهر األسالمياإلحزب الاإلسالمیة لإلنقاذ وبعد حل الجبهة أصبحت الحركة تمثل 

ث التأسیس دراسة هذه الحركة أوال من حیذلك من خالل مختلف االنتخابات التي شاركت فیها وسیتم

أهم األزمات ها تحلیل المسار السیاسي وختاما وبعدحلیل البرنامج الذي تتبناهتواالتجاه الفكري، ثم 

.واالنشقاقات التي تعرضت لها الحركة

تنشط األحادیة الحزبیة حیث كانت تعود جذور الحركة إلى مرحلة :التأسیس واالتجاه الفكري

سریة في إطار جمعیة الموحدین بقیادة الشیخ محفوظ نحناح والشیخ بوسلیماني وعرفت بصفة 

بنشاطها المضاد للنظام القائم وكانت تعارض بالخصوص النهج االشتراكي الذي تبنته الدولة 

كما أن الحركة كانت تعارض كبح الحریات ونضرا لمعارضتها الشدیدة للنظام تم سجن قائدها 

وبعد إعالن التعددیة ظهرت هذه الجمعیة في أول إطار .131تفترة السبعینامحفوظ نحناح في 

، ثم أنشأت 1988نوفمبر 12قانوني لها تحت تسمیة جمعیة اإلصالح واإلرشاد الخیریة في 

131
110ص :المرجع سابق الذكر.یاسین ربوح-
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مع اإلبقاء على نشاط الجمعیة قائما، وقد 1990دیسمبر 06الجمعیة في اجناحا سیاسیا له

إلسالمي حماس وكان تأسیس هذا الحزب بعد خالفات داخل سمي هذا الحزب حركة المجتمع ا

رابطة الدعوة اإلسالمیة مع قادة الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ وقد تزعم هذا الحزب الشیخ محفوظ 

نحناح، وضم مجوعة من المثقفین والطالب وخرجي الجامعات، وتستمد حركة المجتمع 

طیة واالعتدال إضافة إلى بیان أول اإلسالمي مرجعیتها من اإلسالم في إطار منهج الوس

وقد غیرت الحركة تسمیتها طبقا للقانون .132وجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین1954نوفمبر 

لمادة التي تمنع إنشاء األحزاب السیاسیة على باعمال1997مارس 02لعضوي الصادر في ا

تصبح حركة مجتمع السلم من تسمیتها ل"اإلسالمي"أساس دیني وعلیه حذفت الحركة مصطلح 

، ووفي االتجاه العام تنتمي حركة مجتمع السلم إلى حركة اإلخوان المسلمین العالمیة 133حمس

هذا عامة ما یمكن قوله حول تأسیس حركة مجتمع .134وهي تتزعم التیار اإلخواني في الجزائر

السلم

ئها ومرجعیتها سطرت حركة مجتمع السلم انطالقا من مباد:135برنامج حركة مجتمع السلم

برنامجا ألجل تحقیق أهدافها یتماشى والوضع المحلي والدولي القائم، ومسطرا للمنهج الذي 

ستسیر وفقه الحركة وهو یشتمل على خمس توجهات كبرى وهي التوجه السیاسي، التوجه 

والتوجه االجتماعي والثقافي وأخیرا توجه السیاسة قتصادي، التوجه التربوي والدعوي اال

:ارجیة، ویمكن تلخیص مجمل ما جاء في هذه التوجهات فیما یليالخ

العمل على تي تراها ضروریة وتكمن أهمها فيمجموعة من الركائز الیشمل على :التوجهات السیاسیة

طرح البدائل اإلسالمیة في مجال التشریع خاصة وفي مختلف مجاالت الحیاة عامة، وترقیة المشاركة 

ة واإلعالمیة مع بیال یمس سیادة قراراتها ومواقفها، وترسیخ التعددیة السیاسیة والنقاالسیاسیة للحركة بما 

.اعتبار المعارضة السیاسیة وظیفة أساسیة لبناء دولة الحق والقانون وترسیخ الدیمقراطیة

منشورات جامعة باجي مختار :، الجزائر1991،2007تجربة االنتخابات الجزائریة في نظام التعددیة السیاسیة .ناجي عبد النور-132

61،62ص 2008، 2007عنابة 
168ص :المرجع سابق الذكر.اسماعیل قیرة وآخرون -133
134

124ص :سابق الذكرالمرجع.المبروك عبشة-
135 - www.hamsalgeria.net
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تهدف حركة مجتمع السلم من خالل توجهاتها االقتصادیة إلى إیجاد رؤیة :التوجهات االقتصادیة

یة دینیة بدیلة تقوم على المشاركة وأولویة االستثمار وتسخیر الموارد الكافیة لصناعة الثروة اقتصاد

.المتجددة، وجعل اإلنسان هو محور التنمیة 

تهدف حركة مجتمع السلم إلى نشر الفكر اإلسالمي الوسطي :التوجهات التربویة والدعویة-

هتمام باألسرة الجزائریة وتعمیق انتمائها االبوالمعتدل في أوساط المجتمع خاصة الناشئة وذلك 

.الحضاري وتجذیر عناصر الهویة الوطنیة اإلسالم العروبة واألمازیغیة

التوجهات االجتماعیة والثقافیة:

 في المجال االجتماعي تسعى حركة مجتمع السلم إلى العمل على إشاعة األخالق واآلداب

التكفل باالنشغاالت األساسیة للمواطنین وحمایة خاللاإلسالمیة والقیم اإلنسانیة الفاضلة من 

األسرة الجزائریة من التفكك واالنحراف والجریمة وترقیة دور المرأة في رعایة المجتمع 

وتحصین األسرة ، وحمایة األمومة والطفولة والشیخوخة وذوي االحتیاجات الخاصة والعمل 

لعمومیة، والتضامن الوطني ومنظومة ٕاصالح المنظومة الصحیة او على دمجهم في المجتمع

رفع القیود على اعتماد و الضمان االجتماعي والحفاظ على مكسب مجانیة التعلیم والصحة

.الجمعیات والنقابات لتفعیل دور المجتمع المدني في تنمیة المجتمع وترقیته

فعیل ن الحركة تهدف إلى تجسید البعد الحضاري اإلسالمي بتإأما في المجال الثقافي ف

بناء النخب مكوناته ضمن منظومة ثقافیة للفرد واألسرة والمجتمع والدولة واألمة من خالل

وتحسین تكوینها وتشجیع المطالعة واإلعالم الهادف والعمل على ترقیة التنوع الثقافي 

رض مع الهویة الوطنیة والحضاري في الجزائر واالنفتاح على الثقافات العالمیة بما ال یتعا

.المیةواإلس

تضع حركة مجتمع السلم في إطار السیاسة الخارجیة مجموعة من :توجهات السیاسة الخارجیة

:األولویات التي تسعى إلى تحقیقها وتتمثل في

.تجریم االستعمار الفرنسي ومطالبته باالعتراف واالعتذار والتعویض-
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وتشجیع التنسیق والتعاون تفعیل اتحاد المغرب العربي وتنشیط المنطقة العربیة الحرة الكبرى-

جنوب جنوب في كل المجاالت وتعزیز المبادالت االقتصادیة والتجاریة مع بلدان العالم 

.اإلسالمي في إطار منظمة التعاون اإلسالمي

بهامقاومة التطبیع مع الكیان الصهیوني بكل أشكاله ودعم ونصرة القضیة الفلسطینیة والتعریف-

.بكل الوسائل

ظاهرة اإلرهاب وحق الشعوب في تقریر مصیرها ومقاومة المحتل لتحریر أوطانها التمییز بین-

.ودعم حق الشعوب في تقریر مصیرها

تعزیز العالقة مع األحزاب والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة عبر العالم وتفعیل العمل -

المشروع التنموي النضالي الحزبي والجمعوي الخیري، والعمل على إسهام الجالیة الجزائریة في 

.للبالد، إضافة إلى دعم الحركات اإلسالمیة في العالم

على سنحاول من خالل هذا الجزء من البحث تسلیط الضوء :المسار السیاسي لحركة مجتمع السلم

2012السیاسي بدایة من تاریخ تأسیسها إلى غایة آخر انتخابات شاركت فیها وهي تشریعیات هامسار 

من خالل تحلیل سیاستها بین المشاركة والمقاطعة في مختلف االستحقاقات االنتخابیة التي شاركت فیها 

عتبار أن الحركة ومعرفة األسباب واألهداف من وراء ذلك، وتحدید مكانة الحركة في الخارطة الحزبیة، وبا

شاركت في جل االنتخابات التي شهدتها بدایة هاوضعت من ضمن أهدافها الرئیسة سیاسة المشاركة فإن

ولم 1991ماي 25من أول انتخابات تشریعیة بعد إعالن التعددیة السیاسیة في الجزائر وهي تشریعیات 

الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ على بسبب حصول136تستطع فیه الحركة الحصول على أي مقعد في البرلمان

، وبعد إلغاء المسار االنتخابي حركةالجل أصوات الناخبین الذین ینتمون إلى التیار اإلسالمي الذي تتبناه 

تظهر كقوة في الساحة السیاسیة من خالل النتائج التي حققتها )حمس(بدأت حركة حماس 1992في 

ففيأي بعد العودة إلى المسار االنتخابي، 1992بعد في مختلف االنتخابات التي شاركت فیها خاصة 

تاریخ العودة إلیه فإن 1995تاریخ توقیف المسار االنتخابي و1995في الفترة االنتقالیة أي ما بین 

61ص :المرجع السابق.ناجي عبد النور/د-136
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الحركة كانت من الداعین إلى إیجاد حلول سلمیة لألزمة الجزائریة عن طریق األسلوب الدیمقراطي 

السیاسیة، وقد شاركت في مختلف جوالت الحوار الوطني التي دعت إلیها والحوار مع مختلف التشكیالت

ثم لقاء 1993جانفي 21السلطة بدایة بالندوة التي عقدتها السلطة  مع مختلف األحزاب السیاسیة في 

وقد برر 1994جانفي 26و25، ولكنها انسحبت من ندوة الوفاق الوطني التي جرت في 1993مارس 

رغم مشاركة الحركة في كل جوالت الحوار الوطني بأن هذههافوظ نحناح انسحابه منرئیس الحركة مح

سیاسیة حتى وذلك بسبب خلوها من شركاء الحوار الفاعلین حتى هذه الندوة لم ترقى ألن تكون وطنیة وال 

ى خاصة الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ العنصر األساسي في األزمة  وجبهة التحریر الوطني وجبهة القو 

االشتراكیة علما بأن هذه األحزاب هي التي حصلت المراتب الثالثة األولى في االنتخابات التشریعیة 

الملغاة والتي كانت سببا في األزمة الجزائریة، واعتبر نحناح أن هذه الندوة تحولت إلى ملتقي للمنظمات 

ولكن الحركة رغم رفضها لهذه .137الجماهیریة نظرا إلى عدد المنظمات الجماهیریة التي شاركت فیها

انتخابات ىولاأليدعت السلطة إلى إقامتها وكانت هالندوة إال أنها شاركت في االنتخابات الرئاسیة التي 

ورشحت فیها حركة 1995نوفمبر 16رئاسیة في تاریخ الجزائر التعددیة وجرت هذه االنتخابات في 

نتخابات كل من الیمین زروال الذي كان وزیرا للدفاع رئیسها محفوظ نحناح وترشح أیضا لهذه االحمس

حمسوهو مرشح السلطة، وسعید سعدي ونور الدین بوكروح، وقد استطاع محفوظ نحناح مرشح حركة 

أن یستقطب تأیید أكبر عدد من اإلسالمیین، وحصل نحناح على المركز الثاني في هذه االنتخابات بعد 

، واعتبر الكثیر من المحللین السیاسیین أن 138صوات المعبر عنهامن األ%26.06الیمین زروال بنسبة 

حركة حماس هي من أكبر من هذه االنتخابات بالنظر إلى المكانة التي حققتها حیث استطاعت أن 

تحصد أغلب أصوات التیار اإلسالمي كما مكنت هذه االنتخابات حركة مجتمع السلم أن تظهر كقوة في 

ة للبالد كما أن هذه االنتخابات كانت االنطالقة الفعلیة لمشاركة هذه الحركة في الخارطة السیاسیة والحزبی

في الحكومة بحقیبتین وزاریتین وهما وزارة المؤسسات الصغیرة 1996السلطة من خالل مشاركتها في 

، 139والمتوسطة التي توالها السید أبو جرة سلطان ووزارة الصید البحري التي توالها عبد القادر حامیتو

في العلوم السیاسیة فرع التنظیم السیاسي واإلداري،  الجزائر،  كلیة ،رسالة ماجستیر، "أزمة الشرعیة في الجزائر"، نوال بلحربي-137

.168، ص 2007العلوم السیاسیة العلوم السیاسیة واإلعالم قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة 
.1995نوفمبر 26الصادرة في 72، العدد 32الجریدة الرسمیة السنة -138
195ابراهیم محمد آدم، الحركات اإلسالمیة في الجزائر المعاصرة، دراسات أفریقیة ص -139
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وبهذا أصبحت الحركة جزء مهما في المعادلة السیاسیة الجزائریة وقد تجسد ذلك أكثر من خالل 

التي شاركت فیها الحركة بتسمیتها الجدیدة حركة 1997جوان 25االنتخابات التشریعیة التي جرت في 

(دینيالذي یمنع تأسیس األحزاب على أساس 1996مجتمع السلم حمس عمال بقانون االنتخابات 

وقد حافظت الحركة على المركز الثاني )وبالتالي عوضت الحركة مصطلح اإلسالمي بمصطلح السلم

مقعدا بعد حزب التجمع الوطني الدیمقراطي 69الذي حصلت علیه في الرئاسیات السابقة متحصلة على 

ها على وكان ذلك في أول برلمان تعددي في تاریخ الجزائر وبحصول140مقعدا155الذي حصل على 

هذه النتیجة واصلت حركة مجتمع السلم في سیاسة المشاركة التي تبنتها منذ تأسیسها من خالل مشاركتها 

في الحكومة حیث شكلت مع كل من التجمع الوطني الدیمقراطي وجبهة التحریر الوطني وبعض األحزاب 

07حركة في هذه الحكومة إلى األخرى االئتالف الحكومي وقد ارتفع عدد الحقائب الوزاریة التي منحت لل

حقائب وهي وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي توالها السید أبو جرة سلطان ووزارة الصید البحري 

التي توالها عبد القادر حامیتو، وزارة الصناعة وٕاعادة الهیكلة منحت لعبد المجید مناصرة، وزارة السیاحة 

ل منحت ألحمد بولیل، وزارة الصناعات التقلیدیة التي كلف بها محمد أوكلت لعبد القادر قرینة، وزارة النق

، وبهذا العدد من الوزارات استطاعت حركة مجتمع السلم 141نورة وأخیرا وزارة البیئة ومنحت بشیر عمیرات

الدخول والمشاركة الفعلیة في دوالیب السلطة والحكم ، وقد تبینت أكثر استراتیجیة المشاركة في السلطة 

التي واصلت فیها الحركة تحالفها مع 1999أفریل 15خالل االنتخابات الرئاسیة التي جرت في من 

جبهة التحریر الوطني والتجمع الدیمقراطي لدعم المرشح عبد العزیز بوتفلیقة وكان ذلك بعد رفض 

ت المجلس الدستوري ملف الترشح الذي تقدم به رئیس الحركة محفوظ نحناح بسبب غیاب وثیقة تثب

، 1999مشاركته في الثورة التحریریة رغم أن محفوظ نحناح نفسه كان قد قبل ملف ترشحه في رئاسیات 

مع العلم أن الحركة بعد تلقیها قرار الرفض تقدمت برسالة احتجاج إلى المجلس الدستوري موقعة من 

ذ هذه الرسالة بعین مجلس شورى الحركة تطالب فیها بإعادة دراسة الملف ولكن المجلس الدستوري لم یأخ

، وقد 142االعتبار، ومقابل هذا الرفض قررت الحركة مساندة مرشح اإلجماع الوطني عبد العزیز بوتفلیقة

.1997جوان 11الصادرة في 40، العدد 34الجریدة الرسمیة السنة -140
العلوم السیاسیة كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم قسم ، الجزائر، أطروحة دكتوراه، "مستقبل النظام السیاسي الجزائري"محمد بوضیاف، -141

201ص 2007والعالقات الدولیة 
.215ص:المرجع سابق الذكرمشاركة األحزاب في المؤسسات السیاسیة في الجزائر، .مرزود حسین-142
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أسفرت هذه االنتخابات عن فوز المرشح عبد العزیز بوتفلیقة رغم أن باقي المرشحین الستة انسحبوا عشیة 

لم یؤثر على سیرورة العملیة االنتخابیة، وقد ولكن ذلك 1999أفریل 14إجراء هذه االنتخابات أي في 

عبرت حركة حمس عن هذا االنسحاب بأنه دلیل على أن المرشح الذي قامت بمساندته سیحقق فوزا كبیرا 

، وبعد الفوز الذي حققه 143في االنتخابات وهذا ما جعل هؤالء المرشحین یتراجعون في آخر لحظة

كة أنها بذلك حققت نجاحا إضافة إلى أنها صنعت لنفسها مكانة المرشح عبد العزیز بوتفلیقة اعتبرت الحر 

في الساحة السیاسیة، ولكن لم یدم ذلك طویال باعتبار ما أسفرت عنه االنتخابات التشریعیة التي شاركت 

التي تراجعت فیها الحركة بنسبة كبیرة حیث فقدت حوالي نصف 2002ماي 30فیها حركة حماس في 

مقعدا محتلة 38، حیث لم تحصل سوى على 1997لت علیها في تشریعبات عدد المقاعد التي حص

، وأرجع أغلب المحللین أن 1997، بعدما كانت تحتل المركز الثاني في تشریعیات 144بذلك المركز الرابع

هذا التراجع یعود سببه إلى مشاركة الحركة في السلطة، وازدواجیة الخطاب الذي كانت تستعمله في 

خابیة فمن جهة كانت الحركة مشاركة في السلطة وممثلة فیها بعدد من الوزراء ومن جهة الحملة االنت

، ولكن رغم ذلك 145أخرى فإن الحركة كانت تتهم السلطة بأنها هي من تسبب العنف وهي من تخلقه

التراجع الذي منیت به الحركة إال أنها واصلة في سیاسة المشاركة في الحكم ومساندة السلطة رغم وفاة

الذي خلفه أبو جرة سلطاني الذي انتخب على رأس 2003یونیو 19رئیس الحركة محفوظ نحناح في 

، ملتزما بأنه لن یحید عن خیار المشاركة 2003أوت 08الحركة عند عقد المؤتمر الثالث للحركة في 

2004یل أفر 08وظهر ذلك جلیا من خالل االنتخابات الرئاسیة 146الذي اختاره الشیخ نحناح للحركة

التي قام فیها مجلس شورى الحركة بترقیة االئتالف الحكومي إلى ائتالف رئاسي وقررت الحركة مساندة 

المرشح عبد العزیز بوتفلیقة إلى جانب كل من جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي، وقد 

خالل مختلف الخرجات التي كان سعت الحركة جاهدة لتبریر مساندتها للمرشح عبد العزیز بوتفلیقة من 

یقوم بها خاصة رئیس الحركة أبو جرة سلطاني خالل الحملة االنتخابیة، وأرجعت السبب الرئیسي لهذه 

المساندة إلى بغیة تحقیق االستقرار للبالد واستكمال مسار المصالحة الوطنیة وٕاخراج الدولة من المأزق 

224ص المرجع نفسه-143
2002یونیو 23الصادرة في 43، العدد 39الجریدة الرسمیة السنة -144
228ص :الذكرالمرجع سابق نوال بلحربي ، -145
197ص :المرجع سابق الذكرابراهیم محمد آدم، -146
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ن الزمن، وبالفعل فقد أفرزت هذه االنتخابات فوز عبد األمني الذي كانت تعاني منه ألكثر من عقد م

، ولكن رغم كل ما قیل عن ما 147٪80العزیز بوتفلیقة المرشح الذي ساندته حركة حماس بنسبة فاقت 

رافق هذه العملیة من تزویر أو من غموض فإن حركة حماس اعتبرت أن هذا الفوز دلیل على االختیار 

الشخص الذي بإمكانه أن یحل مختلف المشاكل واألزمات التي كانت الصحیح للحركة باعتبارها ساندت

یث تتخبط فیها البالد، وبعد هذه االنتخابات أیضا واصلت حركة مجتمع السلم سیاسة المشاركة، ح

والتي استعادت فیها الحركة نسبیا مكانتها مقارنة 2007ماي 17شاركت في االنتخابات التشریعیة في 

مقعدا حیث حصلت في هذه 38التي لم تحصل فیها الحركة سوى على 2002یعیة باالنتخابات التشر 

مقعدا واسترجعت المركز الثالث بعد حلیفیها في الحكم جبهة التحریر الوطني 52االنتخابات على 

، یرى 1997والتجمع الوطني الدیمقراطي، ولكنها لم تبلغ عدد المقاعد التي حصلت علیها في تشریعیات 

ید مناصرة نائب رئیس حركة مجتمع السلم أن الحركة خرجت بنتائج إیجابیة من هذه االنتخابات عبد المج

من اإلعداد لالستحقاقات هانقلت الحركة إلى المركز الثالث وهو موقع مریح من شأنه أن یمكناباعتباره

أهداف الحركة االنتخابیة القادمة بصفة متماسكة ورؤیة صائبة وسلوك تنافسي، بهدف تحقیق مساعي و 

ولكن قراءة مناصرة لمستقبل .148من خالل إستراتیجیة المشاركة، ألجل قیادة المشروع اإلسالمي المعتدل

2012الحركة لم یكن بالصفة التي توقعها فقد سجلت حركة حمس تراجعا كبیرا في االنتخابات التشریعیة 

ضراء، بالرغم من كون الحركة قد التي شكلت مع كل من حركتي النهضة واإلصالح تكتل الجزائر الخ

والذي تم بموجبه 2008صنفت من أحزاب السلطة خاصة بعد تأییدها للتعدیل الدستوري الذي جرى في 

تعدیل المادة التي تنص على تحدید العهدات الرئاسیة بفترتین فقط والتي سنت عدم تحدید العهدات 

س من المدعمین للرئیس ة ثالثة ، وكانت حركة حمرشح لعهدالرئاسیة وهذا ما سمح للرئیس بوتفلیقة بالت

ولكن ذلك لم یمنع من تراجع مكانة الحركة فبعد أن كان ،149بوتفلیقة والتي شاركت في حملته االنتخابیة

مقعدا، لم یحصل تكتل الجزائر الخضراء الذي ضم ثالث 52عدد المقاعد التي تملكها الحركة لوحدها 

وتعتبر هذه أسوأ مشاركة لحركة مجتمع السلم منذ 150مقعدا48على أحزاب بما فیها حركة حمس سوى 

197ص :المرجع نفسه-147
148- www.nowabikhwan.com
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والذي أدى إلى 2008، وذلك نظرا لألزمة التي تعرضت لها الحركة خالل مؤتمرها الرابع في 1994

إحداث انشقاق كبیر داخل الحركة باعتباره شمل قیادات الصف األول واألعضاء المؤسسین على رأسهم 

إلخ الذین أسسوا حزبا جدیدا ...، سالم شریفالدان بد المجید مناصرة، أحمد كل من مصطفى بلمهدي، ع

تحت اسم حركة الدعوة والتغییر الذي دخل االنتخابات مستقال عن حركة مجتمع السلم وهذا ما أدي إلى 

ت لحمس ومؤید للدعوة والتغییر ومقاطع لالنتخاباكة مجتمع السلم إلى مؤیدر انقسام الوعاء االنتخابي لح

.151بسبب رفضه لهذا االنقسام

وما یمكن استنتاجه عن مسار حركة مجتمع السلم أنها ومنذ تأسیسها استطاعت أن تجد لنفسها مكانا 

في الساحة السیاسیة الجزائریة وكانت تتأرجح في أغلب المرات بین المرتبة الثانیة والثالثة ، ذلك یعود 

وفاته والمشاكل التي أساسا الستقرارها وقلة المشاكل فیها خاصة في عهد الشیخ نحناح، ولكن بعد 

.شهدتها الحركة واالنشقاقات التي عرفتها الحركة تراجعت مكانها وقل عدد نوابها في البرلمان

 حركة مجتمع السلمأهم األزمات التي عرفتها:

من أن حركة مجتمع السلم تتمیز بتنظیم داخلي محكم وتوزیع للصالحیات بین مختلف األجهزة بالرغم

یكن كافیا لیبعد الحزب عن الصراعات واالنشقاقات التي ذلك لمحزب إال أنوالمؤسسات داخل ال

وصلت إلى حد تشكیل أحزاب مستقلة، وشمل االنشقاق مختلف مستویات الحركة بدایة بالقاعدة ولم 

یستثني حتى النواب والكتلة البرلمانیة مثلما حدث بالنسبة لنائب رئیس الحركة عبد المجید مناصرة الذي 

وشكل حركة الدعوة والتغییر رفقة مصطفى بلمهدي وعدد من القیادات األخرى وشارك 2008في انشق 

، ویعتبر هذا االنشقاق 152بقوائم مستقلة عن حركة مجتمع السلم وباسم حزبه الجدید2012في انتخابات 

تمع األول الذي عرفته الحركة بعد سنوات من االستقرار في عهد الشیخ نحناح  فقد كانت حركة مج

السلم حالة توصف باالنضباط والجدیة واالستمراریة، لما عرف عن قیاداتها من خصوصیات فكریة 

بعد وفاة الشیخ المؤسس محفوظ نحناح الذي كان .وسوسیولوجیة، میزتها عن باقي األحزاب الجزائریة

ت وأحیانا صمام أمان الحزب كونه استطاع أن یستوعب كل الخالفا:"كما یقول عبد المجید مناصرة

2013ماي 30مقابلة مع عبد العزیز منصور نائب عن حركة البناء في البرلمان، یوم -151
56، ص 2012دار الشهاب :، الجزائرلماذا تأخر الربیع الجزائري.ناصر جابي-152
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، وبعد وفاته ترك نحناح جیال من القیادیین یشترك في 153"التناقضات التي كانت موجودة داخل الحزب

صعبت حالة التشابه .الكثیر من الخصائص والممیزات، من حیث السن والتجربة والمؤهالت الشخصیة

مجموعة الصف الثاني هذه من إمكانیة بروز قیادي متمیز یلتف حوله الجمیع ویكون محل إجماع بین 

، 154"من القیادات التي وجدت نفسها فجأة على رأس الحركة وداخل مؤسساتها دون تحضیر مسبق لذلك

وقد اختلفت األسباب التي أدت إلى هذا االنشقاق حسب األطراف التي تحدثت عنه فمن بقي في حركة 

صالح والسعي وراء السلطة حمس یرى أن السبب وراء هذا االنشقاق یعود إلى السعي إلى تحقیق الم

أبو جرة سلطاني رئیس حركة مجتمع السلم حالیا، وعبد الرزاق مقري نائب والنفوذ حیث یرى كل من

رئیس الحركة سابقا ، ورئیسها حالیا أن االنشقاقات التي شهدتها الحركة كان سببها السلطة وذلك بهدف 

، وفي ذات السیاق یقول 155فس األول ألحزاب السلطةاالنتقام من الحركة بسبب مواقفها، وباعتبارها المنا

بالنسبة لهؤالء األشخاص سبب انشقاقهم كان بسیطا وهو رفضهم لتولي أبو جرة سلطاني "عبد الرزاق مقري

ومن جهته الجناح المنشق یبرر سبب ذلك بما یقوله عبد ."156رئاسة الحزب بعد المؤتمر الرابع للحزب

المسار الحقیقي لها وتحولها إلى أداة في ید السلطة  خاصة  بعد استوزار خروج الحركة عن"العزیز منصور

رئیس الحزب أبو جرة سلطاني رغم رفض مجلس الشورى لذلك، وهذا ما یحد من حریة تحركات الحركة ویمنع 

.157"رئیسها من التحرر هو ما دفع بنا إلى االنشقاق

الحركة حول من سیكون خلیفة الشیخ نحناح في وتعود جذور هذا االنشقاق إلى األزمة التي عرفتها 

الذي تم فیه اقتراح كل من مناصرة وعبد الرزاق مقري وأبو جرة سلطاني لخالفة نحناح خالل 2003

لم یسمح )سنة36أقل من (المؤتمر الثالث للحركة باقتراح من المكتب الوطني ولكن صغر السن 

سه رئیسا للحركة ولكن المكتب الوطني للحركة عوض لمناصرة بالترشح وهذا ما جعل مقري یتخیل نف

مناصرة بعبد الرحمان سعیدي الذي كان من أكثر األشخاص مالزمة للشیخ نحناح في والیة البلیدة وهذا 

ما یؤهله لخالفته حسب أعضاء المكتب الوطني، ولكن عبد الرزاق مقري لم یكن موافقا على ذلك فقام 

عضو مؤسس لحركة المجتمع اإلسالمي، نائب رئیس حركة مجتمع السلم سابقا، مؤسس ورئیس .مع عبد المجید مناصرةمقالة-153

27/11/2014حركة الدعوة والتغییر في 
59ص :المرجع سابق الذكر.ناصر جابي -154
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ما من الجمیع ، وقام بحملة كبیرة ألجل إنجاح ذلك ونزل إلى مختلف بمساندة أبو جرة سلطاني انتقا

أصوات على سعیدي، ومن هنا بدأت أخطاء أبو جرة وكان أكبرها 06الوالیات وقد نجح أبو جرة بفارق 

وقد زادت حدة التوتر .حسب عبد العزیز منصور هو استوزاره على الرغم من رفض مجلس شورى لذلك

، والذي شهد صراعا 2012ة خالل المؤتمر الرابع للحركة الذي عقد في أفریل واألزمة داخل الحرك

حادا حول من سیتولى رئاسة الحزب والذي ترشح إلیها كل من رئیس الحزب أبو جرة سلطاني الذي كان 

مدعما من عبد الرزاق مقري وعبد المجید مناصرة الذي كان نائبا لرئیس الحزب والذي كان مدعما من 

عضاء السابقین أو كما یعرفون بأهل السبق داخل المكتب الوطني وقبیل المؤتمر قام مقري طرف األ

بحملة أخرى لدعم سلطاني وحدثت فیها عدة تجاوزات حیث تم إدخال أعضاء ال عالقة لهم بالحركة 

.158داخل المؤتمر وقام بتزویر بطاقات االنخراط في عدد من الوالیات لتضخیم عدد الموالین لسلطاني

ومن جهته مناصرة یرى أن الجماعة المنشقة التي كانت جلها من القیادة في عهد نحناح والتي بدأ 

تهمیشها بعد مجيء سلطاني وحاولت الجماعة في كل مرة رأب الصدع والعمل الجماعي باعتبار أن 

هو ما عجل من قرار2008االنشقاق ال یخدم أي طرف لكن ممارسات سلطاني خاصة خالل  مؤتمر 

هذه الجماعة باالنشقاق بعد قناعتها باستحالة االستمرار في العمل مع بعض، خاصة وأن السلطة كانت 

تدعم طرف سلطاني وترغب في بقائه في قیادة الحزب رغم أن الطرف اآلخر من الصراع طلب من 

دي حتما أي تدخل منها ولو كان بسیطا سیعمق الخالف ویؤ "السلطة عدم التدخل ألن كما یقول مناصرة 

وخلص هذا المؤتمر إلى إعادة انتخاب أبو جرة  سلطاني لعهدة ثانیة بعد أن انسحب .159"إلى االنشقاق

عبد المجید مناصرة في آخر لحظة بسبب تشنجات كثیرة عرفها سیر المؤتمر، فمن جهته یقول عبد 

نتخابات سیكون وبفارق إن انسحاب مناصرة في آخر لحظة سببه هو علمه أن النجاح في اال:"الرزاق مقري

كبیر لصالح أبو جرة سلطاني، وتمیزت سیرورة المؤتمر بالدیمقراطیة والشفافیة ولم یتخللها أي تزویر بدلیل أن 

وبهذا ینفي "160العناصر المنشقة هي التي أوكلت لها مهمة التحضیر للمؤتمر وهي التي كانت مسؤولة عنه

العملیة االنتخابیة أو قبلها،كما نفى أي تهمیش تعرض له مقري أي عملیة تزویر أو تالعب سواء أثناء 

واعتبر المنشقون أن هذا المؤتمر كان وسیلة لإلبقاء على رئیس الحزب .معارضوا سلطاني بعد المؤتمر

نفسه-158
مرجع سابق الذكر.مقابلة مع عبد المجید مناصرة-159
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رئیسا للحركة، وتنج عنه إبعاد الرئیس لكل األعضاء الذین دعموا مناصرة في الترشیح بما فیهم 

لى بعضهم ولم یستثني حتى قیادات جمعیة اإلصالح واإلرشاد وأهل اإلطارات، وسلطت عقوبات ع

، وقد كانت هذه هي الذروة 161السبق في الحركة الذین لهم مكانة خاصة حسب القانون الداخلي للحركة

التي دفعت بالكثیر من أهل السبق وأعضاء المكتب الوطني في الحركة على رأسهم مصطفى بلمهدي، 

الدان وآخرون بعد فقدانهم األمل في إصالح الحركة من الداخل حیث یقول عبد المجید مناصرة أحمد

لمدة طویلة حاولنا العمل معا ألجل تفادي االنقسام واالنشقاق وكنا نقدم تنازالت للطرف اآلخر ونسلم "مناصرة

ف مناصرة باألمر الواقع ألننا نعلم أن العمل في معا رغم تواجد الخالف أفضل بكثیر من التفرق، ولكن طر 

تمادى في األخطاء واستهداف األشخاص المخالفین له ولم یكن یفهم ذلك وٕانما كان یستعلي ویغتر أكثر، 

والذهاب بعقلیة االحتكار، وفي ظل سنة كاملة حاولنا اإلصالح، لكن یئسنا منه فكان االنقسام حال اضطراریا، 

وقاموا بتأسیس "162حزب ونؤسس حزبا جدیداوبعد مشاورات مع جماعة من أهل السبق فقررنا الخروج من ال

حركة الدعوة والتغییر برئاسة مصطفى بلمهدي، وقد قدم المنشقون األسباب التي أدت بهم إلى االنشقاق 

حركة الدعوة والتغییر "وأهم األهداف التي جاءت ألجلها حركة الدعوة والتغییر حیث یرى المنشقون أن

نحناح والشهید محمد بوسلیماني رحمهما اهللا ومن كان معهما من هي رایة جدیدة لمنهج الشیخ محفوظ 

لیست انشقاقا تنظیمیا بقدر ما هي تواصل رسالي، إذ اقتنع جمع من مؤسسي الحركة وقیاداتها .القیادات

وأعضائها بانحراف حزب حركة مجتمع السلم عن نهج الشیخین، وٕاحداث تغییر في هویة الحزب الفكریة 

یاسیة، واالبتعاد عن المجتمع وقضایاه واالنحیاز التام إلى أطروحات السلطة دون تمییز بین ما والتنظیمیة والس

یصلح منها وما ال یصلح، واإلقصاء الجماعي ألصحاب الرأي والتهمیش التعسفي للطاقات والقیادات لحساب 

ام هذه الوضعیة وبعد فشل كل االنفراد واالستبداد، باإلضافة إلى انصراف الناس عن الحركة تأییدا ونصرة، وأم

محاوالت اإلصالح والتغییر والتقویم والتصحیح من الداخل طیلة ست سنوات، لم یعد متاحا إال إنقاذ المنهج 

والتجربة واألعضاء بإیوائهم في حركة جدیدة ألن الحركة القدیمة آیلة للسقوط وفقا لسنن اهللا في البشر 

والتغییر قبیل االنتخابات التشریعیة إلى حزب سیاسي یحمل وقد تحولت حركة الدعوة .163"والجماعات

مقاعد في البرلمان، وقد تم التعهد على 04نفس التسمیة برئاسة عبد المجید مناصرة وحصلت على 

59، 57صص:مرجع سابق الذكر.عبد الناصر جابي-161
مرجع سابق الذكر.مقابلة مع عبد المجید مناصرة-162
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تنازل مناصرة عن رئاسة الحزب وٕاجراء مؤتمر وطني النتخاب رئیس جدید ولكن مناصرة رفض التنازل 

طفى بلمهدي لالنشقاق من حركة الدعوة والتغییر رفقة أهم القیادات، وخل بالعهد، وهذا ما دفع بمص

واتهموا مناصرة بكونه هو اآلخر یبحث عن تحقیق مصالحه الشخصیة وال تهمه مكانة الحركة، وقام 

المنشقون بتشكیل حزب حركة البناء الوطني التي تزعم أنها تشمل على أبرز المناضلین الحقیقیین 

س وأنها الحركة التي تمثل التیار اإلخواني في الجزائر بعد مباركة المرشد العام المؤسسین لحركة حما

لإلخوان المسلمین العالمي لهم والذي اعتبر أن حركة حمس بوضعها الحالي ابتعدت عن النهج الذي 

، وقد نفى مناصرة أن تكون قیادة الحزب والصراع على السلطة هو سبب 164رسمه الشیخ نحناح

محاولة إعادة لم الشمل بین ي شهدته جبهة التغییر وٕانما الجماعة المنشقة أوكلت لها مهمةاالنشقاق الذ

الدعوة والتغییر وحركة مجتمع السلم وذلك ألن االنشقاق أصال كان هدفه مراجعة كل طرف لنفسه 

ى، والعمل كل على حدى، وعند اقتناع كل طرف باستحالة العمل منفردا نعود للعمل الجماعي مرة أخر 

لكن هذه الجماعة فشلت في المهمة التي كانت موكلة لها، بل أنها شكلت طرفا ثالثا وطالبت الجمیع 

باالجتماع على أساس مقترحاتها والتوافق معها في الحزب الذي شكلته، كما نفى أن یكون اتفاق مسبق 

ي المؤتمر حول التخلي عن رئاسة الحزب باعتبار أن تولیه المنصب كان عن طریق االنتخاب ف

التأسیسي للحزب ویستحیل أن یتم اتفاق كهذا مع رئیس منتخب، ولم تكن رئاستي للحزب أبدا عائقا 

."165لو كانت رئاستي للحزب هي السبب الستقلت منه وطالما قلت هذا الكالم للجمیع"لالتحاد حیث یقول

ول الذي كان وزیرا لألشغال أما االنشقاق الثاني الذي شهدته حركة مجتمع السلم فهو انشقاق عمار غ

وقرر .العمومیة عن حركة مجتمع السلم، كما أنه كان نائبا في البرلمان عن تكتل الجزائر الخضراء

عمار غول االنشقاق بعد المؤتمر الخامس للحزب الذي أفرز تولي عبد الرزاق مقري رئاسة حركة 

عد هذا المؤتمر عدم المشاركة في السلطة مجتمع السلم، ومن بین أهم القرارات التي اتخذتها الحركة ب

ومقاطعتها كما اعتبرت أن المشاركة في السلطة هي من أكبر األخطاء التي ارتكبتها الحركة ، حیث 

"یقول مقري إن السبب الوحید الذي دفع عمار غول لالنسحاب عن الحركة هو رفضه قرار الخروج من :

معه مجموعة صغیرة من إطارات الحزب الذین لم یؤثر خروجهم الحكومة والعمل في إطار المعارضة وقد خرج 

مرجع سابق الذكرمقابلة مع عبد العزیز منصور -164
مرجع سابق الذكر.مقابلة مع عبد المجید مناصرة-165
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هذا القرار هو الذي دفع بعمار غول لالنشقاق وعدم التخلي عن الوزارة ."166على مكانة الحزب وقوته

التي أسندت له، واعتبر غول هذا القرار مخالفا للنهج الذي رسمه نحناح والذي یرجح دائمة كفة 

والمشاركة في اتخاذ القرارات واعتبر أن قرار مراقبة عمل السلطةالمشاركة في السلطة من أجل

المقاطعة ال ینفع الحركة، كما أن عمار غول قام رفقة المنشقین معه بتأسیس حزب تحت تسمیة تجمع 

ومن جهتها حركة مجتمع .وأصبح من أكبر المدعمین للسلطة والمتحالفین معها)تاج(أمل الجزائر 

قري ومناصرة اعتبرت أن هذا االنشقاق من فعل السلطة لالنتقام من الحركة بعد السلم وعلى رأسها م

قرار عدم المشاركة في الحكومة ومقاطعة البرلمان، إضافة إلى عدم قدرة عمار غول على التخلي عن 

وقد نفى مقري أن .167السلطة واالمتیازات التي منحت له من طرفها وهو ال یزال إلى حد اآلن وزیرا

ي من االنشقاقات التي عرفتها الحركة تأثیرا على قوة ومكانة الحركة أو حتى على استقرارها، یكون أل

وأن التأثیر بالنسبة لالنشقاق األول لم یكن إال معنویا استطاعت الحركة تجاوزه ألنه شمل فقط القیادات 

كر كونه شمل فقط بعض ولم یصل إلى القاعدة النضالیة، أما االنشقاق الثاني فلم یكن له أي تأثیر یذ

168اإلطارات التي ال تعتبر من المناضلین

ستخالصه من هذه األزمات التي عانت منها حركة مجتمع السلم والتي أدت في كل مرة إلى وما یمكن ا

، هو أن الحركة بوفاة شیخها فقدت االستقرار واالنضباط، وأصبحت ساحة للصراع على االنشقاق

مصلحة الحركة وحلت محلها المصالح الشخصیة لألفراد، كما استطاعت المناصب والمصالح، وغابت 

السلطة اختراقها بعد أن طفت المشاكل بین أعضائها، والحظنا أن كلما ینشق تیار عن الحركة یدعي 

اإلخالص للشیخ المؤسس والغیرة على مصلحة الحركة وأن حركته الجدیدة تحمل نهج الحركة األم وأنها 

ضلي الحركة األصلیین الذین یرغبون في مواصلة المسیرة والرسالة التي رسمها تحوي على كل منا

وما األزمات والصراعات التي تشهدها األحزاب والحركات التي تشكلت من رحم .الشیخ محفوظ نحناح

حركة مجتمع السلم إال دلیال على أن المصالح الشخصیة والصراع على السلطة هو سید االنشقاق وهو 

البعد عن نهج الشیخ المؤسس سواء في الحركة األم أو في الحركات التي تفرخت عنها دون بعدید كل

.إبعاد الید الخفیة للسلطة في كل ذلك  

مرجع سابق الذكر:مع عبد الرزاق مقريمقابلة-166
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كبیر وهو نظرا لكون عدد األحزاب الموجودة في هذا التیار األحزاب الوطنیة والدیمقراطیة :المطلب الثاني 

ستها كلها لذا فقد تم اختیار حزب وطني وآخر دیمقراطي كعینة في تزاید من سنة إلى أخرى، فیستحیل درا

.للدراسة وهما جبهة التحریر الوطني والتجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة

:وبرنامجها السیاسيجبهة التحریر الوطني-1

 عتباره الوطني عمید األحزاب الجزائریة بابهة التحریریعتبر حزب ج:نشأة جبهة التحریر الوطني

تأسس أثناء الثورة التحریریة ، وبعد االستقالل كانت جبهة التحریر الوطني الحزب الرسمي الوحید 

الدولة انتهجت سیاسة الحزب الواحد ، ورسم تواجده لساحة السیاسیة الجزائریة خاصة وأنالمتواجد في ا

التحریر الوطني ، فحزب جبهة1989أیضا بعد إعالن التعددیة وٕاصدار قانون األحزاب السیاسیة في 

كان وال یزال أهم األحزاب الفاعلة في الساحة السیاسیة ، فهو الذي سیر الجزائر مباشرة بعد إعالن 

إلى غایة إعالن التعددیة السیاسیة ، وهو الذي ال یزال یسیرها إلى حد 1962االستقالل في 

خابیة على حسب عالقته بالسلطةومكانته تتأرجح بین األول والثاني في مختلف االستحقاقات االنت.اآلن

169.

:هذا فیما یخص النشأة أما عن البرنامج السیاسي للحركة فیمكن تلخیصه فیما یلي

استمدت جبهة التحریر الوطني برنامجها السیاسي من وحي بیان أول نوفمبر ، وهو برنامج یجسد رؤیة 

القیم :محاور أساسیة وهي04إلى الحزب لكیفیة بناء الدولة من مختلف مناحي الحیاة ویمكن تقسیمه 

الوطنیة وطبیعة بناء الدولة، محور المؤسسات السیاسیة ومحور السیاسة االقتصادیة واالجتماعیة 

170والثقافیة أخیرا محور السیاسة الخارجیة

 ترى جبهة التحریر الوطني أن للدولة الجزائریة ثالث ثوابت :محور القیم والثوابت الوطنیة

وطنیة ال یمكن االستغناء عن أي منها وهي اإلسالم فهو دین الدولة وال یجب استغالله لتحقیق 

مصالح سیاسیة، أما عن اللغة الرسمیة فهي اللغة العربیة، مع كون اللغة األمازیغیة أیضا لغة وطنیة 

156ص :مرجع سابق الذكر.اسماعیل  قیرة  وآخرون-169
55..، 51ص :مرجع سابق الذكرمشاركة األحزاب في المؤسسات السیاسیة في الجزائر، .مرزود حسین-170
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ا ألنها تمثل أحد أهم روافد الشخصیة الوطنیة التاریخیة، إذن فاإلسالم العروبة وال یمكن االستغناء عنه

.األمازیغیة هي الثوابت التي یستحیل االستغناء عن أي منها

 ترى جبهة التحریر الوطني من خالل برنامجها أن الدولة الجزائریة تتكون من :محور المؤسسات

تقوم علیها وتتمثل في مؤسسة الدفاع الوطني التي عدة مؤسسات تمثل الركائز األساسیة التي 

تتمحور حول الجیش الوطني الشعبي سلیل جیش التحریر الوطني الذي وضع على عاتقه حمایة 

الدولة، والمجالس المنتخبة التي تمثل صوت الشعب في السلطة والتي علیها تغلیب مصلحة الدولة 

ن تحقیق العدالة في كل المستویات، والمنظومة على المصالح الحزبیة، وجهاز العدالة الذي یضم

التربویة التي هي أساس بناء دولة عصریة، وضمان إبعاد المدرسة وكل المؤسسات التعلیمیة عن 

.المناورات الحزبیة، والمحافظة على مجانیة العلیم وٕاجباریته

محور السیاسة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة:

تهدف جبهة التحریر الوطني من خالل برنامجها االقتصادي إلى إنتاج :السیاسة االقتصادیة-أ

ثروة وطنیة وتوزیعها بالعدل من أجل رفع مستوى معیشة المواطن الجزائري، وذلك من خالل 

االهتمام بالفالحة والصناعة مع ضرورة تطویر قطاع النقل المواصالت والقطاع السیاحي واالهتمام 

.االقتصاد العالمي بالتجارة واالندماج في 

یسعى الحزب من خالل سیاسته االجتماعیة إلى ترقیة قطاع :السیاسة االجتماعیة-ب

الشغل وتوفیر السكن والرعایة الصحیة وتطویر التعلیم ألجل ضمان العیش الكریم 

.للمواطن

وتستمد أسسها من الحضارة الوطنیة القائمة على مختلف الثوابت :السیاسة الثقافیة-ت

.والتمسك بالهویة الوطنیة الوطنیة

یركز برنامج الحزب في هذا المحور على ضرورة إقامة عالقات :محور السیاسة الخارجیة

صداقة وتعاون وتبادل اقتصادي وثقافي مع مختلف دول العالم، خاصة الدول العربیة 

تقریر واإلسالمیة، ودعم القضایا العادلة خاصة القضیة الفلسطینیة ودعم حریة الشعوب في 

.مصیرها
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المكانة السیاسیة للحزب من خالل مختلف االستحقاقات االنتخابیة:

كانت جبهة التحریر الوطني 1989وٕالى غایة إعالن التعددیة السیاسیة سنة 1962بعد االستقالل في 

سیاسي القوة السیاسیة الوحیدة المعترف بها رسمیا بعد اختیار الدولة انتهاج سیاسة الحزب الواحد كنظام

، ولم تكن االنتخابات التي جرت في هذه الفترة سوى لتزكیة الرئیس وإلضفاء نوع من الشرعیة الصوریة 

التي نتج عنها إعالن 1988على السلطة، وبعد األزمة االقتصادیة والسیاسیة التي شهدتها الجزائر في 

عیة بدأت تظهر مكانة جبهة واإلعالن عن إجراء انتخابات محلیة وتشری1989العددیة السیاسیة في 

ثانیة من خالل االنتخابات المحلیة ولكناستطاعت الحفاظ على بقائها كقوة سیاسیةالتحریر الوطني فقد 

التي 1991الثالثة في تشریعیات التي فازت فیها الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ لتتراجع إلى المرتبة 1990

وكانت هذه ، كز األول وجبهة القوى االشتراكیة بالمركز الثانيفازت فیها الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ بالمر 

أول انتخابات تعددیة في تاریخ الجزائر، والتي عبر فیها الشعب عن رفضه لسیاسة الحزب نتخاباتاال

وبعد فوز الجبهة اإلسالمیة وبعد فوز الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ ودخول البالد في نوع من ، 171الواحد

الرئیس بن جدید بعد إعالنه إلقالة المجلس الشعبي الوطني وتعیین المجلس األعلى الفوضى واستقالة

للدولة وٕاعالن وقف المسار االنتخابي كانت جبهة التحریر الوطني من بین األحزاب التي طالبت بالعودة 

بقیادة إلى الشرعیة وعدم وفق المسار االنتخابي ألن ذلك سیدخل البالد في أزمة حقیقیة وكانت الجبهة

وقد .172عبد الحمید مهري تدعو إلى إقامة حوار وطني شامل یشمل حتى الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ

شاركت جبهة التحریر الوطني في مختلف جوالت الحوار الوطني سواء التي كانت تجرى في الداخل أو 

وقف المسار في الخارج حیث شاركت في مؤتمر سانت إیجیدیو بروما الذي جمع األحزاب الرافضة ل

كما 1994نوفمبر 21/22االنتخابي إلى جانب ممثلي الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ الذي انعقد بروما في 

، ولكنها قاطعت المؤسسات 1994أنها شاركت في ندوات الوفاق الوطني التي عقد في الجزائر في 

تخابات الرئاسیة التي جرت في السیاسیة التي نتجت عنها واعتبرتها إضاعة وهدرا للوقت كما قاطعت االن

بعد هذه المقاطعة ظهرت أصوات داخل جبهة التحریر .والتي أفرزت فوز الیمین زروال1995دیسمبر 

الوطني التي كانت رافضة لسیاسة األمین العام عبد الحمید مهري القائمة على أساس معارضة السلطة 

171
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طة وعدم رفض المناصب الوزاریة الممنوحة ومقاطعتها ونادت بضرورة العودة إلى المشاركة في السل

للجبهة، وهذا ما أدى إلى عقد اللجنة المركزیة دورة استثنائیة قررت خاللها سحب الثقة من عبد الحمید 

مهري وتعویضه ببوعالم بن حمودة ، وقررت الجبهة بعد اإلطاحة بمهري العودة للمشاركة في السلطة 

التي سجل فیهما المرتبة الثالثة 1997173فيعیة والمحلیةاالنتخابات التشریوكان ذلك من خالل 

ویعود سبب هذا التراجع إلى ظهور  حزب جدید للسلطة وهو التجمع الوطني على التواليوالثانیة

معارضتها للسلطة في الدیمقراطي الذي استنزف الكثیر من مناضلي جبهة التحریر الوطني إضافة إلى

التحریر الوطني لتكون القوة السیاسیة األولى في مختلف االنتخابات ،  ولكن عادت جبهةتلك الفترة

، أما بالنسبة لالنتخابات 2012إلى غایة 2002174منذ  انتخابات  المحلیة والتشریعیة التي جرت

الرئاسیة فقد سجلت الحركة دعماها للمرشح عبد العزیز بوتفلیقة في كل االستحقاقات الرئاسیة بدایة من 

التي ترشح خاللها علي بن فلیس للرئاسة ضد عبد العزیز بوتفلیقة بعد 2004ثناء انتخابات باست1999

إقالته من رئاسة الحكومة وهو الذي كان األمین العام لجبهة التحریر الوطني وتم على إثر ذلك تجمید 

ة تم االستغناء عن األرصدة المالیة للجبهة وكذا تجمید أنشطتها ، وبعد االنتخابات التي فاز بها بوتفلیق

والذي تم 2004جانفي 22/23علي بن فلیس خالل المؤتمر المرحلي للمؤتمر الجامع الذي انعقد في 

فیه تعیین عبد العزیز بلخادم أمینا عاما لجبهة التحریر الوطني، وبعد تولیه منصب األمانة العامة 

من التجمع الوطني الدیمقراطي وحركة للحزب قام عبد العزیز بلخادم بالتوقیع على عقد التحالف مع كل

، 175وكان الهدف من التحالف هو دعم برنامج رئیس الجمهوریة2004فیفري 16مجتمع السلم في 

والجبهة منذ هذا التاریخ وهي تمثل القوة األولى في البالد وهي الداعم األول لرئیس الجمهوریة عبد 

.العزیز بوتفلیقة

 جبهة التحریر الوطني وكغیرها من األحزاب السیاسیة الجزائریة :الحزبأهم األزمات التي تعرض لها

ونظرا لكونها أول وأقدم حزب عرفته الساحة السیاسیة الجزائریة ونظرا لتعاقب األجیال والقیادات التي 

كانت تتحكم فیه، إضافة إلى مختلف التطورات السیاسیة التي عرفها الجزائر فمن الطبیعي أن تكون جبهة 

335، 334ص :نفسه.زیبحة زیدان-173
59، 58ص :مرجع سابق الذكر.رابح كمال العروسي -174
347، 346ص :مرجع سابق الذكر.زیبحة زیدان-175
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لجزء ، ولكن في هذا ا2012تحریر الوطني قد تعرضت للعدید من األزمات بدایة من تأسیسها إلى غایة ال

تاریخ إعالن التعددیة السیاسیة 1989م األزمات التي عاشتها بدایة من من الدراسة ستقصر فقط على أه

األزمات واالنشقاقات والتي كان لها تأثیر على مسار الحزب ومواقفه مع العلم أن أغلب2012إلى غایة 

).التي عرفتها كانت بسبب موقفها من النظام السیاسي والسلطة وهذا ما سیظهر بعد دراسة هذه األزمات

التي تم على إثرها التخلص 1995كانت بدایة األزمات بالنسبة لهذا الحزب بعد االنتخابات الرئاسیة 

، حیث أن سیاسة مهري قائمة على 176من الجناح المعارض داخل الحزب الذي یتزعمه عبد الحمید مهري

طعة كل مؤسسات معارضة النظام ومؤسساته التي یعتبرها غیر شرعیة، ولهذا اختار نهج المعارضة ومقا

ومناصب السلطة له ولكل الحز، ولكن هذا الموقف لم یكن محل ترحیب لدى الكثیر من أبناء جبهة 

التحریر الوطني ومناضلیها الذین تعودوا على المناصب والوزارات، لذا قرر الحزب عقد دورة استثنائیة في 

بن حمودة هري واستخالفه ببوعالم میدالذي قرر سحب الثقة من األمین العام عبد الحم1996دیسمبر 

أحد القیادات داخل الجبهة "، وعن سبب هذا اإلبعاد عبد الرحمان بلعیاط في منصب األمانة العامة

أن عبد الحمید مهري حرم إطارات الحزب من االمتیازات التي كانوا یتمتعون بها "الرافضة لسیاسة مهري

الوزاریة  ومناصب السفراء وغیرها لذلك وجبت تنحیته، یوم كان الحزب حاكما، حیث حرموا من الحقائب 

وبتبني الجبهة خیار .177وقرر عبد الحق بن حمودة العودة للعمل مع الدولة وقبول المشاركة في السلطة

رئاسیات وقد في1999المشاركة قررت دعم المرشح عبد العزیز بوتفلیقة الذي عرف بمرشح السلطة 

، ملة االنتخابیة له وتولى بن فلیسالوطني علي بن فلیسي هو مدیر الححریرتالكان أحد قیادات جبهة

، كما عین رئیسا للحكومة 2001مة لجبهة التحریر الوطني في منصب األمانة العا1999بعد رئاسیات 

باعتباره ألمین عام الحزب المالك ألكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وكان هدف تعیینه رئیسا للحكومة 

ن رئیس الجمهوریة لمساندة حزب األغلبیة له في حصوله على عهدة رئاسیة ثانیة، ولكن نتائج هو ضما

المؤتمر الثامن لجبهة التحریر الوطني جاء عكس ذلك، ونتج عنه أخطر صراع عرفته جبهة التحریر 

موقف األمین العام الذي یرغب في الترشح عمالوطني التي انقسمت إلى قسمین متصارعین قسم ید

یریدون إقامة حركة تصحیحیة فيالتصحیحیینب، وقسم آخر عرفوا لرئاسیات ضد عبد العزیز بوتفلیقةل

60ص  :مرجع سابق الذكر.ناجي عبد النور -176
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بقیادة عبد العزیز بلخادم وعبد القادر حجار الذین یریدون دعم المرشح عبد العزیز بوتفلیقة، وقد الحزب

بن تمت إقالة عليو ،178تم إقحام بعض المؤسسات الرسمیة في هذا الصراع خاصة المؤسسة القضائیة

فلیس من رئاسة الحكومة بعد هذا المؤتمر كما جمدت أنشطة الحزب وأرصدته المالیة من طرف مجلس 

تقدیم شكاوى من طرف بعض مناضلیهالدولة بدعوى عدم شرعیة المؤتمر الثامن للحزب، وكان ذلك بعد

لحزب بن فلیس داخل اص عدد موالينقها بوتفلیقة یوبعد االنتخابات الرئاسیة التي فاز ف.179لدى القضاء

، قررت جبهة التحریر الوطني ونظرا إللغاء مؤتمرها الثامن عقد مؤتمر حتى من الذین كانوا یدعمونه

وخرج هذا 2004جانفي /22/23اصطلح علیه تسمیة المؤتمر المرحلي للمؤتمر الجامع الذي عقد في 

لعامة للحزب لصالح  قائد الحركة التصحیحیة عبد المؤتمر بقرار اإلطاحة بعلي بن فلیس من األمانة ا

العزیز بلخادم  الذي أعلن بعد تولیه هذا المنصب العمل على إنجاح برنامج رئیس الجمهوریة عبد العزیز 

رئیس مع كل من حركة البوتفلیقة وقد تجسد ذلك من خالل قیامه بإمضاء عقد التحالف لدعم برنامج 

وبعد هذا التاریخ عرفت جبهة .2004180فیفري 16ني الدیمقراطي في مجتمع السلم وحزب التجمع الوط

زب سنة في الحتالصراعات التي ظهر بستقرار المشحون الذي بدأ ینتهي التحریر الوطني نوعا من اال

شهد الحزب صراعا بین أنصار عبد العزیز بلخادم وبعض المناضلین اآلخرین الذین ،  حیث 2012

، الذین منعوا عبد العزیز بلخادم من الدخول إلى قاعة بزعامة عمار سعیدانيتقویمیة یقودون حركة 

.االجتماعات الفتتاح أشغال الدورة العادیة للجنة المركزیة وال یزال هذا الصراع قائما بین الطرفین

وما یمكن قوله عن األزمات التي شهدها حزب جبهة التحریر الوطني أن جوهر الصراع یكون في كل 

ل عالقة الحزب بالسلطة، وأن للسلطة دورا في األزمات التي یعیشها هذا الحزب فتكون الغلبة مرة حو 

.في الصراع دائما للطرف الموالي للسلطة على حساب الطرف المناوئ لها

196ص مرجع سابق الذكر.بن عمیر جمال الدین -178
60، 59ص ص مرجع سابق الذكر.رابح كمال العروسي -179
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:التجمع الوطني الدیمقراطي

النشأة والبرنامج السیاسي:

ل االنتخابات التشریعیة برئاسة عبد القادر بن ، قبی1997تأسس التجمع الوطني الدیمقراطي في فیفري 

صالح  الذي كان في مسؤوال في الجیش، عرف بحزب السلطة باعتباره ولد كبیرا واستطاع أن یكون 

1997سنة القوة السیاسیة األولى في الجزائر في أول انتخابات شارك فیها وهي تشریعیات ومحلیات 

ح منصب رئیس المجلس الشعبي الوطني لیخلفه الطاهر بن التي تولى على إثرها عبد القادر بن صال

لنقابات، ، وعند تأسیسه استطاع أن یضم تحته عددا من الجمعیات وا181بعیبش كأمین عام للحزب

جبهة التحریر من مناضليمعتبر، ووزراء من الحكومة إضافة إلى عدد وشخصیات المجتمع المدني

.182الوطني

:فیما یخص التأسیس أما عن البرنامج السیاسي للحزب فأهم ما فیه ما یليهذا

04ویتمحور برنامجه في 1954یستمد التجمع الوطني الدیمقراطي مرجعیته من ثورة أول نوفمبر 

مجاالت أساسیة وهي المجال السیاسي، واالقتصادي، والمجال االجتماعي والثقافي ومجال الدفاع 

.183الخارجیةالوطني والسیاسة 

تقوم النظرة السیاسیة للتجمع الوطني الدیمقراطي على مبادئ الحركة :المجال السیاسي

، ویهدف إلى إنجاح برنامج التقویم الوطني وتعمیق الدیمقراطیة، 1954الوطنیة وثورة نوفمبر 

.دیةوتكریس التعددیة السیاسیة والحزبیة، وتفعیل المشاركة السیاسة وممارسة الحریات الفر 

یتلخص المنظور االقتصادي للتجمع الوطني الدیمقراطي في كون :الجانب االقتصادي

السبب وراء األزمة االقتصادیة التي تعیشها الجزائر یعود إلى الخطة االقتصادیة المعتمدة 

واإلصالحات التي انتهجتها الدولة لتطویرها مستوردة وال تراعي خصوصیة المجتمع 

غالل ما تملكه البالد من اإلمكانیات المادیة الجزائري، ومن أجل التخلص من آثارها یجب است

171ص :مرجع سابق الذكر.اسماعیل قیرة وآخرون-181
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والبشریة والطبیعیة، وتشجیع االستثمار الوطني في القطاعات المنتجة، وٕاصالح المنظومة 

.المصرفیة والبنكیة

یرى التجمع الوطني الدیمقراطي المجال االجتماعيفي:المجال االجتماعي والثقافي

لجزائري بسد حاجاته األساسیة خاصة التعلیم ضرورة تحسین الوضع االجتماعي للمواطن ا

والعالج ، والعمل على تحسین الدخل الفردي للمواطن  بالتوزیع العادل للثروة، وتنمیة سیاسة 

التضامن االجتماعي وخلق ظروف مناسبة إلدماج الشباب في المجتمع، ودعم سیاسة 

تشغیلهم

فیة الجزائریة بكل مقوماتها الحضاریة اإلسالم أما في المجال الثقافي فیرى التجمع أن الهویة الثقا

العروبة واألمازیغیة تمثل الثوابت الوطنیة التي یجب ترسیخها في المجتمع وترقیتها وعدم 

مع ضرورة االهتمام بكل مكونات الثقافة الجزائریة وضرورة التفتح .استعمالها ألغراض حزبیة

.على الثقافات العالمیة

 بالنسبة لسیاسة الدفاع الوطني فإن الحزب :السیاسة الخارجیةسیاسة الدفاع الوطني و

یعتبر أن الجیش الوطني الشعبي سلیل جیش التحریر الوطني یشكل الركیزة األساسیة لألمن 

الوطني وتتمثل مهمته األولى في الدفاع عن الوطن، ویدعو إلى تزوید الجیش بمختلف 

.أداء مهمتهلوازمه المتطورة والحدیثة بهدف مساعدته على 

إلى مكانتها الحقیقیةأما بالنسبة للسیاسة الخارجیة فیركز الحزب على ضرورة إعادة الجزائر 

لتلعب دورها في القضایا اإلقلیمیة والدولیة، وعلى ضرورة ترقیة التضامن المغاربي واإلفریقي 

.و المتوسطي والدولي على أساس تبادل المصالح المشتركة

المكانة السیاسیة للحزب من خالل مختلف االستحقاقات االنتخابیة:

یعتبر التجمع الوطني الدیمقراطي حزبا حدیثا مقارنة باألحزاب السیاسیة األخرى، ولكن لكونه یعرف 

بحزب السلطة نظرا لكون الهدف األول من إنشائه دعم مشروع السلطة وٕانقاذها من أزمتها، فإنه 

156واذه على استطاع أن یكون القوة السیاسیة األولى في الساحة السیاسیة مباشرة بعد تأسیسه باستح

، لیعزز تواجده باالنتخابات المحلیة التي حافظ فیها على المرتبة 380مقعدا في البرلمان من أصل 
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ولكن ورغم ما قیل عما ساد هذه االنتخابات من .184من مجموع األصوات%52األولى بنسبة تفوق 

أشهر فقط من 03بعد تزویر لصالح هذا الحزب یبقى أنه استطاع أن یكون الحزب األول في الجزائر 

إلى المركز الثاني بعد جبهة 2002وقد تراجع في االنتخابات التشریعیة والمحلیة لسنة .تأسیسه

.185التحریر الوطني، وقد أرجع أغلب المحللین ذلك بكون الحزب قد نفذ المهمة التي أنشئ من أجلها

.المحلیة والتشریعیة التي شارك فیهاوهو لحد اآلن یمثل القوة السیاسیة الثانیة في مختلف االنتخابات

أما بالنسبة لالنتخابات الرئاسیة فإن الحزب لم یشارك منذ تأسیسه بمرشح من الحزب وٕانما كان دائما 

وقد شكل إلى جانب كل من حزب جبهة التحریر .مساندا للمرشح عبد العزیز بوتفلیقة مرشح السلطة

.امج رئیس الجمهوریةالوطني وحركة مجتمع السلم تحالفا لدعم برن

األزمات واالنشقاقات التي تعرض لها التجمع الوطني الدیمقراطي:

نظرا لحداثة حزب التجمع الوطني الدیمقراطي في الساحة السیاسیة، والمكانة التي حضي بها والظروف 

األزمة واألسباب المحیطة بنشأته فإنه لم یشهد سوى بعض األزمات التي لم تؤثر على مكانته وأبرزها

الذي حدثت فیه أزمة قیادة بسبب شغور 1998التي شهدها خالل المؤتمر الذي عقده في أفریل 

منصب الرئاسة داخل الحزب بعد تولي عبد القادر بن صالح منصب رئیس المجلس الشعبي الوطني، 

ان أمینا كما شهد صراعا حادا بین أحمد أویحیا الذي كان رئیسا للحكومة والطاهر بن بعیبش الذي ك

عاما للحزب وكان سبب الخالف هو الموقف من مساندة عبد العزیز بوتفلیقة الذي كان یدعمه أویحیا 

والطرف اآلخر كان یرفض مساندة بوتفلیقة وترشیح األمین العام للحزب بن بعیبش ، وانتهى هذا 

منح منصب و أعضاء من المكتب الوطني،7رفقة الصراع باستقالة بن بعیبش من رئاسة الحزب

.األمانة العامة ألحمد أویحیا الذي أعلن مساندته لمرشح اإلجماع الوطني عبد العزیز بوتفلیقة

قام بن بعیبش  بتأسیس حزب الفجر الجدید وأصبح هذا الحزب من بین األحزاب الفاعلة في الساحة 

.186السیاسیة
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زمات أثرت في مساره أو في مكانته وباستثناء هذه األزمة فإن التجمع الوطني الدیمقراطي لم یشهد أ

.كقوة سیاسیة ثانیة في البالد
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دراسة حالة االنشقاق داخل حزب جبهة القوى االشتراكیة :الفصل الثالث 

والكیفیة التي تم في هذا القسم من الدراسة سنحاول معرفة تاریخ  نشأة حزب جبهة القوى االشتراكیة،  

ب مع التطرق إلى الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي رافقت الحزب في ز بها تأسیس هذا الح

بها، إضافة إلى معرفة مختلف الصعوبات والمضایقات التي تعرض من قبل مختلف المراحل التاریخیة التي مر

یل البرنامج السیاسي لجبهة القوى االشتراكیة، ومعرفة ومن ثم محاولة تحل.السلطة خاصة في ظل الحزب الواحد

التوجه الفكري واإلیدیولوجي للجبهة، ومحاولة تحدید موقع الحزب في الخارطة الحزبیة الجزائریة من خالل 

و سوف نحاول دراسة .مختف االستحقاقات االنتخابیة التي شارك فیها، ومواقفه من مختلف القضایا الوطنیة

ت واالنشقاقات التي تعرض لها حزب جبهة القوى االشتراكیة، وتأثیر ذلك على مسار الحركة مختلف األزما

.ومكانتها، وأهم األسباب التي أدت إلى تلك االنشقاقات و أهم النتائج التي ترتبت عن هذه االنشقاقات
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نشأة حزب جبهة القوى االشتراكیة وتطوره التاریخي :المبحث األول 

تأسیس حزب جبهة القوى االشتراكیة:األول المطلب

السلطة كان قائما علىيالذعوالصرا1962جبهة القوى االشتراكیة إلى أزمة صائفة تعود فكرة إنشاء

والذي كان بین كل من الجیش الذي كان منقسما حسب المناطق وأعضاء الحكومة كیفیة تسییر الدولةوعلى

الجزائریة المؤقتة والمناضلین الجزائریین الذین كانوا في المهجر خاصة فرنسا، وكاد هذا الصراع أن یتحول 

، 187لجیشقائدا لوبومدین وزیرا للدفاع و إلى حرب أهلیة والذي انتهى بإعالن بن بلة رئیسا للدولة بقوة السالح

الذي حاولت من خالله إشراك مختلف العناصر التي كانت يوبعدها قامت الحكومة بإنشاء مجلس تأسیس

، تم تعیین حسین آیت أحمد كنائب عن والیة سطیف في هذا المجلس على الرغم من سلطةمتصارعة على ال

وقد لقي .اعتبرها غیر دیمقراطیةالتحفظات التي كان یمتلكها حول كیفیة وظروف تشكیل هذا المجلس التي

النشاط الذي كان یمارسه آیت أحمد معارضة  شدیدة داخل المجلس باإلضافة إلى كونه معارضا لما كانت 

ین عدد من األعضاء داخل المجلس، صراعا بینه وبیر الدولة وهذا ما خلقتقوم به الحكومة في كیفیة تسی

مع كون كل من منصبي اركة في الوظائف السامیة في الدولة من المشهعادبالصراع أدى هذا إلى إوهذا 

دفع به إلى أن التهمیش واإلقصاء الذي تعرض له آیت أحمد هذا.188اسفارة واشنطن شاغر و وزارة الخارجیة 

ذلكوكان1963سبتمبر دا عن النظام فقام بتأسیس حزب فيالمعارضة بعیةمارسیفكر بطریقة جدیة في م

بطلب من مجموعة من مناضلي جیش وجبهة التحریر الوطني على رأسهم الكولونیل لخضر بورقعة 

ب نظرا لما ز اللذان طلبا من آیت أحمد رئاسة الحوعلي یحیا عبد النور وأبو بكر بلقایدوهرموش رمضان

لم یشاركوا في كان یتمتع به من تاریخ نضالي وشخصیة ممیزة وباعتباره من بین األشخاص القالئل الذین

وافق آیت أحمد على ذلك شرط أن .اف الصراع الذي حدث بعد استرجاع السیادة الوطنیةر أي طرف من أط

یشمل هذا التنظیم أعضاء حزب الثورة االشتراكیة الذي أسسه محمد بوضیاف، وانظم إلى هذا الحزب الجدید 

سبتمبر 29جبهة القوى االشتراكیة في الكولونیل محند أولحاج وجیشه وتم اإلعالن الرسمي عن تأسیس 

وقد تم إنشاء هذا الحزب بهدف معارضة حكومة بن بلة، وتغییر قواعد اللعبة السیاسیة وقلب 1963189

154ص :مرجع سابق الذكر.لخصر بورقعة -187
155،156ص:مرجع سابق الذكر.اسماعیل قیرة وآخرون-188

164ص :مرجع سابق الذكر.لخصر بورقعة-189
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والوسائل سواء السیاسیة بكل الطرق ة السلطةمقاومو 190موازین القوى في الساحة السیاسیة الجزائریة

من أعضاء الحركة ائه عدد من األشخاص الذین تبنوا فكرتهمنها أو العسكریة، وقد انطوى تحت لو 

:إلى ما یليها لجبهة القوى االشتراكیة تأسیسخاللمن تسعىوكانت قیادة الحزب .الوطنیة

إعادة بعث مسار الثورة التحریریة التي سلبتها الحكومة

 االشتراكي القائم على االلتحام الشعبي والعدالة التأكید على االستمراریة لمبادئ ثورة نوفمبر والتمسك بالنهج

191االجتماعیة والحریات

كسیاسة بدیلة لسیاسة القمع تجنب الحرب األهلیة في البالد و التأسیس للدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة

.ودیكتاتوریة الشرطة والبولیس، وسیاسة الحزب الواحد

 لي مغایر للنظام السیاسي التسلطي القائم على احتكاربناء صرح دیمقراطي سلمي، ونظام سیاسي غیر شمو

.192ستعمال القوة في كل األزماتالسلطة، والرافض للحوار، والذي یعتمد على ا

وقد انطلق آیت أحمد من مبدأ أن جبهة القوى االشتراكیة وجدت لتضم كل الذین أقصاهم النظام العسكري 

.193التحق به أفراد من مختلف مناطق الوطنمن المناضلین الشرفاء خالل ثورة التحریر، وقد

بالتواجد، وهذا ما دفع بآیت أحمد إلى ة أحمد بن بلة رفضت الترخیص لجبهة القوى االشتراكیةولكن حكوم

جماعة المقاومة لجبهة القوى "جناح عسكري للحزب سميقیادة تمرد في منطقة القبائل، حیث أسس 

والتي كانت 194في البالد كادت أن تؤدي إلى انفصال منطقة القبائلوخلق أزمة أمنیة شدیدة"االشتراكیة

:تهدف إلى

"تحذیر المواطن من االستغالل السیاسي.

وضع حد لفوضى الحكم واالرتجال الذي یمارسه رئیس الجمهوریة

تنقیة الجیش الوطني الشعبي من المدسوسین وعمالء فرنسا

190 - Ouali Iliqoud. OP. CIT p 112 P 164
191 - Si Labi Hanifi, FFS 29 septembre 1963 septembre 2004 l’histoire de l’avenir : www.ffs-

dz.net
64ص :مرجع سابق الذكر.ناجي عبد النور-191

192 - www.ffs-dz.net
193 - Si Labi Hanifi. OP. CIT
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 رات الذین كانوا یداهمون بیوت المناضلین ویعتقلونهم وهم عناصر المخاب"زوار الفجر"وقف أعمال

فجرا

إرساء قواعد دیمقراطیة صریحة

195"إطالق صراح جمیع المعتقلین السیاسیین

وفي .واستمر الصراع المسلح بین جبهة القوى االشتراكیة وقوات جیش التحریر الوطني بوتیرة متسارعة

الجبهة من خالل االتهامات المتكررة التي كانت تطلقها المقابل حاولت حكومة بن بلة تشویه ما تقوم به

وبهذا أصبحت منطقة القبائل مسرحا للعملیات .باعتبار رئیسها آیت أحمد انفصالي ومتعطش للسلطة

العسكریة الدمویة التي أدخلت الشعب الجزائري في دوامة دم جدیدة یقتل فیها الذین كانوا باألمس یقاتلون 

واستمر هذا الصراع  إلى غایة .196یتقاتلون بینهم في حرب الفائز فیها یكون خاسرامعا ضد االستعمار و 

تاریخ دخول القوات العسكریة المغربیة على الحدود الجزائریة الجنوبیة الغربیة في 1993أكتوبر 14

محاولة من المغرب احتالل هذه المدینة، في ما كان یعرف بحرب الرمال وكان هذا االعتداء وسیلة 

رئیس الجمهوریة أحمد بن بلة إلعادة لم شمل الجیش من خالل ندائه لتكاتف جهود كل الجیش للوقوف ل

ضد العدوان المغربي وحمایة الحدود الجزائریة، وهذا ما دفع بالعقید محند أولحاج ومعه لخضر بورقعة 

لمصالح تغلیب محند أولحاج لمصلحة الوطن على حساب ا.لالستجابة لنداء الوطن بدون تردد

الشخصیة والصراعات الضیقة، وباعتباره أحد أهم القادة العسكریین والذین لدیهم مكانة خاصة في الجناح 

العسكري لجبهة القوى االشتراكیة دفع بعدد كبیر من الضباط الذین كانوا تحت إمرته من االلتحاق معه 

.في صفوف جیش التحریر الوطني

وهذا ما قلص من قوته 197قادته ومناضلیه خاصة الجناح العسكريفقد الحزب عددا كبیرا منهذا ما أ

وبعد .198وانتشاره لینحصر خاصة في منطقة القبائل والجزائر العاصمة وله بعض النشاطات في المهجر

الذي تم اعتقاله من طرف قوات نهایة المشكل الحدودي مع المغرب  واستمرار التمرد الذي قاده آیت أحمد

وحكم علیه باإلعدام بعد إیداعه في سجن الحراش، ولكن هذا 1964أكتوبر 17طني في جیش التحریر الو 

165ص :مرجع سابق الذكر.لخضر بورقعة-195
196

- Si Labi Hanifi . OP. CIT

197 Ramdhane Redjalla : le FFS d’une crise à l’autre, www.ffs-dz.com
156ص :مرجع سابق الذكر.اسماعیل قیرة وآخرون -198
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ومع استحالة الحسم العسكري ألي طرف على .لم یمنع من استمرار المواجهات العسكریة بین الطرفین

حساب الطرف اآلخر في هذا الصراع كان من الضروري اللجوء إلى طاولة الحوار، وقد حصل ذلك بالفعل 

بین قیادات جبهة التحریر للحوار وبعد محاوالت متكررة ، 1965دایة خالل شهري جانفي وفیفري سنةب

الوطني والرئیس أحمد بن بلة من جهة، ومن جهة أخرى الحسین آیت أحمد وقیادات حزبه خاصة الجناح 

طرفین، واعتراف یقضي بوقف فوري إلطالق النار من الباتفاق ثنائي بین الطرفینوالتي توجت العسكري 

وٕادماج مناضلي جبهة القوى االشتراكیة خاصة الحكومة بجهة القوى االشتراكیة كحزب سیاسي معارض

الجناح العسكري منها في الحیاة المدنیة والسیاسیة بشكل طبیعي مع إطالق صراح كل المعتقلین 

ناضلین الذین كانوا في الجبال آیت أحمد بعث برسالة إلى الم"، ویقول تمزي محمد أرمضان أن 199السیاسیین

بضرورة وقف إطالق النار بحجة ضعف الجانب المادي والعسكري والعدد الذي ال یستهان به من األرواح الذین تم 

فقدانهم، ولكن عدد كبیر من المناضلین وعلى رأسهم العقید عبد الحفیظ یاحا الذي كان مسؤوال على الحزب في 

ق النار واعتبروا أن الظروف التي یتواجدون فیها هي نفسها الظروف التي كانت غیاب آیت أحمد رفضوا وقف إطال

ولكن هذا االتفاق لم یجسد .200في بدایة إعالن الحرب على النظام، ولكن رغم رفضهم اضطروا إلى قبول المبادرة

والذي أصبح 1965جوان 19الذي قاده هواري بومدین في العسكرينقالبنظرا لالعلى أرض الواقع 

جملة هذا االتفاقلبرئاسة بومدین للدولةالقیادة الجدیدةترفضبحیث ، بموجبه رئیسا للجمهوریة الجزائریة

من السجن بتهریبه واسمر آیت أحمد في السجن إلى غایة قیام موالیه .، ورفضه لكل ما هو تعدديوتفصیال

أن زعیم الحزب حیسن آیت أحمد كان في خارج ولكن رغم .وقاموا بتسفیره إلى سویسرا1996ماي 01في 

حوالي عقدین من الزمن واصل ل.201الجزائر إال أن النشاط السري لجبهة القوى االشتراكیة لم یتوقف

المناضلون الشباب الكفاح السري والسلمي في الجزائر، وكان ذلك بالتنسیق مع رئیس الحزب الحسین آیت 

سیلي الذي كان یناضل في ج ، وبعض القادة اآلخرین أمثال علي مأحمد في سجنه في الحراش ثم في الخار 

، وكانت جبهة القوى االشتراكیة تطالب بإعطاء األمازیغ الحقوق الثقافیة بما في ذلك اللغة 202المهجر

األمازیغیة واعتبارها لغة رسمیة في البالد ألن الجبهة ترى في نیل هذه الحقوق تحقیقا لمستوى عال من 

199 - Si Labi Hanifi. OP. CIT
2014نوفمبر 3سكریتیر وطني في جبهة القوى االشتراكیة مسؤول عن قدماء الحزب، في :مقابلة مع تمزي محمد أرمضان-200
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ونظرا الهتمام جبهة القوى .203قافي الذي یساهم في تعزیز الوحدة الوطنیة ویحقق الدیمقراطیةالتنوع الث

وهذا ما 1979بالتحالف مع الحركة الثقافیة البربریة سنة االشتراكیة بالثقافة األمازیغیة والبربریة فإنها قامت 

م علي مسیلي، دعا إلیه كل وفي نفس السنة عقد ملتقى في فرنسا من تنظی.طابع الجهویةاأضفى علیه

بجملة من التوصیات وأرضیة عمل أسموها المناضلین السریین لجبهة القوى االشتراكیة، وخرج المؤتمرون

التغییر الدیمقراطي لمكافحة الكارثة الوطنیة

L’Alternative démocratique révolutionnaire a la catastrophe nationale)(

في قام مناضلوه كذلك بإنشاء رابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان بقیادة المحامي علي یحیا عبد النوركما 

الدامیة التي شهدتها الجزائر في ظل أزمة سیاسیة، اقتصادیة واجتماعیة 1988أحداث أكتوبر وبعد .1985204

، هذا االنفتاح 1989ها دستور حادة، قام النظام السیاسي الجزائري بفتح مجال للتعددیة السیاسیة التي كرس

وحصل هذا .السیاسيیع حركیة العمل الدیمقراطي للنضالالسیاسي خلق فرصة لجبهة القوى االشتراكیة لتوس

1989نوفمبر 20الحزب على اعتماده الرسمي وبدأ في ممارسة نشاطه علنا بعد إعالن التعددیة وكان ذلك في 

ال جمهوریة دینیة متطرفة وال دولة "ذي اتخذه الحزب والذي هوعار الشومنهج الجبهة یتلخص من خالل ال

إقامة دولة دیمقراطیة تجسد دولة الحق والقانون وٕایجاد وكانت جبهة القوى االشتراكیة تسعى إلى .205بولیسة

، يدولالقتصاد االانفتاح االقتصادي للجزائر على طلباتها، إضافة إلى الدعوة إلى ومت،دستور یعكس واقع األمة

وٕاصالح المدرسة خاصة  والمنظومة التربویة بشكل عام وتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص لكل الجزائریین في جمیع 

.وى الوطني والمغاربيالوالیات وتطویر المبادالت الثقافیة على المست

البرنامج السیاسي لحزب جبهة القوى االشتراكیة :المطلب الثاني 

تعتبر جبهة القوى االشتراكیة من بین أقدم األحزاب في الساحة السیاسیة الجزائریة، وهو بشكل عام یتبنى القیم 

الثالث للهویة الوطنیة الجزائریة المتمثلة في اللغة األمازیغیة الدین اإلسالمي واللغة العربیة والتي یراها من 

كما أنه .عن أي منها ألن ذلك سیخل بمقومات الهویة الوطنیةالثوابت الوطنیة والتي ال یجب التخلي أو التنازل 

65، 64ص :نفسهالمرجع .ناجي عبد النور-203
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لى أسس دیمقراطیة تعددیة لكن قي ظل النهج عدالة والمساواة والحق والقانون عیدعو إلى إقامة دولة ال

.االشتراكي

سیاسي ذلك من خالل برنامجها السیاسي العام، وقد تم تقسیم البرنامج القد فصلت جبهة القوى االشتراكیة فيو 

ة محاور أساسیة تلخص مختلف الجوانب األساسیة في حیاة الفرد الجزائري، علجبهة القوى االشتراكیة إلى أرب

ن الحكم التسلطي الفردي للحزب الواحد، وتحقیق تنمیة نهوض بالدولة الجزائریة وتخلیها عوالتي تهدف إلى ال

األساس تم تحدید هذه المحاور الكبرى للبرنامج وعلى هذا.اجتماعیة واقتصادیة، واجتماعیة وثقافیة شاملة

السیاسي للجبهة والمتمثلة في المحور السیاسي ، والمحور االقتصادي ، والمحور االجتماعي ، المحور الثقافي ، 

.وفیما یلي سنحاول تلخیص أهم ما جاء في كل محور من هذه المحاور.وأخیرا محور السیاسة الخارجیة

مضمون الرؤیة السیاسیة التي هوفی:ي برنامج جبهة القوى االشتراكیةالمحور السیاسي ف

:یتبناها حزب جبهة القوى االشتراكیة ویمكن تلخیصها فیما یلي

تناضل حول مسألة الشرعیة السیاسیة الشتراكیة ومنذ فجر االستقاللباعتبار أن جبهة القوى ا

الشرعیة الشعبیة من خالل انتخاب جمعیة رى أنه من الضروري العودة إلى ا توالدستوریة، فإنه

، ي الحریة من أجل التعبیر عن مواقفهمتأسیسیة یمنح  من خاللها للمواطن الجزائري الحق ف

206.التداول السلمي على السلطةالحق في التغییر الدیمقراطي ألجل تحقیق و 

دستور جدید إقامة دولة سیاسیة دیمقراطیة ، وتجسید دولة الحق والقانون من خالل صیاغة

، ویجب أن یتولى یة، ومبني على مقوماتها الرئیسیةللدولة یعكس روح األمة وثوابتها األساس

.207صیاغة هذا الدستور المجلس التأسیسي المنتخب الذي دعا إلى ضرورة تشكیله

 إقامة جمهوریة جزائریة دیمقراطیة تحترم حقوق اإلنسان وتجسد العدالة والمساواة بین جمیع

.208، ویحقق لهم مبدأ تكافؤ الفرص في اعتالء المناصب القیادیة في الدولةفراداأل

60ص :مرجع سابق الذكرمشاركة األحزاب في المؤسسات السیاسیة في الجزائر، .مرزود حسین-206
159ص :مرجع سابق الذكر.اسماعیل قیرة وآخرون-207
113ص :مرجع سابق الذكر.األحزاب السیاسیة في الجزائر.یاسین ربوح-208
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 إقامة دولة جزائریة تحت شعار ال لجمهوریة دینیة متطرفة ، وال لدولة بولیسة دیكتاتوریة

.209محتكرة للسلطة

زائر من حددت جبهة القوى االشتراكیة خطة اقتصادیة بدیلة من شأنها إخراج الج:المحور االقتصادي

:األزمة االقتصادیة التي كانت تتخبط فیها ویمكن تلخیص هذه الخطة االقتصادیة فیما یلي

 الجزائري على االقتصاد الدولي ، باعتبار أن اقتصاد السوق هو االنفتاح التنافسي لالقتصاد

.210وحده الكفیل بخلق التنافس االقتصادي وتطویر المنتوج المحلي وترقیته

الل خلق مناصب شغل ألجل الحد من ظاهرة البطالة من خمار الوطني واألجنبيتشجیع االستث

.تحسین مستوى معیشة السكان ورفع مستوى األجر القاعديو .جدیدة

 تقدیم بدیل لبناء اقتصادي واجتماعي یرفض خوصصة مرافق الدولة العمومیة ، سواء المرافق

االستفادة منها في إطار تحقیق مبدأ تكافؤ أو االقتصادیة لتمكین جمع األفراد مناالجتماعیة

.211الفرص

وضعت جبهة القوى االشتراكیة منذ الوهلة األولى من تأسیسها مشروعا :المحور االجتماعي

اجتماعیا شامال ، تهدف من خالله إلى النهوض بالمجتمع  الجزائري وتطویره وترقیته، والقضاء على 

زب الواحد، ویسعى من خالله إلى القضاء على مختلف التهمیش الذي كان یعاني منه في ظل الح

لمستمر الذي للوضعیة االجتماعیة  في خاصة مع التراجع ا(المظاهر السلبیة في المجتمع الجزائري 

.، وترقیة الشعور الجمعي واالنتماء للوطن بكل ثوابته ومقوماته )لبالدا

:ویمكن تلخیص المشروع االجتماعي لجبهة القوى االشتراكیة فیما یلي 

 السعي ألجل تحقیق مدرسة وفق المعاییر الحدیثة التي تقوم على أسس دیمقراطیة، من خالل تحقیق

جعلها تتوافق مع مجانیة التعلیم وٕاجباریته ، وتطویر المناهج التعلیمیة وتحدیثها بالشكل الذي ی

.ول المتقدمة، وكذلك األمر بالنسبة لباقي المستویات التعلیمیة األخرىفي الدالمدارس

160ص :نفسهالمرجع .اسماعیل قیرة وآخرون-209
160ص :المرجع نفسه-210

211
60ص :مرجع سابق الذكرمشاركة األحزاب في المؤسسات السیاسیة في الجزائر، .مرزود حسین-
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أماكن العمل لف المؤسسات سواء التعلیمیة أواعتبار االختالط كحقیقة ال یمكن التراجع عنها في مخت

فسیة، إدماج ، ألجل القضاء على األمراض النسجم ومتوازن للمواطنین والمواطناتلتحقیق تطور من

.في الحیاة االجتماعیةوالمواطناتالمواطنین 

عندما یتعلق األمر باالستفادة من المرافق سها لكل الجزائریین من دون تمییزإعطاء الفرص نف ،

ة خاصة العمل على القضاء على االنتشار المتزاید للظواهر االجتماعیة السلبیو االجتماعیة الموجودة 

.212والمخدراتالبطالة والسرقة 

ختفاء الطبقة الوسطى في المجتمع فإن جبهة القوى االشتراكیة تقترح حال لتخفیف الهوة بین نظرا لبدایة ا

الطبقة الراقیة الغنیة ، والطبقة الكادحة من خالل االهتمام بالتربیة والصحة والعمل على توسیع 

213.الدیمقراطیة والحفاظ على حیاة المواطنین

برنامج جبهة القوى االشتراكیة عن التوجه الفكري له وعن یعبر المحور الثقافي في :المحور الثقافي

مؤسسي صة المنطقة التي ینتمي إلیها أغلبالثقافة التي یمتلكها مناضلو الحزب المستمدة خا

:ومناضلي الحركة وهي الثقافة األمازیغیة ، ویمكن تلخیص مضمونها فیما یلي

 ألجل االعتراف بها كلغة وطنیة ورسمیةالعمل على ترقیة اللغة األمازیغیة وتطویرها والسعي.

214.التفتح على ثقافات العالم وعدم التقوقع على الثقافة الداخلیة، وتطویر الحیاة الثقافیة للبالدو 

 ، تطویر المبادالت الثقافیة بین الجزائریین ومختلف الدول األخرى خاصة دول المغرب العربي

.215هجر من أجل تحقیق ذلكواالستفادة من الجزائریین المقیمین في الم

ویمكن تلخیص مضمون السیاسة الخارجیة لجبهة القوى االشتراكیة :محور السیاسة الخارجیة

:فیما یلي

النضال من أجل تحقیق قیم منهج ومبادئ االشتراكیة الدیمقراطیة العالمیة

 األوروبيربط العالقات مع األحزاب الدیمقراطیة في كل من المغرب العربي واالتحاد.

160ص :سابق الذكرمرجع.اسماعیل قیرة وآخرون-212
60ص :مرجع سابق الذكر، مشاركة األحزاب في المؤسسات السیاسیة في الجزائر:مرزود حسین-213
60ص :المرجع نفسه-214
161ص :نفسهالمرجع .اسماعیل قیرة وآخرون-215
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 السعي من أجل تحقیق االتحاد المغاربي، وتحقیق السلم الكامل في المنطقة المتوسطیة وفي

.216العالم كله

هذا هو ملخص برنامج جبهة القوى االشتراكیة ، وهو من الجانب النظري برنامج متكامل یشمل أغلب مناحي 

مقراطیة وترقیة حقوق اإلنسان هدفا له، ویعمل الحیاة التي تهم المواطن، وتسعى لتحسین ظروفه ، متبنیا الدی

وضعیة االجتماعیة خلفاته السلبیة التي كانت سببا للعلى تجسید القطیعة مع النظام السابق ، والقضاء على كل م

والسعي لبناء التعددیة السیاسیة الفعلیة والتي ال .والسیاسیة االقتصادیة السیئة التي كرسها هذا النظام القدیم

ولكن هذا البرنامج لم یقدم .التوصل إلیها إال من خالل جمعیة تأسیسیة منتخبة تضع أسسا متینة للتعددیةیمكن 

اآللیات والطرق التي یمكن من خاللها تجسید هذا البرنامج وتحویله إلى فعل على أرض الواقع، لیبقى مجرد 

.أفكار وشعارات ال ندري كیف یتم تحقیقها

61ص :مرجع سابق الذكرمشاركة األحزاب في المؤسسات السیاسیة في الجزائر، .مرزود حسین-216
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النضال السیاسي لحزب جبهة القوى االشتراكیة :الثاني المبحث 

التوجه الفكري والسیاسي لحزب جبهة القوى االشتراكیة:المطلب األول 

یعتبر حزب جبهة القوى االشتراكیة من بین أقدم األحزاب في الساحة السیاسیة الجزائریة، باعتبار نشأته في ظل 

رضته للسلطة سواء بصفة سریة في إطار النظام السیاسي امعنظام الحزب الواحد، ومعروف عنه نضاله و 

وقد اتخذت جبهة القوى االشتراكیة منذ تأسیسها خطا .للحزب الواحد، أو بصفة علنیة في ظل التعددیة الحزبیة

سیاسیا معارضا لنظام الحكم السائد في كل المراحل، وكذا اتخذت لها اتجاها فكریا واحدا وثابتا ظلت تناضل من 

فقد تبنت الحركة ومنذ تأسیسها االتجاه العلماني الدیمقراطي والذي ال یلغي تواجد اآلخر ، ویضع .جل تحقیقهأ

فجبهة القوى االشتراكیة تتبنى .217ضمن منطلقاته المرجعیة اللغة األمازیغیة الدین اإلسالمي واللغة العربیة

هویة الوطنیة لألمة الجزائریة األمازیغیة، اإلسالم المطالب الثقافیة  األمازیغیة، وتؤكد على القیم الثالث لل

والعربیة، وتعتبر أن العصرنة هي اللبنة الصلبة لألمة الجزائریة، وتصنف الجبهة القضیة الجوهریة من بین هذه 

كما أن جبهة القوى االشتراكیة كانت.218المطالب في المركز األول األمازیغیة ثم اإلسالم ثم یلیهما اللغة العربیة

وال تزال تنادي بتحقیق دولة اشتراكیة دیمقراطیة ورافضة لحكم البولیس والعسكر من جهة ورافضة أیضا لدولة 

، ورغم اختالف 1991عیات یتقوم على أساس دیني متطرف، ولكن عند نجاح الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ في تشر 

كیة كانت من بین األحزاب األوائل الذین باركوا اتجاهها الفكري مع هذا الحزب الفائز إال أن جبهة القوى االشترا

، واعتبروه لبنة أساسیة في بناء الصرح الدیمقراطي في الجزائر، وذلك نظرا لتشبع مناضلیه بالفكر 219هذا النجاح

وبعد توقیف المسار االنتخابي تعتبر جبهة القوى االشتراكیة .الدیمقراطي التعددي الذي یحترم خیارات الشعب

الذي طالب بعودة الجیش إلى الثكنات وكان رافضا بشدة لعودة تسلط العسكر، ولوجود رعي الوحیدالحزب الش

للدولة، فهو یرفض بشدة لألفضلیة غیر الشرعیة الجیش في أعلى هرم للسلطة وعلوه على المؤسسات الدستوریة

159ص :مرجع سابق الذكر.اسماعیل قیرة وآخرون -217
218

59ص :مرجع سابق الذكرمشاركة األحزاب في المؤسسات السیاسیة في الجزائر، .مرزود حسین-
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اكیة تتمركز خاصة في الجزائر وباعتبار جبهة القوى االشتر .لحكم العسكر أو لما یعرف بسلطة األمر الواقع

العاصمة ومنطقة القبائل الكبرى والصغرى، ونظرا لمطالبته الملحة بترسیم اللغة األمازیغیة ودسترتها ، فهي 

تعاني بشدة منحها صورة الحزب الجهوي، بالرغم من أن زعیم الحزب الحسین آیت أحمد یراهن على تواجده في 

.د من خطاباتهكثیر من والیات الوطن من في العدی

وتعتبر اإلیدیولوجیة الفكریة لجبهة القوى االشتراكیة قریبة جدا من إیدیولوجیات األحزاب الدیمقراطیة االشتراكیة 

م قیم قد أخذ منها نموذج التداول السلمي على السلطة عن طریق االنتخابات، واحترافلألحزاب األوروبیة،

.، كما أن الحزب یعتبر نفسه عضوا في االشتراكیة العالمیةرالدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، وحریة التعبی

ونظرا  لمطالبتها المتعلقة بالثقافة األمازیغیة بتحقیق المطالب ، وتمركزها في منطقة القبائل  فإن جبهة القوى 

وضعیة اختیار صعبة بین أن تجعل من منطقة القبائل معقال لها، وتفرض نفسها االشتراكیة وجدت نفسها في 

، أو أن تتوسع عل منها منطقة معارضة وتمردجهذه المنطقة ، ویعلى الحكومة على أنها الناطق الرسمي 

وفي هذه الحالة ستجازف وتخاطر بأن تفقد مكانتهاوتنتشر في مختلف المناطق على مستوى القطر الجزائري

في منطقة القبائل لصالح خصومها التقلیدیین والجدد خاصة حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة، وتنسیقیة 

ونظرا لحكمة رئیس الحركة حسین آیت أحمد فإنه اختار الحل الوسط، أي أنه ال یتمركز بصفة نهائیة .العروش

ه المنطقة، حیث قرر أن یجد لنفسه مساحة في ب هذافي منطقة القبائل، وال یتوسع في باقي المناطق على حس

وهذا ما یفسر عداءه للحركات االحتجاجیة التي .باقي الوالیات مع المحافظة على مكانته في منطقة القبائل

جرت في منطقة القبائل والتي نسبت لتنسیقیة العروش الذي لیس بتنظیم حزبي ولكن نصب نفسه على أنه 

حیث كانت جبهة القوى االشتراكیة ترى أن مساندتها لمثل هذه الحركات.مازیغالناطق الرسمي باسم جمیع األ

یعتبر نفسه حزبا أن الخطاب الذي یسوقه الحزب و بكونها حزبا جهویا، مع تعني أن الجبهة قبلت على أن تقر

نشأ في منطقة كما أن جبهة القوى االشتراكیة كانت تخشى دوما أن تكون من الحركات والتنظیمات التي ت.وطنیا

القبائل، وتنظر إلیها على أنها مصنوعة من طرف الدولة ألجل التضییق علیها في المنطقة التي تعتبرها معقال 

.220طبیعیا لها

موقع جبهة القوى االشتراكیة في الخارطة الحزبیة الجزائریة:المطلب الثاني 
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التي تمتلكها جبهة القوى االشتراكیة في الخارطة سنحاول من في هذا الجزء من الدراسة معرفة المكانة السیاسیة

الحزبیة الجزائریة، وذلك من خالل موقفها من مختلف االستحقاقات االنتخابیة التي شاركت فیها، وكذا األسباب 

التي جعلتها لم تشارك في استحقاقات أخرى باعتبار أن جبهة القوى االشتراكیة مصنف في خانة أحزاب 

وفیما یلي سنستعرض أهم االنتخابات التي .ا لم تشارك في عدد من االستحقاقات االنتخابیة المعارضة لذا فإنه

شهدتها الجزائر ونحاول معرفة موقف جبهة القوى االشتراكیة من كل منها بدایة من بدایة باالنتخابات المحلیة 

.2012ونهایة بتشریعیات 1990

 1991والتشریعیة 1990االنتخابات المحلیة:

أول انتخابات تعددیة جرت في 1990تعتبر االنتخابات المحلیة التي جرت في :1990النتخابات المحلیة ا

تاریخ الجزائر منذ االستقالل، هذه االنتخابات التي أعلنت الدولة عن إجرائها بعد إعالن التعددیة وبعض 

حول هذه االنتخابات ومدى وقد تعددت المواقف لدى مختلف األحزاب السیاسیة .اإلصالحات السیاسیة

مشروعیتها ونزاهتها ، بین من كان یؤیدها ویعتبرها خطوة إیجابیة لبدایة عهد جدید من الدیمقراطیة مثل الجبهة 

، أما جبهة القوى االشتراكیة فقد جمع من أجل الثقافة والدیمقراطیةاإلسالمیة لإلنقاذ، وجبهة التحریر الوطني والت

، حیث ترى جبهة مكانتها في السلطة بطریقة شرعیةمجرد مراوغة من السلطة لتثبیتاعتبرت هذه االنتخابات 

القوى االشتراكیة أن كل النصوص القانونیة الموجودة سواء المتعلقة االنتخابات وتنظیم الدوائر االنتخابیة، وكیفیة 

الحزب الحاكم منذ االستقالل كلها تصب في صالح جبهة التحریر الوطني ا أو النظام االنتخابي المنتهج و توزیعه

.221في الجزائر

والتي أفرزت فوز 1991بعد  الظروف التي جرت فیها االنتخابات المحلیة :1991یة االنتخابات التشریع

الجبهة اإلسالمیة اإلنقاذ الحزب المعارض ، شكل ذلك نوعا من االرتیاح لدى األحزاب السیاسیة بكون 

المقبلة ستجرى في ظروف دیمقراطیة ، رغم التعدیالت التي أجریت على القوانین االستحقاقات االنتخابیة 

دیسمبر 26تقرر إجراؤها في قررت جبهة القوى االشتراكیة المشاركة في االنتخابات التشریعیة التي.االنتخابیة

منتصرة من ، وبعد خوض حملة انتخابیة شرسة خاصة بتواجد الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ التي خرجت 1991

االنتخابات المحلیة وأصبح لدیها قاعدة شعبیة واسعة، وجبهة التحریر الوطني التي كانت بیدها السلطة وحاولت 

جرت االنتخابات التشریعیة وأفرزت فوز الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ .تعدیل القوانین االنتخابیة لتجعلها في صالحها

65ص :مرجع سابق الذكر.ناجي عبد النور-221
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المتنافس علیها في البرلمان، جاءت جبهة القوى االشتراكیة في من المقاعد%43بأغلبیة ولكن غیر مطلقة ب

من %5.81، وهو یعادل %3.85من األصوات أي بنسبة تقدر بحوالي 510661المركز الثاني ب 

وكانت جبهة القوى االشتراكیة من بین األحزاب القالئل التي .222مقعدا25المقاعد الموجودة في البرلمان، أي 

االنتخابات ودعت لمواصلة المسار الدیمقراطي بإجراء الدور الثاني لالنتخابات التشریعیة الذي اعترفت بنزاهة

ستشارك فیه جبهة القوى االشتراكیة إلى جانب الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ باعتبارهما الحزبین الذین حصال على 

هة قادة وأنصار الجببین و یشاع بین السلطة والجواشتداد الصر صوات، ونظرا لتطور األحداثأغلبیة األ

خرجوا إلى الشوارع  وطالبوا بالتعجیل في إجراء الدور الثاني من االنتخابات وٕاجراء اإلسالمیة لإلنقاذ الذین

لق حالة من الفوضى والتدهور األمني الذي وصل إلى استعمال السالح من نتخابات رئاسیة مسبقة ، وهذا ما خا

تقرر وقف المسار االنتخابي، بعد حل رئیس لجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ كمارین من اطرف الجیش ضد المتظاه

رغم أن .223الجمهوریة الشادلي بن جدید للبرلمان وٕاعالنه استقالته من الرئاسة وكان ذلك بضغط من الجیش

ن جبهة القوى االشتراكیة كانت تطالب بإلغاء نتائج االنتخابات إال أنها رفضت التدخل العسكري في الشؤو 

السیاسیة واعتبرت توقیف المسار االنتخابي بمثابة انقالب على الشرعیة وطالبت بفتح حوار دون إقصاء أي 

تراكیة حسین آیت أحمد ، فقد دعا رئیس جبهة القوى االش224طرف سیاسي بما في ذلك الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ

والجیش للتعقل وتغلیب ثقافة الحوار حتى ال للتلفزیون  الفرنسي الطرفین الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذفي تصریح 

یش بعد توقیفه كما أن الحركة عبرت عن رفضها لكل القرارات الهیئات والهیاكل التي شكلها الج.225یقع االنزالق

با على خاصة تولي محمد بوضیاف للحكم وكذا لتأسیس المجلس الدستورى واعتبرهما انقالللمسار االنتخابي 

ونظرا لتمسكها بمواقفها الدیمقراطیة فإن .226نتقد تدخل الجیش وٕافساده للحیاة السیاسیةكما االشرعیة الدستوریة،

جبهة القوى االشتراكیة شاركت في كل ندوات الحوار الوطني سواء التي عقدت في الداخل ، أو تلك التي عقدت 

التحریر الوطني أحزاب أخرى كل من الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ وجبهةحیث شاركت في روما إلى جانب.خارجال

282ص :مرجع سابق الذكر-222
190ص :مرجع سابق الذكراألحزاب والتداول على السلطة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراة،.مرزود حسین-223
65ص :مرجع سابق الذكر.ناجي عبد النور-224
91صمرجع سابق الذكر،الدكتوراةاألحزاب والتداول على السلطة، رسالة مقدمة لنیل شهادة .مرزود حسین-225
226

65ص :نفسهالمرجع .ناجي عبد النور-
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227الذي كان یهدف إلى إیجاد حل دیمقراطي لألزمة الجزائریة"سانت إجیدیو"في اللقاء المعروف بعقد روما

.والذي خرج بمجموعة من التوصیات إلخراج الجزائر من األزمة التي تعیشها

:1995االنتخابات الرئاسیة نوفمبر 

سط جدل كبیر في و 1995نوفمبر 16أول انتخابات رئاسیة تعددیة في تاریخ الجزائر المستقلة في جرت

السیاسیة الصعبة التي كانت ول مدى شرعیة ومصداقیة هذه االنتخابات في ظل الظروف الساحة السیاسیة ح

الدولة ألجل إضفاء هاقررتوهذا ما جعل الكثیر من األحزاب ترفض المشاركة فیها بدعوى أنها انتخابات.سائدة

الشرعیة الشكلیة على تواجدها باعتبار أن كل الظروف كانت مهیأة لفوز مرشح السلطة الیمین زروال الذي كان 

وزیرا للدفاع ،وقد شارك في هذه االنتخابات إلى جانب الیمین زروال كل من محفوظ نحناح رئیس حركة مجتمع 

فرغم .ي الدیمقراطي ونور الدین بوكروح عن حزب التجدید الجزائريالسلم، سعید سعدي رئیس التجمع الوطن

التطمینات واإلجراءات التي أعلنتها الدولة إلنجاح العملیة الدیمقراطیة خاصة من خالل تشكیل لجنة دولیة 

ي لمراقبة االنتخابات قاطعت مجموعة من األحزاب السیاسیة هذه االنتخابات خاصة األحزاب الفاعلة منها والت

حیث اعتبرت .228تكتلت في إطار العقد االجتماعي وعلى رأسها جبهة التحریر الوطني وجبهة القوى االشتراكیة

جبهة القوى االشتراكیة المشاركة في أي انتخابات تدعو إلیها السلطة یعني الموافقة على ما تأتي به السلطة 

كما اعتبرت .یعني منح شرعیة لسلطة غیر شرعیةواعتبرت جبهة القوى االشتراكیة المشاركة في هذه االنتخابات 

.أن هذه االنتخابات جرت في ظروف سادها تأثیر شدید لقوى األمن واإلدارة على جمیع مراحل العملیة االنتخابیة

بعد فوز زروال في االنتخابات دعا آیت أحمد السلطة إلى إقامة حوار سیاسي حقیقي یجمع كل القوى السیاسیة 

.229ي ذلك الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذالوطنیة بما ف

:1997والمحلیة أكتوبر 1997االنتخابات التشریعیة جوان 

وفي إطار رغبتها في استكمال العودة إلى المسار الدیمقراطي ومواصلة منها في إضفاء الشرعیة على مختلف 

هة القوى االشتراكیة المشاركة وقد قررت جب.المؤسسات السیاسیة قررت السلطة إجراء انتخابات تشریعیة ومحلیة

في هذه االنتخابات باعتبارها ستعبر عن تمثیل المواطنین في مختلف مؤسسات الدولة ، وقد شاركت في 

227- Lahouari Addi : OP. CIT p 154

101ص :مرجع سابق الذكر.ناجي عبد النور-228
230ص:مرجع سابق الذكر، األحزاب والتداول على السلطة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراة.مرزود حسین-229
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20، وحصلت على المركز الخامس  ب قائمة انتخابیة36ة ب االنتخابات التشریعیة  جبهة القوى االشتراكی

من %5,03دل نسبةاوهو ها یعوات المعبر عنها، صوتا من األص527848حیث حصلت علىمقعدا 

وعبرت جبهة القوى االشتراكیة عن رفضها لنتائج هذه االنتخابات ، واستنكرت التجاوزات التي  230.األصوات

وقد قامت رفقة عدد من .لح حزب التجمع الوطني الدیمقراطيمارستها السلطة والتزویر الذي قامت به لصا

مشترك توضح فیه التجاوزات التي صبغت العملیة االنتخابیة حیث اتهمت السلطة األحزاب بإصدار بیان 

.231بممارسة الضغط والتخویف على  أحزاب المعارضة ومنع وطرد مالحظیهم أثناء عملیة الفرز

ولكن رغم ذلك فقد شاركت جبهة القوى االشتراكیة في االنتخابات المحلیة التي تلت هذه االنتخابات رغم أن 

مقعدا في 645وحصلت على المركز الرابع ب .ف السیاسیة التي صاحبت العملیة االنتخابیة لم تتغیرالظرو 

مقعدا في الوالیات ، وكمثل االنتخابات التشریعیة عبرت جبهة القوى االشتراكیة عن رفضها 55البلدیات و 

طي ودعت رفقة األحزاب األخرى إلى لنتائج االنتخابات واتهمت السلطة بالتزویر لصالح التجمع الوطني الدیمقرا

.232التي لم تعلن نتائجها ، وهذا ما دفع بالسلطة إلى إنشاء لجنة تحقیق11/11/1997إضراب عام في 

:1999االنتخابات الرئاسیة 

في سابقة لم تشهدها الساحة السیاسیة الجزائریة من قبل وال من بعد، أعلن رئیس الجمهوریة السید لیامین زروال 

ها ، وفي خطابه لن یترشح فی1999رة قبل نهایة عام قراره بتقلیص عهدته الرئاسیة وٕاجراء انتخابات مبكعن

نتخابات أعن من خاللها أن االتحریریة، بمناسبة إحیاء ذكرى اندالع الثورة ال1999أكتوبر 31لألمة في 

وذات مصداقیة، حیث قام بإنشاء ، وتعهد لألحزاب بجعل االنتخابات حرة نزیهة1999ستجرى في شهر أفریل 

ونظرا لهذه الوعود والتطمینات،  قررت جبهة القوى االشتراكیة المشاركة .لجنة وطنیة مستقلة لمراقبة االنتخابات

في االنتخابات الرئاسیة ورشحت زعیمها حسین آیت أحمد الذي صرح للصحافة أنه یعتبر تعهد رئیس الجمهوریة 

.233یق محمد العماري قائد أركان الجیش ضمانا لنزاهة الرئاسیات المقبلةلیامین زروال وتصریح الفر 

لكن وبعد نهایة الحملة االنتخابیة بیوم وبدایة التصویت في المكاتب المتنقلة وفي الثكنات العسكریة قام ستة 

مترشحین للرئاسیات من أصل سبعة وهم حسین آیت أحمد ، یوسف الخطیب، طالب اإلبراهیمي، مولود 

244ص :المرجع نفسه-230
231

105ص:مرجع سابق الذكر.ناجي عبد النور-
232

108، 106ص :نفسهالمرجع-
214، 212ص :مرجع سابق الذكرمشاركة األحزاب في المؤسسات السیاسیة في الجزائر .مرزود حسین-233
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صدار بیان مشترك أعلنوا فیه بإبوجود تزویرحمروش، مقداد سیفي وعبد اهللا جاب اهللا بعد مالحظاتهم األولیة

قائد أركان الجیش الشعبي الوطني ، والسید ي تقدم بها السید رئیس الجمهوریةرغم التطمینات والتعهدات التأنه 

التي بحوزتنا تشیر إلى  أن التزویر بدأ في المكاتب ول نزاهة وشفافیة العملیة االنتخابیة، فإن كل المعلوماتح

ن هناك معلومات أكیدة بخصوص التزویر فقد علم المترشحون الستة أ.نقلةالعسكریة والمكاتب الخاصة والمت

ولهذا السبب طالب المترشحون الستة بإلغاء .أیام اإلثنین والثالثاء في المكاتب التي كان فیها التصویت محتشما

زروال، وبعدها سیقررون  هذه المكاتب، كما طالبوا بإجراء لقاء عاجل مع رئیس الجمهوریة السید لیامیننتائج

موقعهم من هذه االنتخابات ، واعتبروا أن هذا اللقاء سیكون أخر محاولة للتفاوض حول ضمانات النزاهة بین 

المترشحین وقال بأن لهم كل الحقوق ولكن رد رئیس الجمهوریة كان برفض لقاء .صانعي القرار والمترشحین

واستخلص آیت أحمد وباقي المترشحین .الدیمقراطیة التي تضمن لهم حق الطعن بعد نهایة العملیة االنتخابیة 

جعلهم یقررون االنسحاب من االنتخابات عشیة قیامها وأن أن السلطة لم تأخذ مطالبهم بعین االعتبار،  وهذا ما

كانت هذه االنتخابات هي أول وآخر انتخابات رئاسیة یشارك فیها .234ج هذه االنتخاباتال یعترفوا بشرعیة نتائ

إلى غایة یومنا هذا ب بقاء السید عبد العزیز بوتفلیقة رئیسا للجمهوریةبحزب جبهة القوى االشتراكیة وذلك بس

استفتاء على مرشح السلطة أو واعتبرت جبهة القوى االشتراكیة أن االنتخابات الرئاسیة  في الجزائر ما هي إال 

.اإلجماع الوطني عبد العزیز بوتفلیقةیعرف بمرشحكما

بعد هذه االنتخابات غابت جبهة القوى االشتراكیة عن مختلف االنتخابات التي جرت سواء الرئاسیة أو التشریعیة 

ة في الجزائر ما هي إال ، وترجع الحركة سبب عدم مشاركتها في مختلف االنتخابات إلى أن العملیة االنتخابی

ولم یعد .وسیلة في ید السلطة إلضفاء الشرعیة على مؤسساتها، وهي ال تعبر إطالقا على رغبة الشعب الفعلیة

.2012حزب جبهة القوى االشتراكیة في االنتخابات إال في االنتخابات التشریعیة التي جرت في  

:2012االنتخابات التشریعیة 

عودة جبهة القوى االشتراكیة للمنافسة االنتخابیة2012ماي 10االنتخابات التشریعیة التي جرت في تشهد

زب جبهة القوىلحوسط تفاؤل كبیر بتحقیق نتائج إیجابیة، وفي ظروف داخلیة متوترة بالنسبةبعد غیاب طویل

م تستطع جبهة القوى االشتراكیة ل.235امقعد21الذي تحصل على المرتبة الرابعة بحصوله على االشتراكیة

234 - Rachid Tlemçani . OP. CIT p, p 202, 203

hshd.net/arts1865.html، عن موقع 2012الخریطة الحزبیة الجزائریة بعد االنتخابات التشریعیة.علي حسن الخوالني-235
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تحقیق النتائج التي كانت تطمح إلیها خاصة في ظل غیاب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة منافسه التقلیدي 

رغم ما في منطقة القبائل التي تعتبر معقال له، فلم یستطع حتى الحصول على األغلبیة المطلقة في هذه المنطقة

ول مدى مصداقیة هذه االنتخابات، وكذا حول النتائج الحیقیة لها حیث یقول كریم كان من حدیث في الصحف ح

كانت منحنى التغییر بالنسبة لجبهة 2012انتخابات "طابو الذي كان السكریتیر األول لجبهة القوى االشتراكیة أن 

قاعد التي ال یستحقها في كل من القوى االشتراكیة باعتبارها عقدت اتفاقا مع السلطة، وقد منح الحزب مجموعة من الم

برج بوعریریج مقعدین،  بومرداس مقعد واحد وبویرة مقعدین، وكانت هذه هي نقطة التحول بالنسبة للحزب بحیث لم یعد 

.236"حزبا معارضا وأصبح یحوم في فلك السلطة

الجبهة اختارت لنفسها كن قوله حول تواجد الجبهة في مختلف االستحقاقات االنتخابیة هو أنه وباعتبارموما ی

أن تكون حزبا معارضا ، فإن غیابها عن االستحقاقات  االنتخابیة المختلفة، أكثر من تواجدها، وذلك یعود أساسا 

راها في تشرعیة التي اركة في االنتخابات هو قبول بالالإلى معارضتها الشدیدة للنظام والسلطة ، واعتبار المش

طة  والحكم، فمن لالجبهة شاركت في بعض االنتخابات و شاركت حتى في السولكن من جهة أخرى فإن .الدولة

وهذا دلیل على وجود نوع من التناقض جهة تصف السلطة بالالشرعیة ومن جهة أخرى تشارك في حكومتها

ولكن رغم ذلك فإن جبهة القوى االشتراكیة تحظى بمكانة في الساحة السیاسة الجزائریة .على مستوى هذا الحزب

وهي محل احترام لدى أغلب الجزائریین وحتى الذین یخالفونها في التوجه الفكري، وذلك نظرا لمسیرتها النضالیة 

.سواء قبل أو بعد التعددیة ، وكذا مواقفه الثابتة من مختلف القضایا العادلة

سكریتیر وطني أول سابق في جبهة القوى االشتراكیة، الناطق الرسمي لحزب االتحاد الدیمقراطي االشتراكي :مقابلة مع كریم طابو -236

2014نوفمبر 9قید التأسیس، في 
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األزمات واالنشقاقات التي تعرض لها حزب جبهة القوى االشتراكیة:المبحث الثالث 

ني منها أغلب إن لم نقل كل اتعتبر ظاهرة االنشقاقات الحزبیة من بین أكثر المشاكل التي عانت وال زالت تع

.، وباختالف حجمها ومكانتها في الساحة السیاسیةجزائر باختالف توجهاتها وأطیافهااألحزاب السیاسیة، في ال

، ورغم 1963السیاسیة الجزائریة باعتباره تأسس في فجبهة القوى االشتراكیة ورغم أنها أقدم حزب في الساحة 

، إال أن ذلك لم یمنع  من وقوع الحزب في عدة مه التاریخي السید حسین آیت أحمدالشخصیة الكاریزمیة لزعی

.أو بعدهایةأزمات  التي أدت أغلبها إلى انشقاقات سواء قبل التعدد

على الحزب ولكن بعضها ونتائجها قویة وسلبیةآثارها كنلم تبعضهاو كانت هذه االنشقاقات متفاوتة الشدة ف

ا، ولمكانة األفراد المنشقین فيده نظرا لحجم االنشقاق الذي نتج عنهو اآلخر كادت تمس بكیان الحزب ووج

سنحاول من خالل هذه الدراسة تسلیط الضوء على أهم االنشقاقات التي تعرضت لها جبهة القوى .الحزب

.أثرت في كیان الحركة وتواجدهااالشتراكیة و التي

قبل إعالن التعددیةالقوى االشتراكیةجبهةالنشقاقات التي شهدتها ا:المطلب األول 

وشارك في تأسیسها عدد من كبار المناضلین في 1963سبتمبر 29تأسست جبهة القوى االشتراكیة سنة في 

دولة دیمقراطیة ولكن وبسبب رفض السلطة منح االعتماد بون في تحقیق جبهة التحریر الوطني والذین كانوا یرغ

للحزب اتفق المؤسسون وعلى رأسهم حسین آیت أحمد، عبد الحفیظ یاحا على االستمرار في التواجد كحزب 

.والنضال السري حتى تحقیق مطالبهم 

 أولحاج وضباطه)محمد(انشقاق العقید محند

أول انشقاق له بعد حوالي شهر فقط من تأسیسه وهو التاریخ دت لم یدم طویال حیث شهواستقرارهتماسك حزب

الذي یوافق دخول القوات المغربیة ألراضي الجزائر في محاولة من الملك المغربي الحسن الثاني احتالل 

، وهذا ما دفع بالرئیس بن بلة لمحاولة إعادة تالحم الجیش الوطني من 1963األراضي الحدودیة في أكتوبر 

ه لكافة قدماء الجیش لتلبیة نداء الوطن واالتحاد من أجل صد العدوان المغربي، وقد قام باالتصال خالل ندائ

بقادة جبهة القوى االشتراكیة من أجل وقف إطالق النار وٕاشراك الجیش التابع له في الحرب ضد المغرب، حیث 

تابع للجبهة مع جیش التحریر التقى بحسین آیت أحمد ولخضر بورقعة واتفق الطرفان على مشاركة الجیش ال

الوطني مقابل إدماج عناصر الجبهة في الحیاة السیاسیة وعقد جمعیة وطنیة تأسیسیة إلعادة تشكیل مؤسسات 

الدولة یتم من خاللها إشراك مناضلي المناطق الستة، وتصفیة الجیش من العمالء وتعویضهم بالمناضلین 
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ل وسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة، ووافق بن بلة على ذلك األشراف،على أن یتم إذاعة نص االتفاق في ك

، وهذا ما دفع بآیت أحمد إلى 237ولكنه في الواقع لم یقم بإذاعة ما تم االتفاق علیه ولم یشر حتى لبنود االتفاق 

ظام، ولكن إلغاء االتفاقیة واعتبارها وكأنها لم تكن وعاد للعمل المسلح وطالب من جیشه االستمرار في محاربة الن

في هذا الوقت كان بن بلة قد أجرى اتفاقا آخر مع العقید محند أولحاج بعد أن بعث إلیه الكولونیل بومعزة الذي 

یطالب منه عدم اإلصغاء إلى هؤالء 1963أكتوبر 17كان قائدا قي جیش التحریر الوطني تلى علیه نداء في 

ونه إلى الطریق الخطأ وضرورة االلتحاق بالجیش المرابط على المغامرین الذین یریدون تقسیم البالد والذین یقود

أكتوبر 19الحدود المغربیة لحمایة البالد من الخطر األجنبي كما فعل ذلك خالل حرب التحریر الوطنیة، وفي 

كان الدور على العقید أورمضان الذي كان قائدا في جیش التحریر الوطني ونائبا عن منطقة القبائل 1963

هو اآلخر ببیان إلى محند أولحاج ویقول فیه أن الوقت قد حان وقبل أن یفوت األوان من أجل تقدیم موعد لیبعث

(كلوم بشار"في  في الوقت الذي )وهي المنطقة التي كان یرابط فیها جیش التحریر الوطني في الحدود المغربیة"

.یرحمنا في حالة ما بقینا مكتوفي األیديتسیل فیه الدماء الجزائریة في المناطق الصحراویة والتاریخ لن 

وأمام هذه النداءات رأى محند أولحاج أنه البد من التخلي على الصراع الداخلي واالتحاد لمواجهة الخطر 

المغربي الحدودي، وتغلیب مصلحة الوطن على المصالح الجهویة الضیقة وتركها جانبا، حیث أعلن الرئیس بن 

ه توصل إلى عقد اتفاق مع األخ محند أولحاج  الرجل الوطني الشهم حول وقف أن1963أكتوبر 24بله في 

االقتتال الداخلي وااللتحاق رفقة جیشه بكلوم بشار بدایة من الیوم الموالي، من أجل مساندة إخوانهم في ساحة 

ه من منطقة تیزي المعركة، وبالفعل فقد غادر محند أولحاج  رفقة عناصر كثیرة من الجنود الذین كنوا تحت إمرت

وزو باتجاه الحدود الجزائریة الغربیة رغم أن آیت أحمد كان قد أعلن االتفاق الذي تم عقده مع الحكومة یعتبر 

ملغیا بسبب عدم تنفیذ بن بلة لبنود االتفاق، وأن حزبه سیبقى یحارب الحكومة كما أعلن أن االتفاق الذي عقده 

وقد اعتبرت جبهة .238ارغ ولم یكن متوقعا من العقید مثل هذا التصرفالعقید محند أولحاج مع بن بلة غریب وف

القوى االشتراكیة أن ما قام به العقید محند أولحاج هي خیانة عظمى للجبهة، وبعد فترة وجیزة من انشقاق محند 

ه أولحاج رأى آیت أحمد ضرورة جمع العناصر الذین بقوا في الحزب من أجل إعالمهم بالواقع الذي آل إلی

الحزب وتحدید الخطط التي سینتهجها الحزب بعد فقدانه ألهم قادته وعدد كبیر من مناضلیه، وقد اعترف أن هذا 

176، 173ص :مرجع سابق الذكر.لخضر بورقعة-237
238- Mohammed BOUDJEMA . OP. CIT p 91, 93
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االنشقاق قد أضعف كثیرا الحزب بالنظر إلى عدد المناضلین الذین فقدهم الحزب وكذا كمیة العتاد العسكري 

لنضال حتى تحقیق النصر، أما بالنسبة لمحند التي خسرها لكن رغم هذا فإن جبهة القوى االشتراكیة ستواصل ا

على نفسه وأمام الشعب 1963سبتمبر 29أولحاج فقد تنكر ألصوله وخان العهد األبدي الذي قطعه في 

بمحاربة هذا النظام الخائن ولكنه الیوم یقاتل مع الذین قاتلوه باألمس، وعن تأثیر انشقاق محند أولحاج على 

حمد یرى أنه بالتأكید فقد تسبب هذا االنشقاق في زعزعة ثقة الكثیرین ورغبتهم في نفسیة المتبقین فإن آیت أ

النضال ولكنه أكد لهم أنه واثق بأن الجبهة ستستعید قوتها وستنتصر في حالة تأمین األموال والسالح، كما أكد 

سیواصلون العمل حتى بأن انضمام محند أولحاج إلى السلطة لن یثني رغبة المناضلین في العیش أحرارا وأنهم

هذا .239إسقاط النظام، وسیثبتون للعالم أن العقید محند أولحاج ال یمثل منطقة القبائل وما هو إال خائن لها

الخطاب الذي ألقاه آیت أحمد دلیل على حجم االنشقاق الذي تعرضت له جبهة القوى االشتراكیة وعلى اآلثار 

یة والعسكریة، إضافة إلى التأثیر السلبي على الذي خلفه في نفوس السلبیة التي خلفها خاصة على القوة البشر 

المناضلین الذین لم یعودوا یثقون في تحقیق االنتصار  بنفس الدرجة التي كانت عندما كان محند أولحاج  ضمن 

ان الحزب، وهذا راجع أساسا إلى المكانة التي كانت لهذا الشخص في الحزب باعتباره القائد العسكري الذي ك

الرأس المدبر والذي كانت كلمته مسموعة لدى أغلب المناضلین، ویعتبر هذا االنشقاق من بین أكبر االنشقاقات 

التي تعرضت لها جبهة القوى االشتراكیة في تاریخها، ولكنه لم یثنیها عن مواصلة مسارها النضالي سواء 

.السیاسي أو العسكري

رئاسة الجمهوریة شهدت الحركة انشقاقا آخر ولكن لم یكن بنفس الحدة التي كان ي بومدین وبعد أن تولى هوار 

علي یحیا عبد النور الذي كان من األعضاء المؤسسین للحزب الذي علیها انشقاق محند أولحاج، وهو انشقاق 

ة في الحكومة،ار ترأس رابطة حقوق اإلنسان التي أسستها جبهة القوى االشتراكیة، وبعد انشقاقه مباشرة تولى وز 

وتحكمه السبب الذي جعله ینشق عن جبهة القوى االشتراكیة هو العقلیة التسلطیة التي یتمیز بها زعیم الحزب و 

وة اتهم آیت أحمد السلطة بوقوفها وراء هذا االنشقاق للحد من قومن جهته .في كل القرارات التي تتعلق بالحزب

حیا عبد النور لمنصب في ادات الحزب خاصة مع تولي علي یمن أبرز قیالحزب باعتبارها استهدفت واحدا

.الحكومة

239
- Mouhand Arav Bessaoud : OP. CIT p 102 , 105
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أما االنشقاق اآلخر الذي تعرضت له الحركة قبل إعالن التعددیة والذي كان :انشقاق سعید سعدي

مؤثرا على الحزب فهو االنشقاق الذي قاده سعید سعدي الذي انشق رفقة جماعة من مؤیدیه داخل الحزب 

قبیل إعالن التعددیة 1989جدید وهو التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة في وقاموا بتأسیس حزب

جذور األزمة بین زعیم جبهة القوى االشتراكیة آیت أحمد وسعید سعدي الذي قاد الحزبیة في الجزائر،

بد والتقى خاللها أیت أحمد وع1978االنشقاق حسب سعدي إلى الزیارة التي قام بها إلى فرنسا في جوان 

الحفیظ یاحا التي طالب فیها من القائدین ضرورة العودة إلى الجزائر وٕاعادة اإلعالن عن إنشاء جبهة القوى 

االشتراكیة والدفاع عن المطالب الشرعیة التي طالب بها الحزب منذ أكثر من خمس عشرة سنة وعلى رأسها 

یقن بصعوبة التحكم في حزب مثل جبهة اللغة األمازیغیة وبعد أسبوع من الحوار عاد إلى الجزائر وهو مت

رفقة جماعة من القوى االشتراكیة أو حتى المشاركة في اتخاذ القرار فیه، وبعد سنة من هذا طلب سعدي

المناضلین الذین كانوا ینشطون من أجل نفس القضیة من آیت أحمد أنه من الضروري أن یعود إلى الجزائر 

نضال هو في وطنه، ولكن آیت أحمد رفض ذلك بحجة أن هناك ألن مكانه الحقیقي من أجل مواصلة ال

خطرا على حیاته في هذا الوقت وفضل البقاء في المهجر، بالرغم من كون  قضیة األمن كانت مشكال 

رفض زعیم جبهة القوى االشتراكیة دخول الجزائر دفع بسعید سعدي .بالنسبة لكل مناضلي المعارضة

بنون فكره السیاسي خاصة جماعة الحركة الثقافیة البربریة الذین كانوا من وجماعة من المناضلین الذین یت

بین العناصر الفاعلة في جبهة القوى االشتراكیة إلى التخلي عن الحزب وتأسیس حزب آخر یكون أكثر 

دیمقراطیة وتجسیدا ألفكارهم ومبادئهم خاصة الثقافیة منها، وقاموا بتأسیس التجمع من أجل الثقافة 

وقد 1988سنة الذي بدأ تأسیسه في بدایة الثمانینات ولم یتم اإلعالن الرسمي عنه إال في240مقراطیةوالدی

برر سعدي انشقاقه وتأسیسه لحزبه بغیاب الدیمقراطیة داخل الحزب وكذا غیاب قنوات الحوار الفعال 

حرر من تسلط الزعیم ویعتبر سعدي أن حزبه هو جماعة من المناضلین الذین كانوا یرغبون في الت،241فیه

حزب تاتهمآیت أحمد الذي لم یعد سنه یسمح له بقیادة الفئة الشبانیة، ومن جهتها جبهة القوى االشتراكیة

للحزب هو إضعاف القوة التي تتمتع ، وأن الهدف من تأسیسها من طرف النظاممدعمبكونه سعید سعدي 

وطالما اعتبر آیت أحمد التجمع من أجل ة القبائلمنطق، وخلق منافس لها في بها جبهة القوى االشتراكیة

240 - Ouali Iliqoud : OP. CIT p 170, 171

241
- Mouhande Habili. OP. CIT , p 21
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الثقافة والدیمقراطیة عدوا له ألن السلطة قامت بتأسیسه من أجل الحد من انتشار جبهة القوى االشتراكیة 

، باإلضافة إلى أن الكثیر 242وتقسیم منطقة القبائل التي طالما كانت معقل جبهة القوى االشتراكیة لوحدها

وى االشتراكیة یعتبرون أن السبب األول وراء انشقاق سعید سعدي هو عدم قدرته على من أعضاء جبهة الق

بدایة ظهور بوادر "الحصول على السلطة والقیادة في الحزب حیث یقول رشید حاالت في هذا الصدد 

لین من االنفتاح خلق نوعا من الصراع حول منصب الرجل الثاني في جبهة القوى االشتراكیة بین عدد من المناض

بینهم سعید سعدي، واقتناعه باستحالة حصوله على هذا المنصب جعله یفكر في إنشاء حزب جدید یكون فیه الرجل 

.243"األول

على الحزب باعتبار السعید سعدي كان الرجل الثاني في الحزب، وقد انشق اكبیر اوكان لهذا االنشقاق تأثیر 

معه عدد كبیر من األعضاء الذین یمتلكون الفكر العلماني البربري داخل الحزب خاصة من بین أعضاء 

، كما أدى244ریة إلى قسمینبالحركة الثقافیة البربریة، فقد أدى هذا االنشقاق إلى تقسیم الحزب والحركة البر 

عداوة شدیدة بین الحزبین منذ تأسیس التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة وهي ال تزال متواجدة خلق إلى

، بل وأن هذا الصراع والتناعس بین هذین الحزبین كثیرا ما كان إلى حد اآلن، حتى بین مناضلي الحزبین

.سببا لبعض االنشقاقات التي عرفتها جبهة القوى االشتراكیة

 باعتباره من بین األعضاء أهم القیادات في الحزب وهو من:عبد الحفیظ یاحا جماعةانشقاق

كما انه ، وهو من القیادات التي قادت التمرد في منطقة القبائل بعد رفض اعتماد الحزب،المؤسسین له

فیظ انشقاق سي الح.واصل النضال السري من فرنسا وكان یشارك في التسییر إلى جانب حسین آیت أحمد

فقط، وٕانما كان نتاج مجموعة من التراكمات التي كان سببها خالفات مع رئیس 1989لم یكن سببه أزمة 

الحزب حسین آیت أحمد بدایة برفضه لالتفاق  الذي كان بین آیت أحمد والنظام الذي یقضي بإنهاء 

ه من العناصر باإلضافة إلى االقتتال مع النظام بحجة كثرة الدم الذي سال وفقدان الحزب لعدد ال یستهان ب

األزمة المالیة والنقص في السالح، وشرح ذلك في رسالة وجهها إلى سي الحفیظ شخصیا الذي كان رافضا 

لمحتوى هذه الرسالة معتبرا أن األوضاع التي یعیشها الحزب هي نفسها تلك التي عایشها طیلة مرحلة 

تال ، ولكن رغم رفضه لهذا االتفاق عمل به صراعه مع السلطة، وأن الوقت غیر مناسب لوقف االقت

242 - Mohammed BOUDJEMA : OP. CIT p 156

11/11/2014مقابلة مع رشید حاالت ، أمین عام وطني سابق وعضو الهیئة الرئاسیة في جبهة القوى االشتراكیة في -243
مرجع سابق الذكر:مقابلة فوزي بن عبد الحق-244
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.اضطرارا، وبعد ذلك سافر إلى الخارج وواصل تسییر الحزب رفقة حسین آیت أحمد في ظل العمل السري

أما الخالف اآلخر الذي كان بین القائدین فكان بعد االتفاق الذي حدث بین بلة وآیت أحمد في لندن في 

ظ خیانة عظمى للحزب ولدماء الذین قتلهم بن بله في فترة حكمه من الذي اعتبره سي الحفی1985دیسمبر 

أبناء جبهة القوى االشتراكیة وتنكرا لتضحیتهم بحیاتهم، ولم یقبل أن یكون عدو األمس صدیق الیوم 

والخالف في هذه المرة كان شدیدا كاد أن یصل إلى حد القطیعة بین الرجلین لو ال تدخل بعض األطراف 

بدایة بالطریقة التي سیتم من خاللها دخولهم إلى الجزائر 1989ود الخالف بینهما مجددا في للتهدئة، لیع

فقد اقترح سي الحفیظ أن یكون دخوال جماعیا لكل مناضلي جبهة القوى االشتراكیة في المهجر، ورغم 

وهذا دفع بسي الموافقة المبدئیة آلیت أحمد على هذه الفكرة إال أنه كان في كل مرة یؤخر موعد الدخول

، وما زاد من حدة األزمة هو تعیین آیت أحمد 1989245ماي 18الحفیظ للدخول إلى الجزائر بمفرده في 

في منصب رئیس مكتب الجزائر )الذي كان من بین األعضاء المؤسسین للحزب(لهاشمي ناث جودي 

ة وهذا ما أزعجه، ولكن العاصمة والذي كان في استقبال سي الحفیظ في المطار عند وصوله بهذه الصف

عند وصوله بدأ العمل إلعادة بعث نشاط جبهة القوى االشتراكیة بتشكیل مختلف مؤسساتها من خالل قیامه 

بتأسیس المجلس الوطني المؤقت واللجنة التنفیذیة والبدء في إعداد ملف جبهة القوى االشتراكیة الذي سیقدم 

أحمد یرغب في أن یكون عبد الحفیظ یاحا على رأس جبهة وزارة الخارجیة، ولم یكن آیت لدىلالعتماد 

القوى االشتراكیة ولو بصفة مؤقتة، ومن جهته الهاشمي ناث جودى تأكد أنه بوجود عبد الحفیظ یاحا لن 

یتحقق طموحه بتولیه منصب الرجل الثاني في الحزب وهذا ما جعله یخرج من المجلس الوطني المؤقت 

.حفیظ یاحا ویتلقى أوامره مباشرة من آیت أحمد الذي كان ال یزال في سویسراحتى یتحرر من أوامر عبد ال

وفي إطار نشاطه ألجل تحضیر ملف جبهة القوى االشتراكیة بعث یاحا برسالة عن طریق وفد مكونة من 

ثالث أعضاء برئاسة تمزي محمد أرمضان إلى آیت أحمد إلطالعه على كیف تسیر األمور داخل الحزب 

يیاحا وكذا ألخذ رأیه في بعض المسائل العالقة المتعلقة بآخر اللمسات حول ملف الحزب الذمنذ مجيء 

و یقول رئیس الوفد تمزي محمد .سیتم تقدیمه لدى وزارة الداخلیة، وقد بقیت اللجنة أربعة أیام في فرنسا

في نفس الیوم الذي وصلنا فیه إلى الجزائر ومعنا رسالة تحمل رد آیت أحمد على مقترحات اللجنة "أرمضان أنه 

التنفیذیة، وصل أیضا الهاشمي ناث جودي الذي كان رفقة آیت أحمد في فرنسا ومعه توكیل منه إلیداع ملف آخر 

مرجع سابق الذكر:محمد أرمضان تمزيمقابلة مع-245
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الداخلیة، وقد قام فعال ناث جودي بذلك قام هو بتحضیره ألجل االعتماد الرسمي لجبهة القوى االشتراكیة لدى وزارة 

هذا التصرف الذي قام به آیت أحمد كان محل استنكار كبیر من .قبل وصولنا إلى الجزائر بحوالي ثالث ساعات

أعضاء المجلس الوطني المؤقت والمجلس التنفیذي واعتبروه غدرا وخیانة وطعنا في الظهر وهذا ما دفع عبد الحفیظ 

آخر لجبهة القوى االشتراكیة وطلب من وزارة الداخلیة أن ترفض الملف الذي تقدم به آیت یاحا إلى تقدیم ملف

)نص الرسالتین موجود ضمن المالحق.(246"أحمد

ولكن وزارة الداخلیة منحت ا استرجاع رئاسة الحزب لصالحه حاول عبد الحفیظ یاحوبهذا التصرف  

كانت .247ورفضت اعتماد ملف عبد الحفیظ یاحاأحمداألفضلیة لزعیم الحزب واعتمدت أوراق حسین آیت

سنة، وبهذا 23هذه المرة القطیعة الحقیقیة بین القائدین اللذْین ناضال في الحزب بصفة سریة ألكثر من 

حدث شرخ كبیر في جبهة القوى االشتراكیة حیث وجد المناضلون أنفسهم منقسمین إلى حزبین باعتبار أن 

ثوریة وتاریخیة ال تقل عن اآلخر وخرج عدد كبیر من المناضلین المؤسسین للحزب لكل من القائدین شرعیة 

.مع عبد الحفیظ یاحا

وبعد هذه االنقسام حاول عدد من المناضلین األوفیاء بقیادة سعید خلیل الذي كان السكریتیر الوطني 

ا إعادة رأب الصدع الكبیر الذي في هذه الفترة  حاولنا كثیر "للحزب إعادة لم الشمل حیث یقول سعید خلیل 

عرفه الحزب، حیث كثیرا ما اتصلنا بسي الحفیظ ولكن كل المحاوالت فشلت وكان ذلك بسبب وجود أشخاص 

یحرضون سي الحفیظ على رفض كل المبادرات ولم یتركوا له المجال لحریة اختیار قراره وذلك نظرا لعدم قدرة الوفد 

كان هذا .248ده، وبهذا استمر الخالف بین هذین القائدین إلى حد اآلنالمفاوض على رؤیة سي الحفیظ بمفر 

االنشقاق من بین أكبر االنشقاقات التي شهدها الحزب والتي قسمت الحزب إلى حزبین وشمل مناضلین من 

كل القواعد داخل الحزب من القمة إلى القاعدة وكان السبب الرئیسي  الذي أدى إلى إحداث هذا االنشقاق 

راع على الزعامة والمناصب القیادیة، وكذا الشخصیة التسلطیة لزعیم الحزب الذي فضل مصلحته هو الص

ریخ النضالي لباقي المناضلین الشخصیة على لم شمل الحزب، غیر واضع أي اعتبار للتا

246
- Mohammed BOUDJEMA . OP. CIT p 154, 155

61ص :مرجع سابق الذكر.ناصر جابي-247
15/11/2014سكریتیر  وطني سابق في جبهة القوى االشتراكیة، یوم .مقابلة مع سعید خلیل-248
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االنشقاقات التي شهدتها الجبهة بعد إعالن التعددیة:ثاني الالمطلب 

حصلت على اعتمادها من التي األحزابإعالن التعددیة الحزبیة كانت جبهة القوى االشتراكیة من بینبعد

، وغالبا ما جعلها في صراع دائم مع السلطةهذا ارت لنفسها أن تكون حزبا معارضا ، وبما أنها اختطرف الدولة

.ما كانت بعیدة عن المناصب الحكومیة

، وأحیانا الوقوف في ا عن رفضها لسیاسة ومناصب الدولةراء التي تعبر فیهكما أن لها عدید المواقف واآل

فها و هذه المواقف جعلت أعضاء الحزب یتهمون السلطة بوق.قضایا إلى جانب أطراف تكون ضد موقف السلطة

فياوتسببههوراء األزمات التي یتعرض لها الحزب وأنها تهدف إلى إضعافه  من خالل إثارتها للفتن داخل

یرون أن الطریقة الفردیة التي یتم فإنه بالنسبة لألعضاء المنشقین رىخومن جهة أ.االنشقاقات التي تعرض لها

بها اتخاذ القرارات والمواقف كثیرا ما كانت سببا رئیسیا لصراعات شدیدة داخل الحزب وكانت سببا في كثیر من 

التي توصف شخصیة زعیمها التاریخي حسین آیت أحمدعرضت لها جبهة القوى االشتراكیة، فاالنشقاقات التي ت

تجعله في كثیر من األحیان یتخذ القرارات بالتسلطیة من طرف الكثیر من مناضلي الحزب خاصة المنشقین

وفیما یلي سنستعرض أهم هذه االنشقاقات التي أثرت في استقرار .خاصة المهمة داخل الحزب بصفة انفرادیة

هم في الرؤى ووجهات ت الصف األول ومعهم من یتفقون معها شملت قیاداوتوازن الحزب، باعتبار 

وسنحاول معرفة األسباب الحقیقیة التي تكمن وراء هذه االنشقاقات هل هي الدولة أم أن صراع المصالح .النظر

ونظرا لكثرتها فإن الدراسة ستقتصر على أهم ثالث.والمناصب هي التي تهدد استقرار الحزب واستمراریته

انشقاقات باعتبارها األكبر واألخطر بالنسبة لمكانة الحزب واستقراره وهي انشقاق جماعة تیزي وزو بقیادة سعید 

خلیل الذي كان أمینا عاما للحزب ثم انشقاق النواب الثمانیة بقیادة عبد السالم علي راشدي الذي كان األمین 

طابو الذي كان هو اآلخر األمین العام الوطني األول في العام الوطني األول في هذه الفترة وأخیرا انشقاق كریم

.هذه الفترة

 بعد إعالن وقف المسار االنتخابي ، كان موقف جبهة القوى :1996انشقاق جماعة تیزي وزو

، وهذا ما جعل زعیم الحزب االنتخابیةانقالبا على الشرعیة االشتراكیة هو الرفض الشدید لما اعتبره الحزب

ت إجیدیو التي كانت تعقدها سانت:ي ندوات الحوار الوطني أو ما یعرف بـحمد یشارك فحسین آیت أ

روما والجلوس والتحاور وكان موقف زعیم الحزب من المشاركة في مؤتمر.1994في المعارضة في روما 

نشق حزب، حیث ارفقة ممثلي الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ والتحاور معهم سببا في إحداث شرخ كبیر في ال
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، وهم األشخاص العلمانیون المتشبعون أو الجماعة البربریة داخل الحزبما یعرف بالتیار البربريعلى إثره

بالخصوص الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ، وكان عامة و بالثقافة األمازیغیة الرافضین للحوار مع التیار اإلسالمي

إلى حزب التجمع من أجل انتقالوأحمد اللذاناألخوین لوناوسي مولودأهم المنشقین على إثر هذه الحادثة 

وقد حصل أحمد لوناوسي على منصب وزیر في الحكومة عن التجمع الوطني (الثقافة والدیمقراطیة

هؤالء باإلضافة ،)الدیمقراطي وحصل مولود على مقعد في المجلس الشعبي الوالئي في والیة تیزي وزو

رشید حاالت الذي و ن العام بالنیابة في الحزب، والسعید حمدانيانشق كل من السعید خلیل الذي كان األمی

على إثر هذه الحادثة ثم عاود االنخراط في الحزب وهو حالیا نائب في البرلمان بعد ترأسه أیضا انشق 

، داخل الحزب بجماعة تیزي وزو أو جماعة السعید خلیلوكانت تسمى هذه الجماعة .249ولقائمة تیزي وزو 

أعضاء الحزب هذه الجماعة بوالئها للسلطة وأنها هي التي تسببت في هذا االنشقاق، ویؤكد ذلكوقد اتهم 

آیت أحمد كان في صدد إعداد فكرة لجمع المعارضة ضد االنقالب العسكري الذي الذي یرى أن كریم طابو 

كان آیت أحمد من قامت به السلطة التي كانت تسوق لفكرة أن المعارضة ال یمكنها التجمع فیما بینها، و 

إیجاد حل توافقي مع الجمیع وتحقیق السلم األشخاص الذین كانوا یعملون ألجل جمع شمل كل الجزائریین

ووقف العنف لهذا قرر االجتماع مع الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ وجبهة التحریر الوطني وبعض الشخصیات 

وا بأرضیة مطالب ووضعوا السلطة أمام وخرجالنور وبن بلة الوطنیة األخرى على غرار علي یحیا عبد 

مسؤولیاتها،  وقد حقق هذا المؤتمر نجاحا كبیرا على المستوى الدولي واإلعالمي، حیث شهدت السلطة 

ضغطا واسعا من طرف الحكومات األجنبیة ألجل تطبیق محتوى عقد روما  خاصة وأن األحزاب التي 

ب التي تمثل األغلبیة كونها هي التي فازت في االنتخابات اجتمعت في روما تمثل األغلبیة باعتبارها األحزا

لما رفض الدولة الجزائریة اف وزیر الخارجیة آنذاك الذي عنأحمد عطمام هذا الضغط أعلنالملغاة، وأ

، عقدالهذابتعبئة شعبیة وٕاعالمیة واسعة إلفشال تطبیق محتوىجاء في عقد روما جملة وتفصیال وقامت

و أن السلطة عملت على تصفیة األحزاب من خالل خلق مشاكل داخلیة تجعلها تنفجر واألخطر من ذلك ه

من الداخل لكسر حركیة عملها وذلك من خالل  إحداث انقالب داخل  جبهة التحریر الوطني التي تخلصت 

ل من عبد الحمید مهري الذي كان رافضا للحوار مع السلطة و الذي شارك في عقد روما، وافتعلت أزمة داخ

جبهة القوى االشتراكیة التي كانت القوة الفاعلة في عقد روما التي أدت إلى انشقاق كبیر حیث أدلى 

مرجع سابق الذكر.مقابلة مع فوزي بن عبد الحق-249
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المنشقون بتصریحات في مختلف وسائل اإلعالم بعدم موافقتهم على محتوى عقد روما، حیث أنه من جهة 

ه على رأسهم رئیس الحزب یناضل من أجل تحقیق مضمون عقد روما ومن جهة أخرى جماعة داخل حزب

األمین العام بالنیابة سعید خلیل وكان هدف السلطة من وراء إحداث هذا االنشقاق هو إضعاف آیت أحمد 

شخصیا وكذا إضعاف جبهة القوى االشتراكیة، والدلیل على ذلك المناصب التي شغلها بعض المنشقین من 

هذه ماهي إال اتهامات یستخدمها الحزب أما بالنسبة للمنشقین فقد اعتبروا أن .250بینهم األخوین لوناوسي

هناك مجموعة من األسباب واألحداث :"سعید  خلیل أن واعتبرمن أجل التنصل من مسؤولیته تجاههم 

المتعاقبة هي التي دفعت بجماعة تیزي إلى االنشقاق و السبب الرئیسي فیها هو عقد روما ،حیث لم  یتم استشارتي 

حمد  بالرغم من كوني األمین العام بالنیابة، بل حتى أني لم أكن على علم من طرف زعیم الحزب حسین آیت أ

بوجود هذا العقد باعتبار السریة التي تعمدها آیت أحمد خالل قیامه بهذه الخطوة خاصة تجاه جماعة تیزي مع العلم 

وفد ذهب من أن هناك بعض األعضاء داخل الحزب كان على درایة بما كان یقوم به آیت أحمد فقد شارك معه

الجزائر برئاسة أحمد جداعي، وفي الوقت الذي كان فیه آیت أحمد یقوم بمشاورات في روما دون علمنا، وبصفتي 

أمثل القیادة داخل الوطن وبعلم من آیت أحمد قمنا بجولة من المشاورات في الجزائر مع مختلف األحزاب السیاسیة 

وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة ومختلف الجمعیات، والشخصیات بما في ذلك قیادات الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ

السیاسة، وحتى أننا التقینا بوفد رئاسة الجمهوریة المتكون من الرئیس الیمین زروال وأحمد أویحیا وبتشي، وكان 

شتراكیة الهدف من هذه المشاورات هو الترویج لمبادرة العقد الوطني الدیمقراطي الذي جاءت بها جبهة القوى اال

بهدف الخروج من األزمة التي تعیشها الدولة عن طریق عقد یشارك فیه كل الجزائریین باختالف أفكارهم وتوجهاتهم 

الفكریة والثقافیة واألیدیولوجیة بشرط أن یتفقوا على مبادئ أساسیة وهي تطبیق الدیمقراطیة من خالل احترام 

وبعد االنخراط في هذا العقد یتم إعادة بناء النظام السیاسي على الحریات الفردیة والتداول السلمي على السلطة،

أسس دیمقراطیة غیر إقصائیة وٕاحالل السالم ونبذ العنف والتطرف، وبهذا یكون الحزب في صدد القیام بنشاطین 

في متناقضین في نفس الوقت األول یقوم به رئیس الحزب في الخارج في إطار سري بعلم بعض األفراد الموجودین

الوطن والذي یقوم على لم شمل المعارضة عداء وٕاقصاء كامل للسلطة، والثاني  تقوده القیادة الموجودة في الوطن 

بإشراف من رئیس الحزب یقوم على إشراك السلطة واعتبارها عنصرا فعاال كونها هي من تملك مفاتیح األزمة 

ت بها بعقد مؤتمر روما، كانت من بین األسباب التي ویستحیل التوصل إلى حل بدونها، كما أن الطریقة التي علم

خلقت نوعا من التوتر بیني وبین رئیس الحزب حیث طرح علي سؤال حول مضمون العقد الذي قام آیت أحمد 

مرجع سابق الذكر.مقابلة مع كریم طابو-250
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باالتفاق علیه مع المعارضة من طرف الصحافة وهو لم أكن حتى على علم به وهذا ما سبب لي نوعا من اإلحراج، 

، أما بالنسبة لرشید حاالت  فقد نفى كونه لم یكن على 251"نوعا من عدم الثقة من طرف الرئیسواعتبرت هذا الفعل

شاركت إلى جانب أحمد جداعي الذي كان رئیس الوفد المشارك من الجزائر في "علم بوجود االتفاق حیث یقول

للطریقة التي جرى من منزل هذا األخیر في صیاغة النسخة األولیة لمضمون عقد روما ، ولكني كنت رافضا 

خاللها تسییر المؤتمر قبل أثناء وبعد عقده، خاصة وأنه لم تكن هناك إمكانیات كافیة إلنجاح مثل هذه المبادرة ولم 

أما كریم طابو فیرى أن السبب الرئیسي لعدم إعالم .252"یكن هذا فقط هو سبب االنشقاق وٕانما كان أحدها فقط

ان یقوم به هو علمه بأن هذه الجماعة لن توافق على هذه المبادرة وذلك آیت أحمد لجماعة تیزي وزو بما ك

إلسالمیة الجبهة ابالنظر إلى الخلفیة الفكریة واإلیدیولوجیة لهذه الجماعة التي ترفض مبدأ التشاور مع 

كانت ترفض اإلسالم السیاسي، وترفض ثقافة الحوار مع الجماعة التي تتبنى هذا االتجاهلإلنقاذ ألنها

ففي الوقت الذي كان یرى فیه آیت أحمد ضرورة لقاء كل من جبهة وتنادي باستئصالها من المجتمع

یرفضون الفكرة وذلك ألنه كما یقول كریم والجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ خاصة  وكان هؤالءالتحریر الوطني

:طابو

« Ait Ahmed a monté plus haut que eut ils ne peuvent pas accepter de

monter253 »

روما دون إخبار أعضاء من الحزب، بكونه د برر قرار المشاركة في ندوات مؤتمرأما بالنسبة آلیت أحمد فق

شارك في هذه الندوة باعتباره شخصیة وطنیة وتاریخیة ولیس بصفته زعیما لجبهة القوى االشتراكیة بالرغم من أن 

ولكن كل من سعید خلیل ورشید حاالت نفي كونه ضد .254یكن مقنعا بالنسبة ألعضاء الحزبهذا التبریر لم 

جدیة "الحوار مع الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ بدلیل أنهما على مستوى الوطن التقیا بقیادات الجبهة وعلى رأسهم 

ویرى سعید .255یمقراطيإضافة إلى لقاء جاب اهللا ووفد من حماس في إطار لقاءات العقد الوطني الد"بوخمخم

مؤتمر روما خلق نوعا من القلق واالضطراب واالنقسام داخل الحزب لكنه لم یكن وحده السبب وراء ترك "خلیل أن 

الحزب وٕانما هناك مجموعة من األحداث المتعاقبة هي التي عجلت بذلك بدایة بالتأخیر المتكرر للمؤتمر الوطني الثاني 

مرجع سابق الذكر:مقابلة مع سعید خلیل -251
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د التعجیل عقده ألجل حل كل المشاكل العالقة في الحزب في طاولة الحوار حتى یتم للحزب الذي كانت جماعتنا تری

التخلص منها نهائیا  من أجل ضمان استمرار عمل الحزب واستقراره وكان الرئیس آیت أحمد یماطل في كل مرة في 

لدعوة لعقده  وحضوره فیه أمر الدخول إلى الوطن والدعوة  لعقد هذا المؤتمر باعتباره الشخص الوحید الذي له صالحیة ا

هذا التأخیر زاد من حدة التوتر داخل الحزب خاصة مع اقتراح السلطة مشاركة جبهة القوى االشتراكیة في .ضروري

الحكومة هذا األمر خلق أزمة شدیدة بین من یرى ضرورة المشاركة في  الحكومة وعدم ترك الكرسي فارغا وبین من یرى 

لطة وال یجب على الحزب الدخول معه في أالعیبه وأن الحزب یعتبر الحكومة غیر شرعیة فكیف بأن هذه مراوغة من الس

یشارك فیها، أمام هذه األزمة اضطرت باعتباري األمین العام للحزب لالتصال بآیت أحمد لیطلب منه أن یتخذ القرار 

Il:"ویفصل بین الطرفین بقرار منه فأجابه  faut pas me piéger"هذه "إذا لم تقع أنت في الفخ سأقع فیه أنافأجبته

الحادثة كانت من بین األسباب التي عمقت األزمة بین جماعة تیزي ورئیس الحزب وزادت من حدة التوتر، 

وتعرضت هذه الجماعة لنوع من التهمیش، حیث كانت جماعة داخل الحزب یزعجها النشاط الذي كانت تقوم به 

ع الهوة بین آیت أحمد وبینها،  وفي المقابل كانت جماعة بقیادة المناضل الجماعة وكانت تعمل على توسی

مبارك محیو تسعى إلى اإلصالح بین الطرفین ألن محیو  ال یمكنه االستغناء عن آیت أحمد كما  لم یكن 

یستطیع التخلي عن جماعة تیزي وعن مشروع اإلصالح والتغییر الذي تعمل من أجل تحقیقه داخل الحزب، كان 

یسعى إلى عقد اجتماع یلتقي فیه كل من جماعة تیزي وآیت أحمد للحدیث بكل صراحة عن كل المشاكل 

.والضغائن التي تعرقل المصالحة حتى یتسنى للجمیع الوصول إلى حل ووفاق ألجل إنقاذ الحزب من االنشقاق

، ومن 256الحزبولكن تم اغتیال مبارك محیو في ظروف غامضة جدا وقتلت معه مساعي اإلصالح داخل

اغتیال مبارك محیو كان النقطة التي عجلت في االنشقاق عن الحزب وكانت النقطة التي "جهته رشید حاالت یؤكد أن 

أفاضت الكأس، فقد تركت أناو وسعید حمداني الحزب ثم التحق بنا سعید خلیل باعتبار أن اغتیال محیو یعني تخلي 

هذا االنشقاق .257وناوسي فقد ترك الحزب مباشرة بعد إعالن عقد روماالحزب عن كل سبل التغییر والتحدیث أما ل

الذي شمل كال من سعید خلیل، سعید حمداني، رشید حاالت وحمید لوناوسي الذین یعتبرون أقدم أمناء عامین 

داخل جبهة القوى االشتراكیة بسبب أنهم حاولوا عبثا إنشاء حوار فعال داخل 1994و1992بالنیابة  بین 

زب، وبكل إخالص طالبوا من زعیمهم الجلوس معهم في طاولة واحدة بكل دیمقراطیة، ولهذا السبب تم دفعهم الح

.مرجع سابق الذكر.مقابلة مع سعید خلیل256
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قصرا إلى االستقالة ألن العمل الدیمقراطي أصبح یمثل مشكال بالنسبة لزعیم الحزب الذي یحب تسییر حزبه 

.258بالطریقة التي یحبها هو وفقط

دیمقراطي الذي یتبناه الحزب، وعن سیاسة اإلقصاء والتهمیش التي هذا االنشقاق كشف عن التسییر غیر ال

یمارسها زعیمه على كل من یحاول إحداث تغییر أو التفكیر حتى في اقتراح أفكار للزعیم الذي ال یقبل ال 

السلمي االقتراح وال المناقشة، وهذا دلیل على أنه حتى األحزاب التي تنادي بالعمل الدیمقراطي والشرعیة والتداول 

على السلطة على مستوى الدولة، وتعمل على تسویقه حتى من خارج الوطن، فإن األمر عندما یتعلق بمناصبها 

واألحزاب التي تسییرها تصبح هي المطالبة بتنفیذ ما تدعو إلیه، فآیت أحمد الذي اجتمع في روما من أجل 

ل حتى فكرة التحاور داخل حزبه، فكان األجدر به المطالبة بتفعیل العمل الدیمقراطي في النظام السیاسي لم یقب

آیت أحمد لم "ممارسة الدیمقراطیة أوال داخل حزبه ومن ثم التسویق لها خارجه، وفي هذا السیاق یقول سعید خلیل

»یكن قابال فكرة التداول   l’alternance والتطبیق الدیمقراطي داخل الحزب حتى یتم تسویقها للبالد وهذا ما خلق «

ال ینفي أن للسلطة دورا في توسیع هذا الشرخ ولكن هذا، "259له نوعا من القلق عندما كنت أتفاوض مع الرئاسة

حمید مهري الذي تم عبد الالذي حدث للحزب بالنظر إلى األحداث التي رافقت هذا االنشقاق باعتبار ما حدث ل

ألنه شارك في مؤتمر روما وكان أیضا ال یعترف بشرعیة النظام االستغناء عنه من طرف جبهة التحریر الوطني

روما ودخولها فالحكومة، إذن التحلیل المنطقي یبین أن حدوث أزمة داخلیة القائم، وانسحاب حماس من مؤتمر

لكل من الحزبین الفاعلین في عقد روما وانسحاب حماس والتحاقها بالسلطة إلضعاف موقف المعارضة، لم تكن 

ذه األحداث مجرد صدفة وٕانما كان هناك ید خفیة تقوم بتحریكها وهي السلطة كونها المستفید الوحید من كل ه

.كل هذه األزمات

 جبهة القوى بة من بین أشد األزمات التي عصفتتعد هذه األزم:2000أزمة النواب الثمانیة

عن الحزب بقرار من الرئیس 20من أصل االشتراكیة والتي تم خاللها إبعاد ثمانیة نواب في البرلمان 

، ویتعلق األمر بكل من عبد السالم علي رشدي الذي الذي جسده المجلس الوطني للحزبآیت أحمد

یاي، شخصیا آلیت أحمد، بوعالم كولكان أمینا عاما للحزب، محمد أرزقي فراد الذي كان مستشارا 

258
- Ramdhane Redjalla : OP. CIT
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، وكان سبب هذا اإلقصاء 260یة بومنجلحمید وازار ونجزوبیر لعنصر، سعید مجور، ناصر مزار،

وثیقة تتضمن مشروعا لتجدید الحزب بصفة دیمقراطیة، وتحویل هو قیام هؤالء النواب بتحریر 

األفافاس من حزب محلي متقوقع في منطقة القبائل إلى حزب وطني متفتح ومنتشر في كل الوالیات، 

وتوضیح الرؤیة من اإلسالم  بصفة ال یشوبها إضافة إلى تقدیم طرح تكاملي بین األمازیغیة والعربیة، 

أي غموض و حتى ال یكون ذلك سببا لنفور األشخاص من الحزب، كما أن الوثیقة دعت إلى 

المستمر استقرار رئیس الحزب في الوطن حتى یتمكن من إدارة الحزب بالطریقة الجیدة، ألن بعده 

رة، وركزت الوثیقة أیضا على ضرورة  عن الحزب أدى في كثیر من األحیان إلى خلق أزمات متكر 

اإلتیان ببدیل دیمقراطي الذي یكون عن طریق وضع برنامج حكومي لألفافاس ألن األصل في أي 

حزب سیاسي هو السعي للوصول إلى السلطة، وأي حزب بدون برنامج حكومي ال یعتبر حزبا 

الحزب لمناقشتها في المؤتمر اقتراح هذه الوثیقة هو إرسالها إلى رئیس وكان الهدف من .سیاسیا

ویقول محمد أرزقي فراد الذي كان أحد محرري الوثیقة .2000261المزمع عقده في بدایة سنة الثالث

ألف استمارة الضروریة لترشیحه لرئاسیات 75عندما عجز آیت أحمد عن جمع 1999المشكل بدأ في "أن 

ناخبا لحركة النهضة، وعلى إثر ذلك تأكد النواب 600، ولم یحصل علیها إال بفضل مساعدة 1999

فافاس الثمانیة أن حزب األفافاس مریض والبد من عالجه، فقدمنا مذكرة في هذا السیاق تشخص مرض األ

على الحزب، وعدم تواجده خارج منطقة القبائل باإلضافة إلى عدم امتالك MCBخاصة فیما یتعلق بهیمنة 

لكن األمین العام السید جداعي أحمد .الحزب لبرنامج رئاسي، على أن تناقش هذه المذكرة في المؤتمر القادم

الوطن، وقد استدعاني األمین العام األول أحمد الذي تمأله األنانیة والحسابات الضیقة، سرب الوثیقة لجریدة

جداعي وقال لي أن آیت أحمد یطلب منك أن تنسحب من مجموعة النواب مقابل تعیینك أمینا أوال لألمانة 

وعندما اطلع رئیس الكتلة البرلمانیة السید مصطفي بوهادف .الوطنیة ألنه یحترمك كثیرا، ولكني رفضت

Il:"على محتوى المذكرة قال y a beaucoup de vérité dans votre document" وعلى إثر ذلك

ولكن قیادة جبهة القوى االشتراكیة اعتبرت أن هذه "262قلت له فالمطلوب منك أن توقع معنا فاعتذر

260
- FRONT DES FOCES SOCIALISTES Conseil national du FFS : RESOLUTION, Alger, le 27 janvier

2000
نوفمبر 11، 2707یومیة جزائریة مستقلة، عدد الخبر، "وثیقة السبعة تنسجم مع أفكار آیت أحمد ومبادئ األفافاس"ع .كریم-261

2، ص 1999
05/11/2014نائب سابق عن جبهة القوى االشتراكیة ومستشار شخصي آلیت أحمد سابقا في :مقابلة مع محمد أرزقي فراد-262
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واستغالل مرض الرئیس للوصول إلى سلطة الحزب وباعتبار عبد الوثیقة تهدف إلى تقسیم الحزب

مین العام الوطني األول فقد أراد الوصول إلى رئاسة الحزب بحجة التغییر السالم علي رشدي كان األ

ألف استمارة ، 75،  وقد نفى كریم طابو كون آیت أحمد لم یستطع أن یحصل على 263الدیمقراطي

ألف استمارة من 75ألن القانون في تلك الفترة ینص على أن یحصل المرشح للرئاسیات إما على 

توقیع من منتخبین محلیین 600صوت عن كل والیة أو أن یحصل على 1500والیة بمعدل 25

والیة ولكن دون تحدید حد أدنى لكل والیة، وقد اعتمد آیت أحمد على األسلوبین معا وحصل 25في 

ألف استمارة واإلشكال أنه لم یستطع تحقیق الحد األدنى في بعض الوالیات ولهذا اتفق 140على 

ن له االستمارات التي یحتاجها في الوالیات التي لم یستطع فیها تأمین الحد مع حركة النهضة أن تؤم

األدنى مقابل أن تؤمن له جبهة القوى االشتراكیة االستمارات في الوالیات التي لم تستطع هي 

تحصیل عدد التوقیعات فیها خاصة في منطقة القبائل، وقد استطاع األفافاس أن یحصل على أكثر 

وتجدر اإلشارة إلى أن المذكرة التي .264والیة المطلوبة25مارة ولكنها لم تشمل ألف است450من 

بعث بها أرزقي فراد ورفاقه شكلت جدال واسعا داخل الحزب بین مؤید ومعارض لها، وهذا ما دفع 

الفصل في القضیة في برئیس الحزب حسین آیت أحمد  إلى التدخل إلنهاء هذا اإلشكال وطلب 

توقیف النواب الثمانیة من فیهالذي أعلن2000جانفي 27لوطني الذي انعقد في اجتماع المجلس ا

، فهم هائي للغطاء السیاسي للحزب عنهممزاولة أي نشاط له عالقة بجبهة القوى االشتراكیة وٕالغائه الن

وبالنظر إلى تصرفاتهم غیر بدایة من هذا التاریخ ال یمثلون الحزب في أي مكان وفي أي ظرف،

ضباطیة المتكررة والتي ألحقت ضررا بالحزب، فإن المجلس الوطني یأمر لجنة االنضباط الوطنیة االن

بالبت في القضیة وتسلیط العقوبات على حسب جسامة هذه األفعال المرتكبة والضرر الكبیر الذي 

یة  ، مع العلم أن لجنة االنضباط الخاصة بالحزب كانت قد استدعت النواب الثمان265ألحقته بالحزب

إن انعقاد المجلس الوطني قبل "كل على حدا للمثول أمامها یوما بعد انعقاد المجلس، ویقول أرزقي فراد 

مثول  النواب أمام لجنة االنضباط وقراره بمعاقبتهم كان بهدف التأثیر على قرار اللجنة من أجل  أن تسلط 

أة في قراراتها  فلم ترضخ أمام ضغوط هي األخرى أشد العقوبات علیهم، ولكن نظرا الستقاللیة هذه الهی

مرجع سابق الذكر:تمزيمقابلة مع محمد أرمضان-263
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تبرئة النواب الثمانیة 28/01/2000المجلس الوطني، إذ عند البت في القضیة قررت اللجنة المنعقدة في 

من التهم المنسوبة إلیهم، وثبت عدم وقوعهم في خطأ من الدرجة الثالثة الذي أقره المجلس الوطني في 

:لجنة االنضباط ما یلي ، وقد جاء في نص قرار266"حقهم

«… la Commission de Discipline Nationale … Décide la non retenue de la faute

de troisième degré » 267

،  ولكن األمانة العامة لم 268اللجنة من  األمانة الوطنیة العامة تطبیق محتوى ما جاء في هذا القرارطالبتوقد 

شطب النواب الثمانیة من 2000مارس 11قررت في اجتماعها المنعقد في تأخذه  بعین االعتبار حیث 

وبعد ذلك انعقد المؤتمر .269الحزب، واعتبارهم بدایة من هذا التاریخ ال ینتمون إلى الكتلة البرلمانیة للحزب

خارجه الثالث  للحزب الذي حاولت فیه جماعة من المناضلین سواء الذین كانوا داخل الوطن أو الذین كانوا 

بقیادة طارق میرة الذي كان یترأس وفد األفافاس المقیم بالمهجر القیام باإلصالح بین جماعة النواب التي منعت 

من حضور المؤتمر وبین رئیس الحزب واألمانة العامة له وذلك  راجع إلى مكانة ووزن هؤالء األشخاص في 

من المثقفین واإلطارات، باإلضافة إلى تبرئتهم من الحزب وٕاخالصهم له طیلة سنوات من النضال، ونظرا لكونهم 

ولكن مساعي هؤالء في التوحید لم تتحقق وذلك بسبب .طرف اللجنة الوطنیة لالنضباط من التهم المنسوبة إلیهم

الحزب واألمانة العامة ورفضهم لمناقشة هذا الموضوع إطالقا داخل المؤتمر واعتباره أمرا محسوما تعنت رئیس

ویعتبر محمد أرزقي فراد هذا  المؤتمر الذي أقر وبطریقة تعسفیة على إبعاد النواب الثمانیة، بمثابة .270فیه سلفا

القبر الذي دفن ما تبقى من الدیمقراطیة في األفافاس، وبمثابة البرهان الساطع على طغیان الثقافة الستالینیة على 

الوطنیة لالنضباط، وسد الطریق أمام المبادرات وذلك من خالل الدوس على قرار اللجنة قیادة وجهاز الحزب

الهادفة إلى دمقرطة الحزب وعصرنته، وعلیه فإن هذا المؤتمر لم یفشل فقط في رأب الصدع وٕاصالح ذات البین 

والحد من نزیف إطارات  الحزب، بل عمق االنقسام ووسع الشرخ في الحزب بالقرارات التي اتخذها والتي تدعم 

اد، وتخنق حریة التفكیر وحریة اتخاذ المبادرات التي من شأنها أن تطور الحزب، باإلضافة إلى الزعامة واالستبد

مرجع سابق الذكر.مقابلة مع محمد أرزقي فراد -266
267 - FRONT DES FOCES SOCIALISTES, Commission de Discipline Nationale : Notification de décision,

28/01/2000
268 - I B I D
269

- FRONT DES FOCES SOCIALISTES, Secrétariat Nationale : Notification, Alger, 11 mars 2000
مرجع سابق الذكر:مقابلة مع محمد أرزقي فراد-270
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أن هذا المؤتمر أحل مبدأ التعیین بدل االنتخاب في المناصب الحساسة  للحزب، والقضاء على دور كل من 

مؤتمر ووضعها تحت وصایة اللجنة الوطنیة لالنضباط واللجنة الوطنیة لمراقبة المالیة بعدم انتخابها في ال

المجلس الوطني، وبهذا سقط القناع عن جهاز الحزب، وأصبح مكشوفا للعیان أن القیم الدیمقراطیة التي كان 

سیتم إدراج كیفیة تعامل جبهة (271ینادي بها األفافاس في واد، وجهاز الحزب بممارسته الستالینیة في واد آخر

.)من خالل الوثائق في المالحق-فراد كعینة–القوى االشتراكیة مع هؤالء النواب 

هذه األزمة التي فقدت خاللها جبهة القوى االشتراكیة ثمانیة من خیرة إطاراتها بطریقة دیكتاتوریة وتعسفیة بسبب 

دعوتهم إلى عصرنة الحزب وتسییره بالطرق الدیمقراطیة، أكدت مرة أخرى أن في هذا الحزب مصطلح 

یهدد أي مناضل یتلفظ به باإلقصاء والشطب من الحزب، وأن أي  اقتراح لإلصالح الدیمقراطیة أصبح خطرا 

أصبح جریمة یستحق صاحبها عقوبة من الدرجة الثالثة كونه یؤدي إلى زعزعة استقرار الحزب ویكرس النقسامه 

أو مناقشتها، وٕان وتشتته، وأن القرارات التي تأتي من الرئیس المقیم بالخارج ال یجوز حتى التفكیر في مخالفتها

كان ذلك یخالف النصوص واللوائح التنظیمیة للحزب، ویضرب عرض الحائط مختلف قرارات اللجان المستقلة 

داخل الحزب بما في ذلك لجنة االنضباط التي من المفروض أن تكون قراراتها سیدة ونافذة علما أن القانون 

جنة یجب أن تنفذ من طرف األمانة العامة والمجلس الداخلي للحزب ینص على أن القرارات الصادرة عن الل

.الوطني ولیس العكس

كما أنه ال المكانة وال الوزن الذي یتمتع به المناضل، وال حتى مستواه یشفعون له أمام الرئیس عندما یتعلق 

هو لإلعالم، األمر بالتفكیر في بعث دینامیكیة جدیدة للحزب حتى وٕان كانت ال تختلف مع األفكار التي یسوقها 

ألنه یعتبر ذلك مساسا به شخصیا، ومحاولة لإلطاحة به أن ما هو معمول به في الحزب في واقع األمر هو 

.مناقض تماما لما یسوق  في اإلعالم ویدعو غیره إلى تطبیقه

ا لغلق باإلضافة إلى  أن هذه األزمة دفعت بالمؤتمر الوطني إلعادة هیكلة الحزب  لیس لتطویره وتحدیثه وٕانم

خاصة االنضباط والمالیة ، وذلك من خالل توسیع صالحیات كل المنافذ أمام استقاللیة اللجان في اتخاذ قراراتها

المجلس الوطني وجعل هذه اللجان معینة بدل كونها منتخبة، إضافة إلى جعلها خاضعة للمجلس الوطني وذلك 

جلس الوطني، وبین لجنة االنضباط مثلما حدث في لتفادي وقوع أي تناقض في القرارات بین ما یخرج به الم

.قضیة النواب الثمانیة

، مقال غیر منشور2000:أو اغتیال الدیمقراطیة...المؤتمر الثالثمحمد أرزقي فراد، -271
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بعد أزمة النواب الثمانیة شهدت جبهة القوى االشتراكیة خروج عدد من المناضلین ولكن لیس بصفة منظمة ولم 

یكن ذلك في إطار جماعي، بل كان مجرد خروج ألشخاص لم یؤثر بشكل كبیر على مسار الحزب رغم أن 

المنشقین كانوا في مناصب قیادیة في الحزب  خاصة في منصب األمانة العامة على غرار رشید حنیفي أغلب

الذي كان رئیس لجنة االنضباط واستقال بعد عدم تطبیق  القرار الذي خرجت به اللجنة بتبرئة النواب الثمانیة 

للحزب واضطر لالستقالة بسبب ولكن تم إقصاؤهم من الحزب، ومصطفى بوهادف الذي عین أمینا عاما وطنیا

رفض القیادة لبعض اإلطارات الذین اقترحهم في فریقه للعمل في األمانة العامة الوطنیة، ویعود سبب رفض آیت 

أحمد لبعض العناصر الموجودة في القائمة لكونه كان یعتبرهم عناصر انقالبیة ترید خالفته في رئاسة الحزب، 

للرئیس حق االعتراض على القائمة التي یقترحها علیه األمین العام، لذا والنصوص القانونیة للحزب تمنح 

وللوصول إلى حل توافقي اقترح آیت أحمد أن یقترح هو بعض األسماء والباقي یختارهم مصطفى بوهادف، ولكنه 

عقد بعد عودته من سویسرا دعا إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب ولم یحضره هو واتصل بأحد المناضلین أثناء

المؤتمر لیخبره أنه استقال من األمانة العامة ومن الحزب، وبعد استقالة بوهادف عین آیت أحمد علي لعسكري 

أمینا عاما وطنیا للحزب، وفي المقابل قررت جماعة من أعضاء المجلس الوطني بقیادة جیاللي الغیمة الذي 

لحزب واألعضاء الذین كانوا ضمن هذه تشكیل لجنة إنقاذ ا1963كان من األعضاء المؤسسین للحزب في 

اللجنة هم أنفسهم الذین رفضهم آیت أحمد في قائمة بوهادف، واتصل آیت أحمد بجاللي الغیمة شخصیا وطلب 

منه إیقاف ماهو بصدد القیام به وكان  ذلك أثناء المؤتمر االستثنائي وهذا ما اعتبره الغیمة إهانة لشخصه نظرا 

وكان حاضرا في كل األزمات التي عاشها الحزب، 1963ب فقد بدأ النضال سنة لتاریخه النضالي في الحز 

وهذا ما دفعه إلى تشكیل فوج مكون من بعض أعضاء المكتب الوطني التي كانت تحرض المناضلین ضد قیادة 

ت هذه الجماعة السیطرة على بعض الفیدرالیات كما حاولوا أیضا السیطرة علىلالحزب وضد آیت أحمد، وحاو 

مقر الحزب في العاصمة، وانتهت هذه األزمة بانشقاق هذه الجماعة عن الحزب وتعیین كریم طابو أمینا عاما 

.272للحزب

01/12/2014عضو المجلس الوطني وأمین فدرالي مكلف بالتنظیم  في جبهة القوى االشتراكیة، في .مقابلة مع یوغورطة عبو-272
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ابتعد عن  الذي1999كما انشق كذلك جمال زناتي الذي كان مدیر الحملة االنتخابیة آلیت أحمد في رئاسیات 

.273بسبب خالف مع أحمد جداعي2002الحزب في 

أخطر وأشد انشقاق عرفه حزب جبهة القوى االشتراكیة  :2012إطارا 60طابو و انشقاق كریم

2007، الذي انشق على إثره كریم  طابو الذي كان أمینا عاما بین 2012جویلیة 17هو انشقاق 

من أشد األزمات من قیادات وٕاطارات الحزب، وتعد األزمة التي سببت هذا االنشقاق59رفقة 2012و

منذ حوالي خمسین سنة، والتي بدأت تطفو إلى السطح بعد إعالن المشاركة في ت بهالتي عصف

الذي رفضه أغلب المناضلین في أغلب الفیدرالیات على المستوى الوطني 2012ماي 10تشریعیات 

ولكن بعد إعالن آیت أحمد أن قرار المشاركة في هذه االنتخابات یدخل ضمن إستراتیجیة الحزب ونظرا 

اط الذي یتمتع به أغلب المناضلین عندما یتعلق األمر بقرار الزعیم فإنهم لم یعارضوا علیه رغم لالنضب

اقتناع الكثیر منهم أنه ال جدوى من المشاركة في هذه االنتخابات، ولكن الطرق التي تم بها اختیار 

اضلین بأن هناك یدا القوائم االنتخابیة عمق من الخالفات التي كانت موجودة، حیث أحس الكثیر من المن

وضعت على  الحزب وأن فریقا یحاول السیطرة علیه  ویغیر من خطه االستراتیجي من أجل تحقیق 

ل حول ي مارسه الحزب بالرغم من كل ما قیوتأكد ذلك أكثر من خالل الصمت الذأهداف خفیة،

للسلطة والكاشفة لعملیات التزویر الذي رافق العملیة االنتخابیة، الذي كان أكثر األحزاب المعارضة 

.274مفاوضات مع السلطةغیر من ثوبه السیاسي وأنه بدأ التزویر، هذا السكوت دلیل على أن الحزب

وفي تصریح له لجریدة الوطن أعلن السكریتیر السابق لجبهة القوى االشتراكیة كریم طابو أن الصراع 

حول القوائم االنتخابیة، ولكن األمر في الموجود في الحزب لیس مجرد خالف بین القیادات واإلطارات

في صف السلطة ودخلت في لعبتها، والدلیل هذه المرة یتعلق باالنحراف السیاسي للقیادة كونها أصبحت

رغم ما تم إعالنه من طرف األحزاب والصحافة والمراقبین وحتى اللجنة الوطنیة لمراقبة هعلى ذلك أن

ومن تجاوزات، إال أن جبهة 2012ماي 10زویر رافق انتخابات االنتخابات كشفت عن وجود عملیات ت

مفهوم، وبعد تثبیت المجلس الدستوري الالصمت الشدید غیر المعهود وغیر ى االشتراكیة التزمت القو 

273
- KAMEL LAKHDAR- CHAOUCHE,TOURMENTE AU FFS LE FORCING DES ANCIENS :

L’EXPRESSION journal Algérien quotidien, mercredi 30 mai 2012, N° 3523, p 2
274 - Hacen Ouali, Malgré les mise en garde de HOCINE AIT AHMED La guerre des tranchées

s’exacerbe au FFS : EL Watan, journal Algérien quotidien, mercredi 30 mai 2012, N°6573 p 2
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اإلعالن عن المساومات واالنتهاكات التي حصلت أعلن  منلنتائج االنتخابات المزورة فإن الحزب بدال

وأي مناضل حقیقي لن یرضى بالتزویر والفساد على مستوى .له بنتائج االنتخاباتعن رضاه التام وقبو 

حزبه، وكان األفافاس سیسجل موقفا تاریخیا له لو أنه رفض المقاعد التي منحت له ولم یكن یستحقها، 

حیث أن أغلب المقاعد التي منحت للحزب بعد إجراء الطعون هي هدیة من الدولة للحزب ولم یكن قد 

ومن جانب آخر فإن الحزب بدل أن یجیب على مختلف المبادرات التي یقترحها .علیهاحصل

المناضلون ألجل إدارة حوار فعال داخل الحزب من شأنه أن یذیب كل الخالفات، عمدت القیادة إلى 

استخدام األسلوب البولیسي القائم على القمع وتهدید المناضلین بالشطب واإلقصاء من الحزب في حالة 

مواصلة تصریحاتهم ودعواتهم إلى الحوار، وبالفعل فإن اإلدارة بدأت بسیاسة قطع الرؤوس حیث قامت 

وهذا بإبعاد كل المناضلین والمناضالت الرافضین للمساومة مع السلطة من مناصبهم القیادیة في الحزب

بیر في تعمیق األزمة وكان لهذا التصریح أثر ك.275في الخط المتفق علیهحتى تبین للسلطة أنها مستمرة

ماي 10بین الطرفین المتصارعین داخل الحزب، ویرى كریم طابو أن األزمة تعقدت بعد تشریعیات 

ولكن لیست هذه االنتخابات هي السبب الفعلي لهذه األزمة، وٕانما السبب هو تغییر الخط 2012

ما عرف بالربیع العربي، ونظرا السیاسي للحزب الذي بدأ بعد الحراك الذي شهده العالم العربي في إطار

لى السلطة فإنها أجرت اتصاالت لتخوف السلطة من وصول هذه العدوى إلیها ووصول حزب معارض إ

مع بعض القیادات في الحزب إلدخاله في فلكها وذلك دون علم األمین العام كریم طابو الذي كان سریة

مع السلطة باعتبار ذلك یخالف الخط السیاسي یعتبر من العناصر الرادیكالیة التي ترفض أي اتصاالت 

أنه في الوقت كریم طابویرىوفي هذا السیاق .المعارض الذي طالما سارت علیه جبهة القوى االشتراكیة

كان الجمیع بما في ذلك السلطة 2007فیه في منصب األمین العام الوطني األول بدایة من الذي كان

ارض رادیكالي ال یقبل التنازل وال یقبل المساومات مع السلطة وذلك، أن جبهة القوى االشتراكیة حزب مع

الذي انتشر فیه ما عرف بالربیع العربي، ومن 2011ولدیه خط سیاسي معروف، واستمر ذلك إلى غایة 

وبعد أن بدأت السلطة تستشعر خطر وصوله إلى الجزائر، فإذا حدث وأن ، 276هنا بدأت األمور بالتحرك

یع العربي إلى الجزائر ووصل حزب معارض مثل األفافاس إلى السلطة فهذا سیكون وصلت عدوى الرب

275 - Hacen Ouali, DECLARATION DE KARIM TABBOU, DEPUTE ET ANCIEN PREMIER SECRETAIRE

DU FFS:ELWatan, journal Algérien quotidien, mercredi 30 mai 2012, N°6573 p2
مرجع سابق الذكركریم طابو :مقابلة مع -276
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خطرا بالنسبة لها، وقد شهدت الجزائر في هذه الفترة حراكا شعبیا واسعا، قام به كل من الطلبة، الحمایة 

جبهة القوى "ویقول كریم طابو ،وسعید سعدي الذي اختار القیام بمظاهرات كل یوم سبتالمدنیة،

االشتراكیة اختارت طریقا آخر للتعبیر حیث قررنا القیام بعدة تجمعات على المستوى الوطني في كل من الجزائر 

العاصمة، سطیف، عنابة، تیزي وزو، بجایة، بویرة وبومرداس، على أن تنتهي هذه التجمعات بمسیرة ضخمة في 

دأنا العمل على تنفیذ هذا البرنامج من خالل الجزائر العاصمة واقترحنا أن یقودها آیت أحمد شخصیا، وبعدها ب

4تجمع الجزائر العاصمة الذي كان في قاعة األطلس والذي كان ناجحا حیث استطاع أن یستقطب أكثر من 

ونظرا للحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر ألقى بوتفلیقة خطابا سیاسیا 2012أفریل 15وفي .آالف شخص

م بمجموعة من اإلصالحات السیاسیة ألجل الخروج من األزمة السیاسیة التي أعلن من خالله أن الدولة ستقو 

تعیشها الدولة، ولتجسید هذه اإلصالحات قام بوتفلیقة بإنشاء لجنة لإلصالح بقیادة عبد القادر بن صالح  على 

وتفلیقة تأثیر أن تقوم هذه اللجنة بمشاورات مع األحزاب السیاسیة إلشراكها في عملیة اإلصالح، وكان لخطاب ب

على الحزب حیث خلق نقاشا حول مصداقیته  بین جماعة رأت أن المبادرة ماهي إال مراوغة سیاسیة تستعملها 

السلطة فقط ألجل ربح الوقت والتي كنت على رأسها وبین بعض األشخاص في الحزب الذین یجدون مصلحة 

األزمة حدث نوع من االنسداد داخل الحزب وهو في ما یقوله الرئیس، ومن هنا بدأت األزمة في الحزب، وع هذه

ما عرقل تنفیذ باقي البرنامج الذي سطرناه، وأمام هذا االنسداد قررنا إجراء مجموعة من التجمعات على مستوى 

العاصمة للخروج من هذه الحالة وبرمجنا ثالث تجمعات تجمعا في الحراش باعتباره حي شعبي تكثر فیه األحیاء 

دیث مع الطبقات الهشة، تجمعا في باب الزوار استهدفنا من خالله الطبقة المثقفة بالخصوص القصدیریة للح

الطلبة وتجمعا في عین البنیان حیث األغلبیة من منطقة  القبائل، وفي الوقت الذي كنا نحضر فیه لهذه 

نا في العمل ألجل تنقیذ ومن جهتنا واصل.التجمعات اتصلت السلطة باألفافاس واألكید أنها لم تتصل بكریم طابو

البرنامج الذي سطرناه، وتزامن تجمعنا األول بالحراش مع إعالن بوتفلیقة تعیین عبد القادر بن صالح كرئیس 

قد شهد .لهیئة اإلصالح، ونظرا  لكون اإلعالم قد علم ردود فعل كل األحزاب السیاسیة  باستثناء موقف األفافاس

أخذت الكلمة وقلت .تجمع الحراش حضورا إعالمیا مكثفا

277« C’est claire que la nomination de Ben Salah est une insulte هذه العبارة، "«

التي قالها كریم طابو كانت من منطلق أن عبد القادر بن صالح هو من األشخاص الذین سببوا 

األزمة في الجزائر فمن المفروض أن ال یكون ضمن لجنة اإلصالح وأن تتكون هذه اللجنة من 

مرجع سابق الذكركریم طابو :مقابلة مع -277



154

أشخاص بعیدین عن السلطة وبین من خاللها موقفه الصریح من مشروع بوتفلیقة، وهذا ما أزعج 

ألشخاص الذین كانوا على اتصال بالسلطة خاصة عناصر ما یعرف  بالعلبة السوداء للحزب كثیرا ا

هي هیئة  تكون من كریم بالول، سلیمة غزالي ورشید حاالت وفیها یتم صناعة القرارات "التي 

عند عودتي :"یقول كریم طابو"الحساسة داخل الحزب وهي على اتصال دائم مع حسین آیت أحمد

بسلیمة غزالي قالت هي األخرى بأن  التصرف الذي قمت به كان لحزب فكانت الكارثة، التقیتإلى مقر ا

كارثیا ومن هنا فهمت أن موقعي في الحزب الذي أعلنت من خالله موقفي صراحة من مشروع بوتفلیقة لم 

بین كریم طابو وأنصاره وبین قیادة هنا بدأت األزمة الفعلیة278"تكن تخدم أشخاصا داخل الحزب

ما قاله كریم طابو في تجمع الحراش كان كارثة ولم یكن یعبر فیه "الحزب حیث یرى رشید حاالت أن 

، وأكد على ذلك یوغورطة عبو الذي یعتبر أن 279"سوى عن رأیه الشخصي ولیس عن موقف الحزب

سم الحزب، حیث عشیة لقاء الحراش صرح في كریم طابو قام بتصریحین عبرا فیهما عن موقفه الشخصي با"

اإلذاعة الوطنیة الثالثة أن المشاورات التي دعا إلیها بن صالح ال تخص جبهة القوى االشتراكیة وكان ذلك 

دون إطالع أي من إطارات الحزب بذلك، رغم أن النصوص القانونیة للحزب تنص على أن المجلس 

هذه القرارات، وبعدها أكد على ذلك خالل تجمع الحراش وكان الوطني هو الذي یملك صالحیة اتخاذ مثل 

ونتیجة لهذا .280"أیضا دون إعالم قیادة الحزب بذلك وهذا یعني مخالفة النصوص القانونیة للحزب

تم استدعاء كریم طابو من طرف رئیس الحزب حسین آیت أحمد الذي أخبره أن تصرفه التصرف

:"أغلق كل أبواب الحوار مع الحزب فهناك من یرید االتصال بنا ولكن لم یستطع یقول كریم طابو

ومن هنا فهمت أن هذه هي بدایة نهایتي في الحزب وأن األفافاس بدأ في مفاوضات فعلیة مع السلطة، وأن 

ل عملیة یقوم بها إلثبات حسن النیة هو إبعادي من الحزب، فاإلشارة التي یقدمها األفافاس للسلطة حتى أو 

یثبت أنه جاهز للحوار هو إقصاؤه للرادیكالیین المعارضین للحوار مع السلطة، وألجل تجسید ذلك اتصل بي 

مر جید وسیفید الحزب، وقال أنه سي الحسین وأخبرني أنه قرر العودة إلى تسییر الحزب وقلت له أن ذلك أ

قام بتعیین كریم بالول في  منصب استحدثه في الحزب وهو منصب رئیس دیوان الرئیس استحداث منصب 

جدید من هذا النوع كان یقصد به آیت أحمد أن من یرید االتصال به فلیتصل عبر هذا الشخص، كما طلب 
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أنه یستحیل أن أعمل معهم، ومن هما فهمت شیئین مني تعیین أشخاص في األمانة العامة كان یعلم جیدا

أن الحزب دخل في حوار جدي مع السلطة، وأن السلطة طلبت منه إبعاد كل األشخاص المعارضین للسلطة 

من ولكن، "281من الحزب وبهذا تم إبعادي من تسییر الحزب ومعي كل من یعارض بیع الحزب للسلطة

أحمد لطابو هو من أجل آیتر أن السبب وراء استدعاءكان في  الحزب من غیر جماعة طابو یعتب

تقدیم الحصیلة السیاسیة والتنظیمیة للحزب بعد أن طلب منه عقد ندوة وطنیة لتقییم الحزب من قبل 

مختصین من خارج الحزب مع مطالبته بفتح ورشات لتجنید المناضلین تشمل المرأة، الشباب، الطبقة 

معرفة طابو بأن هذا التقییم من خارج الحزب سیبین األخطاء التي العاملة وهیاكل الحزب، ونظرا ل

وقع فیها ماطل في إجراء هذه الورشات وٕاجراء ندوة التقییم، وتبین ذلك آلیت أحمد من خالل التقاریر 

التي وصلت إلیه لذا طلب من طابو أن یقدم الحصیلة بنفسه و التي كانت وباعتراف كریم طابو 

السیاسي، وملیئة باألخطاء من الناحیة التنظیمیة، ولهذا قرر آیت أحمد جیدة بالنسبة للمسار

المشاركة في تسییر الحزب من خالل استحداث بعض المناصب وهي منصب رئیس دیوان رئیس 

الحزب، مكلف باإلعالم، ومكلف بالحركات االجتماعیة وذلك لتجسید عمل الورشات، ولم یكن الهدف 

الحزب بدلیل أن آیت أحمد بعد هذا تلقى دعوة من الحزب اإلیكولوجي من استدعائه هو إقصاؤه من 

الفرنسي لحضور الجامعة الصیفیة وبعث كریم طابو للحضور نیابة عنه وهذا دلیل على أن آیت 

فبالنسبة للحزب األخطاء التنظیمیة التي ارتكبها طابو هي سبب إذن.282أحمد لم یستغن عنه

مع السلطة من عدمه وتغییر اللون السیاسي للحزب هو السبب  فالحواراألزمة، أما بالنسبة له

لتعمق من حجم األزمة وتمهد لالنشقاق، باعتبار 2012ماي 10الفعلي لألزمة، وجاءت تشریعیات 

أن المشاركة في حد ذاتها شكلت خالفا شدیدا بین من یعتبر أن المشاركة في االنتخابات هو خیار 

هذا الخیار "وهذا الموقف تبنته القیادة على رأسها رشید حاالت الذي اعتبر أن استراتیجي البد منه 

یعود إلى التغیرات السیاسیة التي شهدتها الجزائر ونظرا للتخوف من أن یصل العنف الموجود في الدول 

العربیة فإنه من الضروري المشاركة في اإلصالح السلمي عن طریق المؤسسات السیاسیة، وأن هذه لیست

، وبین من یرى أن المشاركة في 283"أول مرة یشارك فیها الحزب في االنتخابات التشریعیة أو المحلیة
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االنتخابات هو من إمالءات السلطة وداخل في إطار الحوار الذي باشره الحزب مع السلطة والدلیل 

إلقصاء لكل من على ذلك األسماء التي تم إدراجها في القوائم االنتخابیة التي اعتمد فیها أسلوب ا

أسموهم بالرادیكالیین المعارضین للسلطة، باستثناء كریم طابو الذي أدرج في المرتبة الثانیة في 

القائمة االنتخابیة لوالیة تیزي وزو رغم كونه السكریتیر الوطني األول وكان رشید حاالت هو الذي 

القائمة االنتخایبة كان حتى مشاركتي في:"وضع على رأس القائمة، ویقول كریم طابو بهذا الخصوص

ال یقال أني تركت الحزب ألني أدرجت في المرتبة الثانیة في القائمة أو ألن األمر یتعلق بصراع على 

المناصب،  ولكي أقوم بفضح أالعیب األفافاس مع السلطة، ولكن اعتبرت أن الحملة االنتخابیة ال 

النقطة التي أفاضت الكأس في عالقتي مع الحزب تخصني، ومن هنا اعتبرت نفسي مستقیال سیاسیا، ولكن

هي إعالني في جریدة الوطن أن السلطة منحت مقاعد لألفافاس لم یحصل علیها ففي الواقع لم یحصل 

في بومرداس والسلطة منحته مقعدا 2في العاصمة و3في بجابة، 6مقاعد في تیزي وزو، 7سوى على 

یج، مقعدین في البویرة ومقعد في بومرداس، وصرحت أني رافض في قسنطینة، مقعدین في برج برج بوعریر 

أن ینتقل األفافاس من حزب معارض للتزویر إلى حزب یزور له في االنتخابات، ألن ذلك یختلف عن 

مبادئي السیاسیة وهو دلیل على أن األفافاس قد باع نفسه للسلطة وال یمكنه من الیوم معارضتها باعتباره 

خروج كریم وبالفعل فقد كان لهذا التصریح تأثیرا كبیرا عجل في، "284ى في التزویرأصبح شریكا لها حت

فبعد هذا التصریح قرر المكتب الوطني لجبهة القوى االشتراكیة تجمید .وجماعته من الحزبطابو

مهامه في الحزب، ومنعه من القیام بأي نشاط داخل المجلس الوطني، وٕاحالته إلى لجنة االنضباط 

ولكن كریم ، 285ات لمتابعته بارتكاب أخطاء من الدرجة الثالثة، واتهامه بمصادرة وثائق الحزبوالعقوب

من إطارات الحزب قبل مثوله أمام لجنة االنضباط، وتم 59قرر االستقالة من الحزب رفقة طابو

بعد التأكد من انسداد كل األبواب أمام الحوار البناء والفعال، وتغییر 2012جویلیة 17ذلك في 

قضیتي مع األفافاس "، ویقول كریم طابو 1963الحزب لمساره السیاسي الذي ناضل من أجله منذ 

كانت بسبب أنه غیر الغطاء السیاسي، وتمت التضحیة بي حتى یبین األفافاس للسعید بوتفلیقة وللجنرال 

ولكن قیادة ".286توفیق أنهم تالمیذ جیدون لهذا تم تعیین علي لعسكري بدال مني في األمانة العامة
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االجتماع مع من األخطاء في حق الحزب بدایة برفضهجملةالوقوع فيالحزب اتهمت كریم طابو ب

الكتلة البرلمانیة للحزب في أول اجتماع لها وهو نائب رغم أن ذلك یخالف نصوص الحزب إضافة 

إلى قیامه باجتماع ضم بعض المناضلین في الحزب بهدف شتم قیادة الحزب، وفي نفس الوقت بعث 

ین لم یلتزموا آیت أحمد برسالة یطالب فیها من األمانة العامة بإرسال تقاریر حول األشخاص الذ

بتطبیق برنامج الحزب، وقد تم إعالمه من خالل هذه التقاریر بعدم مشاركة طابو في الحملة 

عضوا بإرسال رسالة إلى آیت أحمد یطالبونه فیها بإقالة األمانة 144كما قام طابو رفقة .االنتخابیة

قام طابو بتصریح لموقع العامة ألنها سبب األزمة التي یعیشها الحزب، ولكنه رفض، ونتیجة لذلك

TSA یندد فیه بوجود اتفاق بین األفافاس والسلطة وهو ما یعد في نصوص الحزب تجاوزا تأدیبیا من

الدرجة الثالثة، وتطبیقا للنصوص أعلنت لجنة االنضباط وتسویة النزاعات التابعة للحزب عن إقصاء 

عتبر هذا االنشقاق بمثابة وی287ولم یقلطابو نهائیا من الحزب، ولكن طابو یقول للجمیع أنه استقال

رشید وأكد .288تداعیاته مستمرة یها والتي ال تزالزلزال داخل الحركة نظرا للنزیف الذي أحدثه ف

رئیس العلبة السوداء في هذه الفترة أن االنشقاق الذي قاده كریم طابو كان له تأثیرا حاالت الذي كان

سنوات، ونظرا 6على الحزب باعتباره كان نائبا في البرلمان وكونه سكریتیر وطني أول ألكثر من 

یا لنشاطه المهم الذي كان یقوم به، ولكن نجاح كریم طابو كان بفضل سیاسة الحزب الذي ال یزال قو 

بعد أن استطاع أن یسیر األزمة التي خلفها االنشقاق بطریقة سیاسیة، وعن طریق الحوار الصریح 

والشفافیة الكاملة، والدلیل على أن األفافاس استطاع تسییر األزمة بطریقة احترافیة هو نتائج 

یقوم به االنتخابات المحلیة التي استطاع الحزب من خاللها أن یحصل على نتائج إیجابیة، وما 

الحزب حالیا ال یدل على أنه حزب متواجد في أزمة، وقد نفى قطعا أن  یكون الحزب قد غیر من 

خطه السیاسي أو أنه تنكر لمبادئه خاصة من ناحیة القیم والمبادئ والخط اإلیدیولوجي، وٕانما التغییر 

ظروف السیاسیة المحیطة، فمن الغباء عدم تغییرها عندما تختلف ال"كان على مستوى إستراتیجیة الحزب 

، 289"1963مع الحفاظ دائما على نفس الهدف والخط السیاسي الذي ناضل الحزب ألجل تحقیقه منذ 

عكس رشید حاالت، اعتبر یوغورطة عبو أن جبهة القوى االشتراكیة تراجعت في االنتخابات المحلیة 
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ائم حرة واستطاعوا الحصول بسبب دخول عدد كبیر من المنشقین الذین كانوا مع كریم طابو في قو 

على عدد من المقاعد وقد قاموا بحملة مضادة ضد جبهة القوى االشتراكیة، معتبرین أنفسهم 

.290المناضلین الحقیقیین لألفافاس وهذا ما أثر على القاعدة الشعبیة التي وجدت نفسها منقسمة

من االستقاالت الفردیة والجماعیة التي شهدها الكبیرویكمن تأثیر انشقاق كریم طابو على الحزب في العدد 

الذي هو من قدماء الحزب والذي كان رئیس المجلس الشعبي الوالئي لوالیة ة حمید فرحاتاستقالبالحزب، بدایة

خالد تزاغارث الذي كان نائبا في البرلمان عن والیة بجایة، وسكریتیرا فدرالیا لنفس ، ثم استقالة2012سنة بجایة

مناضال 120وبعدها استقالة 2013في جماعیة ألعضاء المكتب الفدرالي لنفس الوالیةالوالیة  تبعته استقالة

في الحزب من نفس الوالیة تضامنا مع أعضاء المكتب الفدرالي، وانضم أغلب المستقیلین  إلى الحزب الذي قام 

الذي لم یستطع الحصول على اعتماده من "راكيالتجمع الدیمقراطي االشت"بتأسیسه كریم طابو تحت تسمیة

.291طرف اإلدارة

هذا االنشقاق الذي كان أكبر انشقاق عرفه الحزب منذ تأسیسه وتبین مرة أخرى أن سیاسة قطع الرؤوس في 

الحزب ال تستثني أحدا، عندما یتعلق األمر بالمواقف السیادیة في الحزب واإلستراتیجیة السیاسیة یمكن االستغناء 

ن أي مناضل مهما كان حجم عمله الذي قدمه للحزب، وعندما یتعلق األمر بحوار مع السلطة وتغییر ع

لإلستراتیجیة یمكن التضحیة بأي شخص مقابل إرضاء الطرف اآلخر على طاولة الحوار، حتى وٕان كان ذلك 

قناعات وحتى الخط سیسيء إلى سمعة الحزب ومكانته، فعند الحدیث عن المناصب یتغیر مفهوم المبادئ وال

كما أن الطموحات .السیاسي لیصبح الجمیع یبحث عن استعمال مصطلحات لیبرر بها مختلف الممارسات

الشخصیة الضیقة لألشخاص كثیرا ما تؤدي بهم إلى نتائج عكسیة لما كان مخططا له، فقد كان طابو یسعى 

ة، كما أن اإلعالم له دور في تعمیق األزمات للوصول إلى رئاسة األفافاس لیجد نفسه خارج الحزب بصفة نهائی

من خالل الدعایة والدعایة المضادة بین مختلف األطراف، ذلك ما لمسناه من حرب التصریحات التي الزمت 

.هذه األزمة

هذه أهم وأبرز االنشقاقات التي تعرضت لها جبهة القوى االشتراكیة، والتي كان لها تأثیر شدید في مسار 

.عه، وموقالحزب

290
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خالصة الفصل الثالث

حاولنا من خالل هذا الفصل دراسة جبهة القوى االشتراكیة بدایة بتأسیسها وتاریخها النضالي والسیاسي بدایة من 

، مع التركیز على أهم االنشقاقات التي تعرضت لها، والتي كانت بالغة التأثیر 2012إلى غایة 1963سنة 

ا، وكیفیة تعامل الجبهة معها ألجل الخروج من على مسار الحزب، وحاولنا معرفة أهم األسباب التي أدت لحدوثه

األسباب التي أدت إلى  هذه مختلف األزمات التي خلفتها هذه االنشقاقات، ومن خالل هذه الدراسة تبین لنا أن 

:االنشقاقات تعددت ویمكن تقسیمها إلى أسباب رئیسیة وهي

التاریخ النضالي الطویل لجبهة القوى االشتراكیة التي تعد أقدم حزب بعد جبهة التحریر الوطني في -1

الجزائر، وهذا ما جعلها تعیش مختلف التطورات السیاسیة التي عاشتها الجزائر بكل تناقضاتها، وأنها 

وأسالیبهم النضالیة تجمع تحت رایتها مختلف األجیال باختالف أعمارهم وبالتالي أفكارهم وطموحاتهم

المختلفة وحتى في أولویاتهم، وهذا ما أدى في أحیان كثیرة إلى خلق عدة تناقضات خلفت صراعات 

.انتهت بانشقاقات

الذي كان رجال عسكریا لفترة طویلة من الشخصیة التي یتمتع بها زعیم الحزب السید حسین آیت أحمد-2

بر أن أي حركة في الحزب انقالبا، ویباشر بالقضاء حیاته وهذا ما انعكس على فكرهه حیث كان یعت

ي ورغم تواجده خارج البالد إال أنه السید في كل القرارات التعلیها قبل تفاقمها بإقصاء نواة االحتجاج،  

ذ أي قرار دون العودة إلیه، وكثیرا ما یقوم هو بمفره باتخاذ القرارات یتخذها الحزب، وال یمكن أن یتخ

فأغلب المنشقین على غرار أرزقي فراد، سعید خلیل التنفیذالحزب وما على البقیة سوىالمصیریة داخل 

وعبد الحفیظ یاحا الذین یعتبرون أن استبداد الزعیم هو السبب وراء كل االنشقاقات التي شهدها الحزب 

محمد بل إن المنشقین هم ضحایا استبداد الزعیم، كما أنه كان یرفض محاوالت لم الشمل حیث یقول

في جلسة من جلسات السید علي یحیا عبد النور مع السید حسین آیت أحمد اقترح "أرزقي فراد في هذا الصدد

الذین غادروا الحزب فعلق علیه آیت FFSاألول على الثاني عقد مؤتمر مصالحة یجمع شمل جمیع مناضلي 

:قائالبد النورفأجابه علي یحیا ع"أنا ال أعرف كفاءات غادرت الحزب:"أحمد قائال

« mais je connais au moins 15 militants cadre qui sont présidentiables » 292

.هذا دلیل على استخفافه بالقیادات التي غادرت الحزب ورفضه لمساعي المصالحة

مرجع سابق الذكر:مقابلة مع محمد أرزقي فراد-292



160

رغم أن الحزب ینادي بتطبیق الدیمقراطیة في الدولة إال أن الممارسة الدیمقراطیة تكاد تكون منعدمة -3

بل وأنها تتراجع من مؤتمر آلخر  فبین المؤتمر األول الذي سئل فیه رئیس الحزب آیت داخل الحزب، 

c’est"أحمد حول الكیفیة التي سیتم من خاللها تسییر الحزب وأجاب بعبارته الشهیرة  pas à cet

âge que je serais dictateur" وتم في ذلك المؤتمر   منح كل المناصب في الحزب على

مؤتمر اغتیال آخر ما تبقى منفراد محمد أرزقيأساس االنتخاب، وبین المؤتمر الثالث الذي یسمیه   

والتصویت وأمر أعضاء الدیمقراطیة عندما أخذ آیت أحمد المشروع الذي كان معدا للنقاش والتعدیل

ویظهر البعد عن ،293المؤتمر التصویت علیه دون مناقشة أو تعدیل كونه هو شخصیا من قام بإعداده

عدم إشراك الجمیع في اتخاذ القرارات، وٕانما رئیس الحزب الدیمقراطیة في التسییر أیضا من خالل 

وظهر ذلك جلیا من خالل بعض القرارات والعلبة السوداء هي التي تقرر وما على البقیة سوى التنفیذ ، 

العودة إلى الجمعیة العامة مثلما حدث في قضیة النواب الثمانیة الذین تم نالتعسفیة التي تم اتخاذها دو 

رغم أن المجلس التأدیبي للحركة برأهم من التهم المنسوبة إلیهم، دهم بقرار فردي من زعیم الحزبإبعا

لقصدي عن بعادهم ازب لقیادة الحركة بتهمیشها لهم وإ متعلم داخل الحإضافة إلى اتهام فئة الشباب ال

ق ، وهذا ما دفع بالكثیر منهم باالنشقاق بعد أن یئسوا من تحقیمراكز صناعة القرار في الحزب

.الدیمقراطیة داخله

هناك أسباب أخرى متعلقة بطموحات ومصالح األشخاص المنشقین بحد ذاتهم ، سواء في المناصب أو -4

د إلیه اي االمتیازات مثلما حدث بالنسبة رشید حاالت الذي انشق عن الحزب في ظروف معینة ثم عف

وهو حالیا یشغل 2012على رأس القائمة االنتخابیة لتشریعیات لیصبح رئیسا للعلبة السوداء، وینصب

.لرئاسیة، كما أنه واحد من أعضاء الهیئة امنصب نائب في البرلمان عن جبهة القوى االشتراكیة

أخرى خارجة ولكن هناك أیضا أسباب،بابا داخلیة نابعة من الحزب ذاتههذه األسباب المذكورة تعتبر أس

:عن نطاق الحزب ومنها 

على یحیا عبد النور لالسلطة لعبت دورا هاما في بعض االنشقاقات مثلما حدث بالنسبة ف:دور السلطة -1

فة إلى  عبد السالم رشدي الذي شغل منصب وزیر التعلیم الذي انشق عن الحزب والتحق بالسلطة، إضا

إضافة إلى ،العالي عن جبهة القوى االشتراكیة ثم انشق عنها عندما قررت االنسحاب من الحكومة

المرجع نفسه-293
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أصبح أداة من دفع به لترك الحزب بإیعاز من السلطة، والذي أعلن أن الحزبانشقاق كریم طابو الذي 

.في التعامل معهاالحزب كان إلرضائها وإلثبات حسن النیةأدواة السلطة، وأن إبعاده عن

التنافس الشدید المجود بین جبهة القوى االشتراكیة والحزب المنشق عنه التجمع من أجل الثقافة -2

جمع من أجل والدیمقراطیة، حیث أن كثیرا من المنشقین عن جبهة القوى االشتراكیة انخرطوا في الت

ومنحوا مناصب في الحزب أو في الدولة تحت غطاء الحزب مثل مولود لوناوسي الثقافة والدیمقراطیة 

بعد انشقاقه إضافة إلى كل من حمید 1997الذي عین على رأس القائمة الوالئیة لتیزي وزو في محلیات 

.لوناوسي وطارق میرة اللذان أصبحا وزیرین عن هذا الحزب بعد انشقاقهما من األفافاس
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الخاتمة

حاولنا من خالل هذه الدراسة تسلیط الضوء على ظاهرة االنشقاقات الحزبیة في الجزائر وأسباب انتشارها ومعرفة 

مدى تأثیرها على الخارطة الحزبیة الجزائریة، ففي الجزء األول من الدراسة حاولنا تقدیم تعریف لظاهرة 

سة ظاهرة االنشقاقات في ومن ثم درا.المصطلحات التي لها عالقة بهذا الموضوعاالنشقاقات الحزبیة ومختلف 

األحزاب الناتجة فة بالنسبة للدول المتقدمة،هذه الظاهرة كثیرا ما تكون إجابمختلف بعض العالم ، فالحظنا أن

اقات ال تنتج إال أحزاب من االنشقاقات تكون فاعلة في الساحة السیاسیة، أما بالنسبة للدول العربیة فإن االنشق

حتى في األسلوب التسلطي وأنها ، سواء في البرامج أو األهداف بق لألصل عن األحزاب التي انشقت عمطا

وبعد ذلك حاولنا دراسة الظاهرة الحزبیة في الجزائر بدایة من االستقالل وصوال إلى وقتنا .غیر الدیمقراطي

مراحل التطور السیاسي وعالقتها بالظاهرة الحزبیة في الجزائر، مع الحالي مع التركیز في دراستنا على مختلف 

دراسة أهم األزمات واالنشقاقات التي تعرضت لها هذه األحزاب من خالل تحلیل األسباب التي أدت إلى هذه 

ختام وفي .مةي الجزائر بصفة عافاالنشقاقات ومعرفة نتائجها وتأثراتها على الحزب ذاته وعلى الخارطة الحزبیة 

حزب جبهة القوى االشتراكیة، وتأثیر جملة هذه االنشقاقات التي تعرض الدراسة قمنا بتناول مشكلة االنشقاقات

لها على حجم الحزب ومكانته، فكما الحظنا فإن االنشقاق الزم الحزب في كل مساره التاریخي بدایة بمرحلة 

ظ یاحا، ومن ثم انشقاق سعید سعدي وعدد كبیر من الحزب الواحد عند انشقاق علي یحیا عبد النور وعبد الحفی

المناضلین معه وقیامهم بتأسیس التجمع الوطني الدیمقراطي الذي أصبح من أكبر المنافسین لجبهة القوى 

تي ساهمت في تفاقم  االشتراكیة خاصة في منطقة القبائل المعقل الرئیسي للحزبین، وخلصنا إلى أهم األسباب ال

إلى أن هناك أسباب متعلقة بالحزب ذاته وأخرى خارجة عن نطاق ذا الحزب، وتوصلناهذه ظاهرة داخل ه

.الحزب، وأن السلطة لعبت دورا في تعمیق بعض االنشقاقات

وحاولنا من خالل مختلف مراحل الدراسة اإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة التي كانت حول وعن األسباب التي 

استقرار الحزب ومكانته في الخارطة على ثیرها مدى تأفي الجزائر، وعن رة انتشار هذه الظاهو ظهور أدت إلى

، وخلصنا إلى أن هناك عدة أسباب أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة وكما جاء في الفرضیة الحزبیة في الجزائر

:یليأسباب نابعة من الحزب ذاته والتي یمكن تلخیصها في مافإنالرئیسیة 
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عتبرون أنفسهم حزاب السیاسیة في الجزائر، بحیث یي یتمیز بها أغلب رؤساء األحب الزعامة والقیادة الت-1

حسین آیت أحمد ومثال ذلك اآلباء الروحیون لهذه األحزاب وال یجوز الخروج عن طوعهم ومشورتهم، 

الذي طالما كان متهما بتسلطه وانفراده في اتخاذ القرارات، وهذا ما دفع ببعض قیادا الحزب لالنشقاق 

عندما انفرد باتخاذ 1994انشقاق جماعة سعید خلیل سنة ما تبین ذلك خالل الدراسة مثلما حدث عند ك

قرار المشاركة في سانت إجیدیو، ومثال ذلك أیضا عبد اهللا جاب اهللا في مختلف األحزاب التي أسسها، 

رك الحزب وتأسیس بحیث أن رفضه للتخلي رئاسة الحزب للجیل الجدید أدى به في كل مرة إلى اختاره ت

حزب آخر على أن یكون في المستوى الثاني أو الثالث في الحزب، وكذلك األمر مع وجود استثناء لهذه 

القاعدة فبالنسبة لحركة مجتمع السلم فإن غیاب الزعیم الروحي للحركة بوفاة الشیخ محفوظ نحناح هو 

إیجاد بدیل لهذا الزعیم، فلم تعرف الذي أدى إلى انشقاقات داخل الحزب بسبب عدم قدرة الحركة على

.حركة مجتمع السلم االنشقاقات إال بعد وفاة الشیخ نحناح 

غیاب الممارسة الدیمقراطي داخل أغلب األحزاب الجزائریة كان سببا مهما في كثیر من االنشقاقات -2

الرئیسي وراء انشقاقهم التي عرفتها أغلب األحزاب السیاسیة الجزائریة ، فأغلب المنشقین یعتبرون السبب 

هو غیاب الدیمقراطیة داخل األحزاب التي انشقوا منها ، وتهمیشهم من طرف قیادات الصف األول في 

.ن المناصب القیادیة داخل الحزببة للعناصر الشبانیة ، وكذا إبعادهم عالحزب خاصة بالنس

ب االنشقاقات تكثر عادة أغلفصراع المناصب والمصالح داخل مختلف األحزاب حیث كما الحظنا -3

عبد المجید مناصرة أحد سبة لحركة مجتمع السلم فبالنستحقاقات االنتخابیة مثلما حدثعند اقتراب اال

اعتبر أن السبب وراء انشقاقه هو استحواذ رئیس الحزب زب والذي أنشأ جبهة التغییر،المنشقین عن الح

رئیس الحزب ورئیس الكتلة البرلمانیة وكثیرا ما شغل منصب وزیر في صب كونهعلى جمیع المنا

.مختلف الحكومات

ولكن هناك مجموعة من األسباب التي تكون خارجة عن اب ذاتهاحز هذه أهم األسباب التي تتعلق باأل

:، والمتمثلة أساسا فيهانطاق

وذلك من خالل مختلف اإلغراءات دور السلطة والنظام السیاسي في إحداث وتعمیق ظاهرة االنشقاقات-4

التي تمنح للمنشقین الذین یحققون مصالح السلطة وقد حدث ذلك مرارا بدایة بما حدث لجبهة القوى 

عند انشقاق علي یحیا عبد النور و تولیه منصبا وزاریا في الدولة، كذلك األمر 1956االشتراكیة في 
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الحكومة وعند قرار الحزب التراجع عن قرار المشاركة بالنسبة إلى عبد السالم رشدي الذي كان وزیرا في

ویظهر .في الحكومة بالنسبة للجبهة قرر عبد السالم رشدي االنشقاق عن الحركة واالستمرار مع السلطة

عندما حدثت هزات عنیفة في كثیر من األحزاب 1999دور السلطة في إحداث االنشقاقات خاصة سنة 

بسبب موقفها من مرشح اإلجماع الوطني عبد العزیز بوتفلیقة، حیث أحدث السیاسیة الجزائریة الكبیرة 

ذلك انشقاقا في كل  من التجمع الوطني الدیمقراطي، وحركة النهضة حیث تم في كل هذه األحزاب 

تمت سحب الثقة من الطاهر فللمرشح عبد العزیز بوتفلیقة ،ترجیح الكفة لصالح األشخاص المساندین 

وزارة الداخلیة في تالعام للتجمع الوطني الدیمقراطي الرافض لتزكیة بوتفلیقة، وفصلبن بعیبش األمین

.النزاع القائم بین لحبیب آدمي الداعم لبوتفلیقة و عبد اهللا جاب اهللا الرافض له ، لصالح لحبیب آدمي

ا عن أحزابهم والمالحظ أیضا أن هناك عددا من الوزراء الذین كانوا من أحزاب معارضة للسلطة، انشقو -5

تأسیس أحزاب موالیة للسلطة مثلما هو األمر بالنسبة لعمار غول الذي انشق عن حركة باألصلیة  وقاموا 

والذي أسس حركة تجمع أمل الجزائر، وعمارة 2012مجتمع السلم عند قرارها االنسحاب من السلطة في 

حزب التجمع من أجل الثقافة بن یونس الذي كان من أشد المعارضین للسلطة عندما كان عضوا في 

.والدیمقراطیة ، وبعد استوزاره أسس حزبا وكان من مدیري حملة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة

علة في الساحة السیاسیة مثلما حدث بالنسبة للمنشقین حزبیة عادة ما تشكل أحزابا لیست فااالنشقاقات الو 

لي ، وحتى بالنسبة لألحزاب التي تؤسس وهي عن حركة حماس الذین لم یستطیعوا منافسة حزبهم األص

ال تنافس أحزابها القدیمة خاصة عندما یتعلق األمر باالنتخابات المحلیة والتشریعیة التي فداعمة للسلطة 

الحظنا وجود بعض االستثناءات كما هو األمر ولكن مع ذلك ، ما تكون الغلبة لألحزاب األصلیةكثیرا

ینافس بشدة الحزب الذي انشق عنه وهو وال یزالفة والدیمقراطیة الذي كانبالنسبة التجمع من أجل الثقا

جبهة القوى االشتراكیة، وكانت الغلبة متفاوتة فمرة تكون لصالح التجمع ومرة تكون لصالح الجبهة، كما هو 

في كل مرة نشق عنه فلغلبة دائما مقارنة بالحزب الذي یاألمر بالنسبة لعبد اهللا جاب اهللا  الذي كانت له ا

.یشهد الحزب الذي انشق عنه تراجعا ملحوظا كما الحظنا من حیث عدد المقاعد في البرلمان

انتشارا وتوسعا من وقت ظاهرة سلبیة تزداد تعدفي الجزائر ظاهرة االنشقاقات الحزبیةوخالصة القول أن

تؤثر سلبا على الخارطة الحزبیة في وهيآلخر وتزداد وتیرتها تسارعا قبیل االستحقاقات االنتخابیة المختلفة، 
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.تحقق تواجدا وفاعلیةة بالنسبة لألحزاب من دون أنإال أعدادا إضافیفي أغلب المراتالجزائر ألنها ال 

ما هو هناك مجموعة من األسباب التي تتحكم في انتشار هذه الظاهرة منها ما یتعلق بالحزب ذاته ومنهاو 

إرجاع سبب تفشي هذه الظاهرة أیضا إلى هشاشة المنظومة الحزبیة الجزائریة ، یمكن و .،إرادتهعن خارج

، فعند إعالن التعددیة السیاسیة لم یكن التصور الدیمقراطي لتي نشأت فیهاوذلك بالنظر إلى الظروف ا

اب، مكتمال بالنسبة ألغلب األحزاب بعد ، كما أن الممارسة الدیمقراطیة لم تكن متواجدة لدى أغلب األحز 

حیث أن اإلعالن عن التعددیة في الجزائر لم یكن مطلبا شعبیا وحزبیا وٕانما فرضه النظام في ظروف 

.سیاسیة واقتصادیة صعبة
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