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  سجود الشكر داعية إياك أن تنفع ذا العمللك ريب أسجد 
  كل من قرأه وجتعله صدقة جارية يف ممايت

األحياء منهم  شهداء بالدي... إىل من عقدوا العزم أن حتيا اجلزائر 
  أهدي هذا العمل ...واألموات 

  فلسطني أهدي جهدي هذا... الصامدة ... املعذبة ... إىل اجلرحية 
  أخي سليم عسى ريب جيمعين به. ..إىل روح املالك الطاهر 

  أمي... أمي ... خاصة أمي ... إىل والدي عرفانا باجلميل 
  وهيبة بوالفة على صمودها/ إىل حدة 
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  :إنـي شاكرة ومقرة باجلميل لكل هؤالء

  - جامعة باتنة- كل التقدير وخالص املودة لألستاذ  الدكتور  عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية ....
  .على تعاونه وتسهيالته اإلدارية" حسني قـادري"

  الذي أهلمتين حماضراته يف بداية مشواري العلمي اجلد بال حدود" صـاحل زيانـي"ألستاذي القدير ... 
  لك كل الشكر... علي بأفكاره " والذي كان تأثريه واضحا

  ستشارات العلمية اليت قدمها يلعلى دقة اإل" حلسـن زعــدار"كل التقدير والشكر لألستاذ الدكتور ... 
ة البحث العلمي اجلاد وقدم يل جلّ اإلشتشارات الالزمة فكـان مبثابـة أب هذا ...  ملن خطي يل طريق بداـي

  "يــوسف جحيــش"األستاذ ... املشروع يف بدايته 
رغم إرتباطاته رفقة خلية على تفرغه التام يل " أمحـد شنــة/ د.أ"األمني العام ألكادميية اتمع املدين ... 

  لك كل الشكر... اإلعالم اآليل مبقر األكادميية وإمدادي بكل املصادر ورقية، أشرطة، أقراص إلكترونية 
  على مهنيتك العالية وتواضع الكبار

  إلخالصه وجهده يف مراسايت ألغلب املراجع" عمـي حممد"لكل موظفي املدرسة العليا لإلدارة خاصة ... 
  الوالئي حلزب جبهة التحرير الوطين إلسهامه اجلاد يف إمدادي بالرصيد املعلومايت الالزم من لألمني... 

  لك كل التقدير... وثائق، منشورات 
لألمني الوالئي حلزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية لتزويدي مبعلومات شفوية، ورقية، إلكترونية ... 

  متعددة
  قابة لوالية باتنة على تعاونه إىل جانب مصلحة اجلمعيات لتزويدي بكلملسؤول مصلحة التنظيم والر... 

  الوثائق واملصادر الالزمة
  وكل موظفي املكتبة املركزية جبامعة باتنة على تعاوم الالمتناهي جلمع املادة العلمية... لربيعة، مىن، رندا 

  لتسهيالم يف مجع املصادر العلمية )جامعة بن عكنون(ملوظفي مكتبة جامعة مسيلة، بسكرة، اجلزائر ... 
  هلذه املذكرة

  شكر وتقدير لكل من عرقل علينا أداء فريضة طلب العلم ألم علمونا فضيلة الصرب،
  .وشرف السقوط ضحية للظلم

 جزاكم اهللا كل خري... لكل من ساهم يف إجناز هذا العمل 
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ألخرى، لقي مصطلح اتمع املدين إمكانية للتوظيف يف اوأحناء العامل  البالديف اجلزائر كما يف بقية   

فاتمع املدين كمفهوم أو  ،سياق مناقشة اخليارات الدميقراطية اليت تطرحها أزمة النظام السياسي األحادي
مؤسسات يعكس مقولة تارخيية لظاهرة هلا وجود حقيقي متغري يف الزمان، وجود ميكن تلمس قسامته العامة، 

ة يكسب املفهوم املالمح التارخيية كما يتميز باخلصوصية يف حقبتنا الراهنة، ومن مث ميكن أن يلبس وذه الصف
املفهوم وظائف إيديولوجية ويستمر ألجلها أي يكتسي وظيفة تتخطى مضمونه احلقيقي ويف ضوء ذلك 

بعد سلسلة من  التمفصالت عن اتمع املدين اجلزائري يعىن نقل مناقشة اتمع املدين اليت تطورت  فاحلديث
والتمايزات إىل سياق تارخيي خمتلف من ناحية ومن ناحية أخرى عدم اخللط بني املفهوم وجتسداته أي 
التوظيف الغائي للمفهوم، إذ تتخذ الكثري من الدراسات طابعا سياسيا يتكئ على فهم تارخيي أو نظري يضع 

ا عن هيمنة األخرية ورغبة يف اإلنفكاك من أسر هذه اهليمنة، مفهوم اتمع املدين يف تضاد مع الدولة، تعبري
وهلذا لن يكون من املمكن استخدام املفهوم بصورة عملية واالستفادة منه يف التحليل النظري للمجتمع 

  : )1(ةاجلزائري من دون حتريره من اختالطات ثالث
والتحرر ويضعه موضع النقيض من السلطة االختالط األول وهو الذي جيعل اتمع املدين رصيد قيم احلرية 

احلرية مبعناها السياسي  أنوما تنطويان عليه بداهة من القيم االستبدادية، عدا أنه من اخلطأ الكبري االعتقاد 
ألول غري األصل اعالقة باملعىن  ةالدولة، ليس هلذا االستخدام أي تاملعاصر هي مثرة تطور اتمع املدين وليس

، فهو مل يتحول يف فلسفة السياسة املدنية إىل مفهوم علمي إال أنه قام على تعيني جمال متميز الذي ارتبط به
للممارسة اإلجتماعية وحتديد نوع من النشاط خمتلف عن السياسة فأصبح مفهوما إجرائيا مفيدا، أما االختالط 

تعلق بالفرد وحياته مقابل الشأن العام نابع من مطابقة مفهوم اتمع املدين مع مفهوم الشأن اخلاص املف ،الثاين
والدولة اليت تم باألمور الوطنية ويف هذا املنظور يصبح التحرر والتقدم يف اجتاه الدميقراطية  رهني العودة إىل 

نابع من حماولة جديدة لوضع مفهوم اتمع املدين فالفردية وسيطرة املصلحة الشخصية، أما االختالط الثالث 
فهوم اتمع التقليدي ومصدر هذه احملاولة توظيف هذا املفهوم توظيفا سياسيا يف وجه التيارات اليت يف مقابل م

 ينظر إليها على أا تقليدية ويف هذه احلالة يكون اتمع املدين مطابقا 

 

                                                
ورقة حبث قدمت إىل الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسـات  " (دور العوامل الداخلية واخلارجية: اتمع املدين العريب بناء"برهان غليون، ) 1( 

  .734 .، ص)1992، بريوت، لبنان، سبتمرب "اتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطية"الوحدة العربية 
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بىن  للتنظيمات والبين احلديثة من حزبية ونقابية وتنظيمات نسوية ويستخدم يف هذا السياق كآلة حرب ضد
اتمع القدمية الدينية والقبلية على ضوء ما نقول إن مفهوم اتمع املدين ال خيلو من ميل إيديولوجي وغايات 

وأنه مل يشكل يف تطوره احلديث واملعاصر كال واحدا ومنسجما حىت باملعىن " توظيف سياسي"عملية سياسية 
تكويناته سواء كانت تقليدية أو  تواملهم يف األمر ليسالليربايل فإنه كان ساحة تنازع بني األهواء واملصاحل 

إمنا هو بالدرجة األوىل قيـم سلوكية تنطوي على قبول االختالف وحق اآلخرين يف تكوين  فقط حديثة
منظمات أو مؤسسات حتقق مصاحلهم املادية واملعنوية وحتميها وتدافع عنها، وااللتزام يف إدارة اخلالف 

تحضرة أي ينبغي أن تسود قيـم اتمع املدين وهي قيـم اإلحترام والتسامح والتكافل بالوسائل السليمة امل
  .والتنافس الشريف 

عد هذه اإلطاللة العامة املتطرقة ملضامني املفهوم وإشكاالته الفكرية والواقعية تحاول هذه الدراسة ب           
لنظام السياسي اجلزائري والبيئة اإلجتماعية للمجتمع اجلزائري اإلحاطة التارخيية باتمع املدين كإجتاه لدراسة ا

ومقاربتها لألطر املمارستية  -إلحتوائها أبعاد إنسانية- *باقتباس أدبيات النظرية الليربالية يف الفكر السياسي
والفكرية يف التأصيل التارخيي للمفهوم يف التاريخ اجلزائري لرصد التجربة التارخيية للمجتمع املدين يف سياق 

  .امتدادها التطوري حىت الوقت الراهن

  :وعـة املوضــأمهي
بدراسة شاملة للواقع اجلزائري مما يتطلب تأطريه  حيظتنبع أمهية الدراسة كوا تسعى لطرح موضوع مل  -

نظريا، وتوضيحه وحتليله أكادمييا وجتسيده واستنباطه عمليا، وفضال عن ذلك فأمهية الدراسة تتضح يف 
كشف املضمون العلمي والعملي ملفهوم اتمع املدين اجلزائري وإبراز الفائدة الفعلية اليت ميكن أن تنجم من 

 .ريخ يف حتليل التحول االجتماعي  والسياسي واملدين يف اتمع اجلزائري املعاصرالعودة للتا

نظرة فكرية للمجتمع املدين اجلزائري تسهم بنسب علمية ما يف تأسيس واقع متطور واستشراف مستقبل  -
املدين  الفكرفجمتمع مدين أرقى وإن كانت أدبيات املفهوم يف الفكر العريب أو الغريب تتالقى بنسق نظري 

اجلزائري له خصوصية ينفرد ا عن باقي األطر الفكرية وجب إفراد دراسة هلذا اتمع املدين واخلروج من 
لتفحص ماضي التنظيمات املدنية اجلزائرية،  -اتمع املدين يف الفكر الغريب، يف الفكر العريب-العمومية 

                                                
الدراسة العينية  -الغرامشية -اهليغلية-املاركسية(ريب شكلت أحد مصادر مفهوم اتمع املدين كما ندركه اليوم يوجد نظريات عدة يف الفكر الغ  *
  ).ألكسيس دي توكفيل:لـ
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ومستقبل رؤيته  -ه فصول الدراسةنستكشف ع هذا ما  -حاضرها الذي ال يزال قيد التطور أو التراجع
 .تتحدد حبقبة زمنية متجذرة يف التاريخ اجلزائري

اعتبار وجود رصيد معريف وعملي سابق يف حمطة دراسية آنفة ألحد أهم مداخل دراسة النظام السياسي ب -
أمام ضعف ا دوما نتعرضنا لتسيري عدة سياسات قطاعية يف اجلزائر يضع -السياسة العامة-اجلزائري 

هذه الدراسة على مكانة  أسبابالسياسة العامة وتعرضها للكثري من التغيري والتبديل والتعطيل لتلقي 
تنظيمات اتمع املدين يف صنع السياسة العامة لتفسري إشكالية إستقاللية اتمع املدين اجلزائري وتعثر 

 .السياسة العامة

  :أسباب اختيار املوضوع
ث دوافع موضوعية وأخرى ذاتية حبكم الطبيعة النفسية لإلنسانية إلختيار موضوع ما دون تتجاذب الباح    

  : غريه للبحث فكانت دوافع إقتناء موضوع الدراسة كاآليت
 :ةـع موضوعيـدواف .1

إذا وظّف املفهوم مبحاذاة عملية صنع " ال تراجعها"تأكيد على أمهية اتمع املدين يف تثبيت الدميقراطية  -
السياسة العامة وإشراكه يف مراحلها املتتالية إلجناح أجندة السياسة العامة للدولة وتقريب التنظيمات املدنية 

 .من املواطن

حماولة لبلورة شهادة ميالد اتمع املدين يف اجلزائر وجتنب اخللط بني مفهوم األصالة بالرجعية إذ أن  -
 من احلقائق واملمارسات اليت تصلح لالعتبار وفضائله جديرة بأن ماضي التنظيمات املدنية اجلزائرية فيها الكثري

 .تتحول إىل دافع إىل التقدم فهي حماولة لتقوية ما تبقى من الذاكرة التارخيية للبالد

 :ةــع ذاتيـدواف .2

نظور سياسي واقعي ألبناء جيلي حتديدا وهي إشارة إلعادة مبرغبة شخصية يف تقدمي معطى علمي تارخيي  -
مع التركيز على األعمال البطولية واملقاومة الباسلة اليت خاضها اتمع املدين  -اجلزائر- تاريخ العظيمة قراءة 

اجلزائري للمشاركة يف انتزاع االستقالل وعدم حصر نضاله يف رقعة ضيقة تتصل مباشرة مبعاناة شعبنا ومل 
 .نوسع دائرة البحث لتقييم مغزى األحداث واملقاصد
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عن اتمع املدين يف اجلزائر تنبع من احتياجات الواقع اجلزائري وتراعي اإلطار الثقايف التارخيي، تقدمي دراسة 
السياسي واالجتماعي اجلزائري وذلك بغية دعم املكتبة اجلزائرية خاصة وتربيرا للمجهودات اجلبـارة 

  .تذيتاألس

  :اليــةـاإلشك
املدين يف اجلزائر وتوفر عناصره، إال أا تؤكد مبا ال يقبل اجلدل تنطلق الدراسة من التسليم بوجود اتمع      

  .أن هذا اتمع حباجة إىل اإلرتقاء إىل مستوى املشاركة يف مراحل اإلعداد للسياسات العامة
  : لتتلخص إشكالية الدراسة كاآليت

املرحلة االستعمارية إىل  إىل أي حد تطور اتمع املدين اجلزائري وزادت فاعلية تنظيماته املختلفة منذ
  يومنا هذا؟

  : ومتت صياغة إشكالية املوضوع من التساؤالت اجلزئية اآلتية
ما هو السياق التارخيي لتكـون اتمع املدين اجلزائري؟ وما هي العوامل اليت أثرت يف تطوره؟ وما   

وما هي جذور العالقة االنفصالية بني هي املتغريات اليت أدت إىل أنّ يفقد هذا اتمع فاعليته واستقالليته؟ 
  .الدولة واتمع املدين يف الذاكرة التارخيية اجلزائرية؟
  ؟- األحادية احلزبية–ما هي أسباب تقهقر اتمع املدين غداة االستقالل 

  هل التعددية السياسة أدت إىل بناء مشروع مدين جزائري مستقل عن إمالءات السلطة؟
دين املشارك يف السياسات العامة؟ وما هي إجراءات إعادة التنظيمات املدنية بتوجه ما هي مثبطات الفعل امل

  تشاركي؟

    :الفرضيــات
موضوع دراسيت هو السعي إىل إدراك طبيعة املسار التطوري للمجتمع املدين اجلزائري بالتطرق لطبيعة     

العالقة الكامنة بني كيان الدولة واملؤسسات املدنية يف إطار املعرفة املماراستية لتأثري جزئيات تلك العالقة على 
ال أستشف غاية فكرية يف التعرض لفروعها فرضيات الدراسة فأنشطة وحركية تنظيمات اتمع املدين لذا 

إمجاال بل ارتأيت رصد أمهها من الوجهة التارخيية والسياسية والواقعية األطر النظرية ال جدوى منها دون 
  : جتريب الفرضيات البحثية على الواقع فكانت كالتايل

ا جسدت يف تاريخ اجلزائر املرحلة االحتاللية فاعليات جمتمع ومؤسسات مدنية حفظت لألمة كيا أنتجت -
 .منوذجا لواقع مؤسسات جمتمع مدين يف ما قبل التحرير
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 السلطةمراقبة اإلنفصال بني الدولة واتمع املدين الذي يبينه التطور التارخيي املشكلة كامنة يف عقل  تبقي -
اجتاهاته ورغبته اجلاحمة اليت تأىب التداول كمبدأ من مبادئ الدميقراطية ويف عقل اتمع املدين على اختالف 

 .خمترقة سلطةيف االستيالء على السلطة ما أنتج جمتمع مدين هش و

ال تزال متمسكة بعقلية احلكم املطلق لذا فإستشراف  إال أن السلطةرغم االعتراف مببدأ التعددية السياسية  -
 "ااملدين الدميقراطي يهيئ له فكرمستقبل اتمع املدين ال يتأتى إالّ بفهم دروس املاضي واستيعاا فاتمع 

 .يف األساس "اواقعي "اتقدمي "ادميقراطي

إن جذور اتمع  املدين مبا هو حالة استقالل أو توازن مع الدولة موجود بكثافة يف العمق التارخيي  -
ذج اجلزائري هذا العمق متثله مؤسسات متعددة أما سبب اإلنقطاع احلاصل يف وعي املواطن مبدنيته هو منو

 .املسيطرة السلطة

مضمون فعلي أن يستمد قوته إال من دولة قوية و درجة اخلطورة احملتملة  يال ميكن تمع مدين جزائري ذ -
 .تمع أقوى من دولته ال يقل عن خطورة دولة أقوى من جمتمعها

جلزائري لغياب أطر األزمة األمنية مبخلفاا املتعددة كانت هلا انعكاسات على توقف منو اتمع املدين ا -
 .قانونية متصلة مبمارسة مستقلة األداء لتنظيمات اتمع املدين

 :ةـات الدراسـصعوب
البحث العلمي تكتنفه صعوبات مجة واليت واجهتين يف مسرييت البحثية لتقدمي هذا املعطى العلمي  طريق

  :كان أبرزها كاأليت
املدنية اجلزائرية ومسارها التطوري وجاءت معظم الدراسات غياب مرجعية علمية أكادميية تطرقت للتجربة  -

منفصلة تتطرق ملرحلة معينة من تطور اتمع املدين ولتنظيم معني ما صعب من مهميت يف رسم معامل اتمع 
املدين اجلزائري والفضاءات اسدة للمفهوم يف التاريخ اجلزائري فوجدت نفسي أمام تشعب مفردات 

تقبل يف طريق الوصول سنظرية بني ماضي وحاضر يتفحص مشكالت قائمة واستشراف مالدراسة واطر 
 .إىل نظرة علمية وعملية شاملة للمجتمع املدين اجلزائري ومشكالته ومستقبله

إن اإلقبال على دراسة التجربة اجلزائرية فيه الكثري من احلدود املنهجية والنظرية وحىت املعرفية باعتبار  -
ه أمام جمال حبثي مفتوح على مجيع اجلبهات الشيء الذي يصعب مهام اإلمساك املعريف الباحث جيد نفس

الدقيق بفترة الدراسة املمتدة زمنيا يشكل رهيب فاجتهدت لتكثيف جهدي الفكري للوقوف على مجيع 
مسارات اتمع املدين اجلزائري كما أن املفهوم متزامن مع تطورات آنية تقتضي حبث طريق تطورها 
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فهو تاريخ املعرفة  -"افكري "اسببت يل صداع–لتارخيي فالتطور التارخيي لألفكار حيتاج إىل عملية حفريات ا
 .الذي حيلل ويراكم يف آن معا

  :هيكلية الدراسة
 ملا وفقا املدين للمجتمع التركييب النظري الطرح وبني الالزم التارخيي العرض عمل بني املالءمة يف اجتهدت    

 الدراسة ط فكان خاص جزائري مدين لفكر خطوط لرسم حماولة يف متجزئة سابقة دراسات يف حبث أنتجه
  .فصول ستة من متكون هلا ازأة والتساؤالت املطروحة اإلشكالية نع لإلجابة اعتمدته الذي

 وبعد اإلحتالل حتت اجلزائري املدين اتمع تشكل ظروف عن التارخيية اإلضاءة إىل يهدف :األول الفصل
   ل اسدة التنظيمات ميالد سياق عن للكشف جزائريني ملؤرخني كتابات إستحضار إىل ويسعى اإلستقالل
 األول املبحث عنه عرب ما وهو املستقلة اجلزائر عدة إجتاهات جانب إىل أنتجت اليت النضالية املدنية معانـي

 متعددة وباحثني ملؤرخني تارخيية بدراسات االستعانة إىل التارخيي حمتواه لكتابة اضطررت الذي الثالثة طالبه
 املبحث أما اجلزائري، املدين اتمع لتشكل احملورية ،املهمة اخللفيات عن الوقوف لغرض والتوجهات اآلراء
 اجلزائري املدين للمجتمع التمهيد مبوجبها مت اليت السياسية التعددية حنو للجزائر التارخيي التحول فيتناول الثاين
  .املستقلة اجلزائر يف املدني للمجتمع التنظيم مع الدميقراطي الفكر تالزم عن يتحدث قسم فهو

 ما املستعمرة للجزائر احلضاري الفكر يف ومؤسساته املفهوم تواجد عن اإلعالن مبثابة يعترب: الثاين الفصل
 تقليدية مؤسسات وجود هو إليه أنبه أن حاولت وما اجلزائري املدين اتمع لنظرية التأسيس بإمكانية يوحي

 عميق تارخيي حتليلي بنسق تفصل مطالب ةلثالث املتضمنني املبحثني وجعلت املدنية ملفهوم حقيقية مبضامني
 تارخيية عودة وهي اجلزائري املدين للمجتمع املشكلة التقليدية املؤسسات ألبرز املدين النضال وأدوات هياكل

 حضاري سجل أنها إالّ زمن عليها مر التارخيية احلقبة تلك كانت وإن واملستقبل للحاضر الرؤية إلستكمال
  .الراهن الوقت يف املدين اتمع وتعزيز تفعيل لسبل ومرشد

 وكذا الوطنية احلركة أحزاب يف املتمثل اجلزائري املدني اتمع أقطاب من "اقطب يتناول :الثالث فصلال 
 الثورة إلندالع املصاحبة...)  اإلعالم وسائل اجلمعيات،( املعاصرة املفهوم مبسميات املدنية التنظيمات
 والتحليلية النظرية واألطر املفاهيميف  املدين اتمع حلقل املعرفية البنية يف ملحوظ تطور وهو التحريرية
   ...إعالم وسائل مجعيات، أحزاب، من حتاللاإل حتت اجلزائرية املدنية املؤسسات وإسهام البحثية واألدوات
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 املدنية املؤسسات تواجد عن معربة الفصل هذا ومطالب مباحث لتكون للمفهوم النضايل التاريخ كتابة يف
 الطبيعة حيدد الفصل هلذا الفرعية للمضامني والقارئ اجلزائري التارخيي الفكر يف احلاضر بأدبيات

  .الفرنسية العامة السياسة قرارات تنفيذ إفشال يف ودورها املؤسسات لتلك الـمـقاومتية
 معقدة مسببات لتتداخل املُستقلة اجلزائر يف املدنـي للمجتمع التطوري املسار باستكمال يتعلق :الرابع الفصل

 للمجتمعملغية  وطنية ودولة قيامها أساسيات اجلزائرية الدولة أفقد رهيب استعماري إرث بني ومتشابكة
 ضرورة من هل الدولة؟ إصالح إىل نتجه هل: ومماراستية فكرية إشكاالت أمام الباحث يضع ما املدني؟
 على الفصل هذا يف البحثي جهدي ليتركز اجلزائرية؟ الدولة عقل يف االستقالل بعد املدنية التنظيمات لتواجد
 هذا مطالب مباحث، لتثبت والدولة يناملد اتمع بني العالقة مشكالت وتناول املدين اتمع مؤسسات وصف
  .املاضي نتاج فاحلاضر التارخيي املسار يف إنقطاع يوجد ال بأنه الفصل
 وسائل اجلمعوية، احلركة األحزاب، وقوامه املدين اتمع مادة لدراسة الفصل هذا يف اجتهت:اخلامس الفصل
 املنظم القانوين اإلطار لرصد األول املبحث فخصصت السياسة التعددية إىل االنتقال عملية ضوء على اإلعالم

 سلبية أو إجيابية مدى عن والتساؤل املؤسسات تلك حركية ملتابعة الثاين واملبحث املذكورة املدنية للمؤسسات
 الدولة طبيعة دراسة هي الثالث املطلب وحمصلة بكثافتها التسليم مع والسياسي اإلجتماعي الفعل يف دورها

 الدولية وباملواثيق السياسية التعددية بشرعية املبدئي اعترافها فرغم اإلجتماعية للقوى الـمخترقة اجلزائرية
 الدوليت اإلجتاه ملسببات أعمق قراءة ويف املطلق احلكم بعقلية متمسكة تزال ال أنها إالّ اإلنسان حبقوق اخلاصة

 اخلاصة ءاااستثنا اجلزائرية لحالةل أنّ العلم مع ةالسابق الفصول لشىت حتليلية قراءة من البد املدين للمجتمع
  . هذات املطلب يف عنه حتدثت ما وهذا

 يدل الفصل وعنوان اجلزائري املدين اتمع تفعيل وإجراءات والعوائق للصعوبات عرض هو: السادس الفصل
 مؤسسات قيام حتديات يحدد الثالثة بأقسامه األول فاملبحث واملطالب، املباحث مضامني على قاطعة داللة
 مراعاة على الباحث يجرب اجلزائري املدين للمجتمع التارخيي فالسياق احلقيقي املدين للفعل مكرسة مدين جمتمع
 السياسي والنظام اجلزائري للمجتمع السياسي القانوين، الثقايف األساس وكذا اإلجتماعية للقوى التركيبية البنية
 يف تفاصيلها على الوقوف على أتيت شىت مؤشرات مثة أن إىل ينتبه أن الفصل هذا يف القارئ من أريد وما

   قد وعمقها العوائق قوة مع جزائري مدين جمتمع تواجد تؤكد السابقة الفصول
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 املبحث يف القول ملخص أما اجلزائرية، التجربة يف اجلماهريية للمنظمات فعلي إستقالل حتقق هو أمهها يكون
تنظيمات اتمع املدين  بني الشراكة على قائم مدين شروعيف م للتفكري جديدة بإستراتيجية األخذ هو،ف الثاين

 عن للتعبري وفئاته املدين اتمع لقوى اال الدولة تفسح ما قدرب إذ ،وسلطات الدولة ومؤسساا املختلفة
 مراحل يف املشاركة من اجلزائري املدين اتمع قوى فتمكني وجتذرها اتمع يف شرعيتها تعمق ما بقدر نفسها
  .املعاصر املدين اتمع جوهر هو للدولة العامة السياسة تقومي تنفيذ، صنع،
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يف بداية الثالثينات من القرن التاسع عشر تعرضت اجلزائر ألبشع هجمة إستعمارية عرفها التاريخ 
إىل إغراق البالد يف حبر من الدماء، وحولت معاملها ومؤسساا إىل املعاصر، لقد عمدت هاته القوة الغامشة 

أن الشعب اجلزائري رغم  اىل خراب وجمموع الشعب إىل بؤساء وحتت السيطرة القهرية، ويشري تاريخ اجلزائر
فإنه مل  -سنأيت على ذكرها يف املبحث األول من هذا الفصل -ةالتوجهات املتعددة للسياسة اإلستعماري

وإذا كانت  -1954ثورة نوفمرب  -لم، وظل من يوم احتالله يقاوم ببطولة نادرة حىت الثورة العظيمةيستس
فحديثها عن  - املنهج التارخيي - كتب التاريخ ومعظم الدراسات التارخيية حبكم املنهج املتبع لدراسة الظاهرة

حلة ظهور األحزاب السياسية كتجربة املقاومة اجلزائرية يتركز حتديدا على املقاومة الشعبية ليصلوا إىل مر
بني السياسة اإلستعمارية وتبلور ومنو  اتارخيي انضالية مبنظور سياسي إال أنين يف هذا الفصل سأضيئ رابط

ألن تاريخ اتمع فقط اتمع املدين اجلزائري بشىت تشكيالته واليت ال أرجعها إىل ميالد التيارات السياسية 
  .قطعا إىل ميالد تنظيمات ذات طبيعة ال حمدودة من األنشطة املدين اجلزائري يشري

فتلك حقبة تارخيية بأدبيات ومضامني ، أما خلفيات ميالد التنظيمات املدنية اجلزائرية فجر اإلستقالل
سياسية، قانونية، إجتماعية خمتلفة عن تلك الواردة يف املرحلة اإلستعمارية سنأيت على التوقف عندها يف املبحث 

  .لثاينا
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الفكري والتاریخي لظروف تشكل المجتمع  اإلطار:لمبحث األولا
  المدني الجزائري في فترة االحتالل

أن حتديد اإلطار التارخيي لتبلور اتمع املدين كمفهوم وممارسة يف التاريخ اىل من املفيد اإلشارة 
جذور املفهوم يف الفكر املدين  ألناجلزائري إبان اإلحتالل ال أختصره يف تنظيم مدين معني كما أسلفت الذكر 

الطرقية، الزوايا، (اجلزائري بدأت منذ اإلحتالل مبسميات خمتلفة عن تلك املعتمدة يف الفكر السياسي املعاصر
فاجلمعيات املعربة عن املمارسة املدنية هلا ما يوازيها يف ظل اإلحتالل بفاعلية وأدوار نضالية ....) املساجد،

ظرية سياسة مبنطق إستعماري نمطالب هذا املبحث تؤكد  ختطت املخططات اإلستعمارية الالمتناهية، و
اسة اإلستعمارية، ولزاما علي أن أحدد وجهة القارئ من تشكلت معامل تلك النظرية بتوجهات متعددة للسي

التاريخ اجلزائري قبل أن منضي يف تفاصيل تلك السياسة لتكون وجهتنـا التارخيية هي تنظيمات اتمع املدين 
، ولذلك قسمت هذا املبحث اىل لسياسة املستعمر اجلزائري بإختالفها اليت تصاعدت حركيتها مبنطق األبعاد

  . البثالثة مط
  .مشروع فرنسة اجلزائر بسياسة إدماجية: املطلب األول

من أهداف السياسة اإلدماجية فرنسة الشعب اجلزائري فعالقة الطرف األول من املخطط اإلستعماري 
بالنتيجة املنطقية املتوخاة منه هي عالقة اجلزء بالكل لذا يف هذا املطلب حتديدا مت توظيف املنهج اإلستقرائي، 

 -الشعب اجلزائري-ض اإلدماج القانوين قبل حصول إدماج فعلي بني املستوطنني والسكان األصلينيألن فـر
  .أمر سابق ألوانه سيما إذا كانت للمستعمرة حضارا اخلاصة

  Assimilation : معىن اإلدماج  -أ 

مذهب اإلدماج هو التماثل بني املستعمرة ودولة األصل يف نظام احلكم والتسوية بينهما ويرتكز 
أن يوضع   "ااإلدماج على هذه الفكرة، وهي أن إقليم ما وراء البحر ليس إال إمتداد لدولة األصل فيجب إذ

هناك، أو على األقل حتت نظام مقارب له ما أمكن ذلك وسكان الدولة الذين يف اجلانب  نفسه حتت النظام
  يعيشون يف مانات أولئك الذين اآلخر من البحر جيب أن ال تكون حقوقهم وضمانتهم أقل من حقوق وض

  
الفرنسيني أقاموا ألن إالّ أنّ نظام اإلدماج مل يطبق ذا املفهوم يف اجلزائر )1(.زء األقدم من الدولةاجل

ظرية حمددة للحكم اإلستعماري أعطوها اسم اإلدماج، ومل يكن هدفهم تنمية احلكم الذايت مع إجياد نوع من ن
ال ومن فرنسا  أال يتجز "ان اهلدف هو جعل املمتلكات الفرنسية يف اجلزائر جزءالعالقة مع اجلزائريني بل كا

أن اإلدماج كعقيدة  1936سنة  يسمح لألهايل بتنمية ثقافتهم الوطنية وجاء يف تقرير حزب الشعب اجلزائري
إستعمارية ظاهر هذا النظام غري باطنه فظاهره حتقيق التماثل بني املستعمرة ودولة األصل كما لو كانت األوىل 

                                                
  .33.، ص)1986املؤسسة الوطنية للكتاب، : اجلزائر( 4.، طاإلستعمار الفرنسيحممد حسني،  )1(
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للثانية فالتشريع واحد والنظم واحدة واإلقتصاد واحد، كالمها واحد يف البلدين اللذين صارا بلدا  "اإمتداد
نه ال ينطبق يف اجلزائر إال على األرض ومن عليها من املستعمرين دون واحدا بفضل اإلدماج، أما باطنه فهو أ

السكان األصليني فالذي يريده املستعمرون هو إدماج أرض اجلزائر يف فرنسا ال التسوية بني اجلزائريني 
والفرنسيني يف احلقوق كما يقضي بذلك منطق اإلدماج، فهو إدماج بالنسبة للمستعمرين وإخضاع بالنسبة 

  )1(.كان األصلينيللس
 :الترمجة القانونية لسياسة اإلدماج يف اجلزائر  - ب 

 15تتجسد مطالب املعمرين املستمرة بتماثل اجلزائر قانونيا وقضائيا وتعليميا بفرنسا بصدور قانون     
الذي نص على تقسيم اجلزائر إداريا إىل ثالث عماالت بدل ثالث نواحي عسكرية قدمية  )2(،1845أفريل 

دين جبانبه قائد عسكري للوالية، كما قسمت كل والية إىل جمموعة من البلديات ل مس كل والية واوعلى رأ
وكل بلدية هلا جملس منتخب متكون من فرنسيني مع بعض اإلستثناء للجزائريني املرخص هلم، وكان عدد 

ن اجلزائريني الذين عينوا ألاألعضاء يف االس خيتلف من بلدية إىل أخرى، وقد مشلت سياسة اإلدماج اإلدارة 
سابقا يف املناصب البلدية عزلوا منها وأعطيت مناصبهم لفرنسيني كما مشل القضاء، إذ بقي القضاء اإلسالمي 
حتت الوزارة الفرنسية ومت الفصل بني القانون اجلنائي واملدين، وجعل القضايا اجلنائية املتعلقة باجلزائريني 

  فرنسية، يف حني مت إخضاع القضاء املدين إىل باجلزائر من إختصاص احملاكم ال
  

ومنحت " أرضا فرنسية"من الدستور اعتربت اجلزائر  109املراقبة ويف عهد اجلمهورية الثانية وطبقا للمادة 
فرنسي اجلزائر حقوقا متثيلية يف االس الفرنسية، أربعة نواب يف الس ) 1852-1848(جلمهورية الثانية ا

نواب يف الس التشريعي ومنحهم حق إنتخاب ثلثي أعضاء االس البلدية يف اجلزائر  ةالتأسيسي وثالث
السلطة املدنية أمام السلطة العسكرية يف اجلزائر، أما  1860وتضاءلت مبقتضى سياسة نابليون الثالث عام 

 371جتنيس ) 1875-1865(تبني خالل عشر سنوات فت املتعلقة بالتجنس باجلنسية الفرنسية ءااإلحصا
جزائري وفقا إلحصاء  2.462.936فقط الذين ختلوا عن أحواهلم الشخصية اإلسالمية من أصل "ياجزائر
 1881جوان  16ويف إجتاه معارضة املستوطنني وتأمينا حلصانتهم القانونية صدر قانون  )3(،1876سنة 

وهو عبارة عن جمموعة من النصوص ) code de l’indigénat"(األندجيينا"املعروف بقانون األهايل 

                                                
  .37.ص  حممد حسني، املصدر نفسه، )1(
، )2003دار العلوم للنشر والتوزيع، : اجلزائر" (من عهد الفينيقيني إىل خروج الفرنسيني" املختصر يف تاريخ اجلزائرصاحل فركوس،  )2(

  .228.ص
  .230.صاحل فركوس، املصدر نفسه، ص )3(
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ويقضي بإبـداء اخلضوع التام للمستوطنني  1847اإلستثنائية اليت فرضت على الشعب اجلزائري منذ عام 
  )1( :وتشمل أحكام هذا القانون السلطات األربع اآلتية

مر العمل بذلك سلطة الوايل العام الفرنسي وصالحياته توقيع العقوبات على األهايل دون حماكمة وقد است -1
 .1944حىت عام 

 .سلطة املسؤولني اإلداريني ذات الصالحيات بسجن األفراد ومصادرة ممتلكام دون حكم قضائي -2

 .سلطة احملاكم الزجرية املختصة باملسلمني -3

ليكون هذا القانون مبثابة أداة قمعية للجزائريني وشبيه بقانون األرقاء والعبيد ليشهد التاريخ أن نظام     
اه من إجتاهات السياسة الفرنسية هو نظام مصطنع للمحافظة على اجلزائر مستعمرة وما ساهم ـدماج كإجتاإل

يف بناء صرح هذا النظام هو دعم الثقافة واللغة الفرنسية يف مقابل إدراج اللغة العربية يف املرتبة الثانية وهذا أهم 
  .خملفات هذا النظام اإلدماجي

  )فرنسة اجلزائريني وفقا لنظرية اإلدماج(لتعليم اجلزائريني الرؤية اإلستعمارية -ج
اجلزائر يتلقون تعليمهم العادي كما هو احلال يف فرنسا، وقد بنيت هلم املدارس وجيء هلم  وفرنس كان       

ليم قد باملعلمني ورصدت هلم امليزانية فلم يبق سوى اجلزائريني بدون تعليم، ألن وسائلهم املادية املرصودة للتع
استوىل عليها الفرنسيون، وألن املعلمني املسلمني هاجروا أو اغتربوا، وألن املدارس واملساجد هدمت وبعد 

أنشأ يف هذه السنة أول مدرسة موجهة لألهايل ومسيت املدرسة  1836و1830إمهال مطلق للتعليم بني 
السلطات  ريق اللغة الفرنسية ومل تنبالفرنسية وكانت تستهدف دمج املسلمني يف الفرنسيني عن ط* (احلضرية

أنشأت مدرسة ) 1833(الفرنسية تلك املدرسة من ميزانيتها بل مبصادرا لألوقاف اإلسالمية، ويف سنة 
وهي موجهة لألوروبيني واليهود وملن أراد من املسلمني ودخلها املسلمون mutuel مسيت التعليم املشترك 

إسالميتهم إذ كان على أولياء التالميذ يف مدينة اجلزائر أن يقبلوا بالدخول وتناقص عددهم خوفا من الردة عن 
  )2(.إىل املدرسة املشتركة حتت الرعاية الفرنسية وبالربنامج الفرنسي أو يبقى أبناؤهم يف جهل تام

ت أن نسبة األمية كانت منتشرة بشكل ملحوظ بني اجلزائريني للغاية، فبعد احلرب ءاوتشري اإلحصا  
يعرفون القراءة والكتابة، وظلت نسبة األمية مرتفعة وتزيد على  فقط من اجلزائريني %9عاملية األوىل كان ال

ونستمر يف إبراز الطابع التمييزي للتعليم وبراجمه املغايرة للثقافة اجلزائرية ويستوقفنا  )3(1945حىت عام  90%
فرنسا وكان لذلك أثره على التعليم يف اجلزائر  إذ حل النظام اجلمهوري حمل النظام امللكي يف 1848تاريخ 

                                                
، ص )2005العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، دار " (املراحل الكربى" اجلزائر من ما قبل التاريخ إىل غاية اإلستقاللصاحل فركوس،  )1(

  .232-231.ص
   .مدرسة حضرية ألا موجهة إىل سكان املدينة فقط بينما كان سكان اجلزائر اآلخرون مسكوت عنهم*

  .284.، ص)1998بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ( 1، ط3ج، تاريخ اجلزائر الثقايفأبو القاسم سعد اهللا،  )2(
  .79-78. ، ص ص)2001منشأة املعارف، : اإلسكندرية(اسات يف تاريخ اجلزائر احلديث واملعاصر ناهد إبراهيم دسوقي، در )3(
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ألا جاءت كما سبق وذكرنا بشعار دمج اجلزائر يف فرنسا ولذلك أعلنت حكومة اجلمهورية أن التعليم 
األورويب يف اجلزائر قد أصبح تابعا لوزارة املعارف العمومية يف فرنسا وليس من اختصاصات وزارة احلربية وال 

جلزائر، وقد مت إنشاء أكادميية يف اجلزائر تشرف على نظام التعليم األورويب، أما التعليم األهلي احلاكم العام يف ا
، وحني أنشأت مدارس ابتدائية )1(فقد بقي حتت إشراف وزارة احلربية واحلاكم العام العسكري ،أو اإلسالمي

وحمتوى  "الوكان تعدادها قلي" املدارس العربية الفرنسية"فرنسية موجهة للجزائريني مسيت باسم خاص وهو 
براجمها هو توجيه جيل من اجلزائريني  حنو الفرنسية وقطعه عن جذوره وهذه املدارس قصد ا فئة واحدة من 

لتكن أهداف مؤسسات التعليم هو إبعاد اتمع اجلزائري * أبناء املوظفني لدى اإلدارة الفرنسية ماجلزائريني وه
سالمي بربامج تعليمية مدروسة مبنظور إدماجي، وانطالقا من حتليلي التارخيي عن أصوله وتراثه العريب اإل

ف مشروع فرنسة اجلزائر باعتماد سياسة إدماجية كمدخل أساسي لربوز صنملضامني بعض الربامج التعليمية ي
بدءا من جمتمع مدين جزائري بتعدد مراحل تطوره اإلنسانية يف الفترة اإلحتاللية وهو ما سيتجلى للقارئ 

. الفصل اآليت بتعرفه على مؤسسات تمع مدين جزائري شقت طريق تعليمي انفرادي مبنطلق عريب إسالمي
  .سياسة التنصري ومواجهة التراث الديين: املطلب الثاين
الذي انطلق يف مشروعه التنصريي  -الفيجري–أعمال املستشرقني ومنها أعمال املستشرق  تتعدد

، فقد أنشأ الفيجري مؤسسة 1870رنسية بتقدمي املساعدات املالية والسيما بعد حرب تسانده السلطات الف
أخذ جيمع األطفال األيتام وفتح هلم مالجئ وكان خمططه هو تنصريهم وأوغسطني لبعث الدين املسيحي، 

هم حتت إشراف الكنيسة ورأى الفيجري أن أكرب عائق لفرنسا هو اإلسالم، لذا توسعت دعوة ؤوابقا
لأليتام  "االفيجري لنشر املسيحية من املدن إىل الصحراء، أنشأ مجعية اآلباء البيض للصحراء، وكانت متلك دار

تلميذا وكان النموذج املوجود يف املناطق الصحراوية هو نفسه يف غريها من املناطق،  70ومدرسة يتردد عليها 
 )2(سكان من التخلف وربطهم بالثقافة الفرنسيةبدعوى إخراج ال ةتوزيع أغذية ومالبس باسم األعمال اخلريي

، وهذا ما عرفنا يف املطلب الدينوة وياهلوأدرك خطورا على * إال أن اتمع اجلزائري  عارض حركة التنصري
  .  السابق عن عدم إقبال اجلزائريني على املدارس الفرنسية

  .ئرينيتراجع األوضاع اإلقتضادية واإلجتماعية للجزا: املطلب الثالث

                                                
  .285.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ص )1(
  .400-367.، ص ص3.أبو القاسم سعد اهللا، املرجع نفسه، ج: عن تفاصيل التعليم املوجه إىل اجلزائريني راجع*
  .121.، ص1.، ط6.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه،ج )2(
ملة التنصريية بربوز واضح للزوايا التعليمية وكذا للطرق الصوفية اليت تضم زوايا خمتصة بتحفيظ القرآن حتتضح معارضة الشعب اجلزائري لل *

مجعية العلماء –الكرمي إىل غاية ظهور احلركة اإلصالحية  الكرمي والتعليم كما تصاعد دور شيوخ املساجد يف نشر التعليم العريب وحفظ القرآن
  .تتبع الفصل اآليت والفصل الثالث والرابع/-املسلمني اجلزائريني
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مل حيدث يف أي بلد إفريقي آخر أن امتلك الفرنسيون ما امتلكوه من أراضي كما حدث يف اجلزائر، ففي      
 2.7مليون هكتار، وتزايدت أكثر يف السنوات التالية إىل  2.3تزايدت املساحات اململوكة هلم إىل  )1(1917

اثل عشر مرات ما ميلكه اجلزائري، هذا بينما كان مليون هكتار، وكان مقدار ما ميتلكه املستوطن األورويب مي
املستوطنون األوروبيون يوسعون مزارعهم، كان اإلنتاج الزراعي للفالح اجلزائري يضعف ويتدهور وهذا 

وهي أن املستعمرين امتلكوا أجود األراضي يف اجلزء الشمايل من البالد ودفعوا بالفالحني  مهمةيوضح حقيقة 
اطق اجلبلية والصحراوية ما أثر على تقهقر االقتصاد اجلزائري هو عدم قدرة غالبية الفالحني اجلزائريني إىل املن

اجلزائريني على شراء األمسدة ولذلك حدثت حاالت وفيات بني الفالحني نتيجة ايار الزراعة وما تالها من 
لى حساب احلبوب اليت هي نتائج كغالء املعيشة، كما توسع األوروبيون يف زراعة الكروم لكثرة أرباحها ع

 91000، ارتفعت إىل 1870سنة  اهكتار 12و 10غذاء للسكان بينما كانت مساحة الكروم تتراوح بني 
فكانت املساحة املزروعة  )2(1934أما يف سنة  1921هكتارا سنة  216236إىل  1889هكتار سنة 

هكتار  25000.00هي فزرعوا حبوبا هكتارا أما املساحة اليت كان األهايل ي 387551كروما يف اجلزائر 
من األهايل  %90معمر تعادل املساحة اليت كانت عند  150.000وبذلك كانت املساحة اليت يستغلها 

نسمة باإلضافة إىل أن اهلكتار الواحد عند األورويب كان ينتج ضعف ما  5.115.980البالغ عددهم إذ ذاك 
  *.ينتجه اهلكتار عند األهايل

عن إختالط الظاهرة الربوية بتوايل األزمات االقتصادية، إذ حتول الفالح إىل مخاس يف "  فركوسصاحل"وحيدثنا 
يف  %40حقول املعمرين الذين جردوا األهايل من أراضيهم وفرض عليهم شراء احلبوب من املعمر بزيادة 

   )3( 1870-1845يف السنة مع استمرار أزمة ااعة من عام  240الشهرين 

  
تؤسس كل تلك املتغريات الضاربة للهوية اجلزائرية والعقيدة اإلسالمية واسدة للبطش واإلستغالل ل

اإلستعماري ميالد تنظيمات اتمع املدين اجلزائري مبقتضى املنطق اإلستعماري داعمة يف املرحلة األوىل 
سجلت استماتتها بشهادة التاريخ لإلحتالل للمقاومة الشعبية ومع امتداد مراحل النضال السياسي والثوري 

ليكون اتمع املدين كمفهوم وممارسة متواجد بقوة يف الفكر املدين اجلزائري مسجال حضورا يف تراثنا 
  . احلضاري ملفهوم املدينة ومعانيها اإلنسانية

                                                
  .87.ناهد إبراهيم دسوقي، املصدر نفسه، ص )1(
، )2007وعات اجلامعية، ديوان املطب: اجلزائر(، "1939-1914"الدور السياسي للهجرة إىل فرنسا بني احلربني عبد احلميد زوزو،  )2(

  .40.ص
مرد الفارق اإلنتاجي كما يلمس القارئ هو نوعية األرض، إقصاء األهايل من األراضي اخلصبة، واإلمكانيات املتوفرة لدى األوروبيني دون * 

  .غريهم
، )2005دار العلوم للنشر والتوزيع، : اجلزائر( ،"املراحل الكربى"تاريخ اجلزائر من ما قبل التاريخ إىل غاية االستقاللصاحل فركوس،  )3(

  .369.ص
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متغیرات التحول الدیمقراطي كمدخل تحلیلي لمیالد :لمبحث الثانيا

  ستقاللاالالمدني في جزائر  جتمعالم
ارتبط ظهور تشكيالت اتمع اجلزائري بطور النظام السياسي اجلزائري من فترة األحادية إىل فترة التعددية  

ألنه وال شك أن الدميقراطية واتمع املدين متصالن لذا فأسباب التحول الدميقراطي يف اجلزائر هي املؤسسة 
االعتبار بأن هناك نوعا من التداخل والتأثري املتبادل بني بعض لبنية اتمع املدين اجلزائري مع األخذ بعني 

املتغريات الداخلية واخلارجية ذات الصلة باإلنتقال إىل التعددية السياسية مع التسليم بصعوبة الفصل بني ما هو 
  .،وجاء تقسيم هذا املبحث اىل ثالثة مطالبداخلي وخارجي

عملية االنفتاح السياسي وميالد املمارسة املدنية األسباب الداخلية لتحليل : املطلب األول 
  .اجلزائرية

يف إطار هذا املطلب سنحاول حتديد املؤثرات الداخلية ملعرفة دورها يف التأثري على النظام السياسي إلقرار      
لداخلي من احمليط ا "االتعددية السياسية واليت تعرب يف جمملها عن أزمات متعددة األبعاد تفاعلت لتشكل ضغط

 1989إلجياد بديل حلل الوضع املتأزم على خمتلف األصعدة، فكان البديل هو الدميقراطية وصدور دستور 
سياسية، اجتماعية، (وحل تلك األزمات الداخلية اليت عصفت بالنظام السياسي سنوردها تباعا حبسب طبيعتها 

  ).اقتصادية
 :على الصعيد السياسي -1

 :السياسي اجلزائريأزمة الشرعية يف النظام   -أ 

الشرعية السياسية للسلطة يف النظام السياسي اجلزائري باألساليب الدميقراطية إذ أن املصدر الذي تنهل مل تأخذ 
منه هو حزب جبهة التحرير الوطين الذي إختـذ يف ممارسته للسلطة الشرعية التارخيية القائمة على املقاومة ضد 

بانقالب عسكري ) أمحد بن بلة(اإلطاحة بنظام الرئيس احملتل وحتقيق االستقالل، إذ بعد 
* تربير االنقالب باسترجاع الشرعية الثورية" هوراي بومدين"، حاول الرئيس الراحل1965/جـوان/19

  أن تبقى له السيطرة واألولوية على احلزب، وهكذا مت  على حرص" هواري بومدين"ويف فترة حكم الرئيس 
  
وقراطني وأعطيت األولوية لبناء الدولة على أسس متينة والقيام بتنمية سريعة تحالف بني اجليش والتكنال

للخروج من الوضعية االقتصادية واإلجتماعية وذلك بغض النظر على الضعف اإليديولوجي للحزب الذي 
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الشاديل بن "توىل منصب رئاسة احلكم " هواري بومدين"، وبعد وفاة الرئيس  )1(أعطيت له مرتبة ثانوية
للحزب استخدمه يف صراعه ضد مراكز القوى يف اجليش وإبعاد  "اهذا األخري الذي بعدما أصبح رئيس" يدجد

بعض وجوه النظام السابق، ويف ظل ايار شرعية حزب جبهة التحرير الوطين ونشوب الصراعات الداخلية بني 
ألوضاع الداخلية واإلقليمية والدولية وقياداته وتدهور املكانة الشعبوية للحزب والنظام يف ظل تطورات ا اطارته

  .أدى كل ذلك إىل فقدان الشرعية
 : أزمة املشاركة السياسية  - ب 

سبق وعرفنا أن حزب جبهة التحرير الوطين املمثل السياسي الوحيد لكل فئات الشعب، إذ سيطرت مؤسسة 
طرت على وسائل اإلعالم اليت الرئاسة على احلزب بالدور التشريعي إىل جانب الس الشعيب الوطين، مثلما سي

سخرت لنشر إيديولوجية احلزب الواحد، لكن مظاهر ضعف النظام األحادي التوجه تتضح بفقدانه شبه املطلق 
للسيطرة على اتمع الذي عرب عن رفضه وسخطه على النظام القائم حبركات اجتماعية احتجاجية عنيفة 

اال السياسي أمام أي مشاركة سياسية حقيقية مل يعد النظام ونتيجة غلق * عرفتها مناطق متعددة من البالد
تلك الفترة بقادر على استيعاب القوى السياسية اليت ظهرت على الساحة عقب األحداث اليت  يف السياسي

  .لغياب التقاليد السياسية )2(1988شهدها عام 
  :ةـويـة اهلـأزم -ج

الوالءات السياسية داخل اتمع اجلزائري وغياب فكرة املواطنة، إذ أنّ اتمع اجلزائري  لوحظ تعدد
من إمجايل السكان  %35اجتاه املعربني، املفرنسني، الرببر والذين يشكلون : مقسم إىل عدة اجتاهات وهي

رورة اإلعتراف ا بشكل رمسي والذين قاوموا بشدة نظام األحادية احلزبية وطالبوا بقوة ويتهم األمازيغية وض
 وزو وميكن أن نذكر على سبيل املثال املظاهرات واالضطرابات العارمة اليت حدثت يف جامعة اجلزائر وتيزي

                                                
يف حماولة مكشوفة للتعويض عن الشرعية السياسية الدميقراطية املفتقدة، جينح قسم من النظم (...عن الشرعية الثورية يقول عبد اإلله بلقزيز * 

بديال من سواها من " الشرعية الثورية) "ك املهماتأي النهوض بتل(حترري مينحه  - سياسي وتنموي-العربية، وبدعوى أن وضه مبهمة اجناز وطين 
  ...).ولسنا يف حاجة إىل جهد لبيان عقم أي شرعية وطنية ال تكون حمط إمجاع دميقراطي... أمناط الشرعية

  .197. ، ص)2006قاملة، مديرية النشر جلامعة : اجلزائر(، نظام السياسي اجلزائري من األحادية إىل التعددية السياسيةناجي عبد النور، ال )1(
 عاشت اجلزائر عدة اضطرابات منذ بداية الثمانينات متيزت باحتجاجات شعبية عنيفة كانت بدايتها مع الربيع األمازيغي الذي قادته احلركة* 

عاشتها منطقة شرق البالد يف يف منطقة القبائل وتلتها اضطرابات يف األحياء الشعبية وجاءت بعدها االضطرابات اليت  1980الثقافية الرببرية يف 
وكانت أكثرها عنفا وتأثريا  1988ومن وراءها االنتفاضة الشعبية اليت مشلت كل مناطق البالد يف أكتوبر  1986قسنطينة، سطيف وعنابة يف 
  .على النظام السياسي آنذاك

  .119.نفسه، ص املصدرناجي عبد النور،  )2(
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، وقد نتج عن هذه األمناط إزدواجية يف الشخصية الوطنية وصراع ثقايف بني أنصار )1(-1981و1980سنيت
  .جبهة التحرير الوطين نفسها التعريب ودعاة الفرنسة وانتقل الصراع إىل

  :على الصعيد اإلجتماعي-2
 1.2يتمثل أساسا يف أزمة البطالة اليت انتشرت مبؤشرات كبرية، إذ قدر عدد العاطلني عن العمل بـ 

من قوة العمل وهم من فئة الشباب إذ مثلت نسبة الشباب الذين تتراوح  %20مليون شخص مبا ميثل 
، كما يتجسد البعد اإلجتماعي لألزمة يف )2(من العاطلني عن العمل %82.6سنة بـ  29و16أعمارهم بني 

اتساع فجوة التفاوت بني الشرائح والفئات اإلجتماعية املختلفة وخباصة أن مد التفاوت يفتقد إىل أسس 
مشروعة تربره يف ظل غياب نسق قيمي حيظى باتفاق بني القوى اإلجتماعية فظاهرة التفاوت اإلجتماعي، 

حت مرفوضة من قبل القوى االجتماعية، كل هذه التطورات االجتماعية من بطالة وتفاوت اجتماعي أصب
ما شكل حركة رفض اجتماعية للنظام السياسي وقنواته، واليت بدأت إثر * 1988جتسدت يف أحداث أكتوبر 

بعد توجه رئيس اجلمهورية باألخص واالنعكاسات السلبية اليت أفزا األزمة االقتصادية على اتمع اجلزائري 
بشأن االقتصاد املوجه املبين  "امعتمدما كان إىل تطبيق نظام اقتصادي جديد والقائم على الالمركزية مقابل 
بلغت نسبة الفقر سنة  و، 1987من عام  "اعلى التخطيط، وعليه فقد ارتفعت نسبة الفقر بشكل كبري إبتداء

لسكان يعيشون حتت احلد األدىن للعيش واملقدر من ا %17.2مليون أو ما يعادل  2.5 1988
، باإلضافة إىل أسباب )3(سنويا للفرد الواحد واحد دينار جزائري أو ما يعادل دوالر أمريكي 10.368بـ

  . ليس جمال احلديث عن جزئياا 1988أخرى حمركة حلوادث أكتوبر 
 :على الصعيد االقتصادي-3

السياسية بكوا من اصعب املراحل اليت مرت ا اجلزائر منذ متيزت فترة اإلنتقال إىل التعددية 
وجتسد ذلك يف تقلص املوارد املالية بسبب سقوط أسعار النفط منذ منتصف الثمانينات  1962استقالهلا يف 

من عائدات اجلزائر بالعملة الصعبة، إضافة إىل التبذير الذي عرفته بداية تلك  %95وهو الذي ميثل حوايل 
لتجاوز سياسة التقشف والندرة اليت ميزت عهد ) 1991- 1979(يف حماولة من نظام الرئيس الشاذيل العشرية

-Programme anti وتضمن برنامج مواجهة الندرة ) 1979-1965(الرئيس الراحل بومدين 
pénurie  مليون فرنك فرنسي إلقتناء سلع وبضائع استهالكية على حساب العملية  500ختصيص

                                                
رسالة ماجستري يف التنظيمات السياسية (، )"2005-1989(املدين والتحول الدميقراطي يف اجلزائر إشكالية اتمع " فريوز حنيش، )1(

  .101.، ص")2008-2007"واإلدارية، قسم العلوم السياسية، جامعة اجلزائر 
  .124.نفسه، ص املصدرناجي عبد النور،  )2(

سعيد بوشعري، النظام السياسي اجلزائري :أكثر ألنه عايش تلك األحداث، أنظرعن اخللفيات العامة لتلك األحداث حيدثنا سعيد بوشعري بتفاصيل * 
  . 180-177.، ص ص)1990دار الصدى للطباعة والنشر والتوزيع، : اجلزائر(
  .102.نفسه، ص املصدرفريوز حنيش،  )3(
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، غري أن تلك السياسة سرعان ما واجهتها صعوبات كبرية بفعل تقلص املوارد املالية ومن مث )1(اإلنتاجية
  . الرجوع إىل عهد الندرة

  متغريات البيئة اخلارجية لإلنعطاف حنو التوجه الدميقراطي: املطلب الثاين    
ا تسري على تتجسد أساسا يف تبين سياسات اقتصادية تظهر أمام مؤسسات التمويل الدولية على أ

عام ففي طريق التعددية السياسية والدميقراطية سعيا للحصول على املزيد من القروض واملعونات االقتصادية، 
مت  وتبلورت الدعوة اخلاصة بربط قانون املؤسسات املالية الدولية حبقوق اإلنسان والدميقراطية،  )2(1977

ربط التفاعل اإلجيايب بني هذه املؤسسات من جهة والدول األجنبية من جهة أخرى مبقدار تبين تلك الدول 
ألشكال الدميقراطية الليربالية، ونتيجة األزمة االقتصادية اليت سبق وتطرقنا إلنعكاساا على اتمع اجلزائري 

ضرورة اجتماعية يف مقابل  -يل والبنك العاليمصندوق النقد الدو-أضحت اإلستدانة من املؤسسات املالية
ارتفاع خدمات الديون، فأصبح االقتصاد الوطين يف عجز مايل جعله يقوم بتبين إجراءات وإصالحات هيكلية، 
هذا وتعترب ثورة املعلومات واإلتصاالت أحد العوامل اليت أسهمت يف حتريك اإلنفتاح السياسي يف الوطن 

إاء احتكار النظم : فقط نظرا ملا ارتبط ا وترتب عليها من آثار وتداعيات مثل زائرالعريب إمجاال وليس اجل
احلاكمة ملصادر املعلومات، كما أن تلك الثورة املعلوماتية قد مكنت قوى املعارضة من اإلتصال بالعامل 

تتورط فيها النظم  اخلارجي بيسر ما يسمح هلا بلفت االنتباه الدويل إىل انتهاكات حقوق اإلنسان اليت قد
، إضافة إىل مواكبة ما )3(احلاكمة، وهذه التطورات ليس مبقدور النظم احلاكمة عزل جمتمعاا عن تأثرياها

شهدته البنية الدولية من تغريات جذرية يف أنظمة احلكم الشمولية يف أوروبا الشرقية واإلحتاد السوفيايت وحتول 
أصبحت الدميقراطية والتعددية السياسية وحقوق اإلنسان قضايا  والية، أغلب تلك النظم إىل الدميقراطية الليرب

عاملية، ومن هنا حرصت نظم عربية عديدة ومنها النظام السياسي اجلزائري على أن تبدو كأا تساير هذا 
 التوجه العاملي وال تقف خارجه فتبين النظام السياسي اجلزائري وفقا لتلك املعطيات العاملية سلسلة من

   )4(.1989اإلصالحات جسدها دستور 
 

                                                
                                                    .التعددية السياسية يف اجلزائر الواقع واآلفاق. العياشي، عنصر )1(

http://faculty.qu.edu.qa/Lamser/files/political%20pluralism%20 in %20.Algeria %20. pdf  
، )2005مركز دراسات الوحدة العربية للطبع والنشر، : لبنان( -اإلجتاهات احلديثة يف دراستها-النظم السياسيةالعربيةحسني توفيق إبراهيم،  )2(

  100.ص
  .139.نفسه، ص املصدرناجي عبد النور،  )3(
  .99.حسني توفيق إبراهيم، املصدر نفسه، ص )4(
أن " عبد احلميد مهري"تلك املالبسات السياسية تشري إىل أزمة التنظيم الواحد، إذ يؤكد األمني العام حلزب جبهة التحرير الوطين يف وقتها *  

السياسية كانت غري منسجمة وهذا ناتج عن اجلو املغلق املوجود داخل حزب جبهة التحرير، وغياب  العالقات بني املسؤولني على مستوى القيادة
  .الدميقراطية بني القاعدة وبني هيئات اجلهاز وعدم تقبل االنتقادات
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  الفكر القانوين لتبلور حمور املمارسة اإلجتماعية: املطلب الثالث
إلضفاء الطابع الدميقراطي على احلياة السياسية يف " مبدأ التجمع" 1989من املبادئ اليت أقرها دستور 

ألساسية، ومت إنشاء عدد كبري من ظل إحترام السالمة الترابية والوحدة الوطنية ومحاية حريات املواطن ا
األحزاب والنقابات يف وقت قياسي مل يعرفه اتمع اجلزائري سلفا، إذ وصل عدد اجلمعيات ذات الطابع 

وأما اجلمعيات  1989مجعية يف اية جانفي  21املعتمدة إىل  -1996بإقرار دستور  -السياسي األحزاب 
علما أن اجلزائر عرفت حماولة لتغيري اإلطار  1200ا إىل حوايل األخرى ذات الطابع غري السياسي وصل عدده

لتسهيل عملية تكوين اجلمعيات،  -1987-القانوين لسري اجلمعيات يف بداية النصف الثاين من الثمانينات 
لكنها بقيت من دون نتائج كبرية على الساحة التنظيمية نظرا للمقاومة اليت وجدا من داخل النظام السياسي 

، إال أن تنظيم اجلمعيات مت جتسيده بفعل *سه واملالبسات السياسية اليت متت فيها عملية االنفتاح السياسينف
  )1(.املتعلق باجلمعيات 90/31قانون 

حاولت يف هذا املطلب أن أعرج يف عجالة على التنظيم القانوين للمجتمع املدين اجلزائري الذي ظهر 
ام السياسي اجلزائري من فترة األحادية إىل التعددية وركزت حتديدا على إىل الوجود تزامنا مع انتقال النظ
من الفصل اخلامس  "ومجعيات متعلقة مبهام متعددة إال انه وابتداءا) األحزاب(اجلمعيات ذات الطابع السياسي 

مل أقتصر  سأخصص لكل تنظيم من تنظيمات اتمع املدين إطاره املؤسسي الضابط ملمارسته املدنية علما أنين
على اجلمعيات كتنظيم بعينه يشمل اتمع املدين بل حاولت توسيع النظرة إىل هذا املفهوم يف الفكر املدين 

  .اجلزائري وكذا يف املمارسة االجتماعية بإضافة روافد أخرى هي منطلق احلياة املدنية كاإلعالم
شاف املمارسة االجتماعية كمحور بالتدريج باكت 1989التحول الدميقراطي املرتبط بدستور  عكسان

أساسي للبحث والتركيز مع االبتعاد عن االنطالق دائما من الدولة كمحور حبثي واالهتمام باتمع املدين 
لدول العربية، اكموضوع رئيسي للتفكري ال ينطبق على املفكرين والباحثني اجلزائريني بل يشمل أقرام يف 

اليت بدأت بالتمركز الفكري حول الدولة وانتهت  )2("لثورة النظريةا"وهو ما اصطلح عليه علي الكرت 
  . باكتشاف املمارسة املدنية

  
   

                                                
  .200.، ص) 1990دار اهلدى للطباعة والنشر،  :اجلزائر( ،النظام السياسي اجلزائريسعيد بوشعري،  )1(
ورقة حبث قدمت يف الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات (، "من اإلعجاب بالدولة إىل اكتشاف املمارسة االجتماعية"نـز، علي الك )2(

  .210.، ص)1999، بريوت، سبتمرب "اتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطية:"الوحدة العربية حول
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لصاحل الفرد والدولة،  "اإن املؤسسات التقليدية من مؤسسات اتمع املدين اجلزائري اليت تولت أدوار
 )1( وهي حمور احلياة السياسية واالجتماعية ويعد الوالء هلا أحد احملددات املهمة للسلوك السياسي للفرد والدولة

ويتطلب احلديث عن مرحلة من مراحل التواجد التارخيي لتشكيالت اتمع املدين اجلزائري التطرق من خالل 
يل إىل مناذج من تنظيمات جمتمع مدين من منطلق تراثنا احلضاري التارخيي هذا الفصل بكثري من الدقة والتفص
بأدبياته املختلفة يف  )2(فكرا وممارسة بعيدا عن الفكر الغريب) اتمع املدين(يف مرحلة عسرية لتبلور املفهوم 

بل دعوة  -لكوإن كان حيق لنا ذ –حقل اتمع املدين وليس من باب التمجيد لإلرث التارخيي اجلزائري 
ضمنية إىل إعادة بعث الكثري من هذه التنظيمات لتوظيفها يف تفعيل السياسة العامة للنظام السياسي يف وقتنا 

مستقبل اتمع املدين يف الوطن "يف كتابه  "شكري الصبيحي.د"احلاضر، وهنا حيضرين الطرح الذي قدمه 
يتخذ  "امن دون الوقوف حياهلا موقف )3(لتقليدية وإجيابيتهاعندما دعا إىل وجوب استثمار فاعلية البين ا" العريب

مع وجود إمكانات لعزل القيم والعناصر الفاسدة يف  –شكل املواجهة والتكسري بل إن هذه الرؤية حرصت 
على حماولة استثمارها كوحدات جمتمعية متارس حركتها باعتبارها مكونات أساسية  -تلك التكوينات املؤسسية

يام بأدوارها لتحقيق أقصى فاعليتها مندجمة يف نسيج اتمع حمققة مقاصده ويوضح لنا الصبيحي أمهية ميكنها الق
تواجد البنئ التقليدية للمجتمع املدين يف الوطن العريب عموما وبإسقاط حمتوى حتليله لتواجد هذه التنظيمات يف 

صل بتحليل تارخيي من منظور سياسي عدة التأصيل التارخيي للمجتمع املدين اجلزائري، سأدرج يف هذا الف
ضمن املكونات األساسية للمجتمع ....الزوايا، املساجد، الطرق الصوفية ويف مقدمتهارمسية  تنظيمات غري

                                                
التقليدية على أا اإلرث اإلجتماعي املفروض على الفرد وهو أساس التكوينات التقليدية وال ميكن تغريه يعرف شكري الصبيحي، التنظيمات  )1(

اخل، لإلطالع راجع أمحد شكر الصبيحي، مستقبل ...والعالقات املسيطرة فيه هي عالقات القرىب واألهل امللة واملذهب والطائفة والعشرية والقرية 
  ).2000مركز دراسات الوحدة العربية، أكتوبر : بريوت(عريب اتمع املدين يف الوطن ال

عبد القادر اهلر ماسي، اتمع املدين والدولة يف املمارسة السياسية الفرنسية من القرن التاسع عشر إىل : عن اتمع املدين يف الفكر الغريب أنظر )2(
اتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق :"مها مركز دراسات الوحدة العربيةورقة مقدمة يف الندوة الفكرية اليت نظ( -دراسة مقارنة -يومنا

  .97- 95.، ص ص)1992مركز دراسات الوحدة العربية، سبتمرب : لبنان: بريوت" (الدميقراطية
املدين وكذا عن اجيابيتها أو  يوجد خالف فكري حول اعتبار املؤسسات التقليدية من تنظيمات اتمع: لإلشارة دون اخلوض يف املوضوع )3(

تمع املدين، سلبيتها يف عملية بناء أو عرقلة تطور اتمع املدين العريب عموما، إال أن الكثري من املفكرين يتفقون معي يف اعتبارها من مؤسسات ا
التكوينات املدنية يف سياق حديثه على ما أمساه " اتمع املدين والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب"أذكر منهم سعد الدين إبراهيم يف كتابه 

دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة( اتمع املدين والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب سعد الدين إبراهيم، : ، راجعالعربية التقليدية
2000.(  

مركز دراسات الوحدة العربية عند قول بثائية اتمع املدين ومنظماته يف الوطن وكذا السيد ياسني يف ورقته اليت قدمها للندوة الفكرية اليت نظمها 
نالحظ أن هناك جمتمعا مدنيا آخر حتتيا صامتا، يلف األرياف وأحياء القصدير يف املدن الكبرية، هذا اتمع اآلخر له أيضا :"...العريب ومما قاله اآليت

األزمة الثقافية ومستقبل "السيد ياسني : أنظر..."ا الزوايا والكتب والطرق الصوفية، وحلقات الذكرمؤسساته وتنظيماته غري الرمسية وعلى رأسه
: بريوت" (اتمع املدين ودوره يف حتقيق الدميقراطية"ورقة حبث قدمت يف الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، " (اتمع املدين

  .805.، ص)1992سبتمرب /ة العربية، أيلول لبنان، مركز دراسات الوحد
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املدين اجلزائري بغض النظر عن تعدد اآلراء الفكرية حول تأثريها يف النضال الوطين والتصدي حلرمان السياسة 
   .لتعسفية للمجتمع اجلزائري من تراثه الدييناالستعمارية بإجراءاا ا

سأحاول استحضار هذه التنظيمات بوقفة يف التاريخ السياسي اجلزائري، هذا الفصل سيفسر عملية 
استمرار، تغري أو انقطاع املسار التارخيي وسيجد القارئ من خالل ربط تواجد هذه التنظيمات بالواقع الراهن 

مازالت تلقي بضالهلا  -منذ االستعمار –اك قواعد ترسخت تقاليدها مع الزمن لتطور اتمع املدين بأن هن
على تنظيمات اتمع املدين اجلزائري اليوم، هذا الفصل سيثبت فرضية سبق أن أدرجتها يف البداية وهي 

قة العدائية اختراق الدولة للمجتمع املدين يف النظام السياسي للجزائر املستقلة يعيد حقيقة تارخيية وهي العال
 ، وقسمت هذااملستمرة بني التشكيالت املدنية واالستعمار الفرنسي فعالقة التوتر مرتبطة بسريورة تارخيية

  .الفصل اىل مبحثني 
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اإلطار النظري للمساجد والزوایا ودورھا في استمراریة :المبحث األول
  التعلیم والجھاد

  .وعالقته بتخلف نظام التعليممصري املساجد : املطلب األول 
البد يف البداية من اإلشارة إىل أنّ العناية باملساجد كانت ظاهرة بارزة يف اتمع اجلزائري قبل 

ة بدون مسجد فقد كان املسجد ملتقى العباد، وجممع ناالحتالل الفرنسي، فال تكاد جتد قرية أو حيا يف املدي
ماعية و قلب القرية يف الريف وروح احلي يف املدينة، إذ حوله كانت األعيان، ومنشط احلياة العلمية واالجت

تنتشر املساكن واألسواق والكتاتيب، وكان املسجد الرابطة بني أهل القرية واملدينة أو احلي ألم يشتركون 
األوىل،  مجيعا يف بنائه كما كانوا يشتركون يف أداء الوظائف فيه وقد كان تشييد املساجد عمال فرديا بالدرجة

هذه أكرب حقيقة تارخيية تؤكد بأن ترميم السلطات الفرنسية للمساجد أو إنشاءها أسطورة خيالية من نسيج 
فرنسي، فلم تكن اجلزائر حباجة إىل املساجد عندما احتلتها فرنسا ومل يكن الشعب عاجزا عن إنشاء املساجد 

أبو القاسم : األستاذ(جزائر الذين يؤكدون ما أقوله واحملافظة عليها ومن املختصني يف الدراسات التارخيية لل
الوثائق الفرنسية تشهد أن األعراش كانت تبين املساجد من تلقاء نفسها، رغم :"...يقول الذي) سعد اهللا

أن ثالثة مساجد  1849و1846 احلرمان والفقر واحلروب، ومصادرة األراضي، ويذكر تقرير يرجع إىل سين
، واثنني يف معسكر وواحد يف كل من سور الغزالن )األصنام(ستة يف أم السنام قد بنيت يف البليدة، و

  )1(".ل، وليس من ميزانية اإلدارة االستعماريةـة وسطيف والقبائـاملـوسكيكدة وڤ

 :دـاجـوم املســمفه  -1

اجلامع، (لتحديد ماهية املساجد نربطها بعدة مصطلحات خيلط الباحث بينها يف الوظيفة واالسم 
بعض اجلوامع واملساجد كانت تابعة لزوايا معينة، كما أن بعض الزوايا كانت تابعة جلوامع ) املسجد والزاوية

ومساجد معينة، فاجلوامع واملساجد كانت للعبادة والتعليم كما أن الزوايا كذلك، ولكن هذه يف الغالب 
كار واستقبال املريدين، كما أن حجم هذه لتلقني األذ اكانت رباطا أو ملجأ أو مسكنا للطلبة والغرباء ومركز

املؤسسات له دخل يف حتديد وظائفها فاجلامع اصطالحا أكرب حجما من املسجد فهو الذي تؤدى فيه الصالة 
اجلامعة أو اجلمعة والعيدين وكثريا ما يسمى جامع اخلطبة، وبعض اجلوامع كان يسمى اجلامع الكبري أو 

اء، بل هي منسوبة إىل مؤسسيها من ـغري منسوبة إىل األولياء والصلح األعظم كما أن اجلوامع واملساجد
فهناك زاوية أمحد بن  )2(السياسيني والتجار والعسكريني وحنوهم بينما الزوايا تنسب غالبا إىل ويل من األولياء

امع عبد اهللا اجلزائري وزاوية عبد الرمحن الثعاليب، ولكن هناك اجلامع األخضر واجلامع اجلديد واجل

                                                
  .387.، ص)1998دار الغرب اإلسالمي، : بريوت( 1.، ط4.، جتاريخ اجلزائر الثقايفأبو القاسم سعد اهللا، ) 1(
  . 245.، ص)1998دار الغرب اإلسالمي، : بريوت( 1.، ط1.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج) 2(
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اخل، كما أن بعض اجلوامع كانت تنسب إىل األحياء الواقعة فيها مثل جامع باب اجلزيرة وجامع ....الكبري
  .أو إىل صفة أهل احلي مثل اخلياطني وجامع حي الرمان بتلمسان) قسنطينة(سوق اللوح وجامع سوق الغزل 

 :لإلدارة االستعماريةالتعليم يف املساجد بني تدعيم التعليم العريب واالضطهاد الفكري  -2

  .بدءا البد من اإلشارة إىل اإلجراءات التعسفية ضد املساجد  

 :اإلجراءات التعسفية ضد املساجد وتوفق دروسها  -أ 

إن هدم عشرات املساجد أو حتويلها إىل كنائس ومستودعات أو منحها للجيش واجلمعيات الدينية   
كان هلا ريعها ووكيلها ومدرسها وعن  ةأيضا ألن كل بنايالفرنسية، كل ذلك حرم العلم من مقراته و موارده 

الذي حبث موضوع " ديفوكي"مصري املساجد أوائل االحتالل حيدثنا أبو القاسم سعد اهللا عن الباحث 
أو (تاريخ االحتالل، ثالثة عشر جامعا كبريا ) 1830(املؤسسات الدينية يف مدينة اجلزائر، قال إنه كان يف 

زاوية، فمجموع ما فيها من  ة عشريتواثن) أو ضرحيا(وتسعة مساجد، واثنان وثالثون قبة  ومائة) جامع خطبة
واحد ) 71(املؤسسات الدينية بناء عليه، مائة وستة وسبعون مؤسسة ويف قسنطينة كان ا عدد املساجد 

  )1( .وسبعني مسجدا
منها أو تعطيلها كما أسلفنا الدروس اليت تلقئ يف أغلب املساجد توقفت نتيجة هدم العشرات  "اإذ  

الذكر، فدروس مساجد احلاج حبيب باشا وعبدي باشا وجامع السيدة، كلها توقفت، وكذلك دروس 
قد توقفت ألا حتولت إىل كنائس، وكذلك جامع سوق الغزل بقسنيطنة ....مسجد كيتشاوة وجامع القصبة

زن وإسطبالت وحىت اجلامع الكبري وهناك دروس أخرى قد توقفت ألن املدارس قد حولت ثكنات وخما
القاسم سعد اهللا إن املدينة الوحيدة  واجلامع اجلديد بالعاصمة مل يسلما من العبث واإلهانة على حد تعبري أيب

اليت سلمت مساجدها تقريبا هي تلمسان ومع ذلك فقد منحت مداخيلها كغريها إىل أمالك الدولة وحول 
ت للمساجد ال أحد كان ينتظر استمرار الدروس فيها فال العلماء وال بعضها إىل متاحف أمام هذه املعامال

يسمحون بذلك  واالفقهاء كانوا مستعدين ملواصلة مهمتهم يف جو من اإلرهاب والبطش وال الفرنسيون كان
وهم حياولون وضع أيديهم على كل شيء يف البالد، وال الطلبة لتفضي كل هذه املتغريات إىل توقف دروس 

، فبالتوازي مع ما كان يقوم به االحتالل من ب للثروات الوطنية واستيالء على األراضي )2(د يف املدن املساج
اجلدد و املؤسسات االستعمارية املختلفة، راح يوظف كل ما لديه من  احملتلنياخلصبة الشاسعة يوزعها على 

                                                
  . 248.صدر نفسه، صأبو القاسم سعد اهللا، امل) 1(
  . 59- 58.السابق، ص ص املصدرأبو القاسم سعد اهللا، نفس ) 2(
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ر الثقافة الوطنية، فهدم كثريا من املساجد قوة ظاهرة أو باطنة على حد تعبري العريب الزبريي للقضاء على مصاد
  )1( .كبرية منها إىل كنائس أو ثكنات أو مستوصفات أو حىت إىل ماله "اوحول أعداد

 - دروس املساجد حتت املراقبة –السلطات الفرنسية وإعادة تنظيم املساجد واملدرسني   - ب 

ومع تنظيم خاص للمساجد واملدرسني والتنظيم جاء بعد دراسة شاملة للدراسات  1851من  "ابتداءا
اإلسالمية وموظفيها عموما، وقد رتبت املساجد إىل مخس درجات، ومل خيتص بالتدريس إالّ مساجد الدرجة 

جة األوىل ثالثة يف األوىل وهذه املساجد ال تكون إال يف املدن الرئيسية، فكان ستة فقط يف كل القطر من الدر
فقط فلم يعد يدرس اللغة ) مفسرا للقرآن(العاصمة واثنان يف قسنطينة وواحد يف تلمسان وقد مسي املدرس 

وإمنا كان الفرنسيون هم الذين خيتارون موضوعات يف الفقه  ،جائزا للمدرس مما كان والنحو واألدب وما إليها
ن اآلخرون يف املساجد، فعلى حساب امليزانية احمللية والبلدية أما املوظفو. وأخرى يف التوحيد ال خيرج عنها

 )2(أمواهلا توبذلك ختلت الدولة على مهمتها حنو املساجد، رغم أا هي اليت استولت على أوقافها وصادر
 فمدرسوا املساجد يف العهد الفرنسي ال يعلمون األدب). التعليم القرآين(فمستوى التعليم الذي بقي معترفا به 

والبالغة، وال علم الفلك، إم يلقنون دروسا يف التوحيد للعامة أو مبادئ الدين بأسلوب تراقبه السلطة وهي 
حوايل ستة يف  –اخلمسينيات –اليت جتعل عليهم عيونا راصدة بالنسبة لعدد املدرسني يف هذه املرحلة أيضا 

لة حوايل مخسة عشر مدرسا رمسيا يف اجلزائر فتكون اجلم: املساجد وحوايل تسعة يف املدارس الشرعية الثالث
 )3(.كلها

املساجد على النحو املذكور كانوا ال تأثري وال أثر هلم فعلمهم كان ضئيال وكان بعضهم ال  وفمدرس
رضاء الفرنسيني بكل ايكاد حيسن الكتابة الصحيحة كما الحظ املعاصرون، وكانوا موظفني طائعني يعملون 

  )4(.البقية اليت مل اجر أو تغضب السلطات الفرنسيةالطرق، وهم يف أغلبهم 
صدر برنامج موجه ) 5(1900جوان  05تتواىل القوانني والربامج املنظمة للتعليم يف املساجد ففي 

للمدرسيني يف مجيع أحناء اجلزائر وهو صادر عن إدارة الشؤون األهلية باحلكومة العامة، وكان على رأس 
اخلبري يف شؤون اجلزائريني والعرب  D.luciani -دومنيك لوسياين –املستعرب اإلدارة املذكورة عندئذ 

واإلسالم وناشر عدة مؤلفات بالعربية والرببرية بعد ترمجتها إىل الفرنسية وحيتوي الربنامج على مواد إجبارية 
                                                

  .8.، ص)1995وحدة الطباعة برويبة، : اجلزائر(  املثقفون اجلزائريون والثورةالعريب الزبريي،  )1(
  -بإذن اهللا –لنا دراسة تفصيلية  لألوقاف ومصادرة أمواهلا يف املبحث الثاين ) 2(
  . 63.، ص1.، ط3.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج) 3(
: اجلزائر( قضايا خمتصرة يف تاريخ اجلزائر احلديثعن هجرة العلماء اجلزائريني تلك الفترة وعلى مر فترة زمنية ممتدة، أنظر عمرياوي امحيده، ) 4(

  ).2005دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، 
أبو : وما بعد تلك التنظيمات اليت أصدرا اإلدارة االستعمارية  أنظر) 1900-1898(مج املدرسية ما قبل تنظيمات عن أهم املدرسيني والربا) 5(

  . 156- 72.، ص ص1.، ط3.القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج
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ها كما قيل هو فهي مادة النحو وعدد ساعاا األسبوعية مثان واهلدف من ،ومواد اختيارية، أما اإلجبارية
  .التمكن من مادة النحو العريب واللغة 

 ،فهي علوم الدين واألدب، لكن املدرسيني مل يلتزموا ذا الربنامج رغم املراقبة،أما املواد االختيارية 
كانوا يقدمون الفقه على النحو، وكانوا يتناولون موضوعات خطرية على الفرنسيني مثل باب اجلهاد وخروج و

  .من العصيان املدين مبفهومنا املعاصر"ايعد نوع الذيمدرسي املساجد عن برنامج الدروس املسجدية 

ء لدخول هو تكوين مترشحني أكفا 1900و 1898 يتوإن كان اهلدف من تنظيم هذه الدروس سن
املدارس الشرعية الثالث، واستمرت الرقابة على الدروس يف أيدي مدراء املدارس الشرعية الفرنسية يف ممارسة 
تفتيشهم السنوي على دروس املساجد، وكانوا يقدمون تقاريرهم إما إىل الوايل يف املناطق املدنية أو إىل احلاكم 

يتحكمون يف األفكار ومراقبة مسرية املدرسيني وقيمة طريقتهم العسكري يف املناطق العسكرية، وأخذ املراقبون 
إخل، وكانوا يف كل تقرير يوصون بالعزل أحيانا والترقية أحيانا أخرى، ...سهم وحضور تالميذهموودر

إخل، وأصبح املدرسون حتت رقابة شديدة وكان عليهم أن ...على املدرسيني واملناهج مهمةويبدون مالحظات 
، وقبل البعض هذا )1(حسب رغبة اإلدارة الفرنسية وليس حسب اختصاصهم وموهبتهم ا دروسهمويطور

االضطهاد رغما عنهم لظروف مادية ورفضه آخرون فأختاروا اهلجرة وحدد هدف جديد هلؤالء املدرسني هو 
ال أحادي املساعدة على ختريج جيل مزدوج اللغة وهو ما يعين أمام سيطرة اللغة الفرنسية يف كل ااالت، جي

فقط ، هذا املنهج الذي وجهت إليه املساجد وإفرازاته اخلطرية على  اللغة وهي الفرنسية مع رفع األمية بالعربية
، هذا ما يوضح قطعا أن دراسة "حتديدا إشكالية اهلوية يف الثقافة الوطنية"منو اتمع املدين يف جزائر اإلستقالل 

ت األكادميية اليت تتقاطع فيها عدة مدخالت، ال ينفك الباحث عن التاريخ وربطه بالواقع هي من الدراسا
  . التاريخ وجمريات الواقع أسبابالربط بني 

 :استخدام السلك الديين خلدمة السياسة االستعمارية  -ج 

منحت اإلدارة الفرنسية أومسة معينة مسيت باألكادميية ) 1897-1891(يف بداية عهد جول كامبون 
ين ومنح األومسة هو من املخططات اإلستعمارية إلحكام قبضتها على رجال الدين أو العلمية لرجال الد

، ومن هذه اخلدمات الوقوف مع فرنسا يف احلرب )2(على اخلدمة اليت قدمها هؤالء للسلطة الفرنسية تهمومكافئ
ارزي يف إصدار فتوى العاليمة األوىل ضد أملانيا، إذ مل يتوان ابن املوهوب و املفيت احلنفي عبد الكرمي باشا ت

لصاحل فرنسا، وجاء يف الفتوى أن ثالثة عشر من أعيان قسنطينة يؤيدوا أيضا ومنهم حممد بن الشيخ الفكرون 
مقدم (، وعبد القادر بن الشيخ احلسني  والسعيد عمران)والد الشيخ عبد احلميد(وحممد املصطفي بن باديس 

هذه رسالتنا ننصح :"ة بفرنسا و احللفاء وذم األملان ومما  جاء فيهافيها االشاد ت، ، وقد جاء)الطريقة الشاذلية
                                                

  . 65.، ص1.، ط3.، جاملصدر نفسهاهللا، أبو القاسم سعد  )1(
  .379. ، ص1.ط، 4.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج) 2(
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ا أنفسنا معشر الواضعني خطوط أيدينا فيها، وننصحكم ا وفقا للدين والعقل والسياسة والعادة فدوموا 
وأراح  !  صادقني خملصني لدولتنا الفرنسية الفخمة، قائمني على ساق اجلد إلعانتها على أعدائها، دمرهم اهللا

وامسعوا وأطيعوا واصدقوا لتكونوا من  !نصرها اهللا !  منهم احللفاء، ومتتعوا بعافيتكم يف دياركم حتت قوة دولتنا
  )1("املسلمني الكاملني العارفني

  .اختذه مفتيا العاصمة احلنفي واملالكي وأعلنا خضوعهما لفرنسا واإلذعان هلا نفسه و املوقف

سة االستعمارية أي استخدام املساجد وكل املؤسسات اليت سنوردها وهذا ما يؤكد توجه آخر للسيا
اإلدارة الفرنسية ف،)2(الحقا خلدمة السياسة الداخلية الفرنسية وسياستها اخلارجية وباستغالل رجال الدين

تضعف مركزهم يف نظر املواطنني هؤالء قد وجدوا املتكلمني بامسهم يف فئات أخري وتركوا هؤالء املفتيني 
ألئمة يباركون أعمال احملتل وينصحون باخلضوع إليه، ويؤكد أبو القاسم سعد اهللا ذا الصدد أن هذه وا

الفتاوى صادرة عن اإلدارة الفرنسية نفسها، وأنه ال حول وال قوة هلؤالء الشيوخ يف رفضها أو تعديلها 
فني كانوا من رجال وقد أخربنا أوغسطني بريك بكل صراحة أن بعض هؤالء املوظ(...ويضيف قائال 

املخابرات وكانوا يقدمون تقاريرهم إىل الشرطة، فوظيفتهم إسالمية يف الظاهر فقط أما يف الباطن فلهم دور 
  )3(...).، ولذلك كان الفرنسيون يتشددون يف اختيار الواحد منهميؤدونهآخر 

ار ذا التنظيم التقليدي ما سأنوه به يف ختام هذه اإلضاءة التارخيية عن املساجد أن عالقة االستعم
للمجتمع املدين اجلزائري هي عالقة يشوا الكثري من العدائية والقهر، وإرهاب ضد  العقيدة اإلسالمية 
ومصادرة حلق من حقوق الشعب اجلزائري يف التمسك بديانته وهذا يدل على انعدام االحترام ملشاعر املسلمني 

فصل األول يف إطار حديثنا عن أسباب أو عوامل ميالد اتمع املدين تطرقنا يف ال نوألمهية اإلسالم، وسبق أ
فهي من املتغريات التارخيية ذات البعد الديين الروحي املبلورة "احلرب ضد العقيدة" - فترة االحتالل –اجلزائري 

لذي أعدته أن مدرسي املساجد خرجوا عن الربنامج ا اىل خلص من خالل هذا املطلبنملفهوم اتمع املدين، ل
السلطات الفرنسية يف الكثري من احلاالت، كما أنه خارج موظفي املساجد الرمسية جند الكثري من املدرسيني 
املتطوعني يقومون بالتدريس للعامة، بعد أخذ رخصة إدارية من السلطات احمللية، ولكنهم ال يأخذون أجرا 

مما يقبلون على الرمسيني، فاملساجد ظلت منارة للعلم على ذلك، ولعل الناس كانوا يقبلون على املتطوعني أكثر 
لتنظيم من جمتمع مدين جزائري باملفهوم الوارد يف  "ارغم االضطهاد الذي تعرضت له، فهي متثل صمود

األديبات السياسية احلالية، وإن كانت املساجد تعرب يف جمملها عن رسالة مقاومتيه خمتلفة األبعاد لشعب رافض 
  . بية فدورها ذو بعد نضايل يف حتمية تارخيية عاشها شعب بأكملهللغطرسة األجن

                                                
  . 380.، ص1.، ط4.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج) 1(
  .رجال الدين هنا نقصد م رجال الدين الرمسيني الذين سخرم اإلدارة الفرنسية خلدمة أغراضها يف األوقات احلرجة) 2(
  . 382.، ص1.، ط4.، جاملصدر نفسهسعد اهللا، أبو القاسم نقال ) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  .اإلطار املفاهيمي للزوايا ومؤشرات تأثريها يف اتمع اجلزائري: املطلب الثاين
 :ة الـــزوايـاـاهيـم  -1

البد أن نشري إىل أن تعريف الزوايا قد تعددت فيه اآلراء وإن كان لزاما ) 1(قبل أن نورد مفهوم الزوايا
  .علينا لتكملة البناء املعريف أن نورد جل وجهات النظر املتعددة حول املفهوم

يفرق صنف من الباحثني بني الزوايا القدمية أو زوايا املرابطني، وزوايا الطرق الصوفية، فالنوع األول مؤسس / أ
حثون عن ملجأ، أو هو يف نظرهم للطلبة ونشر العلم، أو هو الستقبال الغرباء والبؤساء واحملرومني الذين يب

مكان للزوار الذين يأتون لتقدمي الصدقات واملسافرين املتطوعني أو املشردين وهذا النوع من الزوايا موجود 
من وجهة النظر هذه فالزوايا وظيفتها مرتبطة باجلهاد والعلم وخدمة الفقراء أو  .لدى العائالت املرابطة القدمية

وايا للطرق الصوفية واليت قيل عنها أا زوايا لالجتماع الدوري ألصحاب فهو ز ،الغرباء أما النوع الثاين
  .الطريقة

إن األويل مبنية حول قرب مرابط غري معروف كثريا  فقيلهناك من فرق بني زوايا األرياف وزوايا املدن / ب
عن بناية إليواء املشردين  ووجدوا أن اتمع يطلق عليه زاوية فهي زوايا املرابطني، أما يف املدن فالزاوية عبارة

  )2( .والطلبة والعلماء والغرباء
وجهة نظر أخرى ترى أن الزوايا عبارة عن أماكن للتعليم والعبادة وهذا موجود يف كل أنواع الزوايا اليت / ج

ن ولكنه أضاف بأن الزوايا هلا وظيفة أخرى وهي النفخ يف روح اجلهاد، ان السابقاتطرق إليها التعريف
هي أن الزاوية مؤسسة شاملة فهي مسجد للعبادة ومدرسة للتعليم : يف اجلامع لكل وجهات النظر تلكوالتعر

  .وملجأ للهاربني، ومأوى للغرباء ومركز للفقراء

 :ان االحتاللــا إبـاملسار التطوري للزواي  -2

ففي املدن فقدت  ألرياف أو البادية،اا البد من التفرقة بني تطور الزوايا يف املدن و ـعن تطور الزواي
ا ـا تأثريها بعد االحتالل لوضع احملتلني أيديهم على املصادر املالية كاألوقاف وهدم العديد من الزوايـالزواي

وتعطيل غريها للبيع واالستغالل كجعلها ثكنة أو خمزنا، ومن الزوايا اليت كان مصريها اهلدم، زاوية القشاش، 
  )3( .اء والعلماءـاخل، وكان دور تلك الزوايا التعليم وإقامة الطلبة الغرب...اجلامع الكبري، زاوية الشرفة ةزاوي

                                                
فالزاوية عادة هي الركن من البيت ويقول انزوى بعضهم لبعض : قبل االنتقال إىل تعريف الزاوية من حيث وظيفتها البد من تعريف املصطلح لغة) 1(

  . أي تضامنوا وتآلفوا
  . 28-27.، ص ص1.، ط4.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج  )2(
  . 172-171.، ص ص1.، ط3.ملصدر نفسه، جاأبو القاسم سعد اهللا،   )3(
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فقد عرفت عدة مراحل تطورية كانت يف املرحلة األوىل ربطات للجهاد  ،والبادية الريف اـأما زواي
 بالد يف اجلنوب ويف نفسه الدورب، مث قامت زوايا أخرى 1850وجتنيد ااهدين ضد العدوان إىل حوايل 

واوة خالل اخلمسينات والسبعينات ويف الستينات كانت منطقة األوراس أيضا تشهد اإلنتفاضات املتواصلة ز
فقد عرفت الصحراء اجلنوبية انتفاضات أخرى يف الشعابنة فهذه الزوايا كان هلا دور يف  1880أما منذ سنة 

للتعليم يف طولڤة، زواوة واهلامل وقصر  املقاومة الشعبية إىل جانب الزوايا الداعمة للجهاد ظهرت زوايا عديدة
إبان هذه الفترة تأثرت زوايا األرياف عندما ) منذ اخلمسينات تقريبا(البخاري وأوالد جالل، أما املرحلة الثانية 

تدخلت السلطات الفرنسية حملاولة فرض رقابتها ومن ذلك زاوية زواوة، طولڤة ويف املرحلة الثالثة وقعت 
ى الزوايا وكان ذلك منذ الثمانني تقريبا فدجن عدد من املرابطني بالزواج املختلط والتوظيف السيطرة التامة عل

يف القضاء واإلدارة وأصبح من يرغب يف إعطاء درس عليه أن يستأذن السلطة الفرنسية يف الغالب و إالّ 
  .حتقيق مكثف عليه ويفرض

 :ا وحماصرة االستعمار الفرنسي للتعليم اـمهام الزواي  -3

إن متابعة ومراقبة الزوايا قد قلص بل وشل حركة مركز مهم من مراكز املقاومة ضد اهليمنة 
 27االستعمارية، فقد تلقى ضباط املكاتب العربية تعليمات مبقتضى منشور صادر من احلاكم العام بتاريخ 

مراقبتها مراقبة حمكمة، كما بين هذا ت متوجبمع كل املعلومات املتعلقة بالزوايا وأتباعها،  1847نوفمرب 
للمجتمع " احلياة الرمسية"املنشور حقيقة اقتنعت ا السلطات الفرنسية من خالل جتربتها يف اجلزائر على أن 

اجلزائري إمنا يترمجها قادا العسكريون يف حني أن أحاسيسها وتوجهاا كان يعرب عنها بصدق زعماؤها 
الذي على أساسه تكتمل األحباث يف  املهمل هذا املنشور أن هذا العنصر الروحانيون والحظت من خال

املشروع االستعماري كان قد أمهل تقريبا يف خمتلف تقارير املكاتب العربية من اجل ذلك أعطيت تعليمات 
دقيقة دف دراسة الزوايا دراسة عميقة واستجابة لتلك التعليمات كشف تقرير مكتب قسنطينة خالل شهر 

أن الزوايا واملساجد تشكل موضوع مراقبة يقظة وشديدة من طرف هذه املؤسسة، يف " 1852يلية جو
أوساط جتمعات عناصر تلك املؤسسات الدينية تنشأ الدسائس وتعلوا األصوات احلاقدة ضد سيطرا وترتل 

  )1(".اآليات القرآنية اخلالدة والداعية إىل اجلهاد
الء الضباط يبحثون عن أيسر السبل قصد التقليص من تأثري الزوايا اجته هذا يف الوقت الذي بدأ فيه هؤ  

 تفكريهم إىل جتريديها وطلبتها من االمتيازات اليت كانوا حيظون ا، مثل اإلعفاء من الضريبة ورغم ذلك تتخلّ
ناطق مثل بإيعاز من زوايا بعض  امل 1852اندلعت ثورة عام وتلك الزوايا عن مواصلة املقاومة ضد احملتل، 

اية دورا ـأتباع زاوية  الشيخ  احلداد بقرية صدوق ببين عبدل قريبا من مدينة جبأدى  مدينة باتنة، عنابة  كما 
                                                

 .، ص)2005دار العلوم للنشر والتوزيع، : اجلزائر( )املراحل الكربى(تاريخ اجلزائر من ما قبل التاريخ إىل غاية االستقالل صاحل فركوس، ) 1(
279.  
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، إذ استطاع رجال تلك الزاوية أن جيندوا ما يزيد عن مائة وعشرين ألف 1871عام  "املقراين"بارزا يف ثورة 
أن جيند أكثر من عشرين ألف مقاتل من مناطق برج  - قبل ذلك –مقاتل، يف حني مل يستطع املقراين 

تشكل خطرا كبريا (بوعريريج  وسور الغزالن وبوسعادة؛ فقد أصبحت الزوايا يف نظر ضباط املكاتب العربية 
بل حتولت إىل مراكز للثورة، فقط  على الفرنسيني، فلم تعد مكانا حلفظ القرآن أو مأوى للمحرومني والبؤساء 

  .لى النصارىمن أجل القضاء ع
وعن اإلجراءات واآلليات والتدابري اليت اعتمدا السلطات الفرنسية ألجل قطع اجلزائريني عن ثقافتهم 
اإلسالمية سياسة خنق التعليم يف الزوايا، فمنذ االحتالل حاول الفرنسيون جر اجلزائريني إىل إدخال أبنائهم يف 

ثالث مدارس إقليمية لتمتص التالميذ الذين كانوا من  أواية أنشمدارس فرنسية يف املدن أوال، ويف املرحلة الثان
قبل يتوجهون إىل الزوايا الريفية وإىل املرابطني للتعلم أو يقصدون املساجد اإلسالمية خارج اجلزائر، أما خالل 

ذه الزوايا جمال وا املدرسة االبتدائية الفرنسية جبوار الزوايا وضيقوا على هأن قد أنشولفرنسياف ،املرحلة الثالثة
فأدمج تعليم الزوايا ) 1(1892أكتوبر  18النشاط ودف وضع الزوايا حتت أنظار الفرنسيني صدر مرسوم 

يف املدارس االبتدائية الفرنسية وأخضعها للمراقبة وتفتيش السلطات األكادميية املدنية أو العسكرية مثلها مثل 
ط املرسوم أن يكون لكل زاوية سجل تسجل فيه أمساء التالميذ وقد اشتر) الشرعية(املدارس اإلقليمية الثالث 
ما تفعل املدارس الفرنسية ويعترف الفرنسيون أن الزاوية عندئذ تعين املكان كإخل ....وعائالم وحمل إقامتهم

الذي تدرس فيه اللغة العربية والقراءة والكتابة وحيفظ فيها القرآن، ورغم ما يبدوعلى هذا املرسوم من سياسة 
له وعدم التوظيف من التخطيط لعرقلة التعليم يف الزوايا ومناقشة ووضع الشروط املضادة فجديدة جتاه الزوايا، 

خرجيي الزوايا هو من قرارات السياسة االستعمارية إلبعاد الزوايا عن وظيفتها التعليمية إال أن حتقيق أهداف 
تلك السياسة بالقضاء على التعليم اإلسالمي أو إيقاف تطويره ظلت بعيدة التحقيق املطلق خاصة بظهور 

   .*اإلصالح مستمرة إىل أن ظهرت املدارس احلرة احلديثةحماوالت تطالب بإصالح الزوايا وظلت حماوالت 

ا التعليمية ـوذج الزوايـمن – ا يف استمرارية التعليمـاعلية الزوايـف: املطلب الثالث
  -يـارخيـاعل تـكف

سنتطرق لنماذج بعض الزوايا اليت اهتمت أساسا بالتعليم وال نرجع لذكر ما تعرضت له الزوايا من 
نا نستشف أا مشروع حضاري، أنشأه رجال عظماء هلم غرية على الديانة لا جيعممتضييق على حرية نشاطها 

 .مناذج للدراسة والتحليلاإلسالمية واللغة العربية فأسسوا نظاما تعليميا دقيقا بتلك الزوايا اخترنا 

  
                                                

  .176.، ص1.، ط4.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج) 1(
على يد أفراد أو مجاعات لنشر التعليم العريب  1920اليت انطلقت انطالقة قوية منذ حوايل املدارس احلرة نعين ا تلك املؤسسات التعليمية  *

  .321-228.، ص ص3.نفسه، ج املصدرأبو القاسم سعد اهللا، :عن الربامج التعليمية لتلك املدارس ووظائفها راجع. اإلسالمي يف اجلزائر
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 :ة زواوةـزوايـ  -1

ني وأربعني زاوية، وانتشرت الزوايا تا التعليمية حىت وصلت إىل اثنـاشتهرت هذه املنطقة بكثرة الزواي
ويف النواحي ااورة، ومل يقتصر إنشاء الزوايا التعليمية على أهل ) الصومام(باخلصوص يف سهل وادي مسعود 

ا لنشر العلم واحملافظة على ـت الزوايأبل على بعض الفئات االجتماعية اليت أنش ،رابطنيالطرق الصوفية أو امل
  :يــا زواوة اليت اهتمت بالتعليم اآلتـالدين ومن أبرز زواي

 )1( ):ڤبــوأ( ةـزاوية شالط  -أ 

هي من أقدم الزوايا التعليمية يف املنطقة ولو أا فقدت بالتدريج مكانتها العلمية يف العهد الفرنسي 
نظرا لقبول رئيسها عندئذ حممد السعيد بن على الشريف الوظيف الرمسي من الفرنسيني مع ذلك بقيت الزاوية 

علميها وطالا من شر اإلدارة تؤدي مهمة التعليم يف العهد الفرنسي ووظيفة صاحب الزاوية قد محت م
الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي قبل هجرته إىل املشرق، وقد  ومنهمالفرنسية، وقد درس فيها عدد من العلماء 

عرفت بتخصصها يف حفظ القرآن وقراءته وتفسريه، وكانت مدرسة لعلوم الدين والفلك واحلساب والنحو 
  .إخل...ين، الشيخ دمحان بن السنوسي، الشيخ حممد بن عبد الرمحنوعن مشايخ هذه الزاوية نذكر الشيخ الكتا

 :ةـة السحنونيـالزاوي  - ب 

مؤسسها هو عمرو الشريف ومن أبرز رجال هذه الزوايا حممد السعيد السحنوين، ظهرت أيام و  
، أما 1871ضعف التعليم العريب اإلسالمي يف اجلزائر توغل اإلدارة الفرنسية يف نواحي البالد سيما منذ ثورة 

هو إرسال البعثات من التالميذ إىل تونس للتعلم واستقباهلا للتالميذ من البلدان ااورة يف إطار فما متيزت به 
تشجيع احلصول على العلوم اإلسالمية خاصة باللغة العربية من البلدان ااورة، ومل تكتف الزاوية بإرسال 

تونس للتدريس فيها أمثال الشيخ إبراهيم مجادح وقد كثر الطلبة التالميذ بل أا جلبت إليها بعض الشيوخ من 
، وقد نشطت الزاوية يف عهد الشيخ حممد السعيد وحممد الشريف األول، )2(طالب 300بالزاوية حىت بلغ حنو 

وكان للشيح حممد السعيد تالميذ نذكر منهم ابن طعيوج، حممد أمزيان بودريو، أما من تالميذ الشيخ حممد 
  .نذكر الشيخان البارزان يف مجعية العلماء أمحد حسني وعبد الرمحن شيبانفحممد الشريف  الشيخ

عطاء القيمة التارخيية للزوايا إلتطرقنا ألشهر زوايا الفقه والقرآن يف زواوة للمعرفة العلمية وكذا   
تعرب حبق عن تواجد قوي عموما يف حماولة للفت أبناء جيلي من الباحثني إىل أمهية نضال هذه املؤسسة اليت 

منظمات اتمع املدين أن تؤسس نضاال مدنيا وتؤثر يف  ميكنوفعال تمع مدين جزائري حتت االحتالل، و
صياغة بل وتقومي سياسات قطاعية وسياسة عامة للدولة الفرنسية، وهذه اإلضاءة التارخيية عن تنظيم أي كان 

                                                
  .184.ص، 1.، ط3.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج) 1(
  .198.، ص1.، ط3.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج) 2(
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صقت ا صفة املدنية يف مرحلة أخرى من ألووظائفه تنظيمات قد فاق يف نشاطه  "اأو حديث "اوصفه تقليدي
هذه الدراسة بتوظيفه للمنهج املقارن ميكن أن تتوضح له  ألسبابتاريخ بالدي لتفرغ من مهامها واملتتبع 

انة اتمع املدين اجلزائري يف ظل االحتالل وبعد االستقالل  طبعا مبتابعته لباقي مراحل تطور اتمع ـمك
  )1( :فأبرز الزوايا املختصة بالقرآن والفقه هي "اين يف جزائر االستقالل اليت سنأيت للحديث عنها، إذاملد

 :وبـزوايــا اجلن -2

 : زاويــة طولڤــة  -أ 

حيكي لنا التاريخ بأن هذه الزوايا من أقدم الزوايا التعليمية اليت أسسها الشيخ بن عمر، فقد تطور   
كبريا يف نشر التعليم العريب والعلوم اإلسالمية ، وقد اشتهرت باخلصوص يف نشاطها التعليمي وبذلت جهدا 

، فتحت أبواب الزوايا للتالميذ من خمتلف )2( )1896-1842(عهد علي بن عثمان الذي طال عهده 
 قد توىل التدريس بالزاوية فكانت تضم) تعريف اخللق(النواحي ويروي التاريخ أن والد الشيخ احلفناوي مؤلف 

من  "اتلميذا باإلضافة إىل مجع غفري من العامة يضاف هلم جامع الزاوية، كما استقبلت عدد 50و 40 بنيما
  . التالميذ الذين برزوا يف ميادين أخرى منهم بعض أعضاء مجعية العلماء  فيما بعد

 :امـلـزاويــة اهل  - ب 

) تاريخ ثورة الزعاطتشة( )3(1849مؤسسها الشيخ حممد بن بلقاسم ومت إنشاء هذه الزاوية يف سنة   
كان حياديا، ولكن  1871وعن مشاركة هذه الزاوية يف املقاومة الشعبية فالتاريخ حيدثنا بأن موقفها من ثورة 

الزاوية من الفريقني املقراين وآل حداد، استعان حممد بن  يفذلك مل مينع شيخ الزاوية من استقبال الالجئني 
من أشهر من استعان م حممد بن احلاج، حممد بن عبد الرمحن الديسي،  س بعدد من الشيوخيبلقاسم يف التدر

عاشور احلنفي، عن برنامج التعليم الذي راج يف زاوية اهلامل هو نفسه الربنامج القدمي للدراسات العربية 
م اإلسالمية، فالشيخ حممد كان يدرس التفسري والفقه واحلديث والتوحيد وكذا الدراسات األدبية، بانضما

الشيخ عاشور باإلضافة إىل اهتمام الزاوية بالتاريخ، السرية النبوية وبدعت يف ذلك ورغم تغري اخلالفة الروحية 
إالّ أن التعليم بقي حيا يف الزاوية وحول مسرية هذه الزاوية من ) 1897(للزاوية بوفاة الشيخ اهلاملي سنة 

الكتاب " مسرية قرن من العطاء... زاوية اهلامل"بعنوان املرتقب أن تدعم الساحة الثقافية قريبا بإصدار جديد 
عبد املنعم القامسي احلسيين، ويأيت هذا : الذي ستتكفل به دار اخلليل للنشر والتوزيع ملؤلفه األستاذ والباحث

                                                
  . 203-202. ، ص ص3.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج) 1(
  .215.، ص3.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج) 2(
  .220.، ص1.، ط3.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


هذا  والكتاب مبناسبة الذكرى املئة على تأسيس الزاوية املذكورة وحسب ما ورد يف مقال جبريدة الشروق 
   )1( .ر اجلديد حاول من خالله األستاذ تقدمي دراسة أكادميية شاملة حول زاوية اهلاملاإلصدا
الزوايا العلمية تعد واحدة من املنارات العلمية اليت حافظت على مقومات الشعب الواحد ومتاسكه كما  تعد

لمي يف اجلزائر انفتحت أبواا تقوية األبعاد الروحية والدينية وتعترب من بني مراكز اإلشعاع الديين والعلعملت 
رغم توايل الضغوط واستمرار املخططات فإنه  أينار لترسيخ مناهج التربية وحتفيظ القرآن الكرمي،وكما

لصمود الثقافة الوطنية وهي مبعث اعتزاز على اختالف آراء  "ااالستعمارية لوقف التعليم ا إال أا مثلت رمز
 الباحثني ولو أين استبعد منهم املختصني يف الدراسات التارخيية، إذ ولو احنرفت الزوايا عن وظيفتها فلم تتخلّ

ويرجع "... الصاحل أوصديق  حممد عنها وهو ما حاولت جاهدة أن أوضحه يف هذا املطلب وعن دورها يقول
يف اإلبقاء على الدين اإلسالمي باجلزائر إىل حفظة القرآن، أما الفضل يف انتشار القرآن يف اجلزائر  الفضل

  )2(".فريجع إىل الزوايا
فالزوايا مظهر من مظاهر املقاومة الفكرية اليت كانت ثرية و متعددة وهلا الفضل يف بعث الوعي   

التوازن للشخصية اجلزائرية يف عمقها العريب  السليم يف أوساط الشعب اجلزائري، وقد متكنت من حفظ
  )3( .اإلسالمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، اجلزائر، الشروق اليومي، عدد "مسرية قرن من العطاء الروحي...زاوية اهلامل "عبد املنعم القامسي احلسيين،  زهية منصر، كتاب جديد ملؤلفه) 1(

  . 2009جانفي  26، 2516
  .87.، ص)1999وحدة الرغاية، : اجلزائر( اجلزائر بلد التحدي والصمودحممد صاحل أوصديق، ) 2(
  .117.، ص)2004دار اهلدى للطباعة والنشر، : اجلزائر( حلديثدراسات يف تاريخ اجلزائر اعمرياوي أمحيدة، ) 3(
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التأصیل التاریخي للطرق الصوفیة واألوقاف وتوتر :المبحث الثاني
  العالقة مع السلطات الفرنسیة

  .يف مفهوم الطرق الصوفية وتفاعلها مع السياسة التفكيكية لوحدا:املطلب األول
ملصطلحات هذا املطلب بالتعريف ألنتقل يف  موضع آخر إىل مكانة هذا التنظيم أود يف البداية التعرض 

املرتبط بتراث اتمع املدين اجلزائري يف خدمة جانب من النضال الوطين مع ضرورة التنويه بأن اقتصاري على 
تطلبه تعريف واحد ال يعين إلغاء كل التعاريف األخرى بل ألن ذكر جل التعاريف هو حمض إطناب ال ي

  .موضوع الدراسة يف جممله

 اذا نعين بالطرق الصوفية؟ـم  -1

األصل يف التصوف هو االنقطاع إىل الزهد يف الدنيا والعمل لآلخرة برياضة النفس " :تعريف التصوف  -أ 
وتربية اإلرادة واألخذ بالعزائم وحماسبة النفس، وحسن النية واملبالغة يف العبادة، والغاية من ذلك الوصول إىل 

 )1(" جتريد التوحيد وكمال املعرفة باهللا تعايل

لشعارات واملمارسات واألذكار اليت قد ختتلف فيها كل طريقة هي جمموعة من ا :تعريف الطريقة  - ب 
 ).وردا(عن األخرى يف العدد واألزمنة وتسمى الطريقة أيضا 

كل طريقة صوفية ما مييزها عن غريها من املمارسات الصوفية فالقادرية تتميز باإلحسان والصدقة لن إ    
اخلشن مبا يوحي بأمهية اإلحساس البدين عندها، والدرقاوية والرمحانية بالعزلة واخللوة والعيساوية بالتصوف 

بتفضيل الفقر واالبتعاد عن طالب السلطة والطيبة والتيجانية تتميز بالتسامح واالعتدال والسنوسية بإعطاء 
  )2( .إخل...األولوية للسلطة الدينية 

 :ة ودورها يف املقاومة الشعبيةـأة الطرق الصوفيـنش -2

 :ة يف اجلزائرـيور الطرق الصوفـظه  -أ 

فعدد الطرق الصوفية اليت أنشئت ( *انتماء اتمع اجلزائري إىل الطرق الصوفية وليد العهد الفرنسيليس      
والباقي كان موجودا منذ العهد العثماين، ومن هذه  ...ووالعليوية ،يف العهد االستعماري أربع كالسنوسية

الطرق الصوفية ما هو مؤسس يف اجلزائر كالرمحانية والتيجانية ومنها ما هو مؤسس يف املغرب كالطيبية 
إخل، وقد بقي الفرنسيون مدة تزيد على مخس ...والعيسوية والدرقاوية، وما هو مؤسس يف املشرق كالقادرية

                                                
  .254.، ص)2001منشأ املعارف للنشر، : اإلسكندرية( دراسات يف تاريخ اجلزائر احلديث واملعاصرناهد إبراهيم دسوقي، ) 1(
  .8.، ص1.، ط4.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج) 2(

  .1.، ط1.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج: قبل وبعد االحتالل، أنظر عن تاريخ الطرق الصوفية يف اجلزائر  *
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" de neveu دي نوفـــو"ف ـركون أمهية دور هذه الطرق ألسرارها، إال أن ألّسنة وهم ال يد ةعشر
  )1().الطرق الصوفية عند مسلمي اجلزائر(كتابه 

 :ةـاه الطرق الصوفيـمالمح السياسة الفرنسية جت  -  ب

اللجوء إىل ضعضعة وحدة الطريقة، جبعلها تتفرع  ياليت اتبعها الفرنسيون ه ىلاإلجراءات األوكانت  -
وعدم تبعية فرعها إىل شيخ واحد، وكان ذلك باخلصوص هو مصري الرمحانية بعد : إىل فروع

، حىت )1897سنة (آخر القرن  ، وكذلك مصري القادرية والدرقاوية، ومل يأت1857-1871
رعا وال يعترف أحدها باألخر، أي كل ف 25أعلن املختصون الفرنسيون أن الرمحانية قد متزقت إىل 

  :فرع كان له شيخ مستقل، رغم األصل الواحد واملبادئ الواحدة ومن هذه الفروع
 .وشيخه حممد بن أيب القاسم) بوسعادة(فرع اهلامل  -

 .فرع قسنطينة وشيخه سامل بن حممد األعرج الساملي -

ها إىل فروع ضعيفة ال تعترف ببعضها، بل وتفرعت الدرقاوية والقادرية والتيجانية والشاذلية وغري      
تتنافس مع بعضها بفعل اكتشاف السلطات الفرنسية لنواحي الضعف فيها فالدرقاوية تفرعت إىل مثانية فروع 
أو أكثر والقادرية إىل ستة فروع على األقل وكان للتيجانية فرعان يف اجلزائر وثالث يف املغرب، وفرعا اجلزائر 

عن بعضهما حبكم بقاء املشيخة يف فرع واحد فقط بني عني ماضي ومتاسني وكانت غري مستقلني متاما 
السلطات الفرنسية تبذل قصارى جهدها لتبقى خالفات الفرعني متاسني وعني ماضي، أما الشاذلية فلها فروع 

ع قصر وفركانت  فقد ) 1883(عديدة يف وسط وغرب اجلزائر سيما بعد وفاة الشيخ حممد املرسوم 
بلقاسم بوقشبية، تتنافس فيما بينها وال تعترف بشيخ  هااري و أندات و عنابة الذي كان يشرف عليالبخ

  .*واحد

 :ةـة يف تفعيل املقاومة الشعبيـدور الطرق الصوفي  - ج

وقع اتفاق بني قائد اجليش الفرنسي ) 2(1831استغالل الطرق الصوفية واضحا منذ البداية، ففي سنة  كان  
واحلاج حمي الدين بن مبارك مرابط مدينة القليعة، وكان ذلك بإشارة من املستشارين بأن ) بريترين(اجلنرال 

إىل احلاج ) األغا(الذي سيهدئ املقاومة  هو إعطاء املرابطني قيادة املناطق ااورة للعاصمة ومت إعطاء لقب 

                                                
ويقول سعد اهللا بأن معلومات الكتاب استقاها من زوجته اجلزائرية، ومن دوره . 29.، ص1.، ط4.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، ج) 1( 

  .1913وأعيد طبعه سنة  1845له، ومت إصدار الكتاب سنة يف املكاتب العربية ومن أصحابه اجلزائريني الساذجني على حد قو
 أردت أن أقدم مظهر من مظاهر السياسة الفرنسية يف تعاملها مع الطرق الصوفية وهو تفكيك وحدة تلك الطرق وبالتايل إبطال فاعليتها سيما  *

  .وأا كانت حتمس للجهاد و تدعو للمقاومة
  34، ص 1.، ط4.نفسه ، ج املصدرأبو القاسم سعد اهللا،   )2(
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مل يطل  -بريترين–ة األوضاع ومبهمة الوساطة بني العرب والفرنسيني ولكن اجلنرال حمي الدين وكلفه بتهدئ
 ؤديبسياسة الغطرسة فعادت املقاومة أشد ما تكون وظلت الطرق الصوفية ت) الدوق دورفيقـو(وجاء بعده 

العثمانيني من  الزعماء ييدأدورا رئيسيا يف األحداث بل الدور األول يف وقت ختاذلت فيه السلطة الزمنية على 
إذ برز نشاط الطرق الصوفية كالرمحانية اليت حتالفت مع ... وهران يف أمثال الداي حسني والباي حسن موسى

أين  1871، مث )1857-1850(األمري عبد القادر إىل هزميته، مث تولت املقاومة واجلهاد بعده يف زواوة 
تعلق املواطن بالصوفية ليعيش يف عامل الروح و التخيالت  ازمت املقاومة الشعبية أمام الفرنسيني وهو ما يفسر

  .فال داي وال باي وال أمري وال مرابط استطاع أن ينقذ البالد

ات اإلحتاللية ـاهـاذج ألمناط الطرق الصوفية وموقعها من االجتــمن: يـاملطلب الثان
  .رة عليهاـللسيط

اركة يف املواقف السياسية مع العلم أن ركزت من خالل هذا املطلب على بعض الطرق اليت هلا مش
مل يأت  -القادرية، الرمحانية –اهتمت خبدمة الدين والعلم واختياري لنموذجني من تلك الطرق  "اهناك طرق

 "احتالل كشف التاريخ بأن هناك طرقإلإبان ا ةاعتباطيا فبعد اطالع شامل لنشاط الطرق الصوفية اجلزائري
غايتها تعليمية أو دينية يف األساس وإدراج الطريقة القادرية والرمحانية إلرتباط نضاهلما يف األساس بتغيري 
خارطة األحداث السياسية يف اجلزائر ولو أن هناك العديد من الطرق اليت هلا مساحة من املقاومة يف سجلها 

ل تلك الطرق، فهناك دراسات تارخيية خطط الدراسة ال يقتضي التعرض لكفماخلاص وكما أسلفت الذكر 
  .منفصلة تعرضت للموضوع بكثري من التفصيل

سيالحظ القارئ معي من خالل اإلضاءة على هاتني الطريقتني أن اتمع املدين مببادئه اإلنسانية 
  .   موجود بقوة كمفهوم وممارسة يف تاريخ اجلزائر

 :ادريـةــة القـالطريق  -أ 

وأول من أسس فرعا للقادرية يف اجلزائر هو الشيخ  )1(ينعبد القادر اجليالتنسب القادرية إىل الشيخ 
وفروع هذه الطريقة كانت موجودة من قبل يف خمتلف املدن وهلا  1200سنة  الغريسيمصطفى بن املختار 

زوايا وأضرحة وقباب ومساجد يف اجلزائر وتلمسان وغريها وهلا أوقاف كثرية، كانت ترسل مع احلجاج إىل 
زاوية األم يف بغداد، وبقي احلال كذلك يف العهد الفرنسي ولكن يف ظل إجراءات مغايرة متضمنة قيود عديدة ال

سبق اإلشارة إليها وسنتطرق جلل تلك القيود الحقا وللقادرية طريقة للذكر وطقوس معينة ليس جمال التطرق 
  .ول سيحقق ذلكإليها والرجوع إىل كتاب سعد اهللا يف جزئه الرابع وكذا اجلزء األ

                                                
  .42.، ص1.، ط4.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، ج) 1(
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لتفاف إخوان الطريقة القادرية من حول األمري عبد إبرز نشاط القادرية إىل جانب املقاومة الشعبية ب
القادر وتعاونت كل الطرق يف عهد األمري من رمحانية ودرقاوية وطيبية وشيخية وبعد انتقال زعمائها إىل 

وانتشرت يف خمتلف أحناء القطر، وظهر هلا  - الحتالليف اجلزائر ويف ظل ا-فرنسا واملشرق بقيت بقايا الطريقة 
فروع أخرى يف شرق البالد وجنوا وكان هلا دور بارز أثناء غزو فرنسا للصحراء ومنهم نذكر زوايا عميش 

كما نذكر زاوية نفطة وزاوية الكاف وكلتامها بتونس ولكن هلما نفوذ ) ورڤلة(والرويستات ) الوداي(
  .جلزائر كما نذكر زاوية منعة باألوراسباجلهات ااورة يف ا

وقد حدث للقادرية ما حدث لكل الطرق إبان االحتالل فقد أصبحت مجيعها تقريبا حتت رمحة 
املخابرات الفرنسية والضغط املتعدد اجلوانب لكي تعمل وفق إرادة احملتل، كما وظفت يف العديد من املناسبات 

حاجة الفرنسيني إىل نفوذ هذه الطرق يف الصحراء حيث خططوا  عن علم أو جهل من زعمائها، والسيما عند
الكتشافها واحتالهلا وربطها مبستعمرام اإلفريقية، وعند إعالن احلرب العاملية األوىل وجه الشيخ اهلامشي بن 

ند نداء إىل إخوانه يبشرهم بانتصار فرنسا وانكسار أملانيا، كما استطاع أن جي) مقدم زاوية عميش(إبراهيم 
  .*كثريا من أتباعه خالل احلرب العاملية األوىل

وتوىل ابنه عبد العزيز القادرية من بعده وقام عبد العزيز  1923تويف الشيخ اهلامشي بن إبراهيم سنة 
وفتح مدرسة بامسه يف زاويته وتوجيه  1937بن اهلامشي باالنضمام إىل مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية سنة 

اجلمعية لزيارة املنطقة فما كان من السلطات الفرنسية هذه املرة إالّ أنّ اعتقلت الشيخ عبد العزيز دعوة إىل وفد 
وزمالءه املعلمني املصلحني وأعلنت حالة الطوارئ يف املنطقة متهمة إياهم باإلعداد للثورة بالتواطؤ مع جهات 

  .من العائلة على رأس الزاوية وقد وضعت السلطات الفرنسية شيخا آخر) إيطاليا وأملانيا(أجنبية 
سردنا هلذه األحداث وتوقفنا عندها بشيء من التدقيق لنصل إىل نتيجة مفادها أن استفادة  كان

السلطات الفرنسية من بعض فروع القادرية كان مؤقتا باملقابل فإن شيوخ فروع زوايا القادرية استفادوا أيضا 
وقد عرفنا أن الشيخ عبد العزيز قد  *ديا من استعمال املال للتعلممن تأكيد تأثريهم ونشر نفوذهم واستفادوا ما

ناصر حركة اإلصالح وفتح مدرسة بزاويته القادرية لينتهي به األمر إىل السجن وظلت القادرية مصدر قلق 
ة بالنسبة للفرنسيني لعالقاا اخلارجية بشيوخ القادرية يف بغداد وبريوت ولكون القادرية كانت جسرا للدعاي

القادرية تارخييا من كانت العثمانية وحركة اجلامعة اإلسالمية وهم يعتربوا من الطرق املعادية للمسحيني كما 
: 1882 )1( :بـ الطرق القريبة من السلطة العثمانية ويقدر الفرنسيون عدد أتباع الطريقة القادرية يف اجلزائر

  .زاوية 29مقدما،  268إخوانيا،  14.574

                                                
  .مثل ما فعلت كل الطرق الصوفية األخرى يف اجلزائر نتيجة إحكام فرنسا لسيطرا على تلك الطرق بتوظيف املخابرات  *
  .واشترط أن ال يتوىل بعده أمر الزاوية إال من نال شهادة التطويع من الزيتونةحيدثنا سعد اهللا أن الشيخ اهلامشي قد علم أوالده يف جامع الزيتونة   *
  .58.، ص1.، ط4.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، ج) 1(
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  .زاوية 33مقدما،  558إخوانيا،  24.578: 1897  •

  .إمرأة أو خونية 2.695ومن ضمن اإلخوان هناك 

  .زاوية 33و) من النساء 2.800منهم (إخوانيا  25.000: 1906  •

ميكننا القول انطالقا مما حدثتنا كتب التاريخ أن القادرية جاهدت ضد االستعمار األورويب وحاربت 
هلامشي الشريف وقوفهم لصاحل الثورة التحريرية وتزويدها مبا حتتاجه من الوثنية والتنصري ومن مواقف أسرة ا

تربع بقصر الباي بتونس الذي اشتراه عام  إذعلى نضاهلا  "اثروة وما قام به أحد أبناء القادرية يعد إثبات
  .يةاجلزائررفع فيه علم اجلزائر ونصبت فيه أول حكومة مؤقتة للجمهورية  وللثورة التحريرية  )1(1946

 :انيــةــالطريقـة الرمح  - ب 

مؤسس الطريقة هو حممد بن عبد الرمحن األزهري اجلرجري وخليفته على بن عيسى املغريب وقد طال   
، ويتواىل خلفاء الزاوية 1836عهد ابن عيسى وانتشرت تعاليم الزاوية وعاصر االحتالل الفرنسي إذ تويف سنة 

، 1857دورا يف مقاومة زواوة سنة  أدىوقد ) 2(1844الزاوية سنة لنصل إىل احلاج عمر الذي توىل شؤون 
واضطر احلاج عمر إىل اهلجرة إىل تونس مث إىل احلجاز وعلى اثر احتالل زواوة  هوقد هدمت الزاوية يف عهد

للرمحانية ومن هناك اتسع نفوذها ) تونس(نفي احلاج عمر إىل تونس ومت إنشاء فرع يف الكاف  1857سنة 
أهراس ونواحيها، وبقي احلاج عمر يف املهجر ولكن اإلخوان اختاروا بعده شيخا آخر هو الشيخ  يف سوق

حممد اجلعدي، وجاء يف وقت حماصرة الفرنسيني للرمحانيني يف كل مكان وتشريد السكان وحرق املداشر 
بالعلم واحليوية وعادت وبعده انتخب الشيخ حممد أمزيان احلداد شيخا للطريقة ويف عهده اشتهرت الزاوية األم 

لم فإىل نشاطها السالف رغم حماوالت اإلدارة االستعمارية السيطرة على الزوايا ورغم مكانة الشيخ احلداد 
يستطع أن يوحد كل الفروع حىت يف زواوة نفسها ولكن هذا التفرع مل مينع انضمام الرمحانية إىل إخوان 

  .1871الشيخ احلداد بعد إعالنه اجلهاد سنة 

الشيخ املختار بن خليفة اجلياليل قد ساند ثورة الزعاطشة فوعن دور آخر للرمحانية يف أوالد جالل   
وأرسل النجدة إىل الشيخ بوزيان وقد شارك إخوانه باإلضافة إىل ثورة الزعاطشة يف انتفاضة سنة  1849عام 

  ).بقضية بوشندوقة(ة املعروفة فيف اجلل 1861

                                                
  .68.، ص)2003دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، : اجلزائر( رسالة الطريقة القادرية يف اجلزائرعمرياوي امحيده، ) 1(
  .143.، ص1.، ط4.سعد اهللا، املصدر نفسه ، ج أبو القاسم  )2(
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انية من الصعب إدراكه بدقة واإلحصاء الذي يقدمه لنا سعد اهللا ـطريقة الرمحبالنسبة إلحصاء أتباع ال  
على رأيه هو  "ا، فكان جمموع اإلخوان بناء1906هو إحصاء هنري قارو، الذي درس احلركة اإلسالمية سنة 

  )1(.من النساء 13.000من بينهم أكثر من  133.500
تلك الفروع اليت سامهت  عند رها الواسع لكنين سأقفواحلديث عن فروع زوايا الرمحانية ممتد إلنتشا  

يف التصدي لالستعمار الفرنسي وارتبطت بأحداث تاريخ اجلزائر السياسي ومن فروع الرمحانية املناضلة فرعان 
يف األوراس مها فرع واحة املصمودي بقيادة الصادق بن احلاج وفروع الدردورية بقيادة اهلامشي دردور، وكان 

احلاج كثري احلماس للطريقة خملصا هلا مواضبا على أذكارها، فقد أنشأ زاوية يف واحة سيدي الصادق بن 
املصمودي عند أمحد خدو فأصبحت مركزا للتعليم الديين والسياسي وهو من املساندين لثورة الزعاطشة سنة 

ل ديفو يف األوراس وقد أحرق اجلنرا) 1859-1858(، وبعد عشر سنوات قام بثورة خاصة به 1849
انتقاما من الشيخ وأتباعه وأسر الصادق بن احلاج مع أبنائه وأعوانه  1859زاوية املصمودي عن آخرها سنة 

املقربني وحكم عليه بالنفي والسجن مخس عشرة سنة وعلى اآلخرين عشر سنوات وكان منفاه كورسيكا مث 
يقال عن الفرع اآلخر الذي ظهر  نفسه ، و الشيء)2(1862أعيد إىل سجن احلراش وظل سجينا إىل موته سنة 

ونتيجة مترده  1876يف األوراس على يد الشيخ بن علي دردور الذي أسس فرع للرمحانية بطريقة سرية سنة 
على الفرنسيني عوقب بالنفي إىل كورسيكا ومل يكن للدردورية كثري من األتباع وإمنا نشاطها جاء يف ظروف 

سوى شيخ  1897نسية تنظر إليها على أا خطر كبري ومل يبق هلا سنة جعل السلطات الفر  *سياسية خاصة
من األتباع، وهناك فروع أخرى للرمحانية ونضاهلا أنصب على ) 1.020(واحد ومقدم واحد وحوايل ألف 

   * .بث العلم وخدمة الدين كزوايا اجلنوب الرمحانية وأبرز تلك الزوايا زاوية اهلامل
من بينهم أكثر من  133.500حوايل  1906الرمحانيني فكان سنة أما عن جمموع اإلخوان   

، وإضافة كما سبق وذكرنا ملسامهتها يف املقاومة الوطنية تروي لنا الكثري من املصادر )3(من النساء 13.000
  .كان مقدما رمحانيا 1854- 1851بأن الشريف بوبغلة زعيم ثورة 

العالقات مندجمة مع املصاحل املادية أو  ألنىل مجعية سياسية كانت طريقة دينية وحتولت إ "افالرمحانية إذ  
الزمنية ونظامها اخلاص جعل الباحثني الفرنسيينن يتخيلون أشباح اإلخوان الرمحانيني وهي تطاردهم فإدارة 
زواياهم كانت باستقالل وجيلبون األتباع ألنفسهم وهلم مقدمون نشطون وهو ما يفسر انتشارها بسرعة يف 

                                                
  .177.، ص1.، ط4.أبو القاسم سعد  اهللا، املصدر نفسه ، ج) 1(
  .155.، ص1.، ط4.أبو القاسم سعد  اهللا، املصدر نفسه ، ج) 2(

د ما امسوه اجلمهورية الثالثة، وقيام الوقت الذي ظهرت فيه الدردورية هو اهلجمة الشرسة اليت أبداها االستعمار الفرنسي خالل السبعينات يف عه  *
  .ثورة بوعمامة وثورة املهدي السوداين، وهي عالمات التعصب اإلسالمي يف نظر الفرنسيني

  .املطلب الثالث من املبحث األول: عن زاوية اهلامل ودورها التعليمي، أنظر  *
  .178.، ص1.، ط4.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، ج  )3(
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ي تنظيم من تنظيمات اتمع املدين بلغة العصر ألر فاالستقاللية املالية باألساس هي قاعدة الفاعلية املدنية اجلزائ
والتعرض لكل تلك األحداث السياسية اليت شاركت فيها الرمحانية يفسر ألي باحث يف اتمع املدين اجلزائري 

ات اتمع املدين املعاصر، وهو ما يطرح إشكالية أن االستقاللية هي وقود الفاعلية ألي مجعية مبسمى أدبي
االستقاللية املالية كمتغري رئيسي هلشاشة التشكيالت املدنية اجلزائري ما بعد االستعمار وهو ما سنعرفه يف 

  . فصول الحقة

 :ةـمضامني السياسات الفرنسية لتحويل مسار الطرق الصوفي  -ج 

   اليت سنتناوهلا يف الفصل ) احلركة الباديسية(اإلصالحي الكتابات اليت حتدثت عن الفكر  جلركزت
املوايل يف أنشطة مجعية العلماء حماربتها للطرق الصوفية ووجهت هلا عدة إامات خطرية خطورة السياسة 
الفرنسية يف طمس اهلوية اجلزائرية ومنها أن الطرق الصوفية حولت اتمع اجلزائري عن وظيفته وأا أوقفت 

اتمع إىل حد يستطيع القارئ حىت ال أقول الباحث من خالل اطالعه على تلك اآلراء يصدر  تطور هذا
مسؤولية الطرق يف ختلف نظام التعليم يف اجلزائر وتوقف تطور اتمع املدين  لىأحكام تصب يف جمملها ع

تلك الطرق، وسيجيبنا  اجلزائري، وفضلت إضافة هذا اجلزء حماولة بذلك التحدث عن خبايا سياسة فرنسا جتاه
 :هذا اجلزء على التساؤالت اآلتية

  ما هي مكانة الطرق الصوفية يف نظر الباحثني الفرنسيني؟ 
  ما هو حمتوى اإلستراتيجية الفرنسية لوقف النشاط السياسي للطرق الصوفية؟

عماء أن رؤساء الطرق الصوفية قد حلوا يف األمهية حمل ز 1871رأى اخلرباء الفرنسيون بعد   
، وما يعرف بعهد امللكية العربية )1873-1863(العشائر نتيجة ضعف هؤالء من جراء قانون األرض سنة 

مواقف مشاة أحيانا، وهي املراقبة ) شانزي وتريمان وكامبون(وقد وقف منهم احلكام العامون الثالثة 
غالل هؤالء الزعماء يف اإلدارة والتشدد وخمتلفة أحيانا أخرى سيما عند كامبون، ورأى الفرنسيون أن است

وعدم قبوهلم الوظيفة جيعلهم خطرين ومشكوكا يف والئهم لذلك تقررت مراقبتهم عن كثب للتحكم يف 
 )1()1891-1882(مداخيلهم املادية ومنع إعطائهم الرخص جلمع أموال الزيارات ويف عهد لويس تريمان 

على دراسات الكتاب الفرنسيني للطرق  "القادرية، وبناءكثرت الضغوط على شيوخ زوايا الطريقة الرمحانية وا
سجلت آراء حول رد الفعل الفرنسي جتاهها فكان اإلقتراح البارز هو املراقبة املتشددة دون املهامجة،  *الصوفية

ودفع الشيوخ إىل أنّ يعلنوا والءهم أو عداوم ومطالبتهم بتقدمي عدد املنخرطني عندهم وتساءل الكتاب عن 

                                                
  .326.، ص1.، ط4.القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، جأبو   )1(
ارل بروسال، لويس ـدراسة ش: ه خربائها ملا أمسته الظاهرة اإلسالمية، وتوىل املهمة العديد من الكتاب منهمـامت اإلدارة الفرنسية بتوجيـق *

  .رين
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طرق اليت زاد إزدهارها وبذلك تصاعد اضطهاد الطرق األكثر انتشارا مثل الرمحانية وكان اهلدف هو توظيف ال
وقد سار احلاكمان العامان شارل جونار  *نفوذ الطرق الصوفية يف خدمة املصاحل الفرنسية يف الصحراء

ية ورأينا كيف على سياسة مشاة حنو الطرق الصوف) 1918- 1912(وشارل ليطـو ) 1903-1912(
استخدمت اإلدارة نفوذ هذه الطرق يف احلرب العاملية األوىل ضد الدعوة إىل مساندة فرنسا ورغم بداية 

اإلدارة الفرنسية استمرت يف توظيف نفوذها إىل احلرب العاملية الثانية فالضعف الذي اعترى الطرق الصوفية 
، ومل حيدث خالل )1(1920صالحية يف اجلزائر منذ واستمرت يف توظيفها ملعارضة التيارات السياسية واإل

العشرينات أن ظهرت مجعية تعارض الطرق الصوفية وإمنا ظهر أمران كالمها يضر بالطرق الصوفية التقليدية 
األمر األول ظهور الطريقة العليوية وهي منوذج جديد للتصوف كانت اإلدارة الفرنسية مشجعة هلا أما األمر ف

، بزعامة بن باديس ليعود نشاط الطرق الصوفية 1931- 1920الثاين فهو نشاط احلركة اإلصالحية بني 
،  واستمرت اإلدارة الفرنسية 1937باسم اجلمعية الطرقية الدينية اإلسالمية، اليت تأسست يف قسنطينة سنة 

حترك أصحاب الطرق الصوفية ألغراضها وكانوا من جهتهم حيسبون أم يدافعون عن وجودهم املهدد يف 
الواقع من اإلدارة نفسها وليس من احلركة اإلصالحية، كما عرفنا ألن مآخذ السلطة الفرنسية عليهم هو الثورة 

التجارة بالدين  يمآخذ احلركة اإلصالحية عليهم هفن جهة أخرى والتدخل يف إدارة األحداث السياسية وم
  .واستغالل  العامة ما نتج عنه خدمة اإلستعمار

الطرق الصوفية كما توقع الفرنسيون ومل تتالش رغم اإلجراءات اليت صدرت ضدها ورغم تطور اتمع  مل تنته
سلطة وجتند آالف اجلماهري؛ لكن رغم تراجع كما كانت ختيف ال ىوظهور التيارات السياسية، ولكنها مل تبق

دورها إالّ أنّ التاريخ يشهد حبضورها حىت يف ثورة نوفمرب العظيمة، فقد جندت آالف اإلخوان ورأت الطرق 
صورة اهدي املقاومة الشعبية الذين قدمتهم فداءا لتحرير الوطن، فالطرق  1954الصوفية أن جماهدي 

اتمع املدين اجلزائري، وأن نضعها يف مقربة التاريخ هو إنكار لتراثّها  الصوفية حلقة من حلقات تطور
  . النضايل

  .اف اإلسالميةـائج إدماج األوقـالتأسيس النظري لألوقاف ونت: املطلب الثالث
هذا املعطى املعريف البد من ربطه بأدبيات وأحداث تارخيية سبقت اإلشارة إليها يف املبحث األول من 

وصوال إىل هذا املطلب ليتمكن القارئ من استيعابه الشامل لطبيعة العالقة القائمة بني االستعمار هذا الفصل 
: إشكاالت حمورية تطرحها مباحث ومطالب سابقة من هذا الفصل لعل أبرزها نواملستعمر وكذا اإلجابة ع

                                                
توظيفها يف اجلنوب، التيجانية والسنوسـية والطيبيـة، القادريـة     يف نطاق العمالة واجلوسسة اليت استخدمتها فرنسا من الطرق الصوفية اليت مت *

، 4.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ج: عن توظيف زوايا الطرق الصوفية لتحقيق أهداف املخططات االستعمارية، راجع: والبوكائية والشيخية
  ".زوايا القادرية يف اجلنوب كنموذج." 51-50ص ص

  .329.ص، 1.، ط4.، املصدر نفسه ، جأبو القاسم سعد اهللا) 1(
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هل من أسباب حتول الطرق ملاذا تراجع دور الزوايا واملساجد عقب االحتالل يف أداء أدوراها التنويرية؟ 
الصوفية يف فترة من الفترات إىل جهاز يديره االستعمار هو مصادرة مصدرها التمويلي؟ وهو ما سنعرفه يف هذا 

  .املطلب

 :فـريف الوقـتع  -أ 

هو نظام إسالمي له أمهية اجتماعية واقتصادية وعلمية كبرية يف اتمع واستحدثه املسلمون لتوفري  
املال والسكن وغريها من املساعدات للعلماء والطلبة والفقراء والغرباء واألسرى والالجئني وكذا صيانة 

هذا النظام يرمز يف األساس إىل إخل، و...املؤسسات اليت أنشأت هلذه األغراض كالطرق واملساجد والزوايا 
وكان الوقف هو املصدر األساسي لنشر التعليم ) ما يوازي اجلمعيات اخلريية اليوم(التكافل االجتماعي 

 )1(.والشؤون االجتماعية والثقافية
 :)2(وهي على نوعني :اللـان االحتـواع الوقف إبــأن  - ب 

األندلس، أوقاف سبل اخلريات، أوقاف أوقاف بيت املال، أوقاف : وهي كاآليت األوقاف العامة .1
 .، أوقاف مكة واملدينة)املياه(الطرقات، أوقاف األشراف، أوقاف العيون 

أوقاف الشيخ الثعاليب، اجلامع الكبري، أوقاف خمتلف املساجد والزوايا  :األوقاف اخلاصة .2
داخيل احملددة واجلبانات كل منها على حده، األوقاف العامة هنا هي ذات الطابع اإلجتماعي وامل

واإلشراف على جمموعة من امللحقات والتوابع غري أن التعريف بالعمومية غري دقيق فمثال أوقاف 
 . األشراف خاصة بفئة معينة يف اتمع وكذلك أوقاف األندلس

 :ةـاف اإلسالميـة ومصادرة أمالك األوقـات الفرنسيـالتشريع  -ج 

وهذا القرار ينص على  )3( )1830ديسمرب  07تنفيذه يف مت (قرار  1830يف سبتمرب  *اختذ كلوزيل
مصلحة أمالك الدولة الفرنسية  يدأينوعها عامة وخاصة ووضعها يف  يكنمصادرة األمالك الدينية مهما 

ويشمل ذلك أوقاف مكة واملدينة واملساجد واألندلس وطبقا للقرار املذكور استولت إدارة أمالك الدولة 
باشر على أوقاف مكة واألندلس وبيت املال وحىت وقف الثعاليب أي كانت تشرف على الفرنسية بإشرافها امل

                                                
  .152.، ص1.، ط5.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، ج )1(
  .161.، ص1.، ط5.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، ج )2(
اخلالدة اليت وقعت أثناء ولكي أذكر فضائل اجلنرال كلوزيل ما علي إال أن أعدد بعض األعمال : (.... عن اجلنرال كلوزيل يقول محدان خوجة *

ل إىل مادة واليته إلفريقيا ففي عهده ب األموات يف مدافنهم ومسح باإلجتار بالعظام البشرية وبيعت حجارة املقابر مث نقلت إىل باب الوادي لتحو
  )إخل....اجلري ووقع اإلستيالء على آجر املقابر

  .161. ، ص1.، ط5.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، ج  )3(
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الوقف العام وبذلك حتصلت اإلدارة على رصيد مايل كبري يف ظرف قصري واجلدول التايل جيعلنا نالحظ الزيادة 
  )1( .الكبرية يف مداخيل أوقاف بيت املال

  

  1839  1838  املؤسسة

 أوقاف مكة واملدينة -1

 أوقاف سبل اخلريات -2

 أوقاف األندلس -3

 أوقاف بيت املال -4

  أوقاف الثعاليب -5

127.895.65  
13.989.25  

4.093.54  
6.025.49  
5.572.90  

131.941.13  
14.368.41  
4.963.98  

26.147.38  
5.396.80  

  182.867.70  157.576.83  اموع

  

فاإلدارة الفرنسية قد تركت لوكالء املساجد والزوايا اإلشراف على ما يسمى باألوقاف اخلاصة مثال 
على األمالك العامة  ومل تبقيمسجد أو قبة أو زاوية ألن مردودها ضئيل بالنسبة ملردود األوقاف العامة 
و هدمت املباين الك الوقف أم كأمانات بل تصرفت فيها بالبيع والعطاء والتأجري فهناك من بيعت حقوقهم يف

أو أعطيت لألوروبني ودون دفع تعويضات ألصحاا وحىت فقراء مكة واملدينة مل تعد تصلهم حقوقهم وال 
  .إخل...األتراك الذين طردوا 

الوكالء رغم أا رمسيا حتت اإلدارة  ييدأقلنا أا بقيت يف أن سبق و،وأما بالنسبة لألوقاف اخلاصة 
نسية، واختارت اإلدارة وكالء جدد بدل القدماء املرتبطني بالعهد العثماين وجعلت للوكالء اجلدد املالية الفر

حق اإلحتفاظ بالصناديق املالية ملداخيل األوقاف ولكن بشروط إذ ال يستطيعون الصرف منها دون تأشرية من 
ة وبالتايل كل الشؤون املتعلقة ، الذي كان يطلب دائما الوثائق املربرة لكل عملي)مكتب املراقبة الفرنسي(

 1830ديسمرب  07واستمر العمل ساريا مبقتضى قرار  ذاته بالتعليم والعدل والديانة هي من مسؤولية املكتب
 :أصناف ةمع حصول تبديل يف مفهوم امللكية إذ مت تقسيم امللكية إىل ثالث

  

                                                
  .164.، ص1.، ط5.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، ج  )1(
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األمالك املصادرة، ومت إدخال أمالك الوقف يف القسم  -3الدومني الكولنيايل،  -2، *الدومني الوطين -1
وهو الذي نص يف مادته األوىل بأن كل الوصوالت  1843الثاين غري أن هناك قرار توضيحيا صدر سنة 

نوعها قد أصبحت ملحقة بامليزانية االستعمارية،  يكنواملصاريف الناجتة عن املؤسسات الدينية واألوقاف مهما 
ية على استمرار مصلحة أمالك الدولة يف تسيري املؤسسات الدينية، وجاء يف املادة الثالثة أن ونصت املادة الثان

البنايات املنجزة يف املؤسسات الوقفية واليت توقفت عن تبعيتها الدينية سترجع فورا إىل تلك اليت دخلت يف 
ملؤسسات ما تزال خمصصة للديانة  وأما البنايات التابعة نفسها ألحكاملاملادة السابقة ويكون تفسريها طبقا 

اإلسالمية فقد نصت املادة الرابعة على ضمها بالتدرج إىل مصلحة الدومني طبقا لقرارات خاصة، كما ضمت 
  )1( .أوقاف بيت املال إىل هذه املصلحة

 :دائل التنظيم اإلداري الفرنسي بعد االستيالء على أمالك األوقافـب  - د

 :يـري اإلسالمـاملكتب اخلي -1

على أن تكون ميزانيته من املبلغ  *توزيع الصدقات على الفقراء املسلمني يمهمة هذا املكتب هكانت 
فرنك الذي كانت الوزارة تسلمه سنويا إىل امليزانية احمللية باجلزائر ومت حتديد اختصاصات املكتب  113.510

  :فيما يلي
وإعانة الوايل على تنفيذ اإلجراءات اخلاصة توزيع اإلغاثات وتلقي التربعات واهلبات وتنظيم استغالهلا  -

باملساعدات اخلريية لألهايل وكان اهلدف من كل ذلك هو مكافحة الفقر وتدهور األوضاع 
 .إخل...االقتصادية الذي نتج عن حرمان املسلمني من عقارام وبنايام الدينية وأمالك الوقف

 )2( :وأوجه الصرف تكون كاآليت

  - ملجأ لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني الثانية والسابعة –إنشاء قاعة  -

 .ختصيص عدد من املنح لتعلم الصنائع الفرنسية -

 .إحداث ورشة إنتاجية للفتيات املسلمات الالئي هلن خربة يف اخلياطة -

 .إحداث مورد اقتصادي يوزع بثمن منخفض على ذوي احلاجة -

 .الج املؤقتإنشاء حمطة متريض لألهايل يتلقون فيها الع -
                                                

الدومني بدل أمالك الدولة الفرنسية ألين أدرس مؤسسة من مؤسسات اتمع املدين اجلزائري يف فترة تارخيية تقتضي التعامل  مصطلحأبقيت على   *
  .معها بأدواا التارخيية ال بأدوات ومصطلحات عصرنا

  .168-167.، ص ص1.، ط5.القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، جأبو ) 1( 
  .إن اجلزائريني مل يكونوا يف حاجة إىل هذه الصدقة لو مل يتم اإلستيالء على أمالكهم  *

  .189.، ص1.، ط5.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، ج) 2( 
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  )1( :ومت توزيع امليزانية على النحو التايل
  .فرنك 9.100امللجأ  .1
  .فرنك 4.200الورشة  .2
  .فرنك 9.020حمطة التمريض   .3
  .فرنك 8.200املورد االقتصادي  .4
  .فرنك 5.400منح التعليم  .5
  .فرنك 717.676 *العاملون السابقون والطُلبة .6
  .فرنك 600ملجأ الوايل دادة  .7

رسوم املحدث تعديل يف هيكلة اإلدارة الفرنسية وصدر  1857وبعد بضعة أشهر من صدور مرسوم 
الذي فرض على الواليات ختصيص مصاريف للمساعدات العامة وخدمات األهايل  1858ديسمرب  10

املدنية على أنّ تقدم مصلحة أمالك الدولة لصاحل الواليات مداخيل الوقف القدمي، من بيع وشراء ) املسلمني(
يف هذه احلالة مساعدة للواليات  وإجيـار باعتبار الواليات هي املتوكلة على األوقاف وال تعترب املداخيل

وبالتايل أصبحت الوالية هي اليت تنـوب عن الدولة يف ختصيص امليزانية ومنحت للمكتب اخلريي لصرفه يف 
أدى إىل تناقص ميزانية املكتب بدل زيادا وتواصل  1858، لكن مرسوم 1857األوجه احملددة مبرسوم سنة 

فرنك، وقد استمر ذلك  113.510فرنك، من  23.000يزانية مل تتجاوز امل إذ 1869النقص إىل سنة 
وبالتايل وقع تالعب إداري باألموال املستحقة للفقراء إذ صرفت لصاحل  1872الوضع املضطرب إىل 

املارشال "الفرنسيني ويف املشاريع الفرنسية العامة وتتجسد صورة ذلك التالعب اإلداري بتدخل احلاكم العام 
جبعل املكتب اخلريي حتت سلطة رئيس البلدية وجعل متويل املكتب يأيت من ) 2(1868سنة " ماكمـاهون

اإلعانات واهلبات والتركات والتربعات واالشتراكات والطلبات وتوالت التعديالت اليت كانت كلها لغري صاحل 
م مجيع ويتعلق بض 1848أكتوبر  03املكتب، وتتضح املصادرة الفعلية ألمالك األوقاف بصدور قرار يف 

األوقاف اخلاصة وانتزعت طبقا هلذا القرار املساجد صغريها وكبريها والزوايا سواء كانت وراثية أو غري 
  :وراثية، ودخلت أمالك الدولة فأصبحت هي اليت تدفع األجور، وجاء القرار يف ثالث مواد نذكر منها ما يلي

نني الفرنسية اليت نصت على التعويض يف املصادرة قياسا لتطبيق القانون بدون تعويض رغم القوا كانت
حالة استعمال البناء للصاحل العام وإن صدر مبوجب هذا القرار أن الدولة الفرنسية هي اليت ستتكفل بالتعليم 

                                                
  .191.، ص1.، ط5.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، ج) 1(

  .نعين م املتعلمني واحلافظني للقرآن الكرمي والراغبني يف مواصلة التعلم:الطُلبة   *
  .195-192.، ص ص1.، ط5.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، ج )2(
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واملساعدات االجتماعية والعناية بالشؤون الدينية فالتعليم كان قد أمهل متاما يف هذه األثناء هذا ما سبق 
زدادوا فقرا على فقر، وبالتايل االستيالء على أوقاف املساجد وحنوها بعد  مصادرة األوقاف وعرفناه والفقراء ا

العمومية األخرى مثل أوقاف مكة واملدينة هو تصفية للمعامل اإلسالمية والتعليم واملساعدات االجتماعية، 
إلسالمي اجلزائري أوقافه وحرمان اتمع اجلزائري من موارده اليت كان يعيش عليها وهكذا فقد اتمع ا

وصنائعه ومنازله لصاحل الدولة الفرنسية من جهة واملستوطنني من جهة أخرى، وعن مصادرة أمالك الوقف 
... !!  ..إنكم تعطون املاليني لليونانيني وللبولونيني"...يقفز إىل ذاكريت ما قاله محدان خوجة يف كتابه املرآة 

 !!  اجلزائريني أناسفإنكم تستغلون هذا البلد املسكني، ومع ذلك  !!  نيتنجدون تلك الشعوب بأموال اجلزائري
ويف تعليقه عن التشريعات الفرنسية ..." !!  ما هي الذنوب اليت اقترفوها لتسلط عليهم مثل هذه العقوبات

، وحسب اإلجراءات اجلديدة اليت سنتها السلطات الفرنسية"... املصادرة ألمالك الوقف يقول يف موضع آخر 
فالفقراء ال حيصلون إال على جزء من موارد هذه املؤسسات، أما الباقي فيدفع إىل صندوق أمالك الدولة، وتلك 
مل تكن هي نية املُؤسسني، ومبثل ذلك اإلجراء وقع تغيري وجهة تلك األوقاف، وحصل انتهاك حقوق 

  )1(...".اإلنسان

مت إصدار الئحة من  1872مي ففي سنة نستكمل القرارات املنظمة للمكتب اخلريي العريب اإلسال
بإلغاء الدين الذي عليها من املسلمني بدل مطالبتها بدفع مستحقاا منذ  ةجملس الوالية العام تطالب الدول

  .، وذه الالئحة واجه املكتب اخلريي أزمة مالية حادة1858

  :ةـاطيــة اإلحتيـاثـات اإلغــمجعي
أصبح إنشاء اجلمعيات مقننا ومت وضع قواعد اجلمعيات االحتياطية ) 1893(أثناء عهد جول كامبون 

عليه أصبح يف إمكان الفرد أن ينخرط سواء كان من الفالحني أو اخلماسة أو العمال  "ايف األرياف وبناء
املزارعني بشرط أن يتعهد بدفع حصة من حصاده من احلبوب سنويا وقد كان أعوان اإلدارة الفرنسية يراقبون 

حني وجيربوم على اإلشتراك بل وحيصون عدد مواشيهم وأشجارهم وكمية حصادهم واحلصة اليت كان الفال
، وهي اليت تقوم مقام )2(و نقدا، وكان جمموع احلصص ميثل رأس مال اجلمعيةأ املشترك يدفعها قد تكون عينا

م القروض واملساعدات العينية إىل يف املدن، وكانت هذه اجلمعيات نظريا تقد ةاألوقاف أو مقام املكاتب اخلريي
الفالحني واخلماسة لتطوير زراعتهم وتنميتها بشراء اآلالت وحتسني اإلنتاج وكل املردود كان يذهب إىل 

، أما يف سنة "افرنك 1.698.322اإلدارة، وبلغ عدد اجلمعيات االحتياطية أربعا وأربعني وكان رأمساهلا 
فرنك، وأما عدد اجلمعيات  76.400.309هلا ارتفع إىل حوايل مجعية رأمسا 219فقد بلغ العدد  1926

مجعية، أما عن قانون هذه اجلمعيات فقد نص على أن يكون رأمساهلا  200فقد كان حوايل  1931سنة 
                                                

  .239.، ص)ANEP ،2005منشورات : اجلزائر( رآةــاملـحممد العريب الزبريي، مترمجا،  )1(
  .206.، ص5.نفسه ، ج املصدرأبو القاسم سعد اهللا، ) 2(
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راجعا إىل اجلمعية وليس إىل األعضاء وليس ألحد احلق يف طلب تقسيمه والوظائف يف اجلمعية كلها كانت 
وكذلك الكاتب وينمو رأس مال اجلمعية من الفائدة اليت على " اخلزناجي"أمني املال  جمانية ما عدا وظيفة

ومن فوائد ) الربا(وهنا يدخل التعامل املخالف للشريعة اإلسالمية  %5املقترض أو املستفيد أن يدفعها وهي 
  .وبةهذه اجلمعيات إنشاء املباين اليت حتمي اإلنتاج الزراعي االحتياطي من احلشرات والرط

كل البدائل اليت ذكرناها واإلجراءات املتضمنة هلا ال تغين اتمع اجلزائري عن دور األوقاف اليت 
أسسها من أجل التكافل االجتماعي دون أن يضطر إىل معامالت ربوية؛ بدخول النضال الوطين مرحلة أخرى 

صوص مجعية العلماء املسلمني وظهور الوعي الوطين دخلت املطالبة باحلقوق ومن الذين اهتموا على اخل
نص القانون على فصل شؤون الدين اإلسالمي عن الدولة الفرنسية وعلى ) 1(1847، ويف سنة نياجلزائري

وهو اهليئة النيابية لوضع اإلجراءات العملية اليت " الس اجلزائري"تسليم األوقاف إىل املسلمني، وحول القانون 
تغيري  ونإىل أيدي املسلمني، لكن الس مل يتخذ أي إجراء وقرر اجلزائريينتقل على أساسها الوقف الباقي 

  .1954أحواهلم عن طريق الثورة ايدة 
اإلضاءة التارخيية على تلك املؤسسات أن دورها أكثر من فاعل يف احلياة السياسية واالجتماعية  تؤكد

احلصن املنيع ضد الشوائب الدخيلة على  فهي سامهت يف احلفاظ على قيم اتمع اجلزائري فكانت مبثابة
عادات وتقاليد الشعب اجلزائري، إال أن السياسة اإلستعمارية تدخلت يف كيان تلك املؤسسات منذ اللحظات 
األوىل لالحتالل ويتضح لنا جليا والء اتمع اجلزائري لتلك املؤسسات مما اضطر االستعمار الفرنسي إلعادة 

بدائل لفشلها يف مرحلة معينة لتربهن تلك املؤسسات على حركيتها وقوة نشاطها صياغة سياسة بل وإجياد 
وهي حتت االحتالل مسجلة لنفسها سجال يف النضال الوطين ومل ينقطع نشاطها يف جزائر ما بعد االستعمار؛ 

رعت الزوايا ، ش2009ارط ـمؤخرا يف إطار احلملة اإلنتخابية لإلنتخابات الرئاسية اجلارية يف شهر أفريل الف
اجلزائرية يف محلة للتعبئة أقامت سلسلة من امللتقيات عرب عدد من واليات الوطن أوهلا امللتقى الوطين للزوايا 

والذي حظي برعاية رئيس " ةـالرجوع لألصل فضيل"حتت شعار  )2(فيفري 04و 03خبنشلة يومي 
   .ة يف ختام امللتقىـاجلمهوريدة رئيس ـانـاجلمهورية وأمجعت كامل الزوايا على إعالن مس

إن جل ما تقدمت به من دراسة يف هذا الفصل جيعلنا نبطل كليا املزاعم االستعمارية بتمدين الشعب 
ها على ييدأاجلزائري، إذ أا أطفأت منارات العلم الذي تدعي نشره، فالسلطات االستعمارية قامت بوضع 

ة والثقافة ومازلنا جند يف وقتنا الراهن تلك املزاعم عن إجيابية األموال املوقوفة وهدمت مراكز العلم والعباد
من الفرنسيني أعلنوا دعمهم الرأي   %60أعمال االستعمار مستمرة، إذ يف عملية سرب آراء حديثة وجد أن 

جانفي  26يف " جاك شرياك"القائل بالدور اإلجيايب لالستعمار وهذا تزامنا مع طلب الرئيس الفرنسي السابق 

                                                
  .208.، ص1.، ط5.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه ، ج) 1(
  .2006جانفي  22، الشروق اليومي، "الزوايا تشرع يف محلة التعبئة ملساندة الرئيس بوتفليقة"بلقاسم عجاج،   )2(
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اللجوء إىل الس الدستوري إللغاء الفقرة الثانية من املادة " دومنيك دوفيلبان"من وزيره األول ) 1(2006
  .الرابعة اليت تنص على متجيد االستعمار

 
   

                                                
  .147.، ص)2008(، 18، ماعية واإلنسانيةجملة العلوم االجت، "متجيد االستعمار بني احلقيقة والوهم"مشاسة خري الدين،  )1(
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التیـارات السیاسیة الجزائریة وتأثیرھا على السیاسـة : *المبحث األول
  االستعماریـة

اريخ اجلزائر، ففي اية السنة صدر قانون مينح بعض ـارزة يف تـة بـسن 1919ر سنة ـتعتب
الذي أصدره الربملان  1919/رـرايـفب/04احلقوق السياسية لبعض اجلزائريني وهو القانون املعروف بـ

               )1( :يــالفرنسي وينص على ما يل
لكل جزائري مستوفيا لعدد من إلغاء الضرائب املعروفة باسم الضريبة العربية؛ منح حق االنتخاب 

الشروط من بينها تأدية اخلدمة العسكرية واإلدارة االستعمارية هي اليت تتويل وضع قوائم الناخبني وهي اليت 
يفتح القانون الباب أمام بعض اجلزائريني للتجنس باجلنسية  -إليها مهمة تطبيق القانون وتفسريه تأوكل

حوال الشخصية للمسلم شرطا أساسيا لتقدمي الطلب من أجل احلصول على الفرنسية ولقد اعترب التخلي عن األ
  .اجلنسية الفرنسية

الذين كانوا يتوقعون أن يرقى * لقد أحدث صدور هذا القانون خيبة أمل كبرية يف أوساط النخبة
اليت قدمتها  اجلزائريون إىل مرتبة املواطنة الفرنسية مع احتفاظهم بأحواهلم الشخصية كمسلمني نظرا للتضحيات

اجلزائر من أجل فرنسا خالل احلرب، وقد انقسم تيار النخبة  هدا على نفسه حول مسألة االحتفاظ أو عدم 
االحتفاظ باألحوال الشخصية للمسلم الذي حيصل على حقوق املواطنة الفرنسية، لقد رفض قسم كبري من 

وق املواطنة لن يكون مقبوال ما مل يتضمن حق رجال النخبة التنازل عن العقيدة الدينية واعتربوا اكتساب حق
اجلزائري يف بقائه مسلما، بينما أكد قسم آخر بعدم ضرورة ربط مطلب حقوق املواطنة باالحتفاظ بالعقيدة 
الدينية، وقد زاد هذا اخلالف اتساعا وعمقا ليظهر واضحا يف انتخابات الس البلدي ملدينة اجلزائر اليت جرت 

ظهرت قائمتان يف االنتخابات تنتميان إىل تيار النخبة فالقائمة األوىل تزعمها كل  إذ )2(1919يف شهر نوفمرب 
، والقائمة  "اتضع شروط احتفاظ اجلزائري بعقيدته مسلم ملتامزايل واليت  ،بن امي، بوضربة ،من صويلح

بق مت تأسيس البداية الفعلية للنضال الثانية اليت تزعمها األمري خالد حفيد األمري عبد القادر، بفعل القانون السا
السياسي اجلزائري كمحطة حامسة يف النضال الوطين وقطب مؤثر من التشكيالت املدنية اجلزائرية اليت ستشرع 

                                                
 غاييت البحثية من إدراج هذا املبحث هو التنقيب يف ثنايا األحزاب اجلزائرية بشكل دقيق للبحث عن حمور نضاهلا الذي يصنفها من تشكيالت  *

ومل يؤثر يف جمريات األحداث سواء قبيل الثورة اتمع املدين، وهو ما اقتضى عدم إدراج احلزب الشيوعي ألنه مل يكن جزائريا بكل معاين الكلمة 
   .قارئالتحريرية أو بعدها، وبغية حتديد اإلطار العام للمنظومة احلزبية إمجاال إبان االحتالل أدرجت يف اية هذا املبحث خمطط يوضح ذلك لل

  .181.، ص)1994منشورات املتحف الوطين للمجاهد، : اجلزائر( قضايا ودراسات يف تاريخ اجلزائر احلديث واملعاصرمجال ڤنان،  )1(
، تضم جمموعة من الشباب اجلزائري ذوي التكوين الثقايف 1912ظهرت هذه احلركة عام ) حزب الفتاة(هي حركة الشباب اجلزائريني : النخبة* 

مهمة النضال السياسي من أجل حتقيق بعض املطالب  الفرنسي، وهو أكثر التيارات السياسية تسييسا يف تلك الفترة، حيث أخذ على عاتقه
لذي سيربز بني اإلصالحية كاحلق يف املشاركة  يف االنتخابات واملساواة يف تقلد املناصب املدنية يف اإلدارة الفرنسية، وقد أتيت على ذكر االنقسام ا

  .أعضاء هذه احلركة يف توجهام السياسية
  .182.نان، املصدر نفسه، صڤمجال  )2(
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يف الوقوف عند مسريا النضالية اسدة للفكر اجلزائري وإن وظفت التمهيد للمحيط املولد لربوز األحزاب 
  .رسم حدود النشاط احلزيب اجلزائري يالغاية من هذه التوطئة هفاالحتالل، السياسية اجلزائرية فترة 

  *.ةــج األحزاب الوطنيــي لربامـأصيل التارخيــالت: املطلب األول
 :ار النظري، القانوين لنشأة التيار االستقاليل وتطور برناجمه النضايلـاإلط -1

حزب مشال إفريقيا هو امتداد لتطور الكفاح السياسي لألمري خالد ألن وعيه الوطين الذي دعم اجلزائر 
بعد نفيه من اجلزائر تطورت ) 1( 1924انتقل إىل العمال اجلزائريني يف فرنسا وخالل زيارته لباريس يف صيف 

اختري األمري خالد " جنم مشال إفريقيا"رسالته النضالية إىل شعور وطين عمايل و نواة  تنظيم وطين عرف باسم 
  .رئيسا شرفيا له وهو احلزب الذي رفع شعار االستقالل

  :مسرية النضال احلزيب لنجم مشال إفريقيا
أن جيمع يف صفوفه مجيع العناصر املتحمسة للعمل من أجل خلق " جنم مشال إفريقيا"لقد استطاع حزب

واسترجاع السيادة الوطنية للجزائر، ومنذ البداية أعلن مصايل احلاج أن كتلة وطنية ضد األوروبيني يف اجلزائر 
حزبه يسعى ويناضل من أجل استعادة األراضي املغتصبة وحصول اجلزائر على استقالهلا التام، وخروج القوات 

ا ، وكعاد)2(الفرنسية منها وإنشاء جيش وطين جزائري، وانتخاب برملان جزائري عن طريق اإلقتراع العام
اضطر  1929/نوفمرب/20انزعجت اإلدارة الفرنسية من موقف احلزب وبرناجمه السياسي فقامت حبلّـه يوم 

جنم مشال "إعادة تأسيس احلزب حتت اسم جديد وهو  تمت عندما 1933احلزب ملمارسة نضاله سريا لغاية 
بفرنسا اتفق أعضاء احلزب  1933/ماي/28ويف املؤمتر العام للحزب اجلديد الذي عقد يوم " إفريقيا ايد

  : )3(على وضع برنامج شامل للحزب تضمن اآليت
 .مطالبة فرنسا االعتراف باحلريات األساسية -1

 .اإلعتراف حبق اجلزائريني يف احلصول على مجيع الوظائف -2

 .إلغاء نظام البلديات املختلطة واألراضي العسكرية -3

 .التعليم اإلجباري باللغة العربية -4

                                                
* Voir plus d’informations : Tayeb chenntou, l’Algérie politique 1830-1954, Alger : l’office 
des publications universitaires, 2003. 

  .184.نان، املصدر نفسه، صڤمجال  )1(
  .289.، ص)1997دار الغرب اإلسالمي، :بريوت( 1.، ط1962التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية ولغاية عمار بوحوش، : نقال عن )2(
 .190.عمار بوحوش، املصدر نفسه، ص )3(
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 .القوانني اجلائرةإلغاء  -5

 .إنشاء برملان وطين منتخب عن طريق االقتراع العام -6

 .باجلزائر تقوم بتشكيل برملان انتقايل ةإنشاء حكومة وطنية ثورية مستقل -7

 .إعادة البنوك واملناجم والسكك احلديدية واألمالك العامة إىل الدولة اجلزائرية -8

 .مصادرة األمالك كبرية احلجم -9

 .وإجباريا جلميع املستويات والتدريس باللغة العربية التعليم يكون جمانا - 10

 .االعتراف حبق اإلضراب والعمل النقايب وسن القوانني االجتماعية - 11

 .تقدمي مساعدات عاجلة إىل الفالحني وهذا عن طريق تقدمي قروض للفالحني بدون فائدة - 12

دة احلزب اجلديد بدعوى إلقاء القبض على قاب 1934وكان رد فعل السلطات الفرنسية يف بداية سنة 
وأثناء وجوده بالسجن قرر " السانيت"إعادة تنظيم حزب مت حله ومت حتويل مصايل احلاج ورفاقئه إىل سجن 

" اـاإلحتاد الوطين ملسلمي مشال إفريقي"إنشاء حزب جديد حيمل اسم 1935/فيفري/06مصايل احلاج يوم 
قررت  1935/جويلية/03ب اجلديد لكن يوم زـبعقد املؤمتر األول للح 1935/وانـج/09ام يوم ـوق

احملاكم الفرنسية إلغاء القرارين املتعلقني  مبنع حزب جنم مشال إفريقيا، وهكذا استأنف مصايل نشاطه يف إطار 
الشعار األصلي حلزبه لتستمر صراعات النجم والسلطات الفرنسية وعندما يئس قائد احلزب من مواصلة نشاطه 

ال (وكان شعار حزب الشعب " حزب الشعب اجلزائري"جزائري جديد باسم قرر إنشاء حزب وطين  
وهو توجه يتسم باملرونة السياسية بعيدا عن املواجهة السياسية، ) لالندماج، ال لالنفصال، لكن نعم للتحرر

إذ شارك يف االنتخابات اجلزئية اليت جرت يف اجلزائر يف ) 1939-1938(وازداد نشاط احلزب خالل عامي 
لتعرب عن " الربملان اجلزائري"اصدر حزب الشعب اجلزائري صحيفة  1939؛ ويف عام 1937 /جوان/20

آرائه وازداد مؤيدو احلزب وانتشرت مطالبه بإنشاء برملان جزائري وباحلرية جلميع طوائف الشعب وإعادة 
ري احلزب على إثر تزايد األراضي املسلوبة إىل أصحاا وإقامة املدارس العربية، احترام اإلسالم ليكون مص

من الصدور ومت فرض رقابة " الربملان اجلزائري"رت صحيفة ظوح ) 1(1939نشاطه هو احلل يف سبتمرب 
  *.رت عليهم االجتماعاتظشديدة على أعضاء احلزب وح

                                                
  1939  -1918فترة ما بني احلربني الدراسات يف تاريخ اجلزائر احلديث واملعاصر احلركة الوطنية اجلزائرية يف ناهد إبراهيم دسوقي،  )1(
  .180.، ص)2001منشأة املعارف، :اإلسكندرية(

ديوان :  اجلزائر( 1939-1397حزب الشعب اجلزائري حممد قناش وحمفوظ قداش، : عن تفاصيل القمع االستعماري ألعضاء احلزب أنظر* 
، وهو كتاب باللغتني العربية الفرنسية حيوي وثائق تارخيية توضح حيثيات تلك االعتقاالت و 207-193.، ص ص)1985املطبوعات اجلامعية، 
  .ملناضلي احلزب االضطهاد الفرنسي
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اء يف التصدي ملشروع فرنسة ـار اإلصالحي وإستراتيجية مجعية العلمـور التيـور وتطـظه -2
 :*رـاجلزائ

ر جهود املصلحني ـأنتج تظاف* مبرور قرن على احتالهلا للجزائر 1930احتفلت فرنسا عام  عندما
اجلزائريني ليلتقي يف أعقاب هذا االحتفال على منرب املؤمتر التأسيسي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وكان 

عية العلماء املسلمني ، ومباشرة بعد إنشائها بادرت مج)1(1931ذلك يف اخلامس من شهر ماي من سنة 
غرس العقيدة يف النفوس وتوجه اتمع وفق منهج لاجلزائريني يف العمل وانطلقت يف مشروعها النهضوي تعمل 

البدع والضالالت، وكان لكل من أعالم اجلمعية مواقفه وإسهاماته يف  نفسه هذه العقيدة حماربة يف الوقت
ا يف تغيري الوضع العام للمجتمع اجلزائري دينيا وعلميا وأخالقيا التمكني ملبادئها وخدمة أهدافها، وعن دوره

  .واجتماعيا سنحدد يف القسم اآليت حماور اإلستراتيجية  املعتمدة جلمعية العلماء يف مقاومة نظريات االستعمار

 :ةـة العربية اإلسالميـويـتثبيت اهل  -أ 

جعلت مجعية العلماء اهلوية الوطنية أوىل مطالبها كي تنمي الوازع املعنوي وتقوي اإلحساس الذايت، 
فزمن اجلمعية كان بداية اية التهميش للعربية، أما االستعمار الفرنسي فقد تفطن خلطورة عمل اجلمعية 

ال أن التفاعل الفكري املبين على وحدة واهتماماا اللغوية وجلأ إىل إصدار القوانني خلنق العربية وميشها، إ
اللغة العربية سيؤول حتما إىل إفرازات وطنية جديدة، وأمام كل اإلجراءات الفرنسية الرافضة للهوية اجلزائرية، 

مدرسة حرة  )2(1936متكنت مجعية العلماء من تأسيس سنة  1936نشاطات اجلمعية مل تتوقف ففي اية ف
شباب اجلزائريني الذين مل تستوعبهم املدارس الفرنسية وأتاحت هلم الفرصة لكي يف اجلزائر وقد تكفلت بال

  .وا مبعرفة تراثهم اإلسالمي ولغتهم العربيةصنـحتتاريخ بالدهم وي ايقرأو

 :رــاريخ اجلزائـام بتـاالهتم  -  ب

اط تزييف وحتريف ذاكرة األمة اجلزائرية وقد أرسى بذلك منهجا خاصا متثل يف نشلاالستعمار  عمل
إلحياء ذاكرة األمة ومتثل ذلك يف إرساء مدرسة جزائرية لكتابة  "افأعدت مجعية العلماء برناجم* املستشرقني

                                                
دار : بريوت( 2.، طعبد احلميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة اجلزائريةبسام العسيلي، : من أجل فهم أعمق للتيار اإلصالحي أقترح قراءة  *

  ).1983النفائس، 
ة يف االحتفال بالذكرى املئوية الحتالل اجلزائر هو ما أذكى روح التحدي لدى اجلزائريني ومن هؤالء مجعية العلماء الذين اخذوا يفكرون جبدي* 

مع التسليم  "...انتصار الصليب على اهلالل"، "تشييع جنازة اإلسالم"تروجيها يف اإلحتفالمت كيفية استعادة الشخصية اجلزائرية، من الشعارات اليت 
  .بظروف عدة مبقدور القارئ أن يستشفها بقراءته للفصل األول والثاين

  .23.ناهد إبراهيم دسوقي، املصدر نفسه، ص) 1(
  .262.عمار بوحوش، املصدر نفسه، ص )2(

  . الفصل األول: ، أنظرعن نشاط املستشرقني أدرجناه ضمن أحد املتغريات اهلامة اليت أسست للمجتمع املدين اجلزائري إبان االحتالل* 
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بعد شروعه يف مجع املادة وتأليف كتاب  )1(التاريخ الوطين عرب العصور، وقد تزعم املدرسة الشيخ مبارك امليلي
 الرمحان د من مناضلي اجلمعية أمثال توفيق املدين وعبدإضافة إىل إسهام العدي"تاريخ اجلزائر القدمي واحلديث"

وقد لقي عنصر التاريخ عند اجلمعية العناية القصوى، وهذا مل يكن يف ميدان االهتمام بالبحث .... يناجليال
والكتابة بقدر ما كان كذلك يف ميدان التدريب وخالل برامج التعليم وقد أشار أحد املستشرقني الغربيني 

إىل تلك التحوالت الدينية والفكرية والسياسية يف اجلزائر، وأشار إىل الرؤية اجلديدة اليت " ديبارمي"واملدعو 
تبناها علماء اجلمعية يف برناجمهم اإلصالحي واملتمثلة يف حركة االنبعاث التارخيي بغرض وض األمة وختوف 

  .ملطالبة حبقوقهممن تعرف اجلزائريني على مقومام احلضارية ألن ذلك سيفضي إىل ا

 :خلق جبهة إسالميـة يف إطـار حزب سياسي  -ج

وم ــر اإلسالمي يـتبلورت مجعية العلماء كحركة سياسية ذات نفوذ شعيب بإنعقاد املؤمت
املنتخبني املسلمني، زعيم احلزب الشيوعي اجلزائري  احتاديةباجلزائر العاصمة وضم  1936 /جوان/07

مشال إفريقيا، وخرج املؤمترون ببيان سياسي موحد، وما نستشفه من توصيات الدكتور بن جلول، وحزب جنم 
  :)2(املؤمتر أن كل حزب سياسي استطاع إدراج آرائه فكانت مطالب املؤمترين كاآليت

 . إلغاء سائر القوانني االستثنائية اليت ال تنطبق على املسلمني -

ة احملاكم الشرعية بصفة حقيقية ومطابقتها لروح احملافظة على األحوال الشخصية اإلسالمية مع إصالح هيئ -
 .القانون اإلسالمي

 .إصالح األوضاع االقتصادية واالجتماعية -

 .املطالبة بإعالن العفو السياسي العام -

 .من املطالب السياسية...توحيد هيئة الناخبني يف سائر االنتخابات  -

" ليون بلوم"قابلة رئيس احلكومة الفرنسيةبعد املؤمتر سافر وفد برئاسة بن جلول إىل باريس واستطاع م
أوضح فيه بأنه اختذ إجراءات لصاحل اجلزائر، لكن ذلك الوعد بدأ  "اوأصدر رئيس احلكومة الفرنسية بيان

رفض جملس الشيوخ  الفرنسي ) 3( 1937/جويلية/11يضمحل، إذ وبعد انعقاد االجتماع الثاين للمؤمتر يف 
جلمعية "احلكومة لسحبه لتأيت إىل مرحلة أخرى من املسرية النضالية واضطرت " يوليتڤبلوم و"مشروع 

 .يف املطلب الثاين وهي جتاوز األفكار اإلصالحية إىل األفكار االستقاللية" العلماء

                                                
  .125.، ص)1996( 02 ةـالرؤي، ) "1952-1931(أمحد مريوش، دور مجعية العلماء املسلمني يف احلركة الوطنية اجلزائرية ما ينب  )1(
- 140.، ص ص)1994منشورات املتحف الوطين للمجاهد، : اجلزائر( 1954-1830مظاهر املقاومة اجلزائرية  حممد الطيب العلوي،  )2(

141.  
  .262.عمار بوحوش، املصدر نفسه، ص )3(
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 :بـوادر ظهور احلركة االندماجية يف مضامني التيار الليربالـي  -3

الذي اعترب من الشخصيات السياسية اليت مثّل احلركة السياسية املطالبة باالندماج فرحات عباس 
تتصف باالعتدال وعدم استعمال العنف للتخلص من القوانني الفرنسية اجلائرة، وقد اخنرط يف احتادية املنتخبني 

 1927للسكان األصلني باجلزائر، وعندما عقدت هذه االحتادية أول اجتماع هلا يف اجلزائر العاصمة يف سبتمرب 
  )1( :يلي  فيه مطالبها املتمثلة فيماأصدرت بيانا حددت 

 .متثيل السكان األصلني يف الربملان الفرنسي -

 .املساواة يف األجور بني األوروبيني واملسلمني -

 .املساواة يف مدة اخلدمة العسكرية بني األوروبيني واملسلمني -

 .إلغاء رخصة الذهاب إىل فرنسا بالنسبة للعمال -

 .يسمح بفرض عقوبات قاسية على املسلمنيإلغاء قانون األندجيينا الذي  -

 .توفري التعليم والتدريب اخلاص ألبناء البلد األصلني -

 .تطبيق القوانني االجتماعية الفرنسية يف اجلزائر -

 .إعادة تنظيم الدوائر االنتخابية -

واجه " بلوم"املنتخبني املسلمني مل تتحقق ألن رئيس احلكومة الفرنسية آنذاك  احتاديةأن مطالب  إالّ
ثلي األوروبيني يف اجلزائر، واضطر للتخلي عن فكرة إعداد مشروع مممعارضة شديدة من النواب الفرنسيني و

قانون يسمح للجزائريني املسلمني بأن ينالوا حقوق املواطنة بدون أن يتخلوا عن هويتهم العربية اإلسالمية، 
ياسي وذلك بتشكيل شبه حزب أو حتالف هو بداية تغيري يف التوجه الس  Blumوم ـوكان فشل مشروع بل

يضم األحزاب ومت إرسال وفد من هذه األحزاب إىل باريس والسعي إلقناع احلكومة الفرنسية  أن تعيد النظر 
يف موضوع اإلصالحات السياسية إال أن أصبحت منشغلة باحلرب العاملية الثانية، ومل يكن هلا أي استعداد 

  .للحوار مع اجلزائريني

   

                                                
  .234.عمار بوحوش، املصدر نفسه، ص )1(
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  .)أثناء احلرب العاملية الثانية إىل الثورة(تطور اجتاهات املنظومة احلزبية : املطلب الثانـي
 :ةــة حىت الثورة التحريريـة اجلمعيـاستمرارية أنشط  -1

رابطا بني كل التيارات السياسية اجلزائرية، هذه الوثيقة اليت شاركت * بيان الشعب اجلزائريشكل 
إىل  )1(1943/تيجة الرد الفرنسي سلبية ما دفع البشري اإلبراهيمي يف شهر أفريلفيها مجعية العلماء وكانت ن

من احلزب " موريس البور"يشارك يف اجتماع القمة الذي مجع فرحات عباس ومصايل احلاج والسيد أن 
مبدأ إقامة دولة جزائرية بعد أن تنتهي احلرب  علىالشيوعي اجلزائري والذي مت االتفاق فيه بني هؤالء الزعماء 

العاملية الثانية، وإنشاء برملان انتقايل يتكلف بوضع دستور جزائري جديد لكن البيان الثاين الذي حرره فرحات 
رفضته السلطات، ألنه يتضمن مبدأ دولة جزائرية هلا برملاا اخلاص، وبعد " اجلنرال كاتروا"عباس وقدمه إىل 

توسيع نشاطاا السياسية والثقافية إىل بقية دول  1945/ـايم/06حلرب قررت مجعية العلماء يوم انتهاء ا
إىل تونس واملغرب األقصى وذلك قصد توحيد العمل على مستوى أقطار املغرب  "ااملغرب العريب فأرسلت وفد

ض على الشيخ بادرت السلطات الفرنسية بإلقاء القب 1945/ايـم/08العريب، وعندما وقعت أحداث 
البشري اإلبراهيمي وامته باملشاركة يف االنتفاضة والقارئ حملتوى القسم األخري من املطلب السابق يصل إىل 

أصبح موقفها من القضايا السياسية  1945/ايـم/08حقيقة تارخيية وهي أن مجعية العلماء ومنذ أحداث 
  .اء البيان واحلريةالبيان، فقد ساندت وأيدت مشروع حركة أصدق عم "امتقارب

تركز نشاط اجلمعية على بناء املدارس لتعليم العربية،  1954إىل1946من الفترة املمتدة من  "اإبتداء
دورا بارزا يف امليدان اإلصالحي والتعليمي مما ساعد على خلق مناخ فكري أخذ يف االنتعاش تدرجييا  أدتفقد 

هلذا اهلدف سافر البشري  "امع دول املشرق العريب وحتقيق إذ سعت إلقامة عالقات ثقافية وسياسية وتعليمية
إىل القاهرة ليوسع نشاطات اجلمعية ويعرف العامل اإلسالمي إمجاال بالقضية اجلزائرية  1952اإلبراهيمي سنة 

جزائريني يقيمون يف القاهرة وقد قدم املكتب خدمات للقضية  ةومت تأسيس مكتب رمسي متألف من ثالث
ما أن مجعية العلماء تعترب من أبرز التنظيمات السياسية جناحا بعد احلرب العاملية الثانية يف امليدان اجلزائرية، ك
قامت بنشر جريدة البصائر بانتظام حىت قيام ثورة التحرير، وسامهت بذلك يف توعية أبناء الشعب واإلسالمي، 

  )2(".تنا، اجلزائر وطننااإلسالم ديننا، العربية لغ"اجلزائري والتمسك مببادئها الثالثة 

                                                
  .197-196.حممد الطيب العلوي، املصدر نفسه، ص ص: نص بيان الشعب اجلزائري، راجع* 

  .267.عمار بوحوش، املصدر نفسه، ص )1(
مؤسسة شباب : اإلسكندرية(  -اجلزائر منوذجا-أمهية العامل الفكري يف تشكيل اهلوية واسترجاع احلريةرة، ـبواشري بنت مي آمنة )2(

  .70.، ص)2008اجلامعة، 
وعرفنا أن ألنه كما سبق " احلريات الدميقراطية حركة  انتصار" املرحلة الثانية من املسرية النضالية حلزب الشعب اجلزائري بدأت مبسمى جديد* 

  .حزب الشعب مت حله من طرف السلطات الفرنسية
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 :دور حركة انتصار احلريات الدميقراطية مع اية احلرب العاملية الثانية وحىت اندالع الثورة  -2

نشاطه باملشاركة يف االنتخابات التشريعية بالربملان الفرنسي واملقررة يف نوفمرب * استهل احلزب
فشب خالف بني مصايل احلاج الذي كان يدعو  وهو القرار الذي مل يتقبله العديد من مناضلي احلزب 1946

طريقة القانونية وبني الدكتور األمني دباغني، وحسني حلول، الإىل املشاركة يف االنتخابات والعودة إىل العمل ب
وعمر أوصديق بوحلروف الذين كانوا يطالبون بإنشاء تنظيم سري للعمل العسكري، ورغم تلك الظروف فقد 

يرشح شخصيات بارزة من حزبه لالنتخابات واستطاع احلزب أن حيصل على مخسة حاول مصايل احلاج أن 
 لالنتخابات بدؤوا نيمقاعد يف االنتخابات التشريعية لتتعقد الشؤون داخل احلزب أكثر فأكثر إذ أن املعارض

واله، يقومون حبملة يف داخل احلزب من أجل رفض دفع االشتراكات وعدم السماح لقادة احلزب أن يصرفوا أم
كما قرروا إنشاء جلنة خاصة ملتابعة ما جيري يف داخل احلزب لتقرر احلركة عقد مؤمترها األول يف 

الختاذ موقف موحد واتفق املؤمترون على إنشاء حركة انتصار احلريات الدميقراطية  )1(1947/ريـفيف/15
ودها مصايل احلاج ويؤيده بعض لكي تعمل بطريقة قانونية وتشارك يف االنتخابات اليت جتري باجلزائر ويق

، أما اجلناح الثاين الذي برز قويا فهو جناح املؤيد للعمل ...)مثل عمراين سعيد، مصطفاوي شنويف(مناضليه 
 1947/رـسبتمب/20األمني دباغني وهذه اموعة أنشأت املنظمة اخلاصة؛ ويف .العسكري والذي يقوده د

الس "ديد للجزائر وعلى اإلصالحات السياسية املتمثلة يف إنشاء وافق الربملان الفرنسي على القانون اجل
الذي يكون نصفه من املسلمني والنصف اآلخر من األوروبيني واستثناء قادة األحزاب السياسية من " اجلزائري

يف اإلحتاد الدميقراطي  1947/ديسمرب/13هذه اإلصالحات، ليشارك مصايل احلاج مع فرحات عباس يوم 
النشاط السياسي األبرز هلذا  يف اجلزائري، لتكون مشاركة احلزب يف احلركة اليت بادر ا فرحات عباسللبيان 

التيار السياسي ألن ما تاله من توايل أحداث هي تطورات لألزمة اليت عصفت باحلزب فاحلل الذي اتفق عليه 
حليا فقط ومل يتجاوزها ائيا يبني أن اخلالفات قد أمخدت مر  -هذكرنا وأن كما سبق - 1947يف مؤمتر 

ن وكادت مأساة االنشقاق ون والثاين املركزيوليتأكد االنشطار الفعلي للحزب بربوز تيارين األول هو املصالي
اللجنة (مد عقباه ليظهر فريق حيادي متكون من مناضلي املنظمة اخلاصة وهي حتهذه أن تؤدي إىل ما ال 

كن مساعي هذا الفريق فشلت لتصلب ومتسك كل طرف مبواقفه ل) C.R.U.A) (الثورية للوحدة والعمل
  )2( .لذا اعتمد احلياديون على أنفسهم وقرروا بداية العمل حنو غاية واحدة وهي تفجري الثورة

 :1954ان احلرب العاملية الثانية وصوال إىل نوفمرب ـاحلركة االندماجية إب  -3

                                                
  .312.عمار بوحوش، املصدر نفسه، ص )1(
  .245. حممد الطيب العلوي، املصدر نفسه، ص )2( 

  .هي الوثيقة اليت مجعت معظم التشكيالت السياسية اجلزائرية" الشعب اجلزائري"سبق واشرنا إىل أن بيان * 
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وقعه مع مثان وعشرين شخصية * الثانية بتقرير بيانافتتح فرحات عباس نشاطه خالل احلرب العاملية 
من زمالئه املنتخبني وأبدوا فيه استعدادهم للمشاركة يف املعركة من أجل حترير فرنسا ولكن بشرط أن تلتزم 

ممثل حركة املقاومة الفرنسية يف اجلزائر أظهر معارضته " روـجي"فرنسا بعدم السماح بأية تفرقة عنصرية لكن 
بيان "بإصدار وثيقة جديدة أطلقوا عليها " روـجي"ته ذا البيان فقـام ردا على املوقف السليب لـوعدم مباال

وأضافوا إليها مشروعهم لإلصالحات السياسية واالقتصادية وقاموا بتسليم الوثيقتني إىل " الشعب اجلزائري
الذي عني يف سنة " كاترو"رال ـوسلموا نسخة إىل اجلن 1943/وانـج/10يوم " ولــديغ"رال ـاجلن

مسؤوال عن اجلزائر ورفض املشروع اإلصالحي من قبل السلطات الفرنسية ويف يوم  1943
أعلنوا فيه  "اجاء رد فرحات عباس وزمالؤه مبقاطعة اجتماع الس املايل وأصدروا بيان 1943/سبتمرب/22

أمرا بإلقاء " كاترو"وأصدر إثر ذلك " تروكا"بأم متمسكون بالنقاط الواردة يف الوثيقة اليت سلمت إىل اجلنرال
القبض على فرحات عباس والسائح عبد القادر رئيس جمموعة النواب املسلمني يف الس املايل ووضعهما حتت 

ومت تشكيل كتلة سياسية أطلق عليها ) 1(1943/رـديسمب/02اإلقامة اجلربية ومل يتم اإلفراج عنهما إال يوم 
) مجعية العلماء، احلزب الشيوعي اجلزائري(وهي مبثابة حتالف حزيب يضم " ريةأصدقاء البيان واحل"اسم 

وبتأسيس هذه احلركة تركز موقف الزعماء اجلزائريني مبا أظهروه من حرص على مصلحة البالد وما يسجله 
زب يقول التاريخ هلذه احلركة السياسية أا شهدت إقباال مجاهرييا وعن توسع القاعدة اجلماهريية هلذا احل

"وصل االعتقاد ببعض الناس أنه مبجرد اخنراطهم يف حركة أحباب البيان واحلرية " : (حممد الطيب العلوي
ألقت السلطات الفرنسية القبض على  1945/ايـم/08، ونتيجة ملظاهرات )2(سيحصلون على االستقالل

ما  "ايستمر الوضع متأزمل 1946 /، ومل خيرج من السجن حىت مارس"المناض 560فرحات عباس وحوايل 
  .   1954 /بني فرحات عباس والفرنسيني إىل قيام ثورة نوفمرب

ة ــحزب جبه(وري ـام لربوز تنظيم سياسي بتوجه ثـار العـاإلط: املطلب الثالث
  ).يـالتحرير الوطن

 :وريــه ثـاسية لتشكل تنظيم بتوجـاألسباب األس -1

يف ظل تصاعد أزمة حركة انتصار احلريات الدميقراطية مت إنشاء جبهة التحرير الوطين بشكل مباشر 
احللول هلا ويف سياق بت الرتاع بني املصاليني واملركزيني مت إنشاء اللجنة الثورية للوحدة  دوحماولة إجيـا

  )3( .1954/ارسـم/ 23والعمل يف 

                                                
  .201.وي، املصدر نفسه، صلالعنقال عن حممد الطيب  )1(
  .239-238ص .عمار بوحوش، املصدر نفسه، ص )2(
  .82.، ص)1998ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر( "1962-1919"التعددية احلزبية يف جتربة احلركة الوطين،األمني شريط،  )3(
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وحدة احلزب ومت فهي جلنة داخل احلزب هدفها األساسي هو التوفيق بني التيارين املتصارعني لتحقيق 
حل األزمة عن طريق دفعه إىل العمل الثوري باعتباره أحسن وسيلة لفض الرتاع ، وباءت جهود ومساعي 

حيضره إال مل  استمرت األزمة لذا مت عقد اجتماع خاص وسري واللجنة الثورية للوحدة والعمل بفشل 
لالجتماع مصطفى بن بولعيد، مراد ديدوش، حممد إطارات املنظمة اخلاصة املوزعة داخل البالد وتويل الدعوة 

النواة األوىل جلبهة التحرير  يوه )1( )22(واشتهر باجتماع  1951/وانـبوضياف وانعقد االجتماع يف ج
الوطين حيث مت اإلنفاق فيه على الشروع يف الثورة املسلحة ومت تعيني جلنة تتوىل اإلعداد للثورة وزع أعضاؤها 

ية تامة لثورة نوفمرب اليت أعلنوا فيها امليالد الرمسي جلبهة التحرير الوطين مبوجب بيان أول املهام وحضروا بسر
  .1954نوفمرب

جبهة التحرير الوطين نشأة عسكرية ألن مؤسسي اجلبهة ركزوا على جتنيد  تومنذ اندالع الثورة نشأ
ستراتيجية االستقاللية للجزائر الطاقات من أجل العمل العسكري وهي ضرورة تارخيية وجزء ال يتجزأ من اإل

لذا فتفضيل اجلانب العسكري على بناء احلزب أمر تقتضيه الطبيعة النضالية للحزب وهو مبثابة مشروع لدولة 
 .جزائرية مستقلة

 :يـر الوطنـة التحريـة جلبهـورات اإليديولوجيــالتص  -2

مدة على إذكاء الروح الوطنية انطلقت جبهة التحرير يف كفاحها املسلح دون حمتوى إيديولوجي معت
سياسيا (اليت كانت من الضمانات األساسية حلماية اجلماهري اليت استطاعت أن تنفرد لنفسها بقيادة املعركة 

خملفة وراءها كل التناقضات السياسية واالجتماعية من أجل جتنيد اجلماهري برمتها يف بوتقة واحدة ) وعسكريا
جعل مسألة البت يف طبيعة االختيارات اإليديولوجية للثورة اجلزائرية أمر غري  هي جبهة التحرير الوطين وهو ما

االهتمام األساسي لتحقيق الوحدة جعل فمطروح بشكل علين طلية سنوات احلرب التحريرية ونتيجة لذلك 
احلكومة املؤقتة جلبهة التحرير الوطين جتد نفسها ملغمة يف الداخل، فقد كان استمرار  –نة اإلدارة األوىل املكو

جبهة التحرير الوطين مرهونا بعدم حبث اختيارات املستقبل فرغم الطابع الشعيب الذي متيزت به الثورة اجلزائرية 
ت االجتماعية امليسورة التحاق بعض الفئافاليت اعتمدت أساسا على الفئات احملرومة من فالحني وعمال 

، ولكن ...املسيسة بالثورة  جعل تيار الوطنية املتدفق ضد االحتالل الفرنسي هو الذي جيمع كل املناضلني
لتطور ، وقد كان )2(الوحدة الفكرية والنظرة السياسية واألهداف االجتماعية مل تكن أبدا حمل اتفاق مجاعي

                                                
)1(           Mohamed Djeraba :  « La proclamation du premier novembre 1954 ». Alger : Les 

éditions praction, 1999. P.157.  
، )1993ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر( 1980-1962التطور السياسي والتنظيمي حلزب جبهة التحرير الوطين عمار رخيلة،  )2(

  .63.ص
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اجلبهة حريصة على حتقيق االنتصارات السياسية والعسكرية  أن أصبحت 1954/األحداث بعد الفاتح نوفمرب
  . *أكثر من حرصها على انسجام أو عدم انسجام امللتحقني ا من خمتلف التشكيالت السياسية

 :يـر الوطنـالتنظيمات املدنية املصاحبة لتطور جبهة التجري  -3

ارجي من جهة وجتنيد اقتضت مستلزمات الثورة على الصعيد العسكري والسياسي الداخلي واخل
  :وتعبئة خمتلف الطاقات اجلزائرية من جهة أخرى إنشاء التنظيمات اآلتية

 :نـال اجلزائرييـام للعمـاد العـاإلحت  -أ 

يف حماولة  مهمةحتل حىت كانت جبهة التحرير الوطين قد قطعت خطوات  1956ما كادت سنة 
هلا يف عامل الشغل، وهكذا  "اطبيعي "اللجبهة وامتداد"التنظيم العمال اجلزائريني يف منظمة وطنية تكون سند 

مت إعالن إنشاء اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني وكان منظور اجلبهة بالنسبة ) 1( 1956/ريـفيف/24ففي 
  .للمسألة النقابية يقوم على أساس مفهوم سياسي شامل

  :يـأسيس اإلحتاد ودوره النضالـأهداف ت
كان من األهداف املتوخاة من وراء تأسيس اإلحتاد تدويل املشكلة النقابية اجلزائرية والتجنيد الفعلي 
للجزائريني املكافحني ضد االستعمار ولتجسيد هذه األهداف، انضم اإلحتاد إىل اجلامعة العاملية للنقابات احلرة، 

هذه اخلطوات من التعريف باحلركة النقابية  وأسس فروع اإلحتاد يف كل من تونس واملغرب وفرنسا وقد مكنته
قدمي مساعدات بتاجلزائرية ومشكلة احلرب يف اجلزائر ونتائجها االجتماعية وتوجت هذه التحركات العاملية 

يف كل مكان وإرسال عدد من العمال اجلزائريني للتكوين والتخصص يف خمتلف  ينيلالجئني اجلزائر مهمة
كسب الرأي العام لبهة يف احملافل الدولية والتجمعات العمالية، وبالتايل العمل تواجد اجل واملصانع الدولية 

، وازداد هذا الدور وجتذر بعد مؤمتر الصومام الذي خرج بتصور مستقبلي لإلحتاد العام )2(الدويل لصاحل القضية
بة جزائرية كان لدعم النضال تشكيل وتنظيم أول نقاف "اللعمال اجلزائريني واملنوط به عملية النضال والتنمية، إذ

العمل أو النضال املطليب كان مؤجال ملا ف ،السياسي وجتنيد العمال يف سبيل الوقوف يف وجه االستعمار وبالتايل
بعد االستقالل وهو األمر الذي أعطى األسبقية للسياسي يف كل وضع جاته وجتاه النقابة اجلزائرية إىل يومنا 

  )3(.هذا

                                                
* Voir plus pour le parti  FLN : Glbert Meynier, Histoire Intérieure du FLN 1954-1962, 
Alger : casbah editions, 2003. 

  .81.رخيلة ، املصدر نفسه، ص عمار  )1(
  ,Histoire d’Algérieبدون اسم،  )2(

http/www.1november 54.com/tarikh-djazair.php?cat=evenement_or&id=pe8 
  .احلركة النقابية يف اجلزائر واقع وآفاق. بن حممد ،نعيم )3(
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 :  نـن اجلزائرييـة املسلميـام للطلبــاد العـاإلحت  -  ب

أولت جبهة التحرير الوطين القطاع الطاليب اهتماما خاصا باعتبار الطالب بإمكاناته السياسية       
والفكرية ميثل سندا قويا للثورة، فكان تأسيس اإلحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني بفرنسا يف شهر 

نتيجة نشاطه إىل استفزازات البوليس الذي عذب واغتال العديد من ، وقد تعرض اإلحتاد 1955/جويلية
أعضائه وملواجهة تلك االستفزازات فقد دعا اإلحتاد الطلبة اجلزائريني إىل شن إضراب بتاريخ 

   )1( .وااللتحاق بالثورة 19/05/1956

  :يـاد ودوره النضالـأهداف اإلحت
  :)2(سلمني اجلزائريني يف النقاط التاليةمتثلت أهداف تأسيس اإلحتاد العام للطلبة امل  

 .الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية موع الطالب اجلزائريني أينما كانوا -

 .توحيد االجتاه الطاليب يف حركة طالبية واحدة -

تزول مجيع الفوارق اليت هيأا التقاليد اجلامعية  إذر املثقف اجلزائري مبصري شعبه املكافح ـربط مصي -
 . ةـرنسيالف

ال شعبه ودحض الدعاية ـاه نضـرورة حتمل الطالب اجلزائري ملسؤولياته التارخيية واحلضارية جتــض -
 .ةـالفرنسي

بعقد مؤمتره  1956/وعن مهامه النضالية فقد باشر اإلحتاد نشاطه السياسي والنضايل يف شهر مارس  
مجلة من القرارات كان أمهها املوقف اجللي من الثورة الثاين يف مدينة باريس، ويف هذا املؤمتر اختذ املؤمترون 

التحريرية ونضال اجلزائريني، إذ طالبوا باستقالل اجلزائر غري املشروط وطلبوا من احلكومة الفرنسية أن تفتح 
باب املفاوضات مع جبهة التحرير الوطين، وردا على اإلجراءات اليت باشرا وزارة الداخلية الفرنسية كان 

الذي أظهر استعداد الطالب اجلزائري دخول ميدان الكفاح املسلح  1956/ايـم/19اإلضراب يف  رارــق
اقهم ــوقد استفادت الثورة استفادة كربى من الكفاءات والتخصصات العلمية اليت محلوها معهم بعد إلتح

  ). )3ا

 :نـار اجلزائرييـام للتجـاد العـاإلحت  - ج

                                                                                                                                                   
http/www.hoggAr.orglindex.php ?option :com_content &task=view&id=796&Itemid=…. 

 .83-82.عمارر خيلة، املصدر نفسه، ص ص )1(
 .العام للطلبة املسلمني اجلزائريني املسرية اخلالدة، من إعداد منشورات جامعة باتنة مبناسبة الذكرى الثانية واخلمسون ليوم الطالباإلحتاد  )2(
 .العام للطلبة املسلمني اجلزائريني، املسرية اخلالدة، املصدر نفسهاإلحتاد   )3(
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، إذ أكدت جبهة التحرير أنه من *احلزائريني عند انعقاد مؤمتر الصومامام للتجار ـأنشأ اإلحتاد الع  
واجبها أن تساعد هذه املنظمة النقابية على التطور والتوسع بتكوين الظروف والشروط السياسية املناسبة وقد 

  :حددت وثائق الصومام تلك الظروف فيما يلي
 .مكافحة الضرائب -1

  )1( .ميدون احلرب االستعمارية مبؤازرة نشيطةمقاطعة كبار جتار االستعمار الذين  -2

  
  

                                                                                                                                  )2(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
أزغيدي حممد حلسن، مؤمتر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطين اجلزائرية : عن مؤمتر الصومام ودوره التارخيي يف هيكلة الثورة وتنظيمها أنظر   *

  ).1989املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، : اجلزائر( 1956-1962
 .86.عمار رخيلة، املصدر نفسه، ص  )1(
مؤسسة شباب اجلامعة، : اإلسكندرية(اجلزائر منوذجا : مهية العامل الفكري يف تشكيل اهلوية واسترجاع احلريةأآمنة بواشري بنت مرية،  )2(

 .54. ، ص)2008

  )التنظيمات السياسية الوطنية(

  )ENA(جنم مشال إفريقيا 
  1924تأسس عام 

  حركة النخبة
 

  )A.W.M.A(مجعية العلماء املسلمني 
  1931: تأسست عام

 

  )P.P.A(حزب الشعب اجلزائري 
  1937: تأسس عام

  )A.M.L(حركة أحباب البيان واحلرية 
  1944: تأسست عام

 اإلحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري
 )U.D.M.A(  

  1946: تأسس عام

 حركة انتصار احلريات الدميقراطية
)M.T.L.D(  

  1946: تأسست عام

  )L’.O.S(املنظمة اخلاصة 
  1947: تأسست عام

  )F.L.N(جبهة التحرير الوطين 
 1954: تأسست عام
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البناء التارخيي لنشاط اإلعالم ومجعيات اتمع املدين إبان : الثاين املبحث
  .اإلحتالل

  .ةـور الصحافة اجلزائريـالقراءة التارخيية والنضالية لظه: األولاملطلب 
ن غافلني عن أمهية الصحافة ولكنهم كانوا عاجزين على إنشائها لظروف مالية ومل يكن اجلزائري

وغريها حيكمها منطق االحتالل، ومن أهم الصحف النضالية اليت سامهت يف إيصال رسالتها إىل اتمع 
بعد قراءة متأنية لإلطار التارخيي للمرحلة قيد الدراسة وموقع الصحافة اجلزائرية منها رصد  ارتأيت ،اجلزائري

عن املقاومة الشعبية اجلزائرية مبضامني مدنية حضارية فكان  "امعرب "اأهم الصحف اليت كانت قطب مدنـي
    : التقسيم كاآليت

  :)1( )1914- 1890(املرحلـة األولـى 
سليمان بن حنفي وعمر  ييدأعلى  1893/وـيولي/10ظهرت يف عنابة يف : جريدة احلق األسبوعية -1

بالفرنسية مث مزدوجة، وكان هدفها املعلن الدفاع عن مصاحل ) احلق(السمار وخليل قايد العيون، وصدرت 
العرب اجلزائريني ومصاحل الفرنسيني الذين استجابوا للمشاعر الوطنية، دون غريهم وبرنامج اجلريدة ال 

احلكم الفرنسي ألنه يسمح باحلرية الدينية أما لغتها اإلعالمية املعتمدة فهي تعرب عن رد فعل خفي  يرفض
استخدم صاحب املقال عبارات قوية متهما الفرنسيني بأم قد امتصوا دماءنا ) العدل(ففي إحدى مقاالا 

ق اجلزائريني يف وقت كانت مث مونا بالعصيان والوحشية، وهامجت اجلريدة املتجنسني ودافعت عن حقو
 .حرية التعبري مقيدة

، وكانت املصباح جريدة أسبوعية مزودجة اللغة 1904أصدرها العريب فخار سنة : احـدة املصبـجري -2
من "فهو  ،و تعرب عن اجتاه النخبة االندماجية فنادت باملدارس ونشر األفكار الفرنسية أما شعار اجلريدة

 ".لعرب بفرنساأجل فرنسا بالعرب، ومن أجل ا

وهي تعرب عن  1915واستمرت إىل غاية  1913أنشأها ابن قدور سنة  :اروقــدة الفـجري -3
 .الصحف الوطنية الناجحة ألن صاحبها كان مؤمنا بالقضية العربية اإلسالمية حبماس

ة أنشأها عبد العزيز طيبال، وكانت تصدر بالفرنسية واستمرت بدون انقطاع إىل عشي :دة اإلسالمـجري -4
 .طبعة عربية هلا وكانت هي لسان حال النخبة اإلندماجية 1913احلرب العاملية األوىل، وأصدرت منذ 

                                                
 .245-243.، ص ص)1998دار الغرب اإلسالمي، : بريوت. (1.، ط5.، جتاريخ اجلزائر الثقايفأبو القاسم سعد اهللا، ) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ):1954-1919(املرحلـة الثانيـة 
وهي جريدة ولدت من توحيد واندماج جريديت اإلسالم والرشيدي القدميتني،  :دامـدة اإلقـجري -1

ظهرت اإلقدام باللغتني العربية والفرنسية وكانت تعرب عن حركة األمري خالد السياسية الوطنية، وظلت 
حكمت السلطات الفرنسية بنفي األمري خالد وألغت االنتخابات اليت كان فائزا  و 1943 سنةتصدر إىل 

 .افيه

وهي جريدة علمية أدبية سياسية اقتصادية  1920 /صدر عددها األول يف أوت :قـدة الصديـجري -2
شد جرائد عصرها جما أوساهم يف إنشائها عمر بن قدور وحممد بن بكري، وكانت هذه اجلريدة من 

 )1( .على السياسة االستعمارية

، ففي هذه السنة 1925منذ سنة  استقل بن باديس بصحافته اإلصالحية :ةـة اإلصالحيـافـالصح -3
ولكن اإلدارة االستعمارية مل  يأنشأ جريدة املنقذ، اليت كانت للنهضة الوطنية بأسلوب واضح ومحاس

ترض عن هلجتها فأوقفتها حوايل مثانية عشر شهرا، مث أصدر بن باديس بعدها جريدة الشهاب، مث حوهلا 
أصدرت  1933دافعت عن اإلسالم واللغة العربية ومنذ إىل جملة، وتعترب الشهاب جملة وطنية إصالحية، 

مجعية العلماء صحفها اخلاصة وهي صحف إصالحية تعرب عن اجتاه اجلمعية يف التعليم العريب والنهضة 
اإلسالمية، والصحف اليت سنذكرها كانت أسبوعية وقد صدر بعضها يف اجلزائر مثل الشريعة والصراط 

قبل احلرب العاملية (مث صدرت البصائر يف قسنطينة يف عهدها الثاين  -ألوليف عصرها ا-والسنة، والبصائر 
قبل أن ) وهي السنة والشريعة والصراط(الثانية، أوقفت اإلدارة الفرنسية ثالث صحف جلمعية العلماء 

يتوقف اضطهاد الصحف اإلصالحية بعض الوقت، وهناك صحيفتان إصالحيتان ظهرتا يف العشرينيات 
درء ل، وهي جريدة علمية أدبية واجتماعية إنتقادية شعارها العمل )2("صدى الصحراء"صحيفة  أيضا أوهلما

، وكان يعاجل )الشيخ الطيب العقيب(املفسدة قبل جلب املصلحة، وصاحبها من أبرز وأنشط دعاة اإلصالح 
يف جريدته أهم القضايا االجتماعية والسياسية، وقد عاشت هذه اجلريدة يف حميط من التضييق اإلداري وقع 

اليت حاولت أن " اإلصالح"ية واجلريدة الثان 1926/رـديسمب/26من طرف إدارة االستعمار يوم  وقفها
ختلف صدى الصحراء وكانت أسبوعية، ومل يصدر منها سوى بضعة أعداد، مث توقفت، ومن املمكن أن 
نذكر جمموعة من الصحف كانت توايل حركة اإلصالح واالجتاه الوطين ولكنها ليست تابعة جلمعية 

                                                
 .251.، صأبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه )1(
 .152.، ص)2003مؤسسة مفدي زكريا، : اجلزائر( تاريخ الصحافة العربية يف اجلزائرمفدي زكريا،  )2(
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 1927/شأها عبد ايد الرمحوين يف مارسالعلماء وال ملدرسة بن باديس، ومن ذلك جريدة الربق، اليت أن
، وكانت تتبىن اإلنتقـاد السياسي وتتناول )خدمة الوطن واملصلحة العامة(وهي جريدة تتخذ شعارها 

املوضوعات االجتماعية واالقتصادية ولذلك مل تتحملها اإلدارة الفرنسية وأوقفتها بعد عدد واحد بقرار 
  )1(.إداري

  .ـةة الثوريـة اإلعالميـالرسالوادر ـب: يـاملطلب الثان
 :ريـزائـوري جـى إلعالم ثـاملالمح األول  -1

آخر حلقة  1954اليت أصدرا اللجنة الثورية للوحدة والعمل سنة  Patriote" الوطين"تعترب نشرة 
من حلقات البحث عن إعالم ثوري قبل الثورة، وهذه التجارب املتعددة أعطت أمال حقيقيا بإمكانية تأسيس 

اندلعت يف وقت  1954/رـإعالم ثوري رغم قلة اإلمكانات واإلطارات املدربة على ذلك، فثورة أول نوفمب
بلغ فيه اإلعالم االستعماري ودعاياته ذروته القصوى ضد الوعي الثوري جلماهري الشعب اجلزائري، لذلك 

  :)2(املهام السياسية التالية وجدت الثورة نفسها خالل هذه الظروف حباجة ماسة إىل قيام إعالم ثوري يؤدي
 .تصال الثورة بالشعب وإبالغ املواطنني حقيقة ما جيري من صراع مسلح مع العدوإ  -أ 

 .تعبئة اجلماهري الشعبية لتلتف حول الثورة بغاية االستقالل  - ب 

 .حتصني املواطنني اجلزائريني من اإلعالم االستعماري وحربه اخلفية واإليديولوجية  -ج 

 .رة وحقيقتها إىل العامل اخلارجينقل وإبالغ رأي الثو  -د 

 .مواجهة إعالم العدو والرد عليه  - ه 

من خالل حتقيق هذه األهداف األولية ميكن تكوين وعي ثوري كفيل بتأدية أدوار أساسية يف عملية   
التغيري االجتماعي والكفاح املسلح، وهكذا صدر بيان الثورة األول، فكان أول عمل إعالمي سياسي مدروس 

باسم جبهة التحرير الوطين ويتوجه إىل الشعب اجلزائري بصفة خاصة واالستعمار الفرنسي والعامل بصفة يظهر 
 .عامة لإلعالن عن ميالد الثورة اجلزائرية وأهدافها الداخلية واخلارجية

 
 
  

                                                
 .153.مفدي زكريا، املصدر نفسه، ص )1(
 .74-73.، ص ص)1991( 05 الة اجلزائرية لإلتصال، "بوادر اإلعالم الثوري يف اجلزائر"أمحد محدي،  )2(
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 :يـة واإلعالم عند جبهة التحرير الوطنـايـطبيعة مهام الدع  -2

مبادئ اإلعالم والدعاية عند جبهة التحرير الوطين مصاحل اجلماهري املقاتلة التقدمية والثورية،  عكست  
مبعىن أا تعرب عن مرحلة تارخيية معينة استطاعت خالهلا اجلبهة أن جتمع الصفوف، فمهام ومبادئ اإلعالم عند 

  :)1(جبهة التحرير تنقسم إىل صنفني

كل إيديولوجية تعمل  ألنفاملهام الثابتة تظل مستمرة مادام هناك صراع إيديولوجي،  :ةـابتـام ثـمه  - أ
تثبيت قيمتها السياسية واحلقوقية والفلسفية داخل جمتمعها وعلى املستوى العاملي كله، لعرب اإلعالم والدعاية 

وجيتني معا، وبصورة أخرى يظل وال تتوقف إال بانتصارها النهائي على اإليديولوجية املعادية أو بزوال اإليديول
بث مفاهيمه ونشرها إىل أن ينتصر على النظام الرأمسايل أو ينتهي النظامان إىل حرب لالنظام االشتراكي يعمل 

 .تودي ما معا

تنتجها ظروف تارخيية معينة مثل ظروف احلرب الباردة أو ظروف البناء  :ةـام مرحليـمه  -  ب
اذاة املهام الثابتة ألا متثل جزءا من التكتيك الذي حيقق اإلستراتيجية، وهذه املهام تسري مبح.... يـالداخل
املهام اإلعالمية جلبهة التحرير الوطين كانت مرحلية أنتجتها الثورة، لذلك كان البد قبل كل شيء من فلذلك 

 .توحيد كافة وسائل اإلعالم مث توجيهها للعمل على عدة جبهات

 .اهري للقتالجبهة داخلية للتعبئة وشد اجلم -1

 .يف فرنسا من أجل كسب الرأي العام الدميقراطي الفرنسي -2

 .جبهة عاملية، وذلك لكسب الرأي العام الدويل -3

يرصدان  )2(02و 01املخطط رقم وة يف املستوى التنظيمي لتحقيق غايات كلتا اجلبهتني، ـودومنا إطال  
ئرية، أما الرأي العام العاملي فقد استخدمت اجلبهة يف ذلك، فبالنسبة للرأي العام العريب فهو منحاز للثورة اجلزا

، لتدحض )....ااهد بالفرنسية، اإلذاعة، السينما، البعثات الدبلوماسية، جلان الدعاية( هذا اال عدة وسائل
، كل هذه الوسائل واهليئات كانت تسري على مبادئ )3(إدعاءات  العدو مستخدمة اللغة اليت يفهمها وتقنعه

" ااهد"اإلعالم والدعاية اليت رمسها مؤمتر الصومام، وبيان أول نوفمرب، وهذا القسم سنخصصه لصحفية 
  .نفـة الذكر يف ميدان املمارسة العمليةآلنخترب املبادئ 

                                                
 .132-131.، ص ص)1990ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر( اجلزائرية واإلعالم، دراسة يف اإلعالم الثوريالثورة أمحد محدي،  )1(
، ص )1990ة، ـامعيــات اجلـوان املطبوعـــدي: اجلزائر( دراسة يف اإلعالم الثوري: ورة اجلزائرية واإلعالمــالثأمحد محدي،  )2(

 .140-139. ص
 .142.نفسه، صأمحد محدي، املصدر  )3(
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  :دـاهـوذج للممارسة العملية ملبادئ اإلعالم يف صحيفة اـمن -3
السياسة اإلعالمية لصحيفة ااهد على صعيد مواكبتها لألحداث أو استخدامها للفن الصحفي   ارتبطت

من أجل إبراز النضال " نشاط احلزب"باألحداث اليت عاشتها اجلزائر، وقد خصصت ركنا ثابتا حتت عنوان 
ة السياسية مع القاعدة الشعبية ، اليومي ملناضلي جبهة التحرير الوطين وسط اجلماهري، وتأكيد تالحم القياد

الشيء الذي تسبب يف تسجيل مساحة األخبار أعلى نسبها السنوية ضمن مساحة مادة التحرير على مستوى 
مجيع سنوات البحث؛ لقد كانت معاجلة املواد اإلعالمية بااهد تتم حسب خصوصيات املوضوع قيد املعاجلة، 

يولوجية، وعادة ما تكون االفتتاحية اليت يسهر على كتابتها عادة مدير هناك املوضوعات التوجيهية، اإليد ألن
الصحيفة السيد حممد امليلي ويف احلاالت النادرة يكتبها رئيس التحرير السيد حمند سي فضيل وهناك 

  :)1(املوضوعات السياسية واملوضوعات الثقافية لذلك فقد كان ااهد حيتوي على األقسام التالية

 .، وإعداد التحقيقاتاملهمةوفيه تعاجل األخبار الوطنية وتغطية األحداث : طينالقسم الو  -أ 

وفيه تعاجل القضايا االقتصادية داخلية أو خارجية، ويف هذا القسم طرحت قضايا : القسم االقتصادي  - ب 
 .تأميم البترول والثورة الزراعية وغريها من القضايا االقتصادية

 .الدولية والتعليق عليهاتعاجل فيه القضايا : القسم الدويل  -ج 

 .تعاجل فيه خمتلف القضايا الثقافية كما يتم عربه نشر بعض األعمال األدبية اجلديدة: القسم الثقايف  -د 

 .وتتم من خالله عمليات اإلخراج الفين :القسم الفين  - ه 

مقاالت، تقريرا صحفيا، تعليق، حتقيق صحفي، حديثا (وبنظرة عامة توزعت على األنواع الصحفية   
  ).حفيا، دراسة، عمودا صحفياص

  :)2(حماور رئيسية هي  ةوتركزت املادة اإلعالمية حول أربع  
 .الدفاع والتعبري عن أفكار جبهة التحرير الوطين -

 .إبراز أصالة الشعب اجلزائري -

 .تدويل القضية اجلزائريةلالعمل  -

 .فضح أساليب ودعاية العدو أمام الرأي العام احمللي والعاملي -

  .حملاور مستمدة من بيان أول نوفمرب ومنهج الصوماموكل هذه ا

                                                
 .37-36، ص ص)2000دار هومة، : اجلزائر( دراسات يف الصحافة اجلزائريةأمحد محدي،  )1(
 .34.أمحد محدي، املصدر نفسه، ص )2(
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  02خمطط رقم 
  

  .ان االحتاللــي اجلزائري إبـوام للنظام اجلمعـاهليكل الع: املطلب الثالث
اجلمعيات ظاهرة اجتماعية تدل على االستجابة ملتطلبات احلياة املدنية، واجلزائر كانت تعيش حتت 

القائمون عليه لإلضطهاد ال ميكنها أن تتمتع ذا النشاط دون أن يتعرض ) األندجييا(تعسف قانون األهايل 
ن ومن جهة أخرى فقد كان اجلزائريون حمرومني من صفة املواطنة، فقد كان القانون الفرنسي يعتربهم جوالس

رعايا وال ميكنهم أن ينشدوا احلرية وال احلقوق املدنية وال حىت اجلمعيات، وأول ما بدأ هذا النشاط كان 
زائرية، أو بدفع من اإلدارة األهلية نفسها ألغراض تتماشى مع مببادرات فرنسيني متعاطفني مع القضايا اجل

  .، فظهرت عدة تنظيمات أبرزها اليت سنأيت على ذكرها)1(سياسة العناية باجلزائر األهلية

من شباب جزائري خرجيي املدارس الفرنسية اجلزائرية،  1894تأسست سنة  :ةـة الراشيديـاجلمعي -1
استطاعت أن تنشئ فروعا هلا عرب أحناء اجلزائر، وكان هدفها هو مساعدة الشباب اجلزائري على التعليم 

تنشيطه ومحايته من االحنراف وحثه على العمل، نظمت حماضرات باللغتني، ومن أهم عناوين لوعملت 

                                                
 .313.، ص5.أبو القاسم سعد ااهللا، املصدر نفسه،ج )1(

  ارجـــي اخلـة فـــات اإلعالميـــاجلبه

  الرأي العام العريب
 

  الرأي العام العاملي

  املغرب
 

  األفرواسيوي املشرق
 

 الشرق
 

  ااهد بالعربية -
  اإلذاعة  -
  املنشورات -
  وكالة األنباء -
  واألسطوناتالفرق التمثيلية  -
  السينما -
  مكاتب افعالم -
  اإلجتماعات الدورية -
  جلان الدعاية -
  )باملغرب خاصة(الالجئون  -
 

  الغرب
 

  بااهد بالفرنسية -
  املنشورات -
  وكالة األنباء -
  )بصعوبة(اإلذاعة  -
  السينما -
  الفرق الفنية -
  مكاتب اإلعالم -

  البعثات الدبلوماسية
  جلان الدعاية  -
  املنابر الدولية  -
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التشريع اإلسالمي يف اجلزائر "، "التضامن واألخوة بني املسلمني"  1907اليت نظمتها اجلمعية لعام  احملاضرات
 )1(".....1832منذ 

استطاعت هذه اجلمعية أن تستقطب عددا كبريا من  1908ام ـأنشأت ع: ةـة التوفيقيـاجلمعي -2
لتهامي، هدف هذه اجلمعية الثقافية هو األعضاء وصل إىل مائيت عضو خالل سنة واحدة يرأسها الدكتور ابن ا

مجع اجلزائريني الذين يرغبون يف تثقيف أنفسهم وتطوير الفكر العلمي واالجتماعي، كما ظهرت إىل جانب 
اجلمعيتني عدة مجعيات ونواد وتوسع ذلك مع نشاط احلركة اإلصالحية وظهور األحزاب السياسية ومل تعد 

، ومجعية التربية *مجعية الشبيبة اإلسالمية، ونادي الترڤـي(اجلمعيات تتوقف مبادرات اجلزائريني ومن تلك 
وقد شهدت ) والتعليم يف قسنطينة، ونادي السعادة يف تلمسان، ونادي اإلحتاد األديب اإلسالمي يف مستغامن

   )2(.مجعية مدنية قبل احلرب العاملية الثانية 26مدينة قسنطينة لوحدها ميالد حوايل 
   

                                                
 .50.، ص)2006مديرية النشر جلامعة ڤاملة، : اجلزائر( النظام السياسي اجلزائري من األحادية إىل التعددية السياسية ناجي عبد النور، )1(

نادي صاحل باي، نادي الترڤي، لكن : النوادي دورها إبان االحتالل مطابق للرسالة االجتماعية اليت تؤديها اجلمعيات، ومن أبرز النوادي الثقافية   *
 خرج النوادي من تنظيمات اتمع املدين وإالّـالفكرية ملفهوم اتمع املدين تللضرورة األكادميية فإين مل أدرج تلك النوادي باعتبار أن املضامني 

 .ألدرجت نضال املرآة، نشاط احلركة املسرحية كممثل أهم للمجتمع املدين اجلزائري إبان االحتالل
 .315.أبو القاسم سعد اهللا، املصدر نفسه، ص )2( 
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 - فترة االحتالل –دد  األبعاد لفاعلية التنظيمات املدنية اجلزائرية متعتعرضنا بكثري من التفصيل 
وللقارئ أن يستنتج معي تعدد التوجهات السياسية واألطر النضالية للمجتمع املدين اجلزائري تلك الفترة وبدءا 
من هذا الفصل وحىت الفصول الالحقة يف إطار مقترب مقارن سيتضح لنا تصاعد أو تراجع درجات التأثري 

  . االستعمار، آخذين بعني االعتبار اختالف الظروف التارخيية املدين يف معامل السياسة العامة يف جزائر ما بعد

 الدولة الوطنية بني إختراق ومواجهة اتمع املدين :املبحث األول
ال جدوى من احلديث عن مكانة اتمع املدين يف هذه الفترة دومنا إدراك علمي بطبيعة النظام 

حلياة السياسية يف ظاهرة احلزب الواحد املنفرد باحلكم السياسي ومنطلقاته اإليديولوجية، إذ تتضح مركزية ا
وتستمد جبهة التحرير الوطنية شرعيتها التارخيية لدى اتمع املدين من براءات النضال   املستقل باملبادرة 

، لتربز معضالت االنفرادية احلزبية يف شخصية الزعيم اليت طغت على من سواها يف مستوى احلزب )1(الوطين
تلك الفترة إذ مل  يف يصدر قرارات فردية وهو ما نستشفه يف مراحل تطور النظام السياسي اجلزائريفأصبح 

يوجد خطاب آخر يوازي خطاب الدولة قادر على خلق مرجعية ثقافية وسياسية بديلة فالعقالنية الوحيدة اليت 
املمارسة الطويلة للدولة الوطنية دولنة اتمع إال أن "ي عقالنية الدولة، األمر الذي مسح بـهكانت سائدة 

لتتآكل املشروعية  1988/رـحكم عليه بالتراجع واهلامشية األمر الذي مسح بسرعة االنفجار الشعيب يف أكتوب
  )2(.التارخيية والنضالية

الوضع الطبيعي هو أن الدولة حبكم طبيعتها حيب أن تعكس يف هيئاا احلاكمة وسياساا أهداف 
خمتلف القوى والتكوينات االجتماعية الرئيسية يف اتمع وهو أحد املقومات الرئيسية ومصاحل وطموحات 
فإا عملت  *، ولكن بالنظر إىل عالقة الدولة اجلزائرية املستقلة بتشكيالت اتمع املدين)3(لشرعيتها واستقرارها

تأميم تلك التنظيمات املدنية حلساا واستنادا إىل توجهاا اإليديولوجية وسياساا ومراقبة هذا االنفصال بني ل
واتمع املدين هو حلقة تطورية تارخيية لقطيعة الكيانني ونلمسه يف العديد من الوثائق التارخيية إذ يف  السلطة

ر الوطين يف عناصر الئحة السياسة العامة يأيت ضمن نتائج إحدى مقررات اللجنة املركزية حلزب جبهة التحري
وبعد املناقشات واملداوالت الواسعة :(...النص اآليت 1984/ايـم/23املنعقدة بتاريخ  ةدورا الثانية عشر

                                                
ورقة حبث قدمت يف الندوة الفكرية اليت نظمها ( اعتبارات نظرية-احلزب الواحد يف الوطن العريبالدميقراطية وجتربة "مصطفي الفياليل، )1( 

 .747.، ص)2002مركز دراسات الوحدة العربية، :ّبريوت3.أزمة الدميقراطية يف الوطن العريب، ط: "مركز دراسات الوحدة العربية
مركز دراسات الوحدة العربية، :بريوت(فية السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقا األزمة اجلزائرية اخللفياتسليمان الرياشي وآخرون،  )2( 

 .253-250.، ص ص)1999
 .59.، ص)2005مركز الوحدة العربية، : بريوت( 1.، طاالجتاهات احلديثة يف دراستها–السياسية العربية  حسني توفيق إبراهيم، النظم )3(

الدولة واتمع منذ ما يناهز عمر الدولة اتسمت بطابع عدائي متبادل،امتد قبل ذلك طوال مئة وثالثني سنة من إن العالقة اليت سادت بني   *
امس، بإذن ــاالستعمار الفرنسي وهو ما عربت عنه اريات التارخيية اليت  تناولناها يف الفصلني السابقني، وسنقدم عرضها العام يف الفصل اخل

  .اهللا
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وإذ تقدر اجلهود ... أثناء اجللسة العامة تقررت أشغال اللجان على النقاط املدرجة يف جدول أعمال الدورة 
احلزب بتوسيع قاعدته النضالية كما وكيفا ليكون على مستوى  ميمية والسياسية املبذولة قصد دعالتنظ

،وعن اجتاه النظام السياسي لتجسيد ما يسمى بـ )1( )طموحات الشعب ومتطلبات الوطن والثورة االشتراكية
ملاذا : وكان السؤال رزاقيايل عن سؤال وجهه إليه عبد الع "بن بله"الشرعية الثورية حيضرين رد الرئيس السابق 

مل تفكر يف التعددية يف وقتك؟ وكان اجلواب الذي أقتبس منه ما يوضح املنطلق الثوري كأساس إلضفاء 
هل من املعقول أن خترج من الثورة منتصرا جبهاز امسه جبهة التحرير الوطين ويأيت أناس ليقولوا لنا "...الشرعية 

وللباحث يف حقل اتمع   )2( ...."هذا يعين وضع حد للثورة -رشيفاأل-أو  - املتحف –حيب وضعها يف 
  .    ستقاللية أو تواجد جمتمع مدين يف تلك الفترة يساوي القضاء على الثورةإاملدين اجلزائري أن يستقرأ بأن 

  *تفكك األحزاب والتصدي للمعارضة السياسية: املطلب األول
انضمت إىل  1954التيارات السياسية بصدور بيان أول نوفمرب يف اية الفصل السابق عرفنا أن 

أن نظام  ، إالّ"االستقالل"حزب جبهة التحرير الوطين وهذا توجه سياسي مبنطق نضايل فرضه هدف مشترك 
، )"مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني(احلكم يف بدايته شهد إقصاء ملعامل اتمع املدين املوروث أقصد حتديدا 

يت مل يسمح هلا مبعاودة نشاطها اإلصالحي بعد االستقالل، لذا اضطر بعض شيوخها إىل املعارضة السلمية، ال
كتابة وخطابـا، فبعدما الحظ أعضاء مجعية العلماء بوادر االحنراف السياسي والثقايف على مستوى 

البشري "س مجعية العلماء التصرحيات واملؤمترات الرمسية ذات التوجهات السلطوية واالشتراكية قام رئي
منددا باألسس النظرية اليت يقيم عليها املسؤولني أعماهلم " البيان التارخيي"مسي ربإصدار تصريح " اإلبراهيمي

اليت جيب أن تتضمن جذورنا العربية اإلسالمية على حد قول الشيخ اإلبراهيمي، ودعا إىل العودة إىل الشورى، 
يوم  -رمحه اهللا  –لق وهذا بفرض اإلقامة اجلربية عليه إىل أن تويف وقد قوبلت توجهاته بالرفض املط

                                                
قطاع : اجلزائر(القرارات الصادرة عن الدورة الثانية عشر للجنة املركزية "قررات اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين، نقال عن م  )1( 

 .25-24.، ص ص)1984جانفي  16اإلعالم للنشر والتوزيع، 
 .47.ص ،)1990: اجلزائر( 1.، جاألحزاب السياسية يف اجلزائر خلفيات وحقائقعبد العايل رزاقي،   )2( 

ليت تقع اخلوض يف قضايا اإللتباس النظري يف مفهوم اتمع املدين فإين أعترب التنظيمات احلزبية وكذا وسائل األعالم من التشكيالت املدنية ا دون  *
التارخيية املدنية، وإمجاال فإن داخل اهليكل العام للمجتمع املدين اجلزائري فنشاط أحزاب احلركة الوطنية إبان االحتالل ال ميكن إقصائه من التجربة 

كر الغرض من دراسة اتمع املدين هو ترتيل املفهوم على الواقع اجلزائري باحترام خصوصية هذا الواقع وبإطالع حبثي دقيق يف مقاربات الف
طينا للقطر اجلزائري إذ يذهب معظم السياسي والتدقيق يف مضامني املفهوم تدرج األحزاب ووسائل اإلعالم يف إطار اتمع املدين إذا سلمنا خت

عبد القادر الزغل يف ورقته البحثية اليت قدمها مبركز دراسات الوحدة العربية يف : باحثي الفكر السياسي العريب إىل ذات الطرح ومنهم األستاذ
مما :[...ق حديثه عن ظهور فاعلني اجتماعيني يقولحديثه عن اتمع املدين اجلزائري مل يستبعد املنظومة احلزبية، وكذا حممد عابد اجلابري يف سيا

أحزاب وجمالس (وسياسية ) نقابات، مجعيات(أدى يف النهاية إىل قيام جمتمع مدين مستقل عن اتمع السياسي، جمتمع قوامه مؤسسات اجتماعية 
 إىل بروز فاعلني اجتماعيني جدد إىل جانب وهو ذكر لبعض اآلراء وليس كلها وما يشري...)]" معاهد ووسائل اإلعالم،(وثقافية ) منتخبة

   . التنظيمات الكالسيكية وهو توسع للمفهوم ذاته
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ن إىل املعارضة الفردية واجلماعية السلمية، فلجأ حممد و، كما جلأ الزعماء التارخي )1(1965/ايـم/20
ه أيت أمحد ـإىل تأسيس احلزب الثوري االشتراكي وتبع 1963/رـسبتمب/20يف   -رمحه اهللا –بوضياف 

احلركة "فقد جلأ إىل تأسيس  -رمحه اهللا –بإنشاء جبهة القوى االشتراكية، أما كرمي بلقاسم  1964عام 
مة اجلهوية الضيقة والتطرف وبعد اغتيال قائدها  اإال أن حركته اخترقت أمنيا لتلصق " الدميقراطية الثورية
  .توقفت عن النشاط

صدرين للمعىن الفعلي للمعارضة السياسية أي وبعدما أفرغت الساحة السياسية من أهم التارخيني املت
بداية تبلور املمارسة املدنية، عرف النظام السياسي مرحلة جديدة بتداول عنيف  على السلطة، إذ إنقلبت 

، ومل يأت جبديد من ناحية )2(1965/وانـج/19يف ) الرئيس بن بله(السلطة العسكرية على السلطة الفردية 
متيزت باحلصول على موافقة  -هواري بومدين–سي، ولكن فترة حكم الرئيس الراحل تغيري طبيعة النظام السيا

أغلبية مراكز القرار والعمل مل مشل املعارضة لصاحله، فأصدر العفو يف حق معارضني حمكوم عليهم باإلعدام 
على موقفه أن جناح املعارضة السياسية بقي  وأطلق سراح مساجني سياسيني ورحب بعودة فارين سياسني  إالّ

" نداء األربعة"لسياسة الرئيس ويف منتصف السبعينات وبعد ) بوضياف، أيت أمحد، كرمي بلقاسم( املعارض 
ومطالبته باالنتخاب عن طريق اقتراع عام مباشر وجدي  *والرافض ملشروع امليثاق الوطين *1976الصادر يف 

للنداء العلين الذي وقعه األربعة من  لس وطين تأسيسي، وزعت مناشري من طرف جلان مساندة جهوية
تيارات سياسية خمتلفة تتهم فيه الرئيس باحلكم الفردي وتدعوه إىل حترير النظام، وكان رد فعل السلطة فرض 

" ال"أيت أمحد وبوضياف فقد دعيا من جهتهما إىل املقاطعة أو التصويت بـ بااإلقامة اجلربية عليهم، أما حز
التسمية األوىل حلركة جمتمع السلم فعارض ) مجاعة املوحدين(الشيخ حمفوظ حنناح على امليثاق، أما حركة 

مرفقة بتوزيع منشورات تندد بسياسة النظام احلاكم  1976مشروع امليثاق الوطين بعملية ختريبية ميدانية سنة 
  )3( .وتدعو إىل نبذ االشتراكية ومت إلقاء القبض على معظم قيادات اجلماعة ومنهم حمفوظ حنناح

وال نطوي حديثنا عن هذه الفترة دون ذكر املعارضة الرببرية بقيادة منظمة جنود املعارضة اجلزائرية، 
- 1973(من باريس واليت قامت بتفجريات استهدفت املمثليات يف فرنسا، " مولود كعوان"اليت كان يقودها 

عارضة احلزبية، حتديدا يف عهد ، ونواصل تتبع تطور امل1976ومقر يومية ااهد باجلزائر عام ) 1974
                                                

، ص )2002ة، ـــات الوحدة العربيــمركز دراس: بريوت( 1.، طمستقبل الدميقراطية يف اجلزائررون،  ــرة وآخـإمساعيل قي )1(
 .118-117.ص

 .106.إمساعيل قرية وآخرون، املصدر نفسه، ص) 2(
فاضلي إدريس، : امليثاق الوطين هو وثيقة سياسية إيديولوجية حددت اإلطار العام النظري للبناء االشتراكي، عن احملاور األساسية للميثاق راجع  *

  .173-162.، ص ص)2004ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر( حزب جبهة التحرير الوطين عنوان ثورة ودليل دولة
: بصالحيات السلطات الثالث" هواري بومدين"نفراد الرئيس الراحل إلعنه األربعة هو ترمجة تفصيلية لرفض املعارضة احلزبية  النداء الذي عرب  *

  .التشريعية، التنفيذية، القضائية
 .120.إمساعيل قرية وآخرون، املصدر نفسه، ص) 3(
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واجلناح املسلح ) MIA(إذ بدأت تظهر بوادر احلركة اإلسالمية ) 1988- 1979(الشاذيل بن جديد 
اليت  - بن عكنوناحلي اجلامعي يف  – اجلزائر للحركة الثقافية والرببرية وشهدت الساحة اجلامعية أحداث جامعة

مع علين وشعيب لإلسالميني باجلامعة املركزية يف انتهت مبقتل أحد الطلبة، بعدها حدث أول جت
من خالل وثيقة نددوا فيها بتوجهات النظام السياسي األحادي، وكعادا أعقبت  1982/نوفمبـر/12

السلطة هذه املعارضة باالعتقاالت ومن جهته سارع بن بله بعد إطالق سراحه إىل تأسيس احلركة من أجل 
بداية الثمانيات ودعمها بإصدارات إعالمية وجبناح مسلح مؤقت، ليعرف اتمع  يف ،)1(الدميقراطية يف اجلزائر

إذ ذاك حركة اجتماعية واسعة استطاعت خلق شروخ يف بيئة النظام السياسي الذي انفتح على اتمع على إثر 
  . 1988/انفجار األوضاع يف أكتوبر

  .معامل اتمع املدين املوروثاهليكل العام للنظام اجلمعوي وإقصاء : يـاملطلب الثان
عملية اهليمنة على خمتلف التنظيمات املدنية اليت وجدت منذ االستعمار بعد االستقالل،  استمرت

صدر و 1971 سنة، إىل 1901/ةـويليـج/05قانون اجلمعيات الفرنسية  تنفيذكانت كنتيجة إلستمرار 
كية اجلمعوية من سابقه، واستمرت هذه اهليمنة الذي كان أكثر تضييق للحر 79-17السنة القانون  يف تلك

املتعلق باجلمعيات إذ كرس هذا القانون سيطرة اإلدارة على اجلمعيات  1987ون ـانـحىت بعد إصدار ق
 .السلطويهامش احلريات اجلمعوية لدرجة استحالة النشاط احلزيب خارج الوالء  "اومراقبتها مما أدى إىل تضييق

)2(  

  :ي املوروثـاتمع املدنم ـميش معال -

اليت " مجعية القيم" يف حليتجسد إقصاء النظام السياسي للمجتمع املدين على مستوى اجلمعيات 
ضمت بقايا من مجعية العلماء املسلمني وبعض الشخصيات ذات الثقافة العربية اإلسالمية، وإلتزمت خط مجعية 

مجاعة الدعوة "إالّ أا  تابعت نشاطها سرا مبسمى ) 3(1966/رـسبتمب/22العلماء املسلمني ومت ذلك يف 
، أما مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني فقد عرفنا يف املطلب 1966اليت تأسست عام " اإلسالمية والتبليغ

األول أنه مل يسمح هلا مبعاودة نشاطها بعد االستقالل إالّ أن نشاط اجلمعية مت بعثه من جديد والزالت حىت 
اهن تواصل مسريا النضالية خاصة يف تعاملها مع احلمالت التنصريية  اليت تشهدها اجلزائر مؤخرا الوقت الر

حماولة طرح اإلسالم الصحيح الذي جيمع بني فقه النص وفقه الواقع حمافظة على املقومات الوطنية واهلوية 

                                                
 .132.إمساعيل قرية وآخرون، املصدر  نفسه، ص) 1(
رسالة ماجستري يف التنظيمات السياسية، جامعة ( 2005-1989كالية اتمع املدين والتحول الدميقراطي يف اجلزائر  إش"فريوز حنيش، ) 2(

 .63.، ص)2008اجلزائر، 
 http :forums.ikwan.net/E/showthradphp ?t :3096    .بدون اسم، الدعوة اإلسالمية يف اجلزائر) 3(
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، أما مؤسسات اتمع )1(غتنا، اجلزائر وطننااإلسالم ديننا والعربية ل: اجلزائرية املتمثلة يف شعار اجلمعية الثالثي
التوجه الدولتي،  لم تسلم من السياسة التعسفية املضادة لكل ما هو خارج إطار،فاملدين التقليدية ومنها املساجد

إذ أوكل النظام السياسي لوزارة الشؤون الدينية مهمة الترويج ملواضيع االشتراكية والثورة الزراعية ونتيجة كل 
فض تسخري املساجد ملثل هذه األغراض السياسية احلزبية السجن، وكان أبرز شيوخ املساجد الرافضني من ر

و أثار ردود فعل لدى السلطات * سهام اإلسالم:*، الذي ألف كتاب مساه"عبد اللطيف سلطاين"هو الشيخ 
 .احلاكمة

  :ةـابيـات النقــالتنظيم
النقابية هو اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني، رغم أن دستوري التنظيم النقايب املتواجد على الساحة 

أن احلركة النقابية ارتبطت باإلحتاد العام للعمال  احلماية القانونية للحق النقايب إالّ اقد ضمن) 1976و1963(
الستقالل اجلزائريني مما جعل االستقالل السياسي هلا من قبل السلطة هو الطابع املميز ما وضعها مباشرة بعد ا

الكاملة للحزب الواحد، وفعال بدأت تأثرياته على  هايف مواجهة السلطة السياسية اليت كان هدفها ضمان تبعيت
شتراكي الذي اعتمده النظام ومتوقع بذلك اإلحتاد العام إلعملية اختيار القيادات ومت توظيفه خلدمة التوجه ا

من طرف احلزب واخنرط يف املشروع التنموي لتحقيق للعمال ضمن اخلطوط اإليديولوجية الكربى احملددة 
 -رمحه اهللا–برامج السياسية العامة للدولة وألدل على ذلك التوظيف السلطوي من إعالن الرئيس الراحل 

تأميم الثروات  -املقر املركزي لإلحتاد العام للعمال اجلزائريني –مبقر دار الشعب  1971/ريـفيف/24بتاريخ 
  )2( .لية يف اجلزائراملنجمية والبترو

  : ةـويـات النســاجلمعي

ال تكاد فترة األحادية تترك جماال للباحث يف ميدان اتمع املدين اجلزائري للتطرق  بشيء من التحليل 
يف حماولة إلبراز حركية فعلية مؤثرة يف صناعة قرارات السياسة العامة إذ املفهوم فكرا وممارسة مدمج باسم 

إالّ أن أهم تنظيم نسوي يستوقفنا هو اإلحتاد العام للنساء  - جبهة التحرير الوطين–تكتل سياسي وحيد 
إذ عقدت هذه املنظمة عدة مؤمترات برزت فاعليتها يف حتقيق التنمية الشاملة بالتوازي  - UNEA-اجلزائريات

عارضة لكن مل تكن هلا القدرة على امل 1984- 1983مع مبادئ ونشاط احلزب فظهرت مجعيات بني سنيت 
ألا مندجمة حتت لواء احلزب الواحد الذي سطر هلا برناجمها وأعماهلا وتولت هي التنفيذ، ومن تلك اجلمعيات 

.... وهي عبارة عن نادي نسائي توىل مهمة عدة نشاطات فنية وأدبية نسائية،  "Rêve حلم "نذكر مجعية
احلزب احلاكم على توجيه وتنظيم عمل وبرزت عالقة احلركة النسوية بالسلطة السياسية من خالل عمل 

                                                
 .التنصري تنشط باجلزائر حتت وطأة الفقر محالت. هبة، عسكر) 1(

http://www.moheet.com/show_files.aspex ?fid =91906 
  http://ar.wikipedia.org/wiki%D8%A7% .من ويكبيديا املوسوعة احلرة، اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني )2(
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ابعة ـات تـا سجلت مجعيـا على ذكرهـات اليت أتينـانب اجلمعيـى جـإل،و التنظيمات النسوية
ات املهنية أو احلرة تواجدها مثل جلنة املرأة يف نقابة احملامني أو األطباء وجلنة املرأة يف الرابطة اجلزائرية ـللمنظم

إخل، والسمات اجلامعة لكل تلك التنظيمات النسائية إبان هذه الفترة أا ليست ...للدفاع عن حقوق اإلنسان
  .ألا تابعة للحزب احلاكم )1(هلا ديناميتها اخلاصة رغم انقسامها

  :ةــات الطالبيــالتنظيم

لقد شكلت احلركة الطالبية حىت بداية السبعينات إحدى بؤر التنظيمات املدنية الفاعلة يف اتمع 
اجلزائري فطرحت الكثري من القضايا السياسية الوطنية والدولية اليت كانت متلك هلا قراءات، ليست بالضرورة 
هي قراءات السلطة، قبل أن يتم القضاء على استقالليتها التنظيمية والسياسية، كما حصل قبل ذلك بقليل مع 

التنظيمات الطالبية سيطرة األطروحات القريبة من باقي التنظيمات املدنية اليت أتينا على ذكرها وال يستبعد عن 
 .النموذج التنموي الرمسي وشأا شأن التنظيمات النسوية فقد انقسمت على نفسها على أساس ثقايف سياسي

)2(  

 .املنظومة اإلعالمية بني اإلطار القانوين املوروث ومشروع الدولة الوطنية: املطلب الثالث

ىل أهم قطب إواحد الذي تبنته جزائر االستقالل ومضامينه االشتراكية نظام احلزب الامتد تأثري  
هذا فإلمكانية حركية مدنية فعلية، وبإعتبار الصحافة مكون داخل اتمع املدين عموما واجلزائري حتديدا 

توظيف املطلب سيحدد لنا اإلطار القانوين الذي يتم اعتماده لتأسيس اإلعالم وأهم جزء حتليلي هو كيفية 
املنظومة اإلعالمية لصاحل اخليار االشتراكي ليفضي كل ذلك إىل التحكم يف الفكر اإلعالمي مبرجعية األحادية 

  .احلزبية

  :افة اجلزائرية بأحكام قانونية فرنسية ومشروع تأميم الصحافة الوطنيةـالصح  -أ 

ة اجلزائرية سيادا مت استرجاع الدول 1965/جوان/19طيلة فترة حكم الرئيس بن بله إىل انقالب 
وكذا صحافة املعمرين وإعادة  Hachetteعلى قطاع النشر واإلعالم وذلك من خالل تأميم شركة هاشيت 

، *تشغيل املؤسسة اإلعالمية الشاغرة بعد رحيل املعمرين، مع العلم أن القوانني الفرنسية بقيت حيز التطبيق
الذي يكلف  1963 /أفريل/18املؤرخ يف  210-63 كما مت إنشاء وزارة اإلعالم من خالل املرسوم رقم

                                                
 .احلركات االجتماعية بني أزمة الدولة وشروخ اتمعي، ـابـج عبد الناصر )1(

http://www.aarCegypT.org/admin/Uplood/docs/ALCazEr.doc 
 .132.إمساعيل قرية وآخرون، املصدر نفسه، ص) 2(

الذي ينص على استمرار العمل بالقوانني الفرنسية إال يف أحكامها  1962ديسمرب  31املؤرخ يف  65-62هذا ما يؤكده قانون رقم   *
  .املتعارضة مع السيادة الوطنية
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أول جريدة يومية وطنية ف ،هذه الوزارة بإدارة تسيري اإلعالم الوطين، أما فيما يتعلق بصدور صحافة وطنية
ومسيت الشعب وكانت باللغة الفرنسية وباجتماع املكتب  )1(1962 /سبتمرب/19صدرت كانت بتاريخ 

 تقرر تأميم ثالث يوميات وهي 1963 /سبتمرب/07السياسي جلبهة التحرير الوطين يوم 
 La dépêche de" "وستنتنيــالديباش دي ك"، " L’écho d’Alger" "يـــودجلــليك

Constantine "،"ليكودوران""L’Écho d’Oran "للحكومة اجلزائرية بإنشاء يومية  هذا التأميم مسح
" اجلمهورية"إىل جريدة" ليكودوران"وحتولت ملكية مطابع " El Nasr"أخرى يف قسنطينة وهي جريدة النصر

هواري "ندخل يف مرحلة جديدة وهي فترة حكم الرئيس  1965/ جويلية/ 5وبصدور يومية ااهد يف 
يف " Alger ce soir""أجلي سوسوار"ومية ة بوقف صدور يــافــإذ بدأ توجيه الصح" بومدين

وكذا أول أسبوعية رياضية " Algérie actualité"ة ــة أسبوعيـ، وإصدار أول دوري1965/أوت/31
باإلضافة إىل جمالت باللغة العربية " Que sais je de l’Islam "، أول جملة دينية"El Hadef"بالفرنسية 

وضع البنية األوىل إلنطالق احلركة النشرية الوطنية العمومية بإنشاء ومت  ...مثل الثقافة، األصالة، الوحدة،
، وبذلك أصبحت 1966/جانفي/27املؤرخ يف  66-28الشركة الوطنية للنشر والتوزيع مبوجب األمر رقم 
ي للبالد مببدأ ـة ولتأكيد اإلختيار اإلشتراكـة اجلماهرييـالدولة هي املالك الوحيد لكل الوسائل اإلتصالي

ى املرسوم رقم ـافة مبقتضــالم والثقـأسيس وزارة اإلعـاء تـة على قطاع اإلعالم جـة الدولــمنهي
ممارسة مهنية صدر قانون اإلعالم يف  يفولتنظيم الصحافة  *1970/جويلية/02ي ـؤرخ فــامل 53- 70
  .*وهو يسطر األخالقيات املهنية الصحافية يف اجلزائر 1982/فيفري/06

وال نطوي حديثنا عن تطور الصحافة اجلزائرية يف املرحلة حمل الدراسة دون أن نشري إىل إصدار بعض 
املساء بالعربية "مت إصدار يوميتني مسائيتني ونشاط اإلعالمي للالصحف املتخصصة اليت أعطت نوعا من احليوية 

  . 1985سنة " بالفرنسية Horizonوآفاق 

  : جه الدولتيام حتمية التوـة أمـالصحاف - ب
بصدور يومية ااهد بدأ االهتمام منصبا على احملتوى وذلك جبعل وسائل اإلعالم خاضعة للتوجه 
السياسي وبإنشاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع أصبحت الدولة هي املالك الوحيد لكل الوسائل اإلتصالية 

والقيم واالعتقادات االشتراكية  وبذلك موجهة من طرف السلطة واحلزب من خالل نشر وبث األفكار
املؤرخ  68-535وتأكدت السيطرة الكلية على وسائل اإلعالم وتوجيهها للعمل الصحفي بعد إصدار األمر 

جيب على الصحفي أن يقوم بوظيفته يف نطاق عمل "يت آلجاء يف مادته اخلامسة او 1968/ سبتمرب/09يف 

                                                
 .11.، ص)2008، دار اخللدونية للنشر والتوزيع: اجلزائر( 1.، طالصحافة املكتوبة والسمعية البصرية يف اجلزائرور الدين توايت، ـن )1(

 .1982 /جانفي/ 12املؤرخ يف  82- 17مت إعادة إنشاء كل من وزارة اإلعالم والثقافة كل منها على حدى وفقا للمرسوم رقم   *

  .يف نظرة تقييمية وفقا لدراسات  إعالمية لنص هذا القانون من منظور تقييمي حلرية الصحفي سنتحدث يف القسم اآليت من ذات املطلب *
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إن دور :"حيث قال 1970/ وانـج/ 19 ومـوهو ما وضحه الرئيس بومدين يف خطاب ي" نضايل
جيب على الصحفي أن حيسم هل هو مع أو ضد .... الصحافة الوطنية يطرح مشكل وظيفة الصحفي ودوره

الثورة يف اجلزائر الثورية؟ إنه ال يستطيع أن يكون إال ثوريا وملتزما، ألنه النطاق الرمسي واملدافع عن صوت 
لوضعية اإلعالم دومنا التطرق إىل أول قانون لإلعالم يف تاريخ اجلزائر املستقلة ، ال يكتمل حتليلنا )1("الثورة

من القانون  35وسأضيء املواد القانونية اليت جتسد مضامني التضييق ومعانيه على حرية الصحافة، فمثال املادة 
احتياجات  الصحفي البد عليه أن يكون ملتزما مببادئ حزب جبهة التحرير ويدافع على:"على أن تنص

حصانة الصحفي بشأن محاية سرية املصادر وذلك بتحديد جماالت ليس من  49وقلصت املادة " االشتراكية
  :)2(حق الصحفي االحتفاظ بالسر املهين عند خوضه فيها وهي

 السر االقتصادي االستراتيجي -

 .عندما يتعلق األمر بأسرار التحقيق القضائي -

 .قنيعندما ميس اإلعالم أطفاال أو مراه -

حق  -إذا فعل –وهو ما جيعل الصحفي مترددا يف خوض أي جمال من تلك ااالت اليت يسقط 
خنق حلرية النشاط الصحايف يف دولة يفترض أا ودعت سنوات االستعمار،  "ااالحتفاظ بالسر املهين، فهو إذ

ل عن طريق العدد الكبري من وباعتبار قانون اإلعالم أكد على حق املواطن يف اإلعالم، فقد جعله صعب املنا
 . املواد القانونية اليت حتتوي على ممنوعات حتد قدرات الصحفي على أداء دوره بأفضل عطاء معلومايت للمجتمع

  

  
  

  
  

  
  
  

                                                
 .19-18 .نور الدين توايت، املصدر نفسه، ص ص  )1(
 .24 .نور الدين توايت، املصدر  نفسه، ص  )2(
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إلستعمار يف النمو املشوه للدولة وتوقف :أبعاد العالقة اجلدلية بني تأثري ا:املبحث الثاين
  .منو اتمع املدين
اإلرتباط التسلسلي ريات األحداث الواردة يف الفصل الثاين تفاصيل العالقة العدائية يضيء           

بني االستعمار الفرنسي والتشكيالت املدنية مبفهوم الفكر السياسي املعاصر، وإن كانت مسببات التوتر بني 
السياسات املنتهجة فستعمرة الطرفني واضحة على األقل من الوجهة التارخيية ووفقا لنظرية عالقة االستعمار بامل

ا مميف فترة االحتالل لقارئ التاريخ تعترب تركة ثقيلة من النهب والتدمري مبنظور اجتماعي، اقتصادي أو روحي 
أثّــر بشكل رهيب يف إعادة بناء الدولة اجلزائرية أحد املرتكزات األساسية لتواجد فاعل للمجتمع املدين 

سلطة واتمع يف جزائر ما بعد االستعمار لتكون إجبارية إدراج هذا املبحث لتتجذر القطيعة القائمة بني ال
وتقهقر اتمع املدين وفقا ... أزمة الشرعية، اهلوية: ضرورية لربط املعطيات التارخيية بأزمات النظام السياسي

  .به والقائمة على ثقافة سياسية أبوية السلطةلنمط عالقة 

  .ستعمار الفرنسيإلالدولة حبصيلة ا ارتباط هشاشة: املطلب األول
جيدر بنا أن نراقب أنشطة تنظيمات اتمع املدين إبــان االحتالل واليت أوردا بدءا من الفصل 
الثاين وقبل ذلك يف الفصل األول عندما حتدثت عن خلفيات تبلور اتمع املدين مفهوما وممارسة يف الفكر 

 الفصول السابقة، فهي ضرورة منهجية وعلمية إلكمال صورة البناء ا يفرض حتمية الرجوع إىلالسياسي مم
جل فصول الدراسة مترابطة مبقتضى  ألنالتطوري للمجتمع املدين، وهذا ما أشرت إليه يف حمطات سابقة 

وحىت  - فجر االستقالل –باحلاضر  -فترة االستعمار -العودة التارخيية متكننا حتديد طبيعة عالقة أدبيات املاضي
الوقت الراهن وتأثريه يف رؤية مستقبلية، فاملتتبع ملختلف مهام التشكيالت املدنية فترة االحتالل يستشف أبعاد 

ثار اهليمنة آفاعلية، فوالسياسة االستعمارية ومواطن زعزا إلمكانية بداية فعلية تمع مدين جزائري ذ
 إضعاف اتمع املدين اجلزائري وحتطيم سنة وظفت يف 132واالستغالل االستعماري الذي دام ما يقارب 

بنيته فضال عن ذلك أثرت يف تشكيلة النظام السياسي فوطأة االحتالل الفرنسي التدمريية ملختلف البين 
االجتماعية والثقافية وتباين برامج سياستها مل يسمح للشعب اجلزائري وللدولة اجلزائرية بإعادة استئناف جزائر 

إعادة بناء جزائر ما بعد االحتالل، فالسؤال الذي يتبادر إىل ذهن القارئ هو كيفية تأثري حتالل أو ما قبل اإل
االستعمار الفرنسي على بناء دولة جزائرية قوية؟ هو حمصلة ما قرأته وإستوعبته يف الفصول السابقة وما 

يات العلوم السياسية يف حتاليل أدرجته يف ثنايا هذا املطلب، فجل أدبحاولت أن أستقرأه من ذلك الواقع اإل
الفكر الغريب أو العريب تؤكد وجود ثنائية تالزمية بني قوة الدولة وقوة اتمع املدين، وهو جزئية من الطرح 
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عندما تعرض لقضية الدولة واتمع املدين يف الفكر العريب وحدثنا بأن الدولة يف  *الذي قدمه عبد اإلله بلقزيز
ومل خترج إىل الوجود حصيلة " اجلراحة اخلارجية االستعمارية"ق ما اصطلح عليه العامل العريب نشأت يف سيا

طبيعية موضوعية لتفكك تلقائي للبىن االجتماعية والسياسية والروابط الثقافية، وهو ما ينطبق نظريا وعمليا 
 تمع مدين على ما خرجت به الدولة اجلزائرية بعد االحتالل ما شكل عرقلة أمام إمكانية تأسيس فعلي

ا عجل الرفض السياسي والنفسي واالجتماعي لتشكيالت ممجزائري أو وجود عالقة ضمنية بينه وبني الدولة 
 اتمع املدين  

  .السلطةختالل العالقة بني اتمع املدين وإالثورية وبداية  ةاأليديولوجي: يـاملطلب الثان
دأ الشرعية الثورية أو الوطنية كبديل عن الشرعية إعتمد النظام السياسي اجلزائري غداة االستقالل مب

مواجهة االستعمارية واالمربيالية : السياسية القائمة على مبادئ الدميقراطية لذا فمن الشعارات املربرة لشرعيته
أا إخل، لذلك مل تترد الدولة املستقلة يف وصف نفسها ب....العاملية، التنمية السريعة، حتقيق العدالة االجتماعية،

تعدد مدولة الثورة األمر الذي أطفأ مهام التنظيمات املدنية، فال جمال للحديث إال عن اخلطاب الثوري 
ويف هذا السياق يقول األستاذ مصطفى عبد العال بأنه باسم هذه القضايا " الوطنية"التوجهات مبسمى واحد 

ن املستحيل إبداء رأي مغاير ألنك لو الكربى ويقصد مواجهة اإلمربيالية وما رافقها من شعارات وطنية م
، )1(ع الوطنمأبديت رأيا مغايرا فإنك سوف تصطدم مع الوطن فاملسألة ليست نسبية فإما أن تكون خائنا أو 

العامة أساسا أخالقيا ونتيجة احملصلة  اإلرادةفاخلطاب الوطين يبدو شعبويا، يتذرع بسيادة الشعب ويتخذ 
حتاللية بالغة املخاطر ضد األسس االجتماعية والروحية، قابله يف دولة اإلستقالل ما اصطلح عليه حممد عبد اإل

كل شيء جيري كما لو أن الغرب عازم على عرقلة  ألن" نوع من رد الفعل اإليديولوجي"الباقي اهلرماسي 
 - إذا افترضنا أنه يف مراحله اجلنينية - ينا أسس فعليا لقطيعة بني اتمع املد، مم)2(مشروع النهضة اجلزائرية

ما أفضى إىل اضمحالل أي تكوين إجتماعي معرب عن إيديولوجية خاصة به لتخطي اإليديولوجية  السلطةو
الثورية، وهو ما جيعل أهداف احلزب الواحد وأهداف الدميقراطية تتقاطع دون أن تتالقى ليتحول الرفض 

، ليجد النظام السياسي نفسه مصطدما 1988يف أحداث أكتوبر االجتماعي إىل عنف اجتماعي جمسدا 
بأخطر حتد هو التحدي الديين الذي واجه الفكرة الثورية الوطنية ولعل شعار اإلسالم دين ودولة يلخص 

                                                
إفريقيا الشرق،  :بريوت( يف الدميقراطية واتمع املدينعبد اإلله بلقزيز، : عن رؤية األستاذ عبد اإلله بلقزيز حول الدولة واتمع املدين، أنظر *

  .47-27.، ص ص)2001
مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت( الدميقراطية واألحزاب يف البلدان العربيةاملواقف واملخاوف املتبادلةبرهان غليون وآخرون،  )1(

 .122.، ص)2001
 .171.، ص)2002مركز دراسات الوحدة العربية، :بريوت( 3.، ط"أزمة الدميقراطية يف الوطن العريب"حممد عبد الباقي اهلرماسي،   )2(
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عدما أعلن ب اجلزائر إىل مرحلة الصراع السلطويا أعاد اجلزائر إىل ، مم)1(احملتوى الفكري والسياسي هلذا اإلجتاه
أحلك حقبة زمنية يف تاريخ  1999-1992لتصبح فترة   *"!اجلهاد؟"وادر اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ك

  . اجلزائر املستقلة

  .وتفكك الترابط بني الكيانني سلطةعالقة اتمع املدين بال: املطلب الثالث
اتمع املدين يف التجربة وفقا للمعطيات الفكرية ذات اجلزئيات املتباينة يتمحور يف ذهن القارئ بأن 

األحادية وجد نفسه خارج الفاعلية املدنية املشاركة يف مراحل صياغة السياسة العامة للدولة اجلزائرية، أو 
أي التشكيالت -ة ــامة للدولـسياسة قطاعية ليكون ختم مصادقة للسياسة الع ةطرف يف تقييم أو تقومي أي

ك السياسة بشىت جماالا وهو ما تؤكده املقاربة التارخيية ألننا فهي خادمة لفحوى خمططات تل - املدنية 
استنطقنا الزمن ليقدم لنا إجابات إلشكاليات معاصرة وهو ما أكدته بعض الدراسات اليت تناولت موضوع 

نسانية اإلود صاحل زياين يف إحدى مقاالته مبجلة العلوم االجتماعية .أالعالقة بني الدولة واتمع املدين إذ الحظ 
اليت ميكن تثبيتها من خالل التعرض للعالقة بني الدولة ومؤسسات اتمع املدين يف  املهمةبأنه من املفارقات  )2(

هي أنّ مرحلة ما بعد االستعمار الفرنسي أعادت إنتاج الوضع الذي ميز نشاط  -فترة االحتالل-اجلزائر 
طمس اتمع املدين أكثر مما عملت لعملت  سلطةالمؤسسات اتمع املدين اجلزائري فترة االحتالل، ف

للدولة إذ تتحكم يف تأسيسها ومتويلها وحلها وهو ما  "اتحريكه وتفعيله لتصبح تلك املؤسسات املدنية امتدادل
يضمن صدور كافة القرارات املؤيدة ألجندة السياسة العامة للدولة وأمام إختراق الدولة يصبح اتمع املدين 

يفقد استقالليته ويعجز عن احلركة واإلبداع واملبادرة وهو ما يهدد جناح  وون طرح خاص به، د "اكيان
إلجناحها إشراك التشكيالت  املهمةالسياسة العامة للدولة فهي املصدر الوحيد للمبادرة تحقق أحد الشروط 

  .  )3(املدنية يف عملية صنع تلك السياسة
 

   

                                                
تطور "ها مركز دراسات الوحدة العربية، ورقة حبث قدمت إىل الندوة الفكرية اليت نظم" (القومية العربية والتحديات املعاصرة"سعدون محادي )1(

 .345.، ص)1986مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت ،1.، ط"الفكر القومي العريب
  ؟! منجهاد ضد : اجلهاد كلمة حق أريد ا باطل  *
 .94.، ص)2007( 17 جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، "تشكل اتمع املدين وآفاق احلركة اجلمعورية يف اجلزائر"صاحل زياين،  )2(
  .حممود، حواس، العامل العريب واتمع املدين  )3(

http://www.alhewar.org/debat/shou.art.asp?aid =49 841. 
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  إلطار القانوين لتشكل اتمع املدين اجلزائريا: املبحث األول
   اجلزائريقانوين التعددية احلزبية يف الفكر ال: املطلب األول

إىل تاريخ إيقاف املسار  1989مرت التجربة التعددية يف اجلزائر مبرحلتني امتدت األوىل من سنة 
  .ذاإىل يومنا ه 1996فتمتد من سنة  ،أما الثانية 1992اإلنتجايب سنة 

الوثيقة اليت تأسست من خالهلا قاعدة التعددية  1989 /فيفري /29يعد دستور  :ىـة األولـاملرحل .1
ضبط الشروط املتطلبة إلنشاء  1989 /جويلية/ 5وتوىل قانون ) من الدستور 40املادة (احلزبية يف 

املعيارين الالزمني لذلك وحدد اإلجراءات الواجب  ذاته اجلمعيات ذات الطابع السياسي، مبينا يف الوقت
من هذا القانون إذ ) 1(06و 05ن ااملادت تضمنتهاديها وسنذكر ما فإتباعها وجمموعة املمنوعات الواجب ت

املساس باألمن والنظام العام وكذا املساس  عن على امتناع كل مجعية ذات طابع سياسي" 05"تنص املادة 
 ،"06"، كما أا متتنع عن تأسيس أية منظمة عسكرية أو شبه عسكرية، أما املادة حبقوق وحريات األفراد

مجعية ذات طابع سياسي أن تقيم نشأا على أساس ديين أو عرقي أو مهين أو  ةفمضموا أنه ال ميكن ألي
الشرعية  لتكون املقاربة األوىل للتجربة التعددية احلزبية يف اجلزائر دموية وانتكاسة إلرساء *جهوي

 .الدميقراطية

يف مادته " األحزاب السياسية"الذي اعتمد مصطلح  1996 /نوفمرب /28يف دستور  :ةـة الثانيـاملرحل .2
مت من خالله وضع  1997واستتبع ذلك بإصدار قانون عضوي خاص باألحزاب السياسية منذ سنة  42

هذا القانون يفيد بضرورة امتثال كل  من 43و 42شروط إجرائية أكثر دقة وصرامة فالرجوع إىل املادتني 
من هذا  05و 03اجلمعيات ذات الطابع السياسي إىل املبادئ واألهداف وكذا املمنوعات املبينة يف املادتني 

صدور قانون األحزاب السياسية لوحظ انكماش كبري يف عدد األحزاب ويبقي وجود  فورالقانون و
 )2(.اب تاريخ االنتخابات الرئاسيةاألحزاب اهرية اليت تظهر للوجود باقتر

   

                                                
 )1 ( Mohamed Boussoumah, la parenthese des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 A 

1998 Alger : office des publications universitaire, 2005, PP 284-285.    
لتيار اإلسالمي الـذي عجـل   بتنظيم أساسيات منح االعتماد للجمعيات ذات الطابع السياسي ساعد على هيكلة ا إال أن فرق القانون املتعلق  *

  .بدخول اجلزائر شعبا ودولة يف دوامة اإلرهاب
 )2 ( Mohamed Boussoumah, opcit. PP 239 – 337.   
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  .املركز القانوين للحركة اجلمعوية يف اتمع املدين اجلزائري: يـاملطلب الثان
الذي حيدد كيفية إنشاء وتسيري اجلمعيات  1990/ديسمرب/04املؤرخ يف  90/31عترب القانون ي  

وما يتضمنه من "  إعالمي"من نظام  خطوة كبرية يف جمال االعتراف حبرية العمل اجلمعوى نظر ملا يكرسه
اتفاقية ختضع للقوانني (منه بأا  2تسهيالت إدارية وإجرائية وتعرف اجلمعية طبقا هلذا القانون يف املادة 

طبيعيني ومعنويني لغرض غري مربح كما يشتركون يف تنفيذ معارفهم  "ااملعمول ا وجيمع يف إطارها أشخاص
ترقية األنشطة ذات الطابع املهين واالجتماعي والديين والتربوي والثقايف  ووسائلهم ملدة حمددة من أجل

  )والرياضي على اخلصوص
أجهزة اجلمعيات املتمثلة يف اجلمعية العامة واملكتب التنفيذي ويوضح آليات تسيريها  90/31وحيدد القانون 

  )1(.الداخلي من مدلوالت وانتخابات وسبل اختاذ القرار املايل واحملاسيب
على استقاللية العمل اجلمعوي عن العمل  90/13والبد من التركيز يف هذا اال على تأكيد القانون 

على ضرورة متيز اجلمعية دفها وتسميتها وعملها عن أية مجعية ذات طابع  11السياسي إذ تنص املادة 
هيكلية إىل جانب استقالليتها املالية عن سياسي وال ميكنها أن تكون هلا أية عالقة ا سواء كانت تنظيمية أم 

  :موارد اجلمعية املتمثلة يف 26يف مادته  90/31اجلمعية ذات الطابع السياسي وحيدد القانون 
 .اشتراكات أعضائها  -

 .العائدات املرتبطة بأنشطتها -

 .اهلبات والوصايا -

  )2(.اإلعانات احملتملة اليت قد تقدمها الدولة أو الوالية أو البلدية -

  .ةـالبناء القانوين لظهور التعددية اإلعالمي: ملطلب الثالثا
احلريات " (31"يف مادته  و ينصاملرجع األساسي حلرية التعبري  1989/ فيفري/ 23يعترب دستور   

اية الصحفي من مححلرية الصحافة و 95وقد خصصت املادة ) األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة
ق مة بصحفي وصحيفة إالّ من طرف أجهزة القضاء مع حق الدفاع لصاكن إال مي والتعسف اإلداري، 

للمتهم ومبوجب هذا الدستور، مت اإلقرار حبرية قطاع النشر واالحتكار من طرف املؤسسات العامة للدولة مما 
 1989يسمح بظهور دور للنشر جديدة باإلضافة إىل تلك كانت موجودة رغم قلتها ليكون بذلك دستور 

                                                
  .02: ، املادة1990املؤرخ يف ديسمرب  90/31القانون  ) 1( 
  .30 -12: نفس املصدر، املواد ) 2( 
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بدأت الصحافة  وة أوىل فتحت اال للصحافيني بتأسيس جرائد لتبدأ معامل التعددية اإلعالمية بالظهور خطو
الذي مسح  )1(1996 /مارس/19املؤرخ يف  04/09املكتوبة هلذه التعددية من خالل إصدارها املنشور رقم 

للصحفيني بتشكيل صحف مستقلة أو البقاء يف الصحف التابعة للدولة مع ضمان دفع أجورهم ملدة تقارب 
عقب هذه الدعوة املوجهة إلنشاء  هسنتني حىت لو انفصلوا عن الصحف احلكومية اليت كانوا يعملون في

وبدأت التعددية  1990/ يل أفر/ 04عالم بتاريخ صحفهم صادق الس الشعيب الوطين على قانون لإل
  )2( .الصحفية تتجسد بشكل واضح

 
 
  
  
  
  
 
 

   

                                                
  .29. ، ص)2008دار اخللدونية للنشر والتوزيع، : اجلزائر( 1. ، طالصحافة املكتوبة والسمعية البصرية يف اجلزائر نور الدين توايت، ) 1( 

 )2 (                                          M’hamed Rabah, la presse Algerienne-journal d’un défi-, Alger : chihab 

éditions, 2001. P P. 17-33.  
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البناء املماراسيت للمجتمع املدين اجلزائري وامتداد أزمة العالقة بني الدولة :املبحث الثاين
 واتمع املدين

  .املمارسة احلزبية واإلعالمية يف ظل التعددية السياسية: املطلب األول
 .ةـة التعدديـيف التجربة ـة احلزبيـارسـاملم  -1

  :1989ور ـام لألحزاب بعد دستــاهليكل الع/ أ
سنورد على سبيل الذكر ال احلصر أهم األحزاب املعارضة برباجمها األولية قبل تعديلها بصدور دستور 

  .)1(1997مارس  يف بالقانون العضوي لألحزاب دعمهو 1996نوفمرب 
 ):RCD(حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية   - أ

والتضييق عمليا  األمازيغيةيسعى من أجل إحياء الثقافة واللغة األمازيغية واحملافظة على اللغة  -
 : على اللغة العربية ومن برناجمه نذكر اآليت

 .االعتراف باللغة األمازيغية كلغة وطنية رمسية إىل جانب اللغة العربية •

ني الرجل واملرأة أمام القانون كما إلغاء قانون األسرة باإلضافة إىل ضرورة املساواة ب •
 .يقترح منع تعدد الزوجات

 .ضمان الوقاية الصحية وحتديد النسل بتعميم وسائل منع احلمل •

 ):FIS(اذ ــة لإلنقـة اإلسالميـاجلبه  -  ب

 .الشورى من برنامج هذا احلزب القضاء على االستبداد بتبىن •

مراعاة مستجدات مرحلة التعددية ة ألحكام الشريعة مع ضعجعل التشريعات السياسة خا •
 .مبسامهة اجلميع

إعادة النظر يف احملتوى التربوي من أجل تصفيته من األيديولوجيات الغربية واملفاهيم  •
 .إخل من الرؤى املرتبطة باحلزب...املتعارضة مع القيم اإلسالمية 

   

                                                
 .، ص ص)2002مركز دراسات الوحدة العربية للطبع والنشـر،  : بريوت( 1 .، طمستقبل الدميقراطية يف اجلزائرإمساعيل قرية وآخرون،  ) 1( 

163-171.  
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  : يـة اتمع اإلسالمـحرك -ج
حيدد هوية األمة وتطبيق اإلسالم يف نظام  من برنامج هذه احلركة صياغة دستور جديد -

 .احلكم واختاذ الشورى منهجا أو طريقة للحكم

تطبيق القوانني اليت تستمد من الشريعة اإلسالمية، كما تدعو إىل فصل السلطات والتداول  -
 ....على السلطة 

  -حركة النهضة–حزب النهضة اإلسالمي  -د
  :من برنامج هذه احلركة

 ."اومنهج"ةعقيداختاذ اإلسالم  •

 .الرتقاء باتمع بطريقة متدرجة حنو املشروع اإلسالمي الشامللالعمل  •

 .اعتبار الشورى بديال للدميقراطية الغربية •

 . مليةإضفاء الطابع اإلسالمي على احلياة الع •

  )PT(ال ــالعمحزب  -هـ
 امللغيوما مييز هذا احلزب هو الطابع الدميقراطي غري " لويزة حنون"هو احلزب الوحيد الذي ترأسه امرأة 

  .لآلخر ما جعله يف صنف املعارضة السياسية للسلطات السياسية املتتالية
  : إنطالقا من القراءة النظرية لربنامج األحزاب السياسية نسجل بعض االستنتاجات التحليلية

 .ألحزاب حديث العهد والنشأة أي أا يف طور التكوينمعظم ا  -1

ة نقد لنظام احلكم وحزب جبهة التحرير ــور نشاط األحزاب السياسية يف بداية التعدديــحم  -2
 .الوطين

  :ة احلزبية بعد توقيف املسار اإلنتخايب وحىت الوقت الراهنـاملنظوم/ ب
ورية إىل إعادة بعث احلياة السياسية املسار االنتخايب سعت مؤسسة رئاسة اجلمه وقفبعد   

 1996السياسية ممارسة سياسة مهيكلة ومؤطرة وإنطالقا من دستور  ىعلى قواعد جديدة ختول ملختف القو
تنظيم احلياة احلزبية واالنتخابية ولقد نتج عن ذلك حتول يف برامج عدة أحزاب كانت تقوم على لبدأ العمل 

حركة "األحزاب ذا التغيري كحركة اتمع اإلسالمي اليت حتولت إىل لتزمت بعض إعناصر اهلوية يف حني 
، رأت أحزاب أخرى أا لن "حركة النهضة"اليت حتولت إىل " حركة النهضة اإلسالمية"و" جمتمع السلم
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من طرف " حزب احلركة من أجل الدميقراطية يف اجلزائر"تتكيف ومن مث قررت حل نفسها بنفسها وحلّ 
ائية، نظرا لعدم تكييفه مع األحكام القانونية اجلديدة يف الوقت نفسه شهدت الساحة السياسية السلطة القض

" عبد القادر بن صاحل"برئاسة " التجمع الدميقراطي"به  ظهور حزب جديد مسي آنذاك حبزب الرئيس ونعىن
جوان كموعد  05إعالن لتأيت تلك اإلصالحات متهيدا للدخول يف املعركة االنتخابية ولقد تأكد ذلك فعال ب

على موقف أغلب التيارات السياسية ورغم تصعيد العمليات اإلرهابية  "إلجراء االنتخابات التشريعية بناءا
منتخبة خالل فترة احلملة االنتخابية إالّ أن السلطة متكنت يف ظرف قصري من إعادة بناء مؤسسات شرعية 

جبهة "و" حركة جمتمع السلم"و" التجمع الدميقراطي"ومت اعتماد حتالف بني  ومكرسة للخيار الدميقراطي
  )1(.كنهاية للمشاورات بني األحزاب املشكلة لس األمة قصد استقرار يف املؤسسة التشريعية" التحرير الوطين

ي ال البحثي وكذا تقيدا مبنهجية وأهداف الدراسة الوقوف بتفاصيل املسار التطورـلن يتسع ا
أن ما جيدر بنا تأكيده أن النظام السياسي  ة إالّيللمنظومة احلزبية أو املواعيد االنتخابية التشريعية أو الرئاس

اجلزائري شهد عدة انتخابات رئاسية، وتشريعية ويهيمن على اخلريطة السياسة الراهنة باجلزائر ما يعرف 
جبهة التحرير "و"  أوحيىي"ة ـبزعام" الدميقراطيالتجمع ": زاب هيـبالتحالف الرئاسي املكون من ثالثة أح

وجيمع بني " يـأبو جرة سلطان"ة ـبزعام" حركة جمتمع السلم"و" عبد العزيز بلخادم"ة ـبزعام" الوطين
وحىت انتخابات   2004أثناء ترشحه للرئاسة عام "  بوتفليقة"التشكيالت الثالث مناصرة الرئيس 

زة ـلوي"الذي تقوده " العمال"حزب : ذات وزن سياسي مثل وتوجد أحزاب سياسية 2009/أفريل/09
، والتجمع من أجل "حممد بوحلية"و" الشيخ جاب اهللا"املتنازع على قيادا بني  " حركة اإلصالح"، و"حنون

حسني آيت "ة ـبزعام" جبهة القوى االشتراكية"، فضال عن "ديـسعيد سع"بزعامة " الثقافة والدميقراطية
، 2009/أفريل/09اسيات ـورئ 2007ات ـكما قاطعت تشريع 2002ات ـعت تشريعاليت قاط" أمحد

حركة جمتمع "لتأيت بعده  1997على الس الشعيب بعد انتخابات " التجمع الوطين الدميقراطي"وقد هيمن 
على الترتيب يف " ةــحركة النهض"و" يـة التحرير الوطنــجبه"ا لصاحل ـ، إالّ أما تراجع"مـالسل
حزب جبهة التحرير "تصدر   )2(2007/وـايـم/17: ات جرت يومـست تشريعوكر 2002ابات انتخ

يف " اجلبهة"كما فازت  23%أي نسبة  389مقعدا من أصل عدد مقاعد الربملان  136 نالالذي " الوطين

                                                
اجلزائـر،   مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية، جامعـة " (املستقبل-واملمارسة-املكانة-الظاهرة احلزبية يف اجلزائر"توازي خالد، ) 1( 

  .146. ، ص)2005جويلية 
 .قراءة أولية... احلياة السياسية يف اجلزائر . سيدي أمحد، ولد أمحد سامل)  2( 

http:// www. Aljazeera. Net/NR/ exeres/Abq7EC 17-8363-41E4-AO81-3F13B3F323F9. Htm. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


من املقاعد وجاء يف الترتيب  30%بنسبة  2007/نوفمرب/29: جتديد املقاعد البلدية والوالئية اليت جرت يوم
مقعدا أي بنسبة  389مقعدا من أصل  61حاصال على " التجمع الوطين الدميقراطي"بعد اجلبهة حليفها 

" حزب حركة جمتمع السلم"ليأيت حليفها الثالث  2008مقعدا عام  68وكان التجمع حصل على  %10,3
قاعد بني املترشحني األحرار وبعض األحزاب وقد وزعت بقية امل 9,46%مقعدا أي نسبة  51مبا جمموعه 

السياسية األخرى، لتكون حمصلة التجربة االنتخابية اليت عرفتها اجلزائر منذ التعددية السياسية سبع جتارب 
وأربع تشريعـــات يف  *2009و 2004و 1999و 1995انتخابية أربع رئاسيات يف األعـوام 

ال املقاربة التحليلية للخريطة احلزبية اجلزائرية يستقرأ بإكم )1(2007و 2002و 1997و 1991األعوام 
رتأيت أن أقدم يف القسم اآليت اإلطار الواقعي إالقارئ مظاهر أزمة حقيقية للظاهرة احلزبية يف اجلزائر لذا 

 .لألحزاب يف اجلزائر مع حماولة إلسقاط األطر النظرية لألحزاب السياسية على أحزاب اجلزائر

  
 :الظـاهرة احلزبيـة اجلزائريـة مـؤشـرات أزمة -

يتخبط احلزب اجلزائري يف أزمة فعلية متعددة األشكال واملظاهر بالنظر إىل فشل احلزب يف استقطاب     
املواطنني وحىت مناضليه للمشاركة يف العملية االنتخابية بعيدا عن لغة األرقام اجلوفاء اليت يناقضها الواقع وكذا 

إلنتخابية مباشرة فالظاهرة احلزبية يف اجلزائر دخول احلزب اجلزائري يف سبات عميق بعد انتهاء االستحقاقات ا
عروفة وال مقبولة، ليس عند فئة الشباب فقط بل لدى أجيال كثرية من مبأساليب عملها هي ظاهرة غري 

مجلة مشكالت تعيشها األحزاب السياسية اجلزائرية ألن التعددية هي سلوك وثقافة  بسبب )2(اتمع اجلزائري
التعددية احلزبية ألجيال من اجلزائريني مل جيربوها يف السابق ومل يعيشوها أو ميلكوا نظرة ومعامالت و منحت 

 سلبية عنها طورها الفكر السلفي الديين إىل مواقف إيديولوجية معادية للكثري من منجزات الفكر اإلنساين،

 قوى تقع خارج اتمع"لتكون القوى املرشحة إلقرار التعددية السياسية قوى غري عصرية، غري حداثية، 

                                                
مبا يسمح له بالترشح ألكثر من عهدة معاينة جعلت أحزاب مثـل   2008يف نوفمرب  1996يف تغيري دستور " بوتفليقة"بعد أن جنح الرئيس   *

حزب التجمع مـن أجـل   " رون مقاطعة هذه االنتخابات وجلأاالشتراكية وحركة النهضة يقر ىالتجمع من أجل الثقافة والدميقراطية وحزب القو
مولود محروش، أمحد بن بيتور، سيد أمحـد  : "نفس املوقف الذي اختذته عدة شخصيات سياسية معروفة  ،جتميد نشاطاته إىل "الثقافة والدميقراطية

  .ليس بعدم مشاركتها يف الترشح هلذه االنتخابات بل حىت مقاطعتها إعالميا وسياسيا" إخل... غزايل، عبد اهللا جاب اهللا 
  .جلزائرالشباب واالنتخابات الرئاسية يف ا. عبد الناصر، جايب)  1( 

http:// www. Aswat. Com/Ar/mode/1044. 
  . اتمع املدين والواقع العريب الراهن. حممد، عابد اجلابري)  2( 

http:// hem. Bred band. Net/b155908/m510. Htm  
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، وأحزاب األلفية الثالثة تتفجر يف كل ممارسة انتخابية ومن مساا االنشقاق ورفض احلوار واخلواء )1("املدين
يف تكريس السلطة يف " الفكري والسياسي ليشكل ضعف األحزاب من خالل املعطيات السابقة واآلتية سببا

ت للوصول إىل وضع تصورات للخروج من األزمة االعتراف أيدي احلزب احلاكم، وقد تكون أوىل اخلطوا
فعال بأن التجربة احلزبية اجلزائرية يف أزمة بل وأزمة عميقة وعليه وجب حتصني دور األحزاب داخل احلياة 
السياسية ومؤسسات الدولة ذاا ليس من خالل نصوص قانونية جديدة اليت أصبحت ضرورة ملحة بعد مرور 

لنصوص املؤسسة للتعددية يف اجلزائر بل من خالل ممارسة سياسة يومية يصبح فيها اإلخنراط عدة سنوات على ا
يف حزب سياسي بالنسبة للمواطن والفوز بالنسبة لألحزاب له معنـى وتداعيات سياسة عمل يعيد لألحزاب 

مي على السلطة وهي أدوارها املعروفة عنها كوسيلة يف أيدي املواطنني للتنافس على التمثيل والتداول السل
املهام اليت ال تقوم ا األحزاب اجلزائرية يف الوقت الراهن فالدور الطبيعي الذي ينبغي أن يضطلع به احلزب هو 
متثيل اتمع وتضمني مطالبه يف برناجمه االنتخايب وال حاجة للعودة إىل ذكر تفاصيل خلنا أا أجبديات يف 

  .اطيةالعلوم السياسة واملمارسة الدميقر
  .إجنازات املنظومة اإلعالمية يف ظل ميالد إعالم تعددي -2
  :دديـــنطالق إعالم تعإبـوادر / أ

جريدة، فجريدة  30عرفت الصحافة اخلاصة رواجا ال مثيل له وصل عدد اليوميات املستقلة إىل   
 150باللغة الفرنسية، " الوطن"ألف نسخة وجريدة  400تصدر باللغة العربية وصل توزيعها إىل " رـباخل"

 10ألف نسخة باإلضافة إىل عناوين أخرى معظمها باللغة الفرنسية ويتراوح عدد نسخها املسحوبة ما بني 
، ولكن ما يالحظ على الصحافة املستقلة أا جاءت يف ظروف خاصة ومثلها مثل )2(ألف 40ألف إىل 

منها فرغم العدد الكبري من العناوين املستقلة اليت تعددت األحزاب السياسية فإا مل ترق إىل املسؤولية املنتظرة 
من صباحية ومسائية وأسبوعية سياسية، وثقافية رياضية إضافة إىل الصحف اهلزلية جاءت معظم اجلرائد اخلاصة 
تتشابه يف الشكل واملضمون، عناوين عديدة وخطاب إعالمي واحد فرغم التسهيالت اليت استفادت منها 

يدة إالّ أا تتسابق مجيعها على نشر أخبار العنف واإلرهاب ، ليس هذا فقط بل أن تلك األخبار الصحافة اجلد
تشكل منشيتات يومية دائمة، مما يعين أنها صحافة تبدو متنوعة لكن يف حقيقتها واحدة وهي دون قصد تثري 

                                                
 .أزمة... احلزب السياسي اجلزائري يف . عبد الناصر، جايب)  1( 

http:// www. Aswat. Com/Fr/mode/560. 
 )2 (                       Pour voir plus d’information sur les trois journaux saurtaux : le soir d’Algérie qui 

est peublée à ce moment : M’hamed Rabah, opcit, p. 20a40. 
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اس وتدخلت يف الرعب إذ سجلت مطلع التسعينات جتازوات خطرية من بعض الصحف مست أعراض الن
املصلحة العامة  تراعالشؤون الداخلية لآلخرين زيادة على ضرا مصلحة الوطن عرض احلائط أي أا مل 

  .)1(ومصلحة البالد فكانت البداية فوضوية
  :رـة يف اجلزائـة املكتوبـافيـة والصحـة األمنيـاألزم/ ب

ائر يف دوامة من العنف واإلرهاب إىل دخول اجلز 1991أدى توقف املسار االنتخايب يف ديسمرب   
الذي انعكس سلبا على  1992/فرباير/ 09واجلرائم اليومية مما أدى إىل إصدار قانون حالة الطوارئ بتاريخ 

العمل اإلعالمي وأصبح الصحفي مبوجبه بني مطرقة اإلرهاب وسندان السلطة ومع تدهور الوضع األمين 
غتيال واجلرائم والنهب والتخريب أصدرت وزارة الداخلية قرارا وانتشار ظاهرة اإلرهاب وزيادة عمليات اإل

لتزام الصحف ووسائل اإلعالم إاملتعلق باإلعالم األمين وينص القرار على  1994/جوان/07وزاريا يف 
أنباء أو معلومات عن العنف السياسي و النشاط األمين والعمليات العسكرية إال من  ةبتحديد نشر وإذاعة أي

خالل البيانات الرمسية اليت تذيعها وزارة الداخلية باعتبارها املصدر الوحيد املأذون له ومبوجب القرار املتعلق 
ليكون الصحفي باألمن الوطين متت مصادرة مخس صحف لفترات تراوحت ما بني أسبوعني وستة أشهر، 

والكثري من املهن املرتبطة باملهنة اإلعالمية من أوائل ضحايا الوضع األمين، يف الوقت الذي زاد التضييق على 
الصحافة املستقلة وبشىت الطرق وصلت إىل إصدار القوانني القامعة حلرية الرأي وركزت السلطة أكثر على 

  )2().ية والتلفزيونيةاإلذاع(فرض سيطرا على وسائل اإلعالم الثقيلة 
الوضع الذي مرت به الصحافة املكتوبة واضحا حول مسالة تكييف املمارسة اإلعالمية من قبل  يبدو

حترام مبدأ إالسلطة ورجال اإلعالم فالسلطة من جانبها تسهر على تطبيق القانون وهي أكثر حرصا على 
ثنائية وتلبية هلذا الغرض جيب احلد من أخطاء السيادة والسري العادي ملؤسسات الدولة يف ظل الظروف االست

الصحفيني، فيصبح من واجب السلطة وضع حد ملهام الصحفيني اليت تدخل ضمن املساس بالنظام أو األمن 
 ، أما من جهة الصحفيني فتعد هذه اإلجراءات تضييقا حلرية اإلعالم وحق الوصول إىل مصادر اخلرب وهو*العام

                                                
 .واقع حرية التعبري يف نظر مسؤويل بعض اجلرائد. دليلة، مالك)  1( 

http:// www. El-massa. com./aR/content/vieu/20728/41/. 
ورقة حبث قدمت يف الندوة " (اتمع املدين والدولة يف الفكر واملمارسة اإلسالمية املعاصرة مراجعة منهجية"سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل )  2( 

، بريوت، لبنـان، سـبتمرب   "ودوره يف حتقيق الدميقراطيةاتمع املدين يف الوطن العريب : "الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية حول
 .292. ص) 1992

جر بأخبار إن غياب إستراتيجية للتعامل إعالميا مع اإلرهاب مل ميكن الصحافة املكتوبة من أن تلعب دورا يف األزمة الوطنية إمنا كان معضمها يتا  *
  .نني العزلاإلرهاب واازر واجلرائم اليت كانت ترتكب يف حق املواط
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ما هي األبعاد األخالقية واملهنية ملعادلة اإلعالم واإلرهاب؟ كيف تتعامل وسائل : يطرح إشكالية حبثية ما
نتشارها يف إلهل تعترب وسائل اإلعالم بتغطيتها للعمليات اإلرهابية أنها تعمل  ؟اإلعالم مع ظاهرة اإلرهاب

ة يف ظل املتغريات الداخلية اتمع؟، لنؤكد يف ختام حتليلنا ملعطيات واقعية يف هذا القسم أن املؤسسة اإلعالمي
أن الوضع األمين قد ترك اإلعالم اجلزائري يعاين  إالّ 1991الالمستقرة تأثرت سلبا ورغم قانون اإلعالم لسنة 

  )1(.مشاكل أمنية وقانونية ومالية
  :املنظومة اإلعالمية بعد األزمة األمنية وحىت الوقت الراهن/ ج

نشرية باللغتني العربية  250النشريات أكثر من  دكان عدما عند  1999سنة من  متتد هذه املرحلة  
وصل جمموع سحبها إىل ووالفرنسية، ومتيزت سيطرة اليوميات على باقي النشريات من ناحية السحب 

النهائي إللغاء ا 1999يومية فقط كما شهدت سنة  25ألف نسخة يوميا، مع أن عددها  200مليون و1
لكن املشروع أجل بسبب تقليص الرئيس  1998للمناقشة يف دورة  "اان مقررملشروع قانون اإلعالم الذي ك

نتهاء عهدته الرئاسية وتنظيم انتخابات مسبقة يف أفريل إستقالته قبل إلالسابق لعهدته الرئاسية وتقدميه 
مجد املشروع الذي جاء به كان من املقرر أن يرفع اإلحتكار املمارس من طرف السلطة على  و1999

فيما يتعلق حبصوهلا على اإلعالنات الرمسية من  لسلطةالسمعي البصري، لتبقى الصحف املستقلة حتت رمحة ا
مل يتم كسر هذا  –جهة أخرى يعترب امتالك الدولة فقط ولوحدها للمطابع اليت تشرف على طباعة الصحف 

ومن املضايقات اخلطرية اليت  -عندما قامت جريدة اخلرب والوطن بشراء مطبعة 2001االحتكـار إالّ يف عام 
قانون يشدد اخلناق يتعلق بصدور األمر  *2001شهر ماي من سنة يف تعرضت هلا حرية الصحافة اجلزائرية 

ى الصحافيني ويهدم ما حققته الصحافة من على حرية الصحافة وجاء القانون اجلديد ليضع الضغوط عل
إجنازات خالل العشرية األخرية يف جمال احلريات الفردية وحقوق اإلنسان وهدفه التخلي عن النقد وكشف 
احلقائق والتناقضات اليت يعيشها اتمع اجلزائري وزرع اخلوف يف الصحافيني من أجل أن ميارسوا الرقابة 

توجيهات السلطة حنو هذه السياسة فبعد تنصيب وزير لإلتصال وبعد أن عرف  الذاتية على أنفسهم واستمرت
ال "للقناة اإلذاعية الثالثة أنه " قضايا الساعة"هذا املنصب فراغا ألكثر من سنة صرح الوزير املكلف يف حصة 

                                                
 .119.، ص)2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، : اجلزائر( اخلطاب اإلعالمي العريب آفاق وحتدياتأمحد محدي، )  1( 

رئيس الدولة وأعضاء الربملان وجملس األمة وأعضاء احلكومة واالس القضائية واجليش الوطين الشعيب والقادة وكبار  2001حيمي قانون ماي   *
ىل احلكـم  إأن التعامل مع السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية تكتنفه مشاكل معقدة قد تصل  وظفني وإطارات الدولة وأعوان األمن ما يعىنامل

ريـة  من هـامش احل  حيديف قانون العقوبات  اجلزائيةبالسجن ملدة سنتني وأكثر وغرامة مالية تصل إىل مائة ألف دوالر فالصيغة اجلديدة لألحكام 
  .اإلعالمية وهو يعيد املنظومة اإلعالمية إىل مضامني وإجراءات الفترة األحادية بصيغة جديدة
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الل العقد لتعرف املمارسة اإلعالمية خ )1("جمال لفتح القطاع السمعي البصري وال لقانون جديد لإلعالم
، العهدة الثانية لرئيس اجلمهورية السيما سجن 2004 /أفريل /05األخري تطورات عرفتها املهنة بعد 

الصحافيني واملراسلني ويف إطار التضامن مع الصحفيني املسجونني  نظمت اللجنة الوطنية لإلفراج عن 
لدولية بوضعية حقوق اإلنسان كما الصحفيني جتمعا أمجع من خالله املهنيون على ضرورة إبالغ اهليئات ا

رئيس الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان إىل توحيد الصفوف والسعي سويا للحفاظ على املكاسب 
  .الدميقراطية خاصة حرية التعبري اليت متثل الركيزة األوىل يف بناء الدميقراطية

د اإلعالم املكتوب والسمعي البصري هي دولة من دول العامل على صعي ةقوة وسائل اإلعالم يف أي إنّ
نعكاس واضح لقوة الدولة ووسائل اإلعالم اجلماهريية هي واسطة بني السلطة والرأي العام وهي واسطة دائمة إ

واملراقب الدائم للتغريات احلاصلة يف اتمع وهو ما يعين أن حرية الصحافة من قوة وسائل اإلعالم فال يكفي 
مليون نسخة وهي يف الغالب  2.5يومي للصحافة املكتوبة يوميا يف اجلزائر يتجاوز أن نقول أن السحب ال

ولكنه هش  مهم، فالصحافة املستقلة مكسب )2(ا ميكن أن تواجه به عوملة القنوات الفضائيةمتتشابه وال تنتج في
ملنظومة اإلعالمية هو ليكون الرهان احلقيقي إلنتاجية ا *ألنه مت مبعزل عن استقاللية القطاع السمعي البصري

حترير السلطة هلذا القطاع ألن التأثري احلقيقي على كل شرائح اتمع يتم عرب هذه الوسائل اإلعالمية اليت تصل 
، إذ تؤكد التقارير اإلعالمية أن اجلزائر من بني )3(إىل مجيع الناس، ال عرب صحف مقسمة لغويا ال يقرأها اجلميع

امج القنوات األجنبية ويستدلون على ذلك بوجود أكثر من مليون هوائي مقعر يف أكثر البلدان استهالكا لرب
، وال أطوي هذا "نيل سات وعرب سات"أو " هوت بريد"البيوت اجلزائرية موزعة بني القمريني الصناعيني 

يد الدميقراطية اجلزء املمثل لصورة من صور اتمع املدين اجلزائري الغارق يف أزمته املرتبطة أساسا بغياب تقال
حوار أجراه صحفي من جريدة  ونعين" قناة اجلزيرة"دومنا أن أذكر رأي بعض اإلعالميني اجلزائريني العاملني يف 

عتماد مكتب للجزيرة إأن موقف اجلزائر الرافض  ترينهل : "احموري "العالمية  اخترت منه سؤاإمع " اخلرب"
يف السلبية وقد استفادت من غياب مكتب  متطرفبالعكس، هو موقف : أمر إجيايب أم العكس؟ كان جواا

للجزيرة يف اجلزائر جهات أخرى، املسؤولون اجلزائريون تنقصهم اخلربة يف التعامل مع اإلعالم الفضائي ألن 

                                                
 .46. نور الدين تواتـي، املصدر نفسه، ص)  1( 
 . اإلعالم اجلماهريي القوي ضمان حلرية التعبري. فاتح، لعقاب) 2( 

http:// www. Elmoustakbelonline. Com/ content/ view/ 2560/137/ 
  .البلد لألسف يعيش حالة احتقان سياسي والضمانات ملشروع مثل هذا ليست متوفرة حاليا  *

 يسألونك عن حرية اإلعالم يف اجلزائر؟  . سليمان، بوصوفة) 3( 

http:// www. Aljazeera talk. Net/forum/ archive/index.php/T-171 475. Html. 
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 امع املزاج السياسي للمسؤولني ال حيل املشكلة، كيف إذ ىمنعه حبجة أن تغطيته لألحداث يف اجلزائر ال تتماش
اجلرأة يف معون الناس من مشاهدة برامج كاملة على اليوتوب وعلى األنترنت تتجاوز سقف اجلزيرة بكثري سي

  )1(!واحلرية؟
كد ذلك ففي كل بلدان العامل اليت ؤالنظام السياسي خسر املعركة اإلعالمية فاالنتخابات تفمهما يكن 

التعددية السياسية منهجا هلا تكون االنتخابات الرئاسية فيها عبارة عن حدث بالغ األمهية بل وتم به  تتبىن
األحداث يف اجلزائر؛ تبقى اجلزائر غائبة  ىوسائل اإلعالم العاملية بشكل واسع هذا الوضع ال ينطبق على جمر

  )2(.فقط خبار مقتضية لعمليات إرهابيةعلى الساحة اإلعالمية الدولية ويبقى حضورها مقتصرا على أ
أا سجلت حضورا يف ميدان جديد جيهله الكثري هو  رغم الصورة املعتمة للصحافة اجلزائرية إالّ

اإلعالم اإللكتروين من خالل جمموعة من املواقع اإلعالمية املهتمة باألخبار وحتاليل األحداث وعلى سبيل املثال 
والذي أصبح ينافس اجلرائد الورقية سواء األخبار أو حىت عدد " لى اجلزائركل شيء ع"املوقع اإللكتروين 

نترنت كوسيلة صحفية باعتبارها وسيلة إلستخدام اإهلذه املواقع إسهامات مهمة يف  تاملقروئية، فكان
  .تكنولوجية مفتوحة اال وبدون قيود وال خطوط محراء وأصبح الصحفي اجلزائري يعرب عن وجهات نظره

ألكادميية اتمع من منظور الواقع واإلطـار العـام  ويةـالتجربة اجلمع: يـطلب الثانامل
  .ي اجلزائريـاملدن

 . مجعيات اتمع املدين اجلزائري واملمارسة املدنية  -1

  :ةــات النسويــاجلمعي /أ
اتمع املدين يف مجعيات وطنية أو جهوية، ومن مث خلق عدة مجعيات دف إىل مساعدة،  مت تنظيم  

مجعية  600مجعيات نسوية من جمموع  10دعم وترقية املرأة يف كل امليادين، وعلى الصعيد الوطين فإننا جند 
التفاقية الدولية إللغاء ومبصادقة اجلزائر على ا 3600مجعية من بني  45أما على املستوى احمللي فإننا حنصي 

املرأة اجلزائرية شهدت حتوالت يف أوضاعها ومراكزها ف) 1996-ماي- 22(مجيع أنواع التمييز ضد املرأة 
وظهرت عدة مجعيات نسوية خاصة بالنساء اإلطارات والنساء املقاوالت، والنساء الفالحات والنساء 

                                                
 .2008 /أفريل /15، اخلرب اليومي، "اجلزائري يعكس صورة بلد متخلف ومتأخر ال تليق مبكانة اجلزائرالتلفزيون "فريد، . م) 1( 
 .النظام خسر املعركة اإلعالمية وال يقدر حجم اهلزمية: اجلزائر خارج جمال التغطية. جوزي، كمال ) 2( 

Htm.89. -Show-Com /Site/articles: action. Hebdo. http://elkhbar 
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اليت تعىن بشؤون املرأة ال يتسع اال لذكرها كلها لذا  ، ويتواجد يف امليدان العديد من اجلمعيات)1(والتنمية
 .سنركز على أبرزها

  )2( :مجعيــة اقــرأ
واهتمت يف برناجمها بتعميم التعليم وحمو األمية  31- 90موجب القانون  ،1990مت إنشائها سنة   

والعامل العريب، ندوة علمية ندوة علمية حول األمية يف اجلزائر -: ملختلف الفئات االجتماعية ومن أهم أنشطتها
حول الرؤية املستقبلية لربامج حمو األمية، ندوة علمية حول املناهج والطرق احلديثة للتعليم، يوم برملاين 
لتحسيس النواب بآفة األمية حسب ما نصت عليه نشرية األمم املتحدة حملو األمية وهو ختفيض معدالت األمية 

ستفادت اجلمعية يف اجناز اذا اليوم برسالة حتفيزية من رئيس اجلمهورية وصت اجلمعية يف هحبوايل النصف وخ
  : مشروعاا من مساعدات قدمتها

وزارة  -وزارة الثقافة –وزارة البيئة ويئة اإلقليم - وزارة التشغيل والتضامن :الوطنيةالسلطات   - أ
 .اإلعالم

حكومة اليابان عن طريق سفارا، اململكة العربية السعودية، سفارة  :السفارات املعتمدة يف اجلزائر  -  ب
 .أ، سفارة كندا، سفارة اإلمارات العربية املتحدة.م.الواليات

 )F.E.C:( )3"(الــتصإاء يف ــنس "ة ـمجعي

ومت اعتمادها من وزارة الداخلية كجمعية وطنية هلا  1995تصال سنة إظهرت مجعية نساء يف   -
 : مكاتب جهوية ومكتب تنفيذي مقره اجلزائر العاصمة، تتمثل مهمة اجلمعية يف ةأربع

 .اإلعالم والتوجيه حول وضعية املرأة مع املطالبة باملساواة يف التعامل •

 إبراز النشاطات والكفاءات النسائية والتعريف ا  •

 .ارالقضاء على التهميش االجتماعي والسياسي الذي أبعد املرأة من مناصب القر •

العمل من أجل التحكم يف التكنولوجيا اإلعالمية احلديثة كقاعدة : أجنزت اجلمعية عدة نشاطات -
 .صون دعمأساسية لإلتصال بالنساء و 

                                                
  . اجلمعية العامة، جماس حقوق اإلنسان،تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة/األمم املتحدة )1( 

www.universalhumanrightsindex.org/documents/848/1258/000ar/000text.doc. 
 )2(                            Assovation Algérienne d’alphabétisation IQRa : présentation et historique de 

l’assciation http://www.iqRaa.asso.dz/   
 .04-03، الباب األول، الفصل األول، املواد 1995النصوص األساسية للجمعية الوطنية يف إتصال، القانون األساسي والنظام الداخلي، ) 3( 
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تنظيم مسابقات لألحداث على املستوى املتوسطي بالتنسيق مع مجعيات غري حكومية فرنسية  -
)Forum femmes méditerranée de Marseille.( 

وهو عبارة عن شبكة تضم نساء من أجل ترقية وعرض منتوجهن يف " Reart"مشروع ريزار إجناز  -
 .األسواق

 .بباريس" Panos"بالتعاون مع معهد بانوس " Media-nes" "ناس-ميديا"حتضري مشروع  -

  )1(راشدة: التجمع ضد احلقرة وحقوق اإلنسان
Ressemblement contre la hogre et pour les droits des algériennes  

من  ،لتسمى راشدة أي بالغة 1997عبارة عن مجعية وطنية غري حكومية مت اعتمادها يف سنة  يه
الستقبال ومساعدة النساء اللوايت يتواجدن " مركز دارنا"إنشاء  -ستشارات القانونية جماناإلضمان ا: جنازااإ

عديدة نظمت لفائدة النساء منها أيام ،  شهد لقاءات وتظاهرات 2001فتح يف سنة و - يف وضعية صعبة
  .دراسية، حماضرات، معارض، وعرض األنشطة

ختالف املطالب االجتماعية، الفكرية السياسية إلولقد تعددت نشاطات اجلمعيات النسوية ليس 
الظروف الدولية إذ يف االعتداءات اإلسرائيلية األخرية  على الشعب الفلسطيين عقدت  ىبل مبقتضفقط  للمرأة

ندوا الصحفية لإلعالن عن األهداف األساسية للمنظمة اليت " جبهة النساء اجلزائريات للتضامن مع فلسطني"
ت ملختلف اجتاهات اتمع أنشأت لتقدمي الدعم للقضية الفلسطينية بإدارة جمموعة من النساء اجلزائريات املمثال

اليومية للفلسطينيني وخاصة النساء  ةسعيا حلشد الدعم الدويل للقضية الفلسطينية وحتسيس هذا اتمع باملعانا
واألطفال ويف هذا السياق كشفت عضو املبادرة أن اجلمعية تنتظر أن تعقد لقاء باجلزائر لتحديد أجندة 

عقد اتصاال مع  بصفتها رئيسة اجلمعية الدولية للسالم يف األمم املتحدة النشاطات املرتقبة، كما ينتظر أن ت
  .)2("منظمة هيومن رايتس"واتصاالت مماثلة مع اجلمعيات الدولية األخرى ويف مقدمتها 

وجبانب ظهور حركة مجعوية نسوية مهمة نسبيا واملنظمة يف البداية ضد قانون األسرة فقد توسعت 
أن  نتخابات وضد العنف اإلرهايب إالّإلخرى وتظاهرت ضد نظام الوكالة يف قانون اشيئا فشيئا إىل مطالب أ

إخل بني النساء مل يؤد بطريقة ... شيوع التعليم والتشغيل  ألنالوضع العام للمرأة اجلزائرية أعمق من ذلك 
ني شرائح اتمع مباشرة إىل تغيري الوضع النسائي وزحزة النظرة التقليدية للمرأة اليت ما زالت راسخة ب

                                                
  . اجلمعية العامة، جماس حقوق اإلنسان،تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة/ملتحدةاألمم ا )1( 

www.universalhumanrightsindex.org/documents/848/1258/000ar/000text.doc. 
 .11. ، ص2009جانفي  06، الشروق اليومي، "تعقد اجتماعها اليوم: جبهة النساء اجلزائريات للتضامن مع فلسطني"زهية منصر،  ) 2( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/848/1258/000ar/000text.doc
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ختالف البلدان العربية حيللون هذا الوضع إختالف مستوياته ولذلك جند كثريا من الباحثني بإاجلزائري والعريب ب
أن االضطهاد يف "إىل   البعض الذي ال تستطيع اجلداول اإلحصائية ولغة األرقام أن تصل إىل قمته، فقد ذهب

واضطهاد الطفل واضطهاد املرأة وال أبالغ يف قويل إنه من املفجع أن  إضطهاد الفقري: جمتمعنا على ثالثة أنواع
وضع األنثى فيه مثل  -حىت اتمعات البدائية-يولد اإلنسان أنثى يف جمتمعنا، إين ال أعرف جمتمعا يف العامل

تصفعنا كل إخفاء هذا الواقع أو تربيره فاحلقيقة بارزة أمامنا وهي  حناولوضعها يف اتمع العريب ومهما 
  )      1("يوم

فاملالحظة املباشرة لواقع النساء اجلزائريات تربز نوع املطالب وكثافتها يف خطابات اتمع املدين 
اإلجهاض : من ضمن القضايا الرئيسية املستبعدة يف املنظمات النسوية اجلزائرية ألن اجلزائري وحركاته النسائية

أو العالقات اجلنسية املبكرة وذكرت منظمة العفو الدولية يف تقريرها والعالقات اجلنسية خارج إطار الزواج 
أغلب األحوال أن اامات االغتصاب وغريها من جرائم العنف اجلنسي ال جيري التحقيق فيها يف  2005لعام 

للعنف يف عام  إمرأة ضحيا7400و مرتكيب هذه اجلرائم ال يقدمون للعدالة وتفيد بيانات الشرطة أن 
ورغم إضافة مواد قانونية لتجرمي التحرش اجلنسي لتعزيز حقوق املرأة لكن حصره يف الفضاءات . )2(2005

املكان الذي مورس فيه كاألماكن العمومية والشوارع  يكناملهنية يعد نقصا إذ جيب جترمي هذا الفعل مهما 
ء دراسة أجنزت من قبل ضو ىعلمن اجلامعيات تعانني احلرش اجلنسي علئ أيدي األساتدة  % 27وإن كانت

للعنف  %44 باملائة تتعرض للتحرش املعنوي مقابل  33مركز البحوث للدراسات األنثروبولوجية باجلزائر و 
وقد قال  .املفترض أنه مثل أعلى يف السلوك مؤسفة نظرا ملكانة األستاذ اجلامعي %27اللفظي وكانت نسبة

أن جلنة صياغة امليثاق جاء حلماية احلرم " 2008يسمرب وزير التعليم العايل والبحث العلمي خالل شهر د
اجلامعي وصونه من مجيع مظاهر العنف وإضافة إىل جعل األخالقيات واآلداب اجلامعية حجر الزاوية لصون 

جاءت هذه التصرحيات على هامش تنصيب جلان العمل األربع املشتركة بني وزارة التعليم " زاهة املهنيةـالن
العلمي واملهين مبقر الوزارة واليت سلطت الضوء واهتمت بطبيعة العالقة بني األساتذة والطلبة  العايل والبحث

  .)3(أين أضحت أجساد طالبات اجلامعة بضاعة مستهدفة والعالمات للبيع باملساومة بني النجاح والتنازل الدينء

                                                
  .دور منظمات اتمع املدين يف وض املرأة يف البلدان العربية. عبد العزيز، جسوس ) 1( 

blications/ other/ohdr/papers/2005/guessous. pdE.dr. Org/pu h-arabhttp://   
 . بدون اسم، العنف ضد املرأة يف اجلزائر حيول دون املساواة ونيل احلقوق املدنية ) 2( 

Htm.. Org/meanews/67/480. www.arnabaahttp://  
  . من اجلامعيات تعانني من التحرش اجلنسي على يد األساتذة 27%. مسيخ، نوال ) 3( 
.http://womengateway.com/arwg/reporters/Algeirs/Algeria254235.htm  
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إطارات احلركات متوسط عمر ألن ب اإلشارة إىل حتديات متعلقة باملنظمات النسوية اجلزائرية جتكما 
عاما، أي النخبة الوارثة للنظام االستعماري الذي أخذت منه  50-40يتراوح بني  النسوية واموعة النسائية

تربيتها، بينما األجيال الشابة اليت متثل الغالبية العظمى مل جتند بعد فهن طالبات اليوم اللوايت يضعن التآلف بني 
ما يؤكد فشل أعضاء النخبة النسائية يف نقل التجارب النضالية ) مرموزة باملوضة(ية اإلسالم والثقافة العامل

  )1(واحلياتية إىل األجيال الشابة

  : صلحيةاجلمعيـات امل/ ب.
ة املستقلة عن السلطة يف مظهرها التابعة هلا صلحيعرفت السنوات األخرية ظهور عدد من اجلمعيات امل  

اهدين واملنظمة الوطنية للمجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء ويترأس هذه اجلمعيات شكال ومنها منظمة أبناء ا
شخصيات سياسية معروفة شغلت أو تشغل وظائف معروفة كاملنظمة الوطنية للمجاهدين اليت تأسست بعد 

وهي من املنظمات كما  )2(1996االستقالل مباشرة واليت كان يرأسها رئيس اجلمهورية األسبق حىت عام 
ق سياسي حمدد ضمن لبق وذكرت املعربة من خالل وظائفها عن استقائها أليديولوجية ثورية وطنية ومنطس

خمططات وتوجهات السياسة العامة للنظام السياسي اجلزائري ويف هذا القسم سنتوقف عند بعضها ال كلها 
عية اجلمعيات اجلزائرية وإن مراعاة للهدف الفرعي من التعرض للجمعيات التطوعية، واملتمثل يف عرض عام لنو

  .كانت كثافتها جتعل املهمة شاقة وشائكة
  : اهدينــة للمجــة الوطنيـاملنظم

L’ogranisation nationaler des moudjahidine  
كتنظيم يهتم بصيانة احلقوق املادية واملعنوية  )3(1963تأسست املنظمة الوطنية للمجاهدين سنة   

ملتقاعدي جيش التحرير الوطين واملسرحني بعد االستقالل وذوى احلقوق من أبناء الشهداء واألرامل ومعطويب 
احلرب التحريرية تضم يف عضويتها املنخرطني من أعضاء جيش التحرير منذ اندالع الثورة إىل اية 

م التنظيمات الوطنية ويتمثل عمل املنظمة يف اإلستمرار على روح نوفمرب ، تعد من أه1962/مارس/19
وإبراز قيمتها ومحاية الثورة من التشويه ومحاية التقاليد الثورية والقيم الوطنية، دور املنظمة بالغ األمهية  1954

                                                
 )1(                            Saliha Boudeffa, « quelle problématique le féminisme algérien ? » (recontre 

tnternationale stratégies pour les droits des femmes en méditerraaneé). 
? id article=566. . Org/article. Php3http://www.mediterraneas 

رسالة ماجستري يف التنظيمات السياسية واإلدارية، " (1999-1989اتمع املدين ودوره يف التنمية السياسية يف اجلزائر "هشام عبد الكرمي،  ) 2( 
  .145. ، ص)2006، اجلزائرقسم العلوم السياسية، جامعة 

 .بدون اسم، حملة تارخيية عن املنظمة الوطنية للمجاهدين ) 3( 

. php? options=com_content & tast=view &id=45& Itemid=91www.onm.org.dz/indexhttp://   
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جتاه السلطات  وجتاه هلا دور يف صيانة كل القرارات يف إطار تثبيت اخلط الوطين تتوفر على قوة إلزامية  إذ
تطبيق النصوص القانونية املتعلقة بالثوابت الوطنية ممثلة عرب هياكلها القاعدية يف خمتلف الواليات تتمتع املنظمة 

  .الوطنية للمجاهدين باستقاللية مالية وإدارية
  :داء ـاء الشهـة ألبنـة الوطنيـالتنسيقي

Coordination nationale des enfants de chouhada  
مبادئ أول نوفمرب  ممجعية وطنية ذات بعد تارخيي وثقايف واقتصادي واجتماعي تعمل على دع  
وتستمد قوا من أرامل وأبناء الشهداء تشجع تطوير اتمع يف إطار القيم الوطنية واإلسالمية،  1954

يس األسبق رئاسة الدولة ت دعمها لتويل الرئن، أعل)1(1994/جويلية/04حصلت على االعتراف الرمسي يف 
  . وأيدت الربنامج االنتخايب للمرشح

 :داءــاء الشهــة ألبنــة الوطنيـاملنظم
L’organisation nationale des enfants de chouhada  

يف خمتلف الواليات  ةثلمممن أهم املنظمات الوطنية تأثريا وحضورا سياسيا و )2(1989تأسست سنة    
ماية احلقوق املعنوية واملادية هلذه الفئة عضو مؤسس وموقع قيادي يف حزب التجمع حلكمنظمة وطنية تعمل 

والس  الوالئيةالوطين الدميقراطي وممثليها حيتلون املراكز القيادية يف احلزب ويف خمتلف االس البلدية و
  .الشعيب الوطين

املشاركة يف صياغة قرارات السياسة ة بعد التعددية السياسية وحتدي ـات الطالبيــالتنظيم/ ج
  : ةـة اجلامعيـامـالع

يتوفر كل تنظيم ويف كل  إذالتوزيع اجلغرايف للطلبة واملؤسسات  يفال تؤثر إ التعددية الطالبية حتما   
األوقات على اموعات الطالبية املناضلة يف مجيع املؤسسات اجلامعية، وهناك تظهر الصورة اإلجيابية للتعددية 

ا ممالطالبية بعوامل تارخيية  ركاتطالبية إذ مبيالد التنظيمات الطالبية بعد التعددية أدت إىل ارتباط بعض احلال
نطقي للوطنية ومفاهيمها مما خلق بعض الذهنيات بعدم امل غريحتكار إلاليت وجدت ا التنظيماتأثـر سلبا على 

ا مع حمدودية املوارد الداخلية وعدم التكافؤ يف قدرة التنظيمات األخرى على أداء املهام اليت أسست ألجله
هذا  )3(ا جعل التشويه الفردي والتقييم اجلماعي يضعها يف ميزان واحداملوارد العمومية املخصصة للتنظيمات مم

                                                
  .91. رشيد بن يوب،  املصدر نفسه، ص ) 1( 
  .الذكري العشرون لتأسيس املنظمة الوطنية ألبناء الشهداء .أمحد، بن السائح ) 2( 

? mame=news & file=article& sid=6649. php-. Net/online/moduleshttp://www.sawt.alahrer 
 . احلر حتاد العام الطاليبإلمن ويكيبديا املوسوعة احلرة، ا ) 3( 
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مل  1989ال ينفي بأن احلركة الطالبية اجلزائرية منوذج متميز للحركة االجتماعية إذ بإقرار دستور فيفري 
دوارها فكانوا أول فئة بادرت بتنظيم نفسها وذلك بتأسيس منظمات وجلان مستقلة لبعث احلركة تتخلف عن أ

للجماهري الطالبية مع تأسيس النواة األوىل لتنظيم  "اموحد 1988/نوفمرب/11الطالبية من جديد فكان يوم 
حتاد العام إلذي رمسه امتداد طبيعي للخط الإمبعاهد بومرداس وذلك ك -االحتاد الطاليب احلر- طاليب جديد 

حتاد على عاتقه مسؤولية الدفاع عن مصاحل إلشبع بالروح الوطنية وقد أخذ اتللطلبة املسلمني اجلزائريني امل
أدورا على املستوى الدويل، كان  ؤديحتاد ليإلالطلبة واملطالبة بإصالح جامعي شامل هذا وقد اتسعت رقعة ا

وقد ظهر  )II FSO( )1(حتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية إلآخرها احتضانه للمؤمتر احلادي عشر ل
حتاد بعضوية اهليئة التنفيذية كممثل عن املنظمة العربية، إال أنّ العمل النقايب الطاليب يف ظل التحديات إلا

سة تكوينية اجلامعية والوطنية اليت تواجه التنظيمات الطالبية عرب مراحل النضال يقتضي منذ البداية تكوين سيا
شاملة كفيلة بتلبية حاجيات أبناء املنظمات الطالبية يف خمتلف وظائفهم من أجل إعداد إطارات طالبية وشبابية 
ترقى مبستوى التفكري لدى الشرحية الطالبية ألداء الدور املنوط ا وتساهم يف التنمية الوطنية، وال ختتلف 

عيات فلها أزماا الداخلية إذ ليس هناك حوار يف اجلامعة بني مشاكل اجلمعيات الطالبية عن سابقتها من اجلم
تم يف الغالب مناقشة الكثري من الظواهر املسجلة يف توال ... الطلبة وممثليهم من التنظيمات الطالبية واإلدارة 

لى النتائج اجلامعة سيما مشكلة الرسوب، املنحة اجلامعية اليت تعترب أكرب عثرة أمام الطالب مما انعكس سلبا ع
احملصلة إلنشغال الطالب باهتمامات أخرى وسعيه احلثيث لتلبية ولو جزء بسيط من أهم متطالبته على حساب 
األمور البيداغوجية، وحيضرين يف إطار التحديات اليت تواجه التنظيمات الطالبية ما حتدث عنه ممثلو التنظيمات 

متحانات وطالبات عرضة للمساومات، ما إل عالمات اعن ظاهرة البزنسة يف"  منتدى الشروق"الطالبية يف 
وفتح اال واسعا لربوز ظواهر السلبية " الوساطة الطالبية"أنتج حسب ممثل املنظمة الوطنية للتضامن الطاليب 

أن ظاهرة " املنظمة الوطنية للتضامن الطاليب"مهدت بدورها لربوز العنف داخل احلرم اجلامعي، وأكد ممثل 
 احلرم اجلامعي تفتح اال للحديث عن وجود أشخاص يقومون بعمل الوساطة يعرفون باسم البزنسة يف

هم أشخاص يتمتعون بنفوذ قوي يف بعض اإلدارات، يقومون بالوساطة لتمكني الراسبني من " السماسرة"
سيما إذا . نوع آخر االنتقال مقابل املال بعيدا عن لغة النقود ميكن أن يكون الثمن املدفوع مقابل اإلنتقال من

ونوه ممثلو التنظيمات الطالبية اليت حضرت املنتدى على مجلة من اإلصالحات كان . كان األمر يتعلق بفتاة

                                                                                                                                                   
 http :aR./wikipedia.ORg/WIKI%D 8%A7%D9%      
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أبرزها التعجيل حبل ديوان اخلدمات اجلامعية واملطالبة بإنشاء جامعات خاصة وكذا خوصصة تسيري قطاع 
  .اخلدمات اجلامعية

لطلبة اجلزائريني بشدة عن خوصصة اخلدمات اجلامعية مبا فيها اإلطعام حتاد العام لكما دافع رئيس اإل
والنقل مع احلفاظ على اإليواء والنشاطات الثقافية للدولة وذهب إىل حل املؤسسات املتواجدة بداية من ديوان 

رورة تنصيب ض إىلاخلدمات اجلامعية وتعويضه بوزارة منتدبة مكلفة باخلدمات اجلامعية، وأحل التنظيم الطاليب 
جلان تفكري وتشاور إلعادة بعث امليثاق اجلامعي، وتنشيط احمليط اجلامعي يف ظل الفراغ الثقايف الذي تسبب يف 

ولعل التوصيات اليت خرج ا ممثلو التنظيمات الطالبية يف هذا . )1(انتشار اآلفات يف وسط احلرم اجلامعي
ت املرتبطة بالتنظيمات الطالبية شأا شأن كافة مؤسسات املنتدى تؤكد ما سبق وأقررناه وهو تعاظم املشكال

اتمع املدين اجلزائري خملفة انعكاسات بأبعاد متعددة على الطالب اجلزائري الذي أصبحت معاناته تتعدى ما 
عرب عنه املنتدى ما يقتضي إعادة بعث احلركة الطالبية اجلزائرية ألن الصراع أصبح صراع أفكار وقوة طرح 

السبيل الوحيد لقوة التمثيل الطاليب احلقيقي، وإلستكمال الطرح العلمي كحلقة من حلقات اتمع املدين  ووه
يذكر أن التنظيمات الطالبية اجلزائرية تابعة لتيارات سياسية معينة ما يفضي  -التنظيمات الطالبية–اجلزائري 

ليت تتخبط فيها اجلامعة للضغط من خالل بعض تستثمر بعضها يف املشاكل ا ويس التنظيمات الطالبية يإىل تس
ا جيعل استقاللية التنظيم الطاليب يف قراراته غاية غري ملموسة، املنابر الطالبية لتحقيق مآرا السياسية مم

فاملفترض أن التنظيمات الطالبية إطار طاليب وقوة اقتراح ومشاركة يف كل القضايا اجلامعية والوطنية، تعمل 
فتشخيص أهم التحديات وأبرزها  اإذ. )2(ع عن مصاحل وحقوق الطالب وتطوير البحث العلميمن أجل الدفا

انطالقا من جتربة السنوات السابقة لكل تنظيم طاليب بإمكانه أن يكون املرجع الوحيد يف معامل املرحلة املقبلة 
  .وبلورة مالمح وخطط وبرامج احلركة الطالبية مستقبال

    :مجعيات حقوق اإلنسان/ج
صادقت اجلزائر على اتفاقات األمم املتحدة السبع املعنية حبقوق اإلنسان وكذا املواثيق اإلقليمية وقد          

شهدت نشأة عدة منظمات حقوق اإلنسان بتنوع اختصاصها، فبعضها باختصاص عام مثل الرابطة اجلزائرية 
لنهوض حبقوق فئات معينة لوبعضها متخصص  "حلقوق اإلنسان، والرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان

اجلمعية "و" مجعية احلياة من أجل األشخاص املصابني باأليدز"، و"مجعية نور حلماية حقوق اإلنسان"مثل 
                                                

  www.ugea-dz.netالتنظيمات الطالبية وجها لوجه يف منتدى جريدة الشروق. علي، الساخن ) 1( 
 .أربعة منظمات فاعلة تعلن ميالد ائتالف احلركة الطالبية ) 2( 
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وقد شكلت منظمات حقوق اإلنسان يف األصل واجهات النضال من أجل . )1("اجلزائرية ملكافحة الفساد
سات التضييق على احلريات العامة وقمع القوى السياسية املعارضة احلقوق املدنية والسياسية يف ظل سيا

لتوجهات الدولة والشك أن التطرق إلشكالية األداء داخل منظمات اتمع املدين اجلزائري تزداد تعقيدا عندما 
نالمس املوضوع من خالل منوذج املنظمات العاملة يف جمال حقوق اإلنسان نظرا حلساسيته بالنسبة لواقع 

  .السياسات املتبعة يف تقييد الدميقراطية وملسار تواجد هذه التنظيمات ضمن اإلطار العام هلا
  :انــوق اإلنسـة حلقـة اجلزائريـالرابط/ أ

جماالت اهتمامها السعي للدفاع وترقية حقوق ووهي منظمة غري حكومية، 1987تأسست سنة   
حترام احلريات الفردية واجلماعية كما تقوم ببحوث ودراسات إاإلنسان ونشر التوعية ملبادئ حقوق اإلنسان و

نتهاكات والدفاع عن ضحايا اإلرهاب وقضايا نتخابات، رصد اإلاإلمراقبة احملاكمات و–ومحالت توعية 
الرأي العام والتدخل لدى السلطة العمومية، ترتبط بعالقات مع العديد من املنظمات الدولية وهلا صفة مراقب 

الدولية  االحتاديةاإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، عضو يف املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ويف اللجنة 
  .)2(حلقوق اإلنسان

  : انـوق اإلنسـاع عن حقـة للدفـة اجلزائريـالرابط/ ب
حقوق اإلنسان، الدفاع ومحاية حقوق  وجماالت نشاطها )3(1985يعود تأسيس الرابطة إىل سنة   
الدولية  االحتاديةنتهاكات، احلضور يف القضايا السياسية والدولية وعضو يف إلاجلزائر، رصد ايف اإلنسان 

من " الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان"و" الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان"حلقوق اإلنسان، وتعد 
نسان طبقا للمرسوم إحداث املرصد الوطين حلقوق اإل 1993أنشط مجاعات حقوق اإلنسان، ومت سنة 

حترام حقوق اإلنسان كما يهدف إىل جهاز للمراقبة والتقومي يف جمال إويعمل ك. )4(97-92الرئاسي رقم 
صيانة حقوق اإلنسان وترقيتها يف فترة مأساوية متيزت بتصاعد أعمال العنف واإلرهاب والتجاوزات ويقدم 

مهورية والس الشعيب وحيتوى املرصد على حصيلة سنوية عن حالة حقوق اإلنسان تعرض على رئيس اجل
  .اللجان الدائمة وعددها أربع ،اجلمعية العامة اليت حتدد الربامج والنشاطات

                                                
  . برنامج إدارة احلكم يف الدول العربية، حقوق اإلنسان يف اجلزائر ) 1( 

http :www.pogar.org/arabic/countries/ theme.aspx ?t=1088Cid=1  
  .68.، ص)2000سبتمرب ( 359العدد  ،املستقبل العريب"  ،اتمع املدين يف اجلزائر"أمين إبراهيم الدسوقي،  ) 2( 
 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، قوانني تأسيس اجلمعيات ) 3( 

http://www.arab humanrights/countries/.org/country.aspx ?Cid=1≠sub1  
  .90. ، ص)1999املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، : اجلزائر( 1 .، طدليل اجلزائر السياسيرشيد بن يوب،  ) 4( 
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 نظيمات هلا توجهات وطنية ومنطلقهاالتنظيمات التطوعية اليت مت ذكرها عدد كبري من تيضاف إىل   
أا تشترك يف غياب استقالليتها يف أداء رسالتها  بيد ،تمع املدين اجلزائرياتراث واحملافظة على األصالة 

ا خيرج هذه التنظيمات التطوعية عن الوظيفة األساسية للمجتمع فخطاا من خطاب السياسة العامة للدولة مم
املدين وينفي تطابقها مع معايريه األمر الذي يعيق إمكانية احلديث أو مالمسة قيم ومتطلبات اتمع املدين يف 

يمات املدنية اجلزائرية إمجاال وكل املؤسسات التطوعية للتنظيمات املدنية اآليت احلديث عنها تؤكد عراقيل التنظ
  .وصعوبات فكرية ومماراستية إلمكانية احلديث عن جمتمع مدين جزائري مبتطلباته اتمعية احلاملة لصفة املدنية

  : ةــات النقابيـالتنظيم/ ج
عتراف بالتعددية النقابية عبري فتم اإلتاجلزائر أبواا للتعددية السياسية وحرية الفتحت  1989بعد سنة   

على  "امساعد "اليف الوقت الذي كانت فيه احلركة العمالية املطلبية يف حالة ضعف أكيدة فلم تكن عام
انصب تركيزها على اخلروج من الوضعية، هذه النقابات املستقلة اليت بادرت بتكوينها بعض الفئات العمالية، 

خرية حنت حنو املطالب النوعية كاحلرية النقابية والتمثيل النقايب إضافة النواحي املطلبية كما أنها يف السنوات األ
إىل املطالب االقتصادية وعلى هذا األساس ميكننا القول أن احلركة النقابية يف اجلزائر اليوم يتنازعها تياران 

على لغة احلوار والتشاور ممثال يف اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني يتخذ من رصيده  أساسيان، تيار بيين نضاله
كونه السلطةعتراف التام به من قبل إلالتارخيي والنضايل حجة لتمثيل العمال والتكلم بامسهم إضافة إىل ا

اعية أثناء انعقاد املؤمتر الشريك االجتماعي الوحيد املمثل للعمال، وهذا ما أكده وزير العمل واحلماية االجتم
حتدى على املأل أن تقدم النقابات املستقلة دليال واحدا يفنـد  و. )1(2008شهر مارس  يف التأسيسي لإلحتاد

متثيل اإلحتاد للعمال أو يثبت متثيلها، يف مقابل هذا التيار يوجد التيار الثاين الذي جيسد نظرة املواجهة والصراع 
عتراف من قبل السلطات بتمثيله رغم ما أحدثه من حشد يف إب فهو لعدم وجود ن ج هذا األسلوأوهو 

صفوفه وجناح اإلضرابات اليت نظمها، ما يضعنا عند التعرض للتنظيمات النقابية اجلزائرية جلزئية مكونة تمع 
عالقة تكاملية وما ال ميكن جتاوزه هو غياب  "امطبات تفكك نضاهلا النقايب وجتعله فئوي شمدين جزائري تعي

اجلزائرية  السلطةطبيعة : وهو ما يعيدنا إىل إشكاالت جوهرية سبق التطرق هلا السلطةبني التنظيمات النقابية و
  ؟-قصائيةإلا-

   

                                                
 .واقع وآفاق: احلركة النقابية يف اجلزائر. بن حممد ،نعيم) 1( 

http://www.arab times.com/ portal /aride display.CFm ? Action =&preview=NO& Ariticle   
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  S.I.T:ة للعملـات اإلسالميــالنقاب

من ، متكنت بسرعة S.I.Tتنظيم نقابة إسالمية بالتيار اإلسالمي ممثال باجلبهة اإلسالمية  قاملقد  
االستحواذ على قاعدة عمالية واسعة نسبيا والقيام بعدة إضرابات مطلبية خالل الفترة اليت متيزت بصعود 

النقابة اإلسالمية للعمل مت تعليقها بعد حل اجلبهة اإلسالمية يف سنة  أنللجبهة اإلسالمية لإلنقاذ علما  ىوـق
1992)1( .  
  :رـاذ اجلزائــة إلنقـة الوطنيـاللجن

يف حماولة للحضور على املسرح السياسي ودف  )2(1992اإلحتاد العام للعمال يف عام أسسها   
مواجهة النفوذ املتنامي جلبهة اإلنقاذ، ورغبة يف التمسك بالطابع اجلمهوري للدولة، وقد انضمت إليها 
منظمات أخرى متثل أصحاب العمل واملدراء يف الشركات احلكومية واخلاصة وبعض منظمات حقوق 

  .اإلنسان
  )UNPA: (نـي للفالحني اجلزائرييـاد الوطنـاإلحت

سب حظل تابعا للحزب الواحد، ويضم  1988ومنذ االستقالل وحىت عام  1953تأسس عام   
ويف الفترة األخرية بلغت نسبة معاجلة وزارة املالية لديون  )3(ألف عضو 700حوايل  1997ت ءاإحصا

، وكشف األمني الوطين 2009ويرتقب أن يتم استكمال العملية خالل شهر أكتوبر ) 4(* 30%الفالحني 
من الفالحني املعنيني بقرار مسح الديون قد متت تسوية ملفام اإلشكال يبقى  30%للفالحني اجلزائريني أن 

 اجلزائريني اد العام للفالحنيـبالنسبة للفالحني الذين ال ميلكون عقود ملكية األراضي؛ ومن نشاطات اإلحت
ة ــمتياز يف األراضي الفالحيمطالبته بإدخال تعديالت على مشروع قانون العقار الفالحي متضمنا متديد اإل

سنة قابلة للتجديد يف مشروع القانون الذي سيناقش خالل الدورة  40قابلة للتجديد بدال من " ةـسن 99"
                                                

، مركز البحوث االقتصادية من أجـل التنميـة   "ركات االجتماعية يف اجلزائر بني أزمة الدولة الوطنية وشروخ اتمعاحل"عبد الناصر جايب،  ) 1( 
)CRead( 

-moments-countries/social-arab-im-crsomomale.net/arabic/social.actiobs http://forunti
algeria.htm  

  .65. السابق، ص املصدرأمين إبراهيم الدسوقي،  ) 2( 
  .65. أمين إبراهيم الدسوقي، املصدر السابق، ص ) 3( 
يف بسكرة خالل الندوة الوطنية حول التجديد الريفي، حيث أعلن " عبد العزيز بوتفليقة"ننوه بأن قرار مسح الديون جاء يف خطاب ألقاه الرئيس  *

حتاد مـن بـني   إلحني املتراكمة خالل سنوات، وهو قرار جاء قبل أيام من إعالن ترشحه لعهدة ثالثة ليكون امليار من ديون الفال 41عن مسح 
  التنظيمات املدنية اجلزائرية املؤيدة لقرار الترشح لعهدة ثالثة

 .اإلحتاد العام للفالحني اجلزائريني ) 4( 

= 1R2GGL JER&ghttp://www.google.dz/search?h!=FR&AL2  
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األراضي الفالحية وتوزيع العقود على الفالحني قبل ة وأكد على إلزامية تثبيت ملكية ـة اخلريفيـالربملاني
ي، وخاصة أراضي املستثمرات الفالحية باعتبار هذا القانون قانون ـار الفالحـون العقـتطبيق مشروع قان

ام للفالحني اجلزائريني تقدمي الئحة من مقترحاته ومطالبه ـاد العـرر اإلحتـحقوق وواجبات الفالحني وق
  .)1( الوطينأمام الس الشعيب

 ): U.G.T.A(ن ـال اجلزائرييـام للعمــاد العــاإلحت

حتالل الفرنسي واستمر يف العمل بعد اإلستقالل اإلإبــان  )2(1956/فيفري / 24تأسس يف  
كأداة سياسية للدولة اجلزائرية وقد كان اإلحتاد مهيمنا عليه من جانب جبهة التحرير منذ تأسيسه مث تابعا هلا 

إذ جاء بيان اجلمهورية ليحرر النقابات كافة وعلى  1988إىل أن انفصل عنها يف عام  1962 /ديسمربمنذ 
وخالل األزمة األمنية فَقَـد اإلحتاد أمينه العام  يف  )3(رأسها إحتاد العمال من سيطرة احلزب وأجهزة الدولة

انتخابه على رأس املركزية النقابية يف  وتوىل قيادة اإلحتاد األمني العام احلايل ومت إعادة 1997/جانفي/28
تدهور متثيلها  *، وبظهور مجعيات نقابية متعددة مع بداية التسعينات2008املؤمتر احلادي عشر لإلحتاد لسنة 

العام فلم حتافظ إالّ على القوى العمالية األقل تأهيال، بعد قرار الكثري من القوى العمالية واألجرية املؤهلة 
ة جتربة االستقاللية، ورغم ظهور التعددية النقابية غري أن الطبقة العاملة ما تزال متأخرة خاصة مغادرا مفضل

زاعات احلزبية ومل يتحرر اإلحتاد العام ـوقد حتولت بعض القطاعات النقابية إىل سوق للمضاربة السياسية والن
ن تزاوج النضال النقايب عسياق احلديث  يف صياغة براجمه، ويف السلطةللعمال اجلزائريني من الوصاية وإشراف 

حتاد العام للعمال اجلزائريني رئيس اجلمهورية قبل إلدعا اللسلطةمع إشراك اإلحتاد يف تنفيذ السياسة العامة 
  .ديد عهدته الرئاسية و مواصلة عمله بالسعي إىل عهدة جديدةجإجراء التعديل الدستوري لت

سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي فعلى املستوى الداخلي تبقى النقابة اجلزائرية تعاين نقائص 
يتعلق األمر بعدم قدرا على كسب منتسبني جدد وهشاشة اإلخنراط مما يقلل فعاليتها امليدانية كذلك عدم 

لوحظ أن نوعية املطالب هي العمل الرئيسي يف  ووجود أيديولوجية واضحة املعامل تسهم يف تفعيل اإلخنراط 
العمال فمثال يعترب وجود مطلب األجور على قائمة الالئحة املطلبية كافيا يف رفع نسبة التجنيد يف حني  جتنيد

                                                
 ).Moheet. com(إحتاد الفالحني اجلزائريني يطالب بتمليك األراضي شبكة األخبار العربية  ) 1( 

http://moheet.com/meusprint.aspx?ind=294610  
 )2 ( http://aR.Wikipedia.ORg/wiki/%08/A7%  
  .65. السابق، ص املصدرأمين إبراهيم الدسوقي،  ) 3( 
  .نقابات الصحفيني، املهندسني، األطباء، احملامني، اجلوية اجلزائرية: هناك العديد من النقابات املهنية يف اجلزائر أمهها *
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فيتعلق األمر بعدم وجود إستثمارات مباشرة وناجحة تساهم يف  ،أن غيابه يقلل منها أما على املستوى اخلارجي
يف  السلطةود النقابة يف حالة مواجهة مع تفعيل العمل وبالتايل تسمح بتوسع النشاطات النقابية، كذلك وج

كل مرة تسعى فيها إىل حتقيق املطالب العمالية األمر الذي يؤدي إىل حتول النضال عن مساره املطلّبـي 
ال يعود بالفائدة يف غالب األوقات على الناحية املطلبية يضاف بأن التنظيمات النقابية  "اسياسي "الويصبح نضا

قتصادي والسياسي حماوالت إلعطاء التثقيف النقايب دوره اإل رتثقيف العامل نقابيا ومل جتلاجلزائرية مل تعمل 
اء النقايب ال ميكن ـفغياب الفكر النقايب قلص تطور الثقافة النقابية، فبدون الوصول إىل مستوى اإلرتق

  .للمنظمات النقابية أن تكون شريكا حقيقيا يف التنمية

ستقرائي التحليلي لتقريب املنطلقات إلبأداة منهجية حبثية أساسها املنهج ابدءا من حترير هذا الفصل و
الفكرية إىل الواقع امللموس ال يوجد أي تشكيل مدين ال تعترضه صعوبات أو عراقيل معربة عن إشكالية 

امة قطاعية التقومي ألي سياسة ع -التقييم-إلعداد ادميقراطية التنظيمات املدنية اجلزائرية فتواجدها يف مرحلة 
وجند  للسلطةاملباركة واملصادقة على السياسة العامة  ىحىت ال نقول أكثر من ذلك غائب كليا بل دورها أضح

اليت اخترت يف النظام اجلمعوي حتديدا عينة من كل نوع مجعوي ألن كثافتها - التنظيمات املدنية اجلزائرية 
 .ا اليت حددها القانون املنظم هلاختلت عن أدواره -أعجزت اإلحصائيني على مالحقة عددها

السلطةة بني يوهو ما يعرب عن غياب عالقة صح تمع املدين اجلزائري ويتمع املدين اجلزائري وابعد ا
 .عن متطلبات قيامه اليت أسسها منظـري اتمع املدين

  :الــفضاء تمع مدين جزائري فع: ة اتمع املدين اجلزائريـادمييـأك
أكادميية اتمع املدين اجلزائري منظمة مدنية غري حكومية  :ألكادمييةاتعريف مع حميطها الوطين  .1

وقد عقدت مؤمترها التأسيسي يوم  1996/ديسمرب/04املؤرخ يف  31/90وفق للقانون  ئتأنش
من  03/05، بدأت نشاطها رمسيا بعد حصوهلا على وصل إيداع ملف االعتماد رقم 2002/جويلية/03

تتوزع أكادميية اتمع املدين  2003/ديسمرب/13زارة الداخلية وحتصلت على اإلعتماد الرمسي يوم و
 ولعديد من الدول باخلارج، يف ااجلزائري عرب كامل واليات ودوائر وبلديات القطر كما لديها مكاتب 
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األمم  منظمةمام إىل نضاإل تتواجد اجلالية اجلزائرية بأعداد كبرية، وقد باشرت األكادميية منذ فترة عملية
 .)1(اإلقليمية والدولية املنظماتخنراط يف العديد من لالاملتحدة كعضو مالحظ كما تعمل حاليا 

تكون منظمة مدنية اجتماعية وطنية ذات أبعاد دولية   ألنتعمل األكادميية  :جماالت عمل األكادميية .2
قتراح الربامج إلهتمامات اليومية للمواطن اجلزائري داخل الوطن وخارجه وهي تعمل تستجيب لإل

واملشاركة يف إجياد احللول الناجعة مع خمتلف املؤسسات احلكومية وغري احلكومية وبالنظر إىل ما تزخر به من 
وحة يف ااالت إلستجابة لشىت اإلنشغاالت املطرلكفاءات جامعية وطاقات اجتماعية متنوعة فإا تعمل 

ن تكون الواجهة احلقيقية للمجتمع اجلزائري يف ظل الرهانات ألقتصادية والثقافية، وتسعى االجتماعية واإل
اليت تطرحها التحوالت العاملية يف خمتلف ااالت وأكد األمني العام ألكادميية اتمع املدين اجلزائري بأن 

وإمنا تعترب نفسها قوة اقتراح جدية أمام أجهزة الدولة للنهوض طةالسلاألكادميية ال تطرح نفسها بديال عن 
مبشكالت  التخلف وعوائق التنمية كما تطرح نفسها من خالل برامج يف شىت ااالت االجتماعية 

قتصادية والثقافية شريكا فعاال للسلطة يف صناعة القرار، وهذا ال ينفي عنها أعباء التكفل بالكثري من واإل
 .)2(االجتماعية اليت كانت يف السابق حكرا على أجهزة الدولة الوظائف

 30/12/2007يف البيان اخلتامي للمؤمتر الوطين لألكادميية بتاريخ : اإلطار العام ألبرز نشاطاا .3
أكد األمني العام لألكادميية على ضرورة مواصلة التصدي لإلرهاب، وقطع الطريق أمام كل احملاوالت اليت 

حتل هذا املؤمتر مواقع مهمة يف الصحافة اجلزائرية إادة اجلزائر إىل مستنقع الدم من جديد وقد ترمي إىل إع
. )3(لتحقيق االنطالقة الفعلية لبناء اتمع املدين اجلزائري 2002ونوهت جبهود األكادميية منذ تأسيسها سنة 

دور منظمات "وة الوالئية حول باإلشراف على الند 2008-02-29كما قام األمني العام لألكادميية يوم 
اتمع املدين يف تفعيل التنمية احمللية وتأيت هذه الندوة جتسيدا لربنامج النشاط النسوي الذي صادق عليه 
الس الوطين لألكادميية يف دورته األخرية وأكد على ضرورة خروج املنظمات املدنية من النمط التقليدي إىل 

مؤسسات الدولة يف صناعة القرارات املصريية يف البالد وعن اهلدف  ةم رفقمؤسسات اجتماعية فاعلة تساه
من عقد هذه الندوة اليت ستكون متبوعة مبجموعة من الندوات على املستوى الوطين أكد السيد األمني العام 

                                                
اتمـع املـدين اجلزائري،الـدورة األوىل للمجلـس الوطين،املـؤمتر الـوطين األول،       اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، أكادمييـة   ) 1( 

12/02/2008.  
  /http://forumasca.makToobblog.com.بدون اسم، من أجل جمتمع مدين حقيقي يف اجلزائر ) 2( 
 .حوار مع األمني العام ألكادميية اتمع املدين اجلزائري. مجال، غالب ) 3( 
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ون أن الغرض من ذلك هو تفعيل اجلهود الرامية إىل حتقيق تنمية مستدامة يك" للشروق اليومي"يف تصريح 
الفاعلون الرئيسيون فيها املنظمات املدنية مع العلم أن هذه الندوة تتناول العالقة بني املنظمات املدنية والتنمية 

رفع دعوى قضائية  األمني العاماحمللية وعن تفاعل األكادميية مع التطورات الدولية واإلقليمية فقد أعلن 
 ،يس الوزراء ووزير الدفاع واخلارجية اإلسرائيليبالتنسيق مع حمامني جزائريني وأجانب ضد كل من رئ

رتكاب جرائم احلرب، اإلبادة إبتحرير الدعوى بتهمة " كريستيان إليكالي"تقوم احملامية السويسرية و
قتراف جرائم ضد اإلنسانية وهي الدعوى اليت يشارك فيها حمامون جزائريون إاجلماعية ضد شعب أعزل، 

إلبادة اليت تعرض هلا أطفال ورضع ونساء غزة ويذكر أنّ مكاتب األكادميية وتحمل جملس األمن مسؤولية ا
 .)1(شد املنظمات واجلمعيات اخلريية ملساندة سكان غزةحلخارج الوطن عملت 

تطوير وحتديث وسائل حتقيق أهدافها حىت ال لوالعريب واإلقليمي والدويل تعمل باستمرار تتفاعل األكادميية 
تكون مبعزل عن احلركية الكربى يف جمال عمل منظمات اتمع املدين يف العامل، ومن أبرز تلك الوسائل 
منظمات متخصصة تابعة لألكادميية وتعمل يف استقاللية عنها وفق أنظمة وبرامج عمل خاصة سبق وتطرقنا 

تطوير لاألمني العام لألكادميية مع فريق من النشطاء يف قضايا اتمع املدين  هلا يف بداية هذا القسم ويعمل
وتوسيع جمال اهتمام أكادميية اتمع املدين لتصبح منظمة عربية دولية تم بإمساع صوت املواطن اجلزائري 

  .والترويج للثقافة العربية يف العامل

واتمع املدين بعد إقرار التعددية السياسية  ةالسلطاستمرار أزمة العالقة بني : املطلب الثالث
  .وحىت الوقت الراهن

مل تكن جتربة التحول إىل التعددية يف اجلزائر عادية يف مسلسل التحول الذي شهده الكثري من بلدان   
العام الثالث بل كانت وفقا ملا جاءت به من نتائج وما أسفرت عنه من مضاعفات نالت هيبة النظام السياسي 

 يف تشكيلته، منوذجا لقياس صيغة االنتقال إىل التعددية وآلياا وما تـوجبه من استحضارات مبكرة قبل البتو
نتباه لدى الباحثني ؛ ولعل أوىل النتائج اليت جاءت ا التجربة اجلزائرية واليت استرعت اإل)2(العملية حقيقتها

نتقال ليؤسس الوضع األمين وحىت با من جراء عملية اإلتكمن يف تعاظم الكلفة اليت دفعتها اجلزائر حكومة وشع
يومنا هذا مجود حركية اتمع املدين اجلزائري مترمجة تلك املخلفات على الفكر القانوين احملدد آلليات عمل 

                                                
 .بدون اسم، أكادميية اتمع املدين تتضامن مع غزة ) 1( 

www.el-massa. Com/ar/content/view/…/41/  
مركـز دراسـات   : بريوت( 1.، ط-واإلجتماعية واالقتصادية والثقافيةاخللفيات السياسية -األزمة اجلزائريةسليمان الرياشي وآخرون،  ) 2( 

  .39. ، ص)1996الوحدة العربية للطبع والنشر، 
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 التنظيمات املدنية اجلزائرية وإنّ كانت األزمة األمنية أحد عناصر تقهقر اتمع املدين اجلزائري وغياب عالقة
طبيعة الدولة اجلزائرية وتوجهاا حنو التشكيالت املدنية هي املعطل األكرب إلمكانية ف ،تكاملية تربطه بالدولة

احلديث عن جمتمع مدين جزائري مستقل فكريا أو مشارك عمليا يف السياسة العامة للدولة ومن بداية البحث 
ة تثبت صحتها عرب املراحل املختلفة مليالد وتطور اتمع فرضية القطيعف يف عالقة اتمع املدين اجلزائري بالدولة

إنبثاق جمتمع مدين فاعل،  زعة التسلطية للدولة يعينـاملدين ليستقر يف ذهن الدولة اجلزائرية  أن التحول عن الن
اقعي لشىت ولتعميق النظرة العملية حملور العالقة بني الكيانني يتطلب من القارئ أن يتتبع التأصيل التارخيي والو

  .الفصول األوىل للبحثيف التنظيمات املدنية اجلزائرية حتديدا يف هذا الفصل وقبله 
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  معوقات بناء جمتمع مدين بتوجه تشاركي:املبحث األول
هذا املبحث حماولة أولية لتحديد صعوبات ومشكالت اتمع املدين على مستوى الواقع اتمعي اجلزائري      

الذي يطرح العديد من الصعوبات واملشكالت أمام املمارسة البحثية اهلادفة إىل تطوير مؤشرات القوة الكامنة 
يف اتمع املدين اجلزائري واحلديث سيتركز على التوجهات الكربى، لذلك المناص من أن يكون له ما 

ختلف  الفصول اليت مت تغطيتها يف يعارضه  من تفرعات و استثناءات وكتابة هدا املبحث تفترض استيعابا مل
   :الثالثة وميكن بلورة أمهها حسب الترتيب اآليت للمطالب سياق النظرية التارخيية لتجربة اتمع املدين عندنا،

  .ةـة اجلزائريـات ثقافية للفاعلية املدنيـمثبط: املطلب األول
لتعبريي للحياة االجتماعية وعلى ضوء ميكن تعريف التحليل الثقايف باعتباره دراسة البعد الرمزي وا  

ذلك فهو يهدف إىل التعرف على اإلنتظامات اإلمربيقية أو األنشطة السائدة يف هذا البعد من أبعاد الواقع 
والعالقات اليت ينبغي أن تكون موجودة بالنسبة إىل أي فعل رمزي حمدد لكي يكون  اآللياتوحتديد القواعد و

أما  )1(يل الثقايف هو ما ميكن مالحظته من موضوعات التفاعل االجتماعي،له معىن؛ وموضوع حبث التحل
توظيفه يف مساءلة واقع اتمع املدين اجلزائري فيشري إىل أن التشكيالت الثقافية واأليديولوجية السائدة غري 

تمع اجلزائري الذي تعوقابلة لالختراق من طرف ما هو دولتد على قبول ي وغري قابلة لفكرة استقالل ا
تنظيماته ومبادئه قائمة وهذا ال يسمح  بنشأة جمال قد يكون أرضية تسمح بنمو جمتمع مدين ويظهر أن 
التشكيلة األيديولوجية اجلزائرية ال تيسر تأكيد وجود جمتمع مدين فكل الفئات املعترف ا يف اتمع واسعة 

سلطة وتؤدي من خالل عالقة شبه هرمية إىل ومتنوعة من النخب وهي متداخلة إىل حد ما مع دوائر ال
  )2(.السلطة

ذاا يف مقاربة أولية لواقع التنظيمات املدنية اجلزائرية نعثر يف متفصالت النسق النظري والواقعي 
و السماح بالتعددية ...) التقليدية، احلديثة (تآكلت مصادر الشرعية  ولتنظيمات أن هناك أزمة شرعية حادة ل

قيدة مل حيل أزمة الشرعية إذ ظلت تلك التعددية شكلية يف معظم األحوال وال يرافقها قبول مبدأ السياسية امل
تداولية السلطة وفقا لقواعد مستقرة ومقبولة من معظم األطراف وإذا ما انتقلنا إىل أزمة اهلوية فإا ال تزال 

                                                
ورقة حبث قدمت إىل الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات " (األزمة الثقافية ومستقبل اتمع املدين: مستقبل اتمع املدين"السيد ياسني، ) 1( 

  .804. ، ص)1992، بريوت، لبنان، سبتمرب "اتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطية" الوحدة العربية
ورقة حبث قدمت إىل الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة " (املؤثرات الكمية والكيفية: بناء اتمع املدين"حسنني توفيق إبراهيم، ) 1 

  .724.، ص ")1992دين ودوره يف حتقيق الدميقراطية، بريوت، لبنان، سبتمرب اتمع امل: "العربية
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ما ما يسمى الرؤية الدينية والرؤية العلمانية وال تلقي بتأثرياا على الصراعات يف ثنايا اتمع املدين ذاته والسي
 وطين /إسالم /تزال أزمة اهلوية أسرية الصراعات بني الثنائيات الكبرية اليت تتجاذب املواطن اجلزائري عروبة 

مادي بل إن اهلوية بالنسبة إىل املواطن اجلزائري هي جمموعة الصفات الشخصية واإلمكانات العلمية اليت /
  )1(.نتماء إىل الشخصية املعنوية اجلزائرية اليت تشغل موقع ما أو تتمتع مبكانة ماباإلتسمح له 

وعليه فالعالقة بني هذه األزمات شرطية ألن عناصر األزمة واحدة هي أزمة الثقافة واجلهد املطلوب 
الثوابت حلل هذه األزمات يتطلب تغريات يف مستويات الوعي العلمي  والنضال السياسي مبقتضى محاية 

غتراب الثقافة اجلزائرية عن اتمع اجلزائري افية يف اتمع اجلزائري ليكون إاألساسية اليت تكـون اهلوية الثق
من مشاكل املواطن اجلزائري اليت يعيشها األمر الذي ال يساعد على بناء املواطنية ومتاسك تكوينات اتمع 

  .املدين وتناسقه

  لضعف التأثري املدين اجلزائري اجتماعيةإشكاالت : املطلب الثانـي
ميكن ربط األنساق الفكرية اليت تغطيها الفصول السابقة هلذه الدراسة مبا يوازيها من استبداد سياسي   

فانتشار مؤسسات اتمع املدين إىل درجة  اجتماعيبالبىن اإلجتماعية حول اتمع املدين إىل موضوع حبث 
راسة منفصلة حبكم كثافتها وخواها الفكري والفعلي؛ فال يكاد املتصفح للجرائد حتوهلا إىل ظاهرة جديرة بد
وتستوقفه  إعالنات يومية عن ظهور مجعيات مبسميات خمتلفة معربة عن  إفالس  الورقية أو اإللكترونية  إالّ

عدم تعبريها عن قوى العمل احلزيب من جهة وإفالسها الرقايب واحملاسبيت، وتكمن مشكلتها البنيوية األساسية يف 
اجتماعية حقيقية ولو كانت بورجوازية حملية، إال يف حالة املنظمات التقليدية من أوقاف وطرقية يف جتربة 
تارخيية حمددة، مع تقاطع االهتمام املتنامي بفكرة اتمع املدين مع حبث عدد كبري من املمولني الغربيني يف العامل 

فاملنظمات غري احلكومية اليت تتلقى الدعم املايل متيل إىل جدول أعمال الثالث على شركاء خارج دوهلا، 
ا يطرح تساؤالت فكرية قبل تتبع مسارها املماراسيت وهي مجلة املؤسسات املاحنة وأهدافها وبراجمها مم

 أين تتدخل تلك املنظمات غري احلكومية ومن الذي: *"العربي ولد خليفة" األستاذالتساؤالت اليت طرحها 
يدعوها للتدخل و إذا كان هناك طرف يدعوها للتدخل فما هي أهدافه؟ وما مدى مطابقة األهداف املعلنة 

ا يشري قطعا إىل تواصل الدولة يف انفرادها  بأن تكون للمنظمات مع أهداف الطرف الذي يدعوها للتدخل؟ مم

                                                
  .809. السيد ياسني، املصدر نفسه، ص ) 1( 

اجلزائر والعامل مالمح قرن وأصداء ألفية حممد العريب ولد خليفة، : يف حماولة للكاتب لتفحص نشاط املنظمات غري احلكومية أنظر مؤلفه  *
  .253-247.  ، ص ص) 2001وطنية للفنون املطبعية، املؤسسة ال: اجلزائر(
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ستعمارية اجلديدة، والشك يف وجود واإل ية  والتآمرلمربااحنة باإلالداعم املايل الوحيد وإام املؤسسات امل
عتبار التغريات أعمال لدى املمولني الغربيني ولكن قصرها على اإلستعمار اجلديد هو تبسيط ال يأخذ يف اإل

البنيوية اليت طرأت على اقتصادات الدول الغربية مبا يف ذلك عالقتها مع دول العامل الثالث، كما ال يأخذ يف 
املؤسسات غري احلكومية وحىت احلكومية العاملية يف جمال التعاون والتنمية يف العامل الثالث أصبحت االعتبار أن 

يف الغرب وينبغي رؤية أن هذه العناصر تعمل متأثرة بنظريات اتمع املدين يف الغرب إضافة إىل نظريات العمل 
  )1( .النسوي وحتاول بوعي أو دون وعي استنساخها يف بالدنا

هو الالجتانس التركييب ملنظمات اتمع املدين  ويفرض إشكال مماراسيت ذو بعد اجتماعي تواجده 
هتمامات املختلفة ولذلك يغلب الصدام فيما وعدم مشوهلا لقطاعات من املواطنني ذوي األصول املتباينة واإل

ساؤالت عن مدى دميقراطية هذه ا يطرح تبينها على الصراع داخلها وصعوبة تطبيق اإلجراءات الدميقراطية مم
دورا ؤدي املؤسسات داخليا فاملؤسسات املدنية غري قادرة على القيام بدور الوسيط بني السلطة والفرد ألا ت

قمعيا يف العالقة مع الفرد فتضلله بنوع من احلماية ليس كفرد مستقل ذي حقوق وإنما كخلية فيها من خالل 
يس من خالل رفضها هلا ورمبا كانت هذه معضلة مؤسسات اتمع املدين عتراف باستبدادية الدولة ولاإل

  )2(.اجلزائري ألا غري قادرة على تقدمي محاية لألفراد أمام تعسف الدولة أو على إعادة إنتاج ذاا
مشكوك من أجل إثارة املناقشة ولكن ليس أكثر فنجاعته التحليلية  "امشولي "اوعليه  يصبح اتمع املدين مفهوم

زلق إىل الديكتاتورية وصدق الطاهر لبيب يف اعتماد براد يغم الطاعة ـفيها يف النظام السياسي اجلزائري املن
)Pradigme(*  تمعكوحدة فهم وحتليل للمجتمع املدين يف الفكر العريب وهو ما أحدث قطيعة بني ا
أمهيتها  تكن؛ وكل االستثناءات مهما فاحملصلة التارخيية هي فعال اإلمتثال واخلضوع السياسي السلطةو

متبادال حىت  "اوفاعليتها مل تغري جمرى اإلمتثال واخلضوع يف املد التارخيي البعيد لذلك كان اتمع املدين إقصاء
اليوم ومل يؤد إىل إنشاء عالقة جدلية بينه و بني السلطة ليكون الرابط بني اتمع املدين والدولة أقرب ما يكون 

، فدوا نضج للفعل االجتماعي يف صريورة حترره واستقالله يف جمتمع مدين قاعدي ومع )3(افة فراغيةإىل مس

                                                
، ص )2000مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت( 02.، طتمع املدين دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع املدين العريبا عزمي بشارة، ) 1( 

  .269-268. ص
  .274. عزمي بشارة، املصدر نفسه، ص ) 2( 

  .منظومة مفاهيم تنغلق على الفكر واملمارسة اإلجتماعية يف اتمعات العربية اإلسالمية: الرباديغم  *
ورقة حبث قدمت إىل الندوة الفكرية اليت " (هل الدميقراطية مطلب اجتماعي؟ عالقة املشروع الدميقراطي باتمع املدين العريب"الطاهر لبيب،  ) 3( 

  .356، ص ")1992اتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطية، بريوت، لبنان، سبتمرب : "العربية نظمها مركز دراسات الوحدة
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زوع إىل التخلص من حتمية ـخنبة فكرية وسياسية عصرية قد تبدع فتختصر الطريق إىل القوة املدنية فيكون الن
  .صلة لفعل اجتماعي جزائريتمع مدين آخر يكون حم "اومناسب "ااالستبداد والطاعة الدولتية حمفز

  .ين اجلزائريدوسياسة يف بنية اتمع امل قانونيةمؤثرات : املطلب الثالث
 : ةــانونيـرات قـمؤث .1

تتأسس إشكالية اتمع املدين يف جزء كبري من حمتواها ضمن اإلشكالية الشمولية لدولة القانون 
بل يشمل تأكيد اتمع ذاته وتعزيز جمالته  بواسطة  فقط منطلقها ال ينحصر يف مواجهة الدولة وتقييدهاف

مع إشكالية اتمع املدين يف اجلزائر نظريا وتطبيقيا تظهر  القانوينأساس قانوين، واإلحاطة بتعامل الفكر 
التفاوت بني القانون والواقع لقد أصبحت املباعدة بني النصوص الدستورية والواقع العملي السمة البارزة 

لقانون اجلزائري املنظم للمجتمع املدين فرغم مصادقة اجلزائر على اإلتفاقات الدولية للحقوق املدنية لوضعية ا
جتماع السلمي والسياسية ورغم من أن الدستور ينص صراحة على تكوين اجلمعيات واحلق يف املشاركة واإل

د هذا احلق بل ـقيتتشريعات  مث تستصدر" للقانون "اوفق"ألهداف مشروعة إال أا مجيعا تلحقها بعبارة 
؛ هذا بطبيعة احلال ال )1(لتزامات الدوليةتصادره بدال من أن تنظمه وهو جتاوز يوقع املشرع يف دائرة خمالفة اإل

ينطبق على كل اجلمعيات والتكوينات املدنية اجلزائرية فتلك اليت تم باألنشطة اخلريية والرعاية االجتماعية ال 
وهي تنظيمات موجودة وترسخت يف اتمع املدين اجلزائري ومشاكلها مع الدولة حمدودة، تتدخل فيها الدولة 

املشكلة احلقيقية هي يف املؤسسات اليت يتعلق نشاطها بتأهيل الشعب للقيام بدور إجيايب يف إختاذ القرارات على 
قضايا حقوق اإلنسان وهو نوع أيت يف إطارها اجلمعيات اليت تعىن بتواليت  الدويل -الوطين-املستوى احمللي 

؛ وال تزال حالة الطوارئ سارية املفعول مربرا الختاذ )2(التشكيالت املدنية اليت جتد صعوبة يف إنشائها
ستثنائية فالتفاعل بني دولة احلقوق واتمع املدين ظاهرة جديدة تعتمد على التشريعات القمعية والقوانني اإل

  )3( .أو شرعية مل نكتسبها بعد وهي ظاهرة تارخيية قانونيةثقافة سياسية و ثقافة 

   

                                                
: ورقة حبث قدمت للندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية" (اتمع املدين يف الفكر احلقوقي العريب"عبد اهللا ساعف،  ) 1( 
  .268 .، ص")1992ره يف حتقيق الدميقراطية، بريوت، لبنان، سبتمرب اتمع املدين ودو"
  .269 .عبد اهللا ساعف، املصدر نفسه، ص) 2( 
   .احلقوق واتمع املدين ظاهرة جديدة مل نكتسبها بعددولة التفاعل بني . حممد أركون) 3( 

http:// www. Aswaat.com/details.asp ? section=28&article=249014&issuemo=9385  
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 :ةـاسيـرات سيـؤثـم .2

أن تركيزي سيكون  يف األساس السياسي لتحليل الالفاعلية املدينة اجلزائرية تطرح إشكاالت عدة إالّ
على طبيعة العالقة بني الدولة واتمع املدين يف مقاربة حبثية عن تأثري طبيعة النظام السياسي على إمكانية قيام 
بناء مشروع تمع مدين قوي فكريا وعمليا؛ فرغم هامش احلرية النسيب الذي تتمتع به منظمات اتمع املدين 

تتجه الدولة إىل  إذ أن عالقة الدولة باتمع املدين غري صحية وغري صحيحة يف سياق اإلنفتاح الدميقراطي إالّ
ضمان استمرار نوع من السيطرة على اتمع املدين فيما تتجه تنظيمات اتمع املدين إىل مقاومة توجهات 

أزم بني الدولة وسياسات الدولة للسيطرة أو احلد منها وهو ما يؤدي إىل خلق توترات تصل أحيانا إىل حد الت
ة ومتارس الدولة درجات متفاوتة من السيطرة على تنظيمات اتمع املدين من خالل يوبعض التنظيمات املعن

حىت تظل حركتها داخل احلدود  )1(الكثري من القيود والضوابط القانونية، اإلدارية والتنظيمية واملالية واألمنية
أقسام الفصل السابق إىل مناذج عديدة من تلك القيود ولعل أبرز اليت ترمسها السلطة؛ ولقد أشرت يف ثنايا 

تسهم الدولة يف متويل أنشطة و"التمويل"أسلوب لضمان فرض نوع من السيطرة على اتمع املدين هو عنصر 
على التأثري يف أنشطتها وأدوارها ومنها إفساح  السلطةعم قدرة اتمع املدين األمر الذي يد تبعض تنظيما

تمع املدين يف عملية صنع القرار  على بعض املستويات وبشكل اال ملشاركة بعض قوى وتنظيمات ا
السلطة احلاكمة تقوم أحيانا فحمسوب، وإىل جانب هذه اآلليات االستيعابية لبعض تنظيمات اتمع املدين 

م فاعليتها، والشك أن نقسامات داخل بعض التكوينات دف تقليص دورها وحتجيبتعميق اخلالفات واإل
واتمع املدين يعكس يف جانب مهم مسألة جوهرية تتمثل يف مشكلة الدولة اليت تعاين  السلطةالالتكامل بني 

يف معظم احلاالت أزمة حقيقية ومن مالمح  تلك األزمة عدم اكتمال عملية بنائها املؤسسي يف الكثري من 
د فصل حقيقي بني الدولة ككيان سياسي وقانوين احلاالت وضعف أجهزا رغم تضخمها وعدم وجو

ومؤسسي وبني شخص احلاكم والذي يفترض أن ميارس سلطة الدولة يف إطار القيود والضوابط اليت يتضمنها 
الدستور والقوانني ففي أحيان كثرية تتماهى الدولة يف شخص احلاكم بكل ما يترتب على ذلك من آثار سلبية 

   .)2(لدستوري واالجتماعيعلى التطور السياسي وا

  

                                                
، )2005مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت( 01، ط"االجتاهات احلديثة يف دراستها"النظم السياسية العربية "نني توفيق إبراهيم، سح) 1( 

 .190. ص
  .194-193. حسنني توفيق إبراهيم، املصدر نفسه، ص ص) 2( 
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  آليات إستراجتية ملشروع مدين تشاركي:املبحث الثاين
   .مؤشرات اإلطار الثقايف واالجتماعي دعم: طلب األولامل

 :ةـافيـة الثقـالبني دعم .1

املرتبطة بعملية بناء اتمع املدين اجلزائري يف كيفية إعادة بناء مضامني  املهمةإحـدى املسائل تتمثل 
نتماء؛ ويف هذا السياق يربز الدور الذي ميكن الثقافة السياسية بالشكل الذي يكرس قيم املشاركة والوالء واإل

لمسامهة يف بناء أن تؤديه السياسات الثقافية واإلعالمية والتربوية فهذه السياسات متثل ركائز أساسية ل
وبالتايل إعادة النظر يف هذه السياسات ... الدميقراطية داخل اتمع، يف األسرة واملدرسة والنقـابـة واحلزب

  .بالشكل الذي يدعم عملية بناء جمتمع مدين غري خمترق
ب يف ندماج العضوي للنخستتباع للسلطة من واقع اإلالثقافة السياسية السائدة التقليد واإلتكرس  

املدرسة، العائلة، (الدولة وحترك احلقل الثقايف خارج مدار حياة الشعب ومهومه واستمرار املؤسسات الثقافية 
زع ألي أساس من التحرر من أسوار ـال تن - حبكم طبيعة نظامها–يف إعادة إنتاج ثقافة ...) املسجد، 

 )1( .السلطة

 :ةـاعيـجتمإلة اـم البنيـتدعي .2

الذي ميكن أن يسهم يف ترسيخ الدميقراطية هو ذلك اتمع املتمرد على الدولة أو  ليس اتمع املدين
النقيض هلا ولكنه بدرجة أساسية اتمع القادر على التمرد يف الوقت الذي ختل السلطة بالعقد االجتماعي 

مدين قادر على حتريك القائم بني اتمع املدين والسلطة، وهذا التمرد يتطلب بدرجة متساوية مؤسسات تمع 
متلك قدرا من االستقاللية جتاه السلطة ووعيا اجتماعيا و ... اتمع ممثلة باجلمعيات، النقابات، األحزاب 

فاحلديث العام يف معظم الكتابات والدراسات اليت تناولت جانب ما من اتمع املدين اجلزائري من  )2(حقوقيا
جود جمتمع مدين يناقضه الواقع إذ أن مثل هذه املؤسسات موجود كدليل على و... اجلمعيات، النقابات 

ولكتها مل متتلك القوة والفاعلية يف مواجهة السلطة يف وقت  -صعبت مهميت يف الفصل السابق–بكثافة 
خروجها عن العقد االجتماعي ذلك أا إما خاضعة للسلطة نفسها وإما بعيدة عن مستوى وعي املواطن ما 

                                                
  .263. عبد اهللا ساعف، املصدر نفسه، ص) 1( 
  .272. اهللا ساعف، املصدر نفسه، صعبد ) 2( 
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إذ  *وال قبل دقرطة السلطة ألن السلطة يف الغالب إفزاز هلذا اتمعأقرطة اتمع املدين يطرح موضوع دم
فالعقل السياسي ال يكفي أن ينشغل مبأزق الدولة فالعلة ليست فيها وحدها فقط وإنما يف اتمع أيضا فهو 

  .للدولة" نوعيا ومقبوال"جمتمع ال يهيئ بديال 

  .قتصاديواإل القانوينوى ـتفعيل املست: املطلب الثانـي
 :يـونـانـوى القـاملست .1

اجلزائري جل اهتمامه لصنع تشريعات عصرية قادرة  القانوينيف سياق االنتقال للدميقراطية وجه الفكر 
على احلد من طغيان الدولة وإرساء قواعد الدميقراطية وتوفري احلريات والضمانات لكل مواطن بيد أن اإلطاللة 
الواقعية يف الفصل السابق توضح أن اتمع املدين هو املُغيب األكرب يف جمال حركيته وأداء مهامه الطبيعية، فقد 

زامن التحول الدميقراطي الذي محل يف طياته نفحات احلرية مع ظهور قانون يف اإلجتاه املعاكس ويتعلق األمر ت
منه  07السيما املادة  *1992/فيفري/09املقر حلالة الطوارئ واملؤرخ يف  44-92باملرسوم الرئاسي رقم 
والوايل املختص إقليميا األمر بواسطة قرار بإمكان وزير الداخلية واجلماعات احمللية، : "اليت نصت على ما يلي

بالغلق املؤقت لقاعات العروض، أماكن االجتماع من كل نوع، ومنع كل تظاهرة من شأا التأثري على النظام 
 قانونيةفاتمع املدين ال ميكن أن يقوم أو يتطور يف الوقت الراهن إالّ يف إطار منظومة " والسكينة العمومية

حترام حقوق اإلنسان إلا يقتضي املطالبة بضمانات قانونية مموالدميقراطية والعدالة االجتماعية  تكرس الشرعية
خاصة وأن هناك اهتماما متزايدا باملوضوع على املستوى اإلقليمي والدويل والعمل من أجل اإللغاء التدرجيي 

رتباط ونية واملؤسسية مسألة وثيقة اإلفإعادة النظر يف األطر القان. )1(حلالة الطوارئ والقوانني االستثنائية
تنظيم  ىمبوضوع اتمع املدين فاإلطار القانوين هو الذي ينظم العالقة بني الدولة واتمع ويضبطها وال يتأت

بتنمية الوعي القانوين  قانونيةالبناء القانوين حلركية فعلية ال كثافية للمجتمع املدين اجلزائري إال بتكريس ثقافة 
كالية عميقة تظهر ضعف الثقافة القانونية تارخييا وهو ما يتطلب صياغة العقل ووجدان اتمع وهي إش

  .اجلزائري لتوعيته التامة مبواطنيته الكاملة
   

                                                
 إن بنية اتمع املدين اجلزائري تظهره حمصن ضد موجات التحرر ومعارض لتكوين جماالت احلرية داخل تكويناته بإستثناء مؤسسات اتمع  *

  .املدين إبــان اإلحتالل إذ قدمت العديد من التضحيات والشهداء
  .عن طريق مرسوم رئاسي إىل غاية رفعهجيدد قانون حالة الطوارئ كل سنة   *

ورقة حبث قدمت إىل الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة " (املؤثرات الكمية والكيفية: بناء اتمع املدين"حسنني توفيق إبراهيم، ) 1( 
  .709. ، ص")1992سبتمرب اتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطية، بريوت، لبنان، : "العربية
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  :اديــقتصوى اإلـاملست .2

تؤكد معظم األدبيات السياسية واالجتماعية يف الوقت احلاضر على حمورية مفهوم املقاربة التشاركية 
ويتم تعريفها على أا إحدى منهجيات العمل املرتبطة . كطريق إلشراك احلركة اجلمعوية يف تدبري الشأن احمللي

طراف املعنية حتديد احتياجام وأهدافهم بتدبري الشأن احمللي والوطين ضمن حلقة تواصلية متكن األفراد واأل
وإلتزامام وتؤدي إىل قرارات مركزة تأخذ يف االعتبار تطلعات كل األطراف املعنية، إذ تتميز املقاربة 
التشاركية بعدة مزايا تساهم يف ترقية وتنشيط العمل اجلمعوي يف ميدان التنمية احمللية وذلك حبكم أا تساهم 

ات احلقيقية للسكان وكذا املشاريع اليت ينبغي االهتمام ا وتساعد يف تفادي التصادم الذي يف حتديد اإلحتياج
ينجم أحيانا عندما تتعارض مقترحات ومشاريع اجلهات الرمسية مع تطلعات السكان على املستوى احمللي، 

ويف ظل فشل العمل احلزيب  إضافة إىل أا متد اخلرباء جبدوى وأمهية املشاريع املقترحة وميكن للعمل اجلمعوى
التنمية السياسية وأن يكون قاطرة  يف مقدمتهااحلايل يف اجلزائر أن حيقق العديد من الطموحات التنموية واليت 

إالّ أن التبعية املالية ألغلبية اجلمعيات إزاء الدولة )1(،أساسية لتحقيق األهداف التنموية على املستوى احمللي
ض إستراتيجيتها اإلدماجية على عدد كبري من اجلمعيات وحتويل العالقات ا إىل عالقة تسمح هلذه األخرية بفر

، فترقية اتمع )2(شراكة سلبية بدل العالقة اإلجيابية يف التكفل بالقضايا املطروحة وتلبية حاجيات املنخرطني
من جهة واتمع  السلطةفتني، فضاء املدين يف اجلزائر مير بالضرورة بتقسيم اال االجتماعي إىل دائرتني خمتل

املدين من جهة أحرى فاحلركة اجلمعوية تعين عامل احلاجات على عكس مبدأ النظام الذي متثله الدولة ما 
  )3( .قتصادية وترك املبادرة للخواصاإلمن ميدان التبادالت  يستوجب انسحاب الدولة

  .اسيـات التفعيل السيــآلي: املطلب الثالث
ترسو صيغة عالقة طردية بني الدميقراطية واتمع املدين مؤادها أنه مىت ترسخت الدميقراطية تدعمت   

مؤسسات اتمع املدين ومىت احنسرت الدميقراطية تراجعت مؤسسات اتمع املدين فليست املؤسسات املدنية 
راطية أيضا فال ممارسة دميقراطية بغري إحدى دالئل الدميقراطية وحسب وإمنا هي تشكل الدعائم األساسية للدميق

                                                
  .رساء الدميقراطية املشاركتية يف اجلزائرإتفعيل العمل اجلمعوي ملكافحة الفساد و . صاحل زياين) 1( 

.UWIU.cholef.dz/semanaires/seminaires_2008/dicembre_22-www  
  .الواقع و اآلفاق: العالقات بني الربملان واتمع املدين يف اجلزائر. جايب ،عبد الناصر )2( 

http://miror.umdp.org/algeria/evenements/le%20 parlement %20 et 20% et la 2050 cite 20. 
مذكرة اية الدراسة يف املدرسة الوطنية لإلدارة، املدرسة " (احلركة اجلمعويية يف اجلزائر وعالقتها بالسلطة العمومية"ياض حسني، أمني ر )3( 

 .23. ، ص)2003الوطنية لإلدارة، 

Civile 1106/Etude % 20 relations 
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جمتمع مدين فاعل ونشيط بل إن الدميقراطية تتعزز بوجود مؤسسات اتمع املدين ففي سياق الدفاع عن 
للمعطيات السابقة ارتأيت تقسيم هذا  "ساتأسي )1(ترسيخهالمصاحل القوى اليت متثلها تصون الدميقراطية وتعمل 

  : املطلب إىل فرعني
 :يـادة إنتاج عالقة تكاملية بني الدولة واتمع املدنـإع  -1

إعادة صياغة العالقة بني الدولة واتمع املدين على أسس جديدة على مبادئ املواطنة وسيادة  ترتكز
القانون ودولة املؤسسات وتقوم على حتقيق العدالة يف توزيع أعباء التنمية وعوائدها وتقليص التبعية للخارج 

تصبح العالقة حمكومة بإطار قانوين حيقق لدور اتمع املدين  دعمرا آخر يف عملية إصالح الدولة وتشكل عنص
؛ فال ميكن احلديث عن جمتمع مدين حقيقي يف إطار دولة ضعيفة هشة أو فاقدة للشرعية )2(نوعا من التوازن

صبح دولة القانون دولة ملتحمة مبجتمعها توفعملية بناء اتمع املدين اجلزائري تتضمن عملية إعادة بناء للدولة 
دون ذلك على هذه الدولة أن تعيش لوحدها مثن  )3(متفاعلة معه معربة عنه وليست دولة غريبة وخارجة عنه

حتكار السلطة السياسية بعد أن أعادت النظر إترفض أن تعيد النظر يف ورفضها قراءة  ومتثل نكسات املاضي 
  .1989مكرهة يف ذلك سنة 

يراها بعيدة عن قراءة تلك الدروس والتحلي  وتأمل لسلوك الدولة اجلزائرية يصاب باإلحباط فامل
 )4(.بالشجاعة السياسية لتعديل طبيعتها والتقدم حنو اكتساب شرعية حتتاجها

 ):تقومي-تقييم-صياغة(إشراك اتمع املدين يف السياسة العامة  -2

 يف احلياة السياسية وما تتخذه احلكومة من قرارات تسعى بعض مؤسسات اتمع املدين إىل التأثري
وسياسات يف الشؤون العامة ويتوقف تأثري كل منظمة على وزا ودرجة التنسيق فيها وما تعتمده من وسائل 

نتخابات أو وسائل غري مباشرة بشن احلمالت اإلعالمية للتأثري إلتصال باملسؤولني واملرشحني لمباشرة كاإل
يتطلب ... ن جناح سياسات التعليم، الصحة، البيئة، الشباب، أجتماعي ال شك العام ففي اال اإلعلى الرأي 

 نفسها، ااالتبتنسيقا كبريا من الوزارات احلكومية املختصة من جانب واملؤسسات واهليئات األهلية املهتمة 
بات املهنية واجلهاز القضائي بشأن من جانب آخر ومن أمثلة ذلك التنسيق بني منظمات حقوق اإلنسان والنقا

                                                
. ص) 2000مركز دراسات الوحدة العربية للطبع والنشر، : وتبري( 1.، طمستقبل اتمع املدين يف الوطن العريبأمحد شكر الصبيحي،  )1( 

221.  
  .197.أمحد شكر الصبيحي، املصدر نفسه، ص  )2( 
  .707. حسنني  توفيق إبراهيم، املصدر نفسه، ص )3( 
  .46. ، ص)1998إفريقيا الشرق للطبع، : بريوت( يف الدميقراطية واتمع املدينعبد اإلله بلقزيز،  )4( 
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يتم التنسيق  و... احلريات الدميقراطية وحقوق اإلنسان والتنسيق بني مجعيات الدفاع عن البيئة ووزارة البيئة 
يف شكل تبادل معلومات ومشورة وتعاون يف أحباث مشتركة مع حماولة جتنب ازدواج وتكرار اجلهود وقد 

بشأن تقييم بعض املمارسات كاملطالبة  السلطةنسان صدام إجيايب بينها وبني حيدث بالنسبة ملنظمات حقوق اإل
  )1( .بتحسني وضعية املصابني باأليدز يف اجلزائر وحماولة إدماجهم اجتماعيا

ختبار فعالية منظمات اتمع املدين ال إعتماد عليه يف إمكانية حتقيق املصداقية للمقياس الذي يتم اإل إنّ
ه عدة معايري مهمة أوهلا املفاهيم الواضحة حول ظاهرة ما ومن مث التركيز على ما هو جوهري بد أن تتوفر في

نعكاسات ميكننا أن نعتمد إميثل احلد األدىن املشترك ثانيها وجود مؤشرات ذات صالحية يكون هلا معىن و
رب الفترات الزمنية و القابلية للمقارنة ع: ، رابعها"وليس رؤى شخصية"عليها، ثالثها موضوعية املؤشرات 

، وقد يكون التقييم )2(رتباطها بدالئل حمددةية الستخدام املؤشرات وتطبيقها وإالقابل: اختالف املكان، خامسها
باملشاركة كإقتراب تنموي يدعم حركية اجلمعيات اخلريية اجلزائرية بذلك يتم التحكم يف عملية تقييم تلك 

أماين "ا فهم أنفسهم الذين يقيمـون خمرجات أنشطتهم وتعدد لنا اجلمعيات وتوجيهها من طرف الناشطني 
مي والذي يعترب أحد حمركي اقتصاد الدول النامية نشري إىل أنّ من مساته أنه يإجيابيات هذا املفترب التقي" القنديل

ق  فمشروع حمو يتحقق مع عملية التنمية اليت تسعى السياسة العامة للدولة أن تكون املشاركة فيها يف املطل
؛ وعليه )مجعية اقرأ(األمية وتعليم الكبار هو برنامج لتحقيق أهداف تنموية بالتنسيق مع هيئات اتمع املدين 

وإنّ كنت قد  )3(بؤرة التركيز يف التقييم هذا هو امليدان ذاته مبا يتضمنه من جمتمع حملي ومستفيدين من النشاطف
طوير اتمع املدين يف حقل السياسة العامة ذلك لضرورة حبثية ما يؤكد اقتصرت على جزئية حمددة من آليات ت

بل مشولية  فقط وجود طرق إلشراك مؤسسات اتمع املدين ليس يف حقل السياسة التنموية أو السياسة املالية
مع املدين تلك الشراكة لشىت السياسات القطاعية اجلزائرية وإن كانت هناك صعوبات لقياس تأثري منظمات ات

  .اجلزائري يف السياسة العامة
  
  
  

   

                                                
  .141-124.، ص ص)2007الشبكة العربية للمنظمات األهلية، : القاهرة( تقييم منظمات اتمع املدين العريبأماين القنديل، حمررا،  )1( 
  .66. أماين القنديل، حمررا، املصدر نفسه، ص )2( 
  .72 .ص ،)2004ة، الشبكة العربية للمنظمات األهلي: القاهرة(تطوير مؤسسات اتمع املدين أماين القنديل،  )3( 
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  خامتة
من خالل التنقيب يف تاريخ اتمع املدين اجلزائري يتضح للباحث أن هذا املوضوع ال يطرح إشكالية 

فالتنظيمات املمثلة للمجتمع املدين متواجدة إبان االحتالل وبكثافة بعد كمفهوم وممارسة من عدمه وجود 
ولكن التحدي املستقبلي هو تفعيل خمتلف املؤسسات املدنية لرفع مستوى  - 1989دستور بعد –االستقالل 

عناه الشامل السياسي واالقتصادي واالجتماعي األداء السياسي واالجتماعي بتوحيد التوجه التشاركي مب
ماعية وال احملتوى ذا فاعلية ال مؤسسات صورية هشة ال تعرب عن املطالب اإلجت "امدني "اوالثقايف ما جبعله قطب

النظري والتطبيقي للسياسة العامة حتديدا فأصبحت الدولة بفعل تغيبها لقنوات املشاركة والشفافية واملساءلة ال 
 "امتعدد "التستطيع حتويل املطالب اإلجتماعية إىل سياسات عامة ناجعة فاتمع املدين اجلزائري يقتضي تفعي

الدراسة أثبتت أن املكونات والرموز التقليدية البد  ألنية اتمع اجلزائري للخاليا املنظمة له مع احترام خصوص
من إدماجها ال استبعادها فهي جزء من املسار التواجدي للمفهوم يف الفكر التارخيي اجلزائري وال يتأيت تثبيت 

مع املدين تعاقدا بني هذه الصريورة التارخيية إال بوجود طابع تعاقدي بني السلطة واتمع باعتبار أن ات
مواطنني أحرار والدولة نتاج هلذا التعاقد خاضعة له غايته رفع التدخل يف شؤون اتمع؛ وحتليل املعطيات 

واحملكوم يف مرحلة  -اتمع املدين والدولة–التارخيية أكد لنا منذ بدء الدراسة أن اخللل القائم بني الكيانني 
ية مل يرفع الالتـوافق هذا يف ظل الدول الوطنية وال حاجة إلعادة طرح ستعمار بسياسة إحتاللية قهـواإل

فاملعطى العلمي  -فترة األحادية وحىت يومنا هذا–طريقة تعاطي الدولة اجلزائرية املستقلة مع اتمع املدين 
تسلطة وال اتمع املدين ال يكمن يف رفض الدولة امل لدعم اآللية اإلستراتيجيةفلفصول البحث كفيل بذلك 

املعارضة بني الدولة واتمع املدين بل تبديل منط اإلرادة اليت تسريها وجعلها نابعة من اتمع ذاته وتابعة له 
فوظيفة اتمع املدين هي وظيفة تسيريية شاملة للمجتمع كله ويف سياق هذا الطرح ليس بالضرورة أن يكون 

املشكلة ال تقتصر يف الدولة وحسب ولكن يف فدين من ناحية أخرى هناك عداء وتناقض بني الدولة واتمع امل
البنية التركيبية للمجتمع املدين كما ال ميكن قيام جمتمع مدين جزائري، وتوطيد دعائمه وأركانه دون إعطاء 

مفتاح بناء  تنمية اتمع املدين هيفقدر من احلرية سواء فيما يتعلق بتطويره اقتصاديا واجتماعيا، من هذا املنطق 
 .النظام الدميقراطي

الدراسة  ااءجل ما تقدمنا به ال جيعلنا ننكر أن احلالة املدنية اجلزائرية برؤية تارخيية ممتدة حتى اية 
رحلة اإلستعمارية سامهت سلبيا يف وضع احلدود بني اتمع والدولة، يف املاضي أقصت اتمع أثبتت أن امل

حدودها أما اإلستعمار فقد أضاف إىل العالقة بني الطرفني كسرا معرفيا فمنذ ذلك  الذي بدأ حيز حريته عند
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احلني عند ما يعارض اتمع الدولة نراهم يصفوا باخليانة والتبعية لإلسعمار واإلصالحات الدستورية يف ظل 
للشعب خاصة أنها مل تثبت اإلستعمار منذ بدايتها كان ينظر إليها كزيادة يف التعقيد والبريوقراطية بالنسبة 

جدارا عندما تعارضت مع مصلحة املستعمرين، ال الشعب أخذها جبدية وال الدولة اإلستعمارية تعاملت ضد 
 ذاالدولة فقد كانت دف بطبيعة احلال إىل التخلص من السيطرة اإلستعمارية وليس إىل دمقرطتها، ومن 

احلركة الدميقراطية  صذ بداية املطالبة ا يف املرحلة اإلستعمارية مل تتخلالتوجه التكتيكي األدوايت للدميقراطية من
ويف سياقها التنظيمات املمثلة ملفهوم اتمع املدين بعد اإلستقالل من آفات هذه املرحلة وحيتاج املوضوع كلّه 

اتمع املدين تارخييا ألجل  يف الواقع إىل رؤية الفرق بني الدميقراطية كعملية تارخيية على املدى البعيد ونشأة
لثقافة املدنية فوظيفة اتمع املدين هي وظيفة تسيريية شاملة للمجتمع كلّه ويف سياق هذا املنطلق لالتأسيس 

ليس بالضرورة أنّ يكون هناك إنفصال بني الدولة واتمع املدين فيمكن النظر إىل اتمع املدين يف مفهومه 
أهدافه بأنه يعبر عن رسالة إجتماعية من القيم واألفكار واملمارسات التطوعية واخلريية املعاصر ومواصافته و

املوجهة حنو بناء األسس التحتية للمسرية الدميقراطية ويقوم على مبادئ التطوعية ... وحب البشرية 
اخلاصة املتباينة من أجل الصاحل واإلستقالل الذايت واملواطنة الفعالة واملشاركة العاملة على التوفيق بني املصاحل 

ا يؤدي إىل بناء وحتسني رأس املال اإلجتماعي بإجتاه إعادة هيكلة البيئة العام وقبول اإلختالف والتنوع مم
اإلجتماعية لصاحل التعددية والتعامل السلمي فاتمع املدين وفق هذا املنظور ال يعين كل أفراد اتمع من 

حصر يف العناصر الواعية الفعالة املُنظمة من املواطنني وال تدخل يف منظمات اتمع املدين العناصر املدنية، بل ين
املذهب واملنظمة الدينية، -الطائفة-القبيلة- تلك اليت تقوم العضوية فيها وفق أسس تقليدية عمودية مثل العشرية

بل  -مع املدين اجلزائري الذي ال ميكن إقصائهإنها جزء من تاريخ ات –رغم أن هذا ال يعىن إمهاهلا أو حماربتها 
اإلعتراف ا وتطويرها تدرجييا من منظمات طاردة للقيم واألفكار احلضارية إىل حاضنة هلا أو متعايشة 

  .ومتكيفة معها
إنّ ما يربط احللقة البنائية للمجتمع املدين إستحضار القضايا احملورية اليت تطرحها الدراسة بتقييم 

 ،و إنعكاسات اتمع املدين على السياسات العامة وهذه القضية تصبح أكثر صعوبة يف اتمع اجلزائريمردود أ
فمنظومة اتمع املدني ال تنشط أو تتحرك يف فراغ وإنما هي قائمة يف سياق ثقايف وإجتماعي وإقتصادي 

حتقيق أهدافه بنوعية متميزة وكفاءة عالية  وسياسي  معني له مساته اليت تؤثر بالقطع يف مدى فاعلية قدراته على
هذه  تؤديهكن أن ميوهناك عوامل أخرى كامنة يف فعاليات اتمع املدين ذاته تؤثر يف حدود الدور الذي 

التغيري وذلك باإلضافة إىل القدرات البشرية واملادية هلذه املنظمات؛ إنّ توقفنا عند متطلبات اتمع  يفاملنظمات 
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ة للدولة اجلزائرية بإعتمادنا على الفكر وعلى مستوى أجندة السياسة العام الفاعل على املستوى احمللّياملدين 
التارخيي والواقع هو دراسة إلستشراف مستقبل احلركية الفعلية للتنظيمات املدنية اجلزائرية وللباحث أنّ يدرك 

حقبة زمنية لتاريخ اتمع املدين اجلزائري ومفهومه  مضامني التأثري املدين اجلزائري وخبايا غيابه أو تواجده يف
  .الواقعيويف الفكر النظري 
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، جريدة الشروق اليومي، عدد "الزوايا تشرع يف محلة التعبئة ملساندة الرئيس بوتفليقة"عجاج بلقاسم،  - 2

 .2009، جانفي 2573
متأخر ال تليق مبكانة اجلزائر، جريدة اخلرب التلفزيون اجلزائري يعكس صورة بلد متخلف و"م فريد،  - 3

 .2009، أفريل 5295اليومي، عدد 

 :ةـق الرمسيـائـالوث -و
، 53املتعلق باجلمعيات، اجلريدة الرمسية، عدد 31-90اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون  - 1

  .1990ديسمرب  04الصادرة بتاريخ 
فيفري  01جانفي و 31- 30ر الوطين، املؤمتر الثامن املنعقد ايام القانون األساسي حلزب جبهة التحري - 2

2005.  
، الباب 1995النصوص األساسية للجمعية الوطنية يف إتصال، القانون األساسي والنظام الداخلي،  - 3

  .3األول، الفصل األول، املواد 
  .25/07/2003اجلزائر، القانون األساسي لإلحتاد الوطين للنساء اجلزائريات، املؤمتر السادس،  - 4
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النصوص األساسية حلزب التجمع الوطين الدميقراطي، القانون األساسي والنظام الداخلي، اجلزائر، سبتمرب  - 5
2008.  

النصوص األساسية ألكادميية اتمع املدين،املؤسسة اجلزائرية لرجال االعمال واالستثمار  - 6
 .املرصد اجلزائري للمرأة/االجتماعي

الدورة  ائرية الدميقراطية الشعبية، أكادميية اتمع املدين اجلزائري، املؤمتر الوطين األول،اجلمهورية اجلز  - 7
 .2008/ديسمرب/27للمجلس الوطين، األوىل

 :رنتـنتة اإلـاالت على شبكـمق  -ي
1- Saliha Boudeffa. Quelle problématique pour le féminisme algérien. 

cle.php3?id article:566. http://www.mediterraneas.org/ari 
           بدون اسم، أربعة منظمات فاعلة تعلن ميالد إئتالف احلركة الطالبية                          -2

line/modules.php?name&file:article&sid: 6233.sawt.alahrar.net/onhttp://www 
  بن حممد نعيم، احلركة النقابية يف اجلزائر، واقع وآفاق                                         -3

-contries/social-arab-http://foruntirsomande.net/arabic/social.actiobs.im
.Algeria.htm. monents 

.      جايب عبد الناصر، احلركات االجتماعية يف اجلزائر، أزمة الدولة الوطنية وشروخ يف اتمع -4  
http://www.arabtimes.com/portal/aridedisplay.CFM?action:&preview:no& 
article. 
.                                                    بدون اسم، اإلحتاد العام للفالحني اجلزائريني  -5
http://www.google.dz/searche?h/:Fr&ALZ:122GGLjer&q 
.                                 بدون اسم، احتاد الفالحني اجلزائريني يطالب بتمليك األراضي -6
http://moheet.com/meuspriont.OSPX?ind:294610. 
7- http://ar.wikipedia.org/wiki/%08/A7%. 
.     جايب عبد الناصر، احلركات االجتماعية اجلزائرية بني أزمة الدولة وشروخ اتمع -8
http://www.oragegypt.org/admin/4plood/docs/Abazer.doc. 
.                 من اجلامعيات تعانني التحرش اجلنسي على يد األساتذة ℅27مسيخ نوال  -9
http://womengateway.com/arwg/reporters/Algeirs/Algeria254235.htm. 
.                                    من لوائح اإلحتاد العام الطاليب احلر الئحة السياسة العامة -10  
http://www.ugelmed.com/Flash/ 
لعربية                  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، قوانني تأسيس اجلمعيات يف الدول ا -11
http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx ?cid :1≠sub1. 
.                            برنامج إدارة احلكم يف الدول العربية، حقوق اإلنسان يف اجلزائر -12
http://www.pagar.org/arabic/countries/Theme.aspx?t:1088.cid:1. 
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.  أركون حممد، التفاعل بني دولة احلقوق واتمع املدين ظاهرة جديدة مل نكتسبها بعد -13
http://www.aswaat.com/details.asp?section:28&article:249014&issuneo:9385 
.                   زياين صاحل، تفعيل العمل اجلمعوي ملكافحة الفساد وإرساء الدميقراطية  -14
www.UWIU.cholf.dz/semanaires/seminaires.2008/dicembre22. 
. جايب عبد الناصر، العالقات بني الربملان واتمع املدين يف اجلزائر، الواقع واألفاق -15
http://mirror.Undp.org/algerie/evements/le%20parlement%20et20la%2050ciete
%20civile1106/Etude%20Relations. 
                  .       ولد أمحد سامل سيدي أمحد، احلياة السياسية يف اجلزائر، قراءة أولية -16
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AB97FC17-8363-41E4-A081-
3F13B3F323F9.htm. 
                    .                    عابد اجلابري، اتمع املدين والواقع العريب الراهن -17
http://hem.bredband.net/b155908/n510.htm. 
.                                      أزمة...جايب عبد الناصر، احلزب السياسي اجلزائري يف -18
http://www.3aswat.com/fr/node/560 
 جايب عبد الناصر، الشباب واالنتخابات الرئاسية يف اجلزائر                          -19
http://www.3aswat.com/ar/node/1044 
                          .    مالك دليلة، واقع حرية التعبري يف نظر مسؤويل بعض اجلرائد -20
http://www.el.massa.com/ar/comtent/vieu/20728/41. 
.                                 لعقاب فاتح، اإلعالم اجلماهريي القوي ضمان حلرية التعبري -21
http://www.elmooustakbelonline.com/content/view/2500/137. 
.                                   ؟بوصوفة سليمان، يسأنونك عن حرية اإلعالم يف اجلزائر -22
http://www.aljazeeratalk.net.forum/archive/index.phpo/T.171475.html 
.      بدون اسم، العنف ضد املرأة يف اجلزائر حيول دون املساواة ونيل احلقوق املدنية -23
http://www.annabaa.org/mbanews/67/480.htm. 
                       . لعربيةحبسوس عبد العزيز، دور منظمات اتمع املدين يف وض املرأة يف البلدان ا -24
http://www.arab-hdr.org/publications/other/papers/2005/guessous.pdf. 
.                                 بدون اسم، من اجل حتقيق جمتمع مدين حقيقي يف اجلزائر -25
http:/forumascamaktoobllogcom/ 
26- Histoire d’Algérie 1830-1962.                                               بدون اسم
http://www.1novembre54.com/tarikhdjazair.php?cat:Evenementsar&id:p98. 
.                                                   بن حممد نعيم، احلركة النقابية يف اجلزائر واقع وآفاق -27
http: // www. hggar. org/ index. php? option: com-conten&task: view & id: 796 
& Itimid. 
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28-            .                   عنصر العياشي، التعددية السياسية يف اجلزائر الواقع واآلفاق
http://faculty.qu.adu.qa/lmaser/files/political%20pluralison%20in%20.Algeria%
20.pdf. 
                                 .                        بدون اسم، الدعوة اإلسالمية يف اجلزائر -29
http://forums.ikwan.net/E/showthreadphp?t:3096.  
.                                          بدون اسم، أكادميية اتمع املدين تتضامن مع غزة -30
www.elmassa.com/ar/content/view/...../41/. 
.                                عسكر هبة، حتت وطأة الفقر محالت التنصري تنشط باجلزائر -31
http://www.moheet.com/show-files.aspex?fid:91906.  
.                  غالب مجال، حوار مع األمني العام ألكادميية اتمع املدين اجلزائري -32
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article12070. 
                      .الناصر، احلركات اإلجتماعية يف اجلزائر أزمة الدولة الوطنية وشروخ اتمع جايب عبد -33
 http://www.arecgy.org/admin/upload/Docs/Aloazer.doc 
.                                              بن السائح أمحد، الذكرى العشرون لتأسيس املنظمة الوطنية ألبناء الشهداء  -34
http:// www. sawt-alahrar. net /online /moalules. php? name: news &file : article 
&sid:6649.     
                                                     .     مة الوطنية للمجاهدينبدون اسم، حملة تارخيية عن املنظ -35
http:// www.onm.org.dz/ index.php?option: com-content&task: view & id: 
45&Itemid:91. 
.                                          حواس حممد العريب، العامل العريب واتمع املدين -36
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid:49841. 
.                                     من ويكيبيديا املوسوعة احلرة، اإلحتاد العام الطاليب احلر -37
http :ar./wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%. 
.                              من ويكيبيديا املوسوعة احلرة، اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني -38
http :ar./wikipedia.org/wiki/%D8%A7% 
. زميةالنظام السياسي خسر املعركة اإلعالمية وال يقدر حجم اهل:جوزي كمال، اجلزائر خارج جمال التغطية -39  

http://elkhbar. Hebdo. Com /Site/articles: action-Show-89. Htm.  
 

.      اجلمعية العامة، جماس حقوق اإلنسان،تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة/األمم املتحدة -40
www.universalhumanrightsindex.org/documents/848/1258/000ar/000text.doc. 
41- Assovation Algérienne d’alphabétisation IQRa : présentation et historique 

de l’assciation http://www.iqRaa.asso.dz/   
.                                 الساخن علي، التنظيمات الطالبية وجها لوجه يف منتدى جريدة الشروق -42

www.ugea-dz.net 
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التنظيمات التقليدية للمجتمع املدين اجلزائري بني احملافظة على التراث : الفصل الثاين

  اإلسالمي والصمود أمام السياسة التعطيلية ملهامها
   ........... . يف استمرارية التعليم واجلهاد اإلطار النظري للمساجد والزوايا ودورها: املبحث األول
   ........................................... مصري املساجد وعالقته بتخلف نظام التعليم : املطلب األول
   ........................... اإلطار املفاهيمي للزوايا ومؤشرات تأثريها يف اتمع اجلزائري :املطلب الثاين

   ............. -منوذج الزوايا التعليمية كفاعل تارخيي -فاعلية الزوايا يف استمرارية التعليم:املطلب الثالث
 التأصبل التارخيي للطرق الصوفية واألوقاف وتوتر العالقة مع السلطات الفرنسية: املبحث الثانـي
   .................... . يف مفهوم الطرق الصوفية وتفاعلها مع السياسة التفكيكية لوحدا :املطلب األول
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 يف القراءة التارخيية للتنظيمات احلديثة للمجتمع املدين اجلزائــري: الفصل الثالث
 -إبــان االحتالل –

   ................... التيارات السياسية اجلزائرية وتأثريها على السياسـة االستعماريـة : املبحث األول
   .................................................. التأصيل التارخيي لربامج األحزاب الوطنية: املطلب األول
   ........................)أثناء احلرب العاملية الثانية إىل الثورة(تطور اجتاهات املنظومة احلزبية : املطلب الثاين

                      حزب جبهة التحرير(ام لربوز تنظيم سياسي بتوجه ثــوري ــار العــاإلط :املطلب الثالث
   ................................................................................        )الوطـــــين
   .................. البناء التارخيي لنشاط اإلعالم ومجعيات اتمع املدين إبان االحتالل : املبحث الثانـي
   ........................................ القراءة التارخيية والنضالية لظهور الصحافة اجلزائرية: املطلب األول
   ........................................................ بوادر الرسالة اإلعالمية الثوريــة : املطلب الثاين

   ................................. اجلزائري إبــان االحتاللوي اهليكل العام للنظام اجلمع: لثالثاملطلب ا
 اتمع املدين يف التجربة األحادية وفرضية استمرار السياسة القمعية: الرابع الفصل 

   ..................................... الدولة الوطنية بني اختراق و مواجهة اتمع املدين : املبحث األول
  ............................................ تفكك األحزاب والتصدي للمعارضة السياسية : املطلب األول
   ........................... للنظام اجلمعوي وإقصاء معامل اتمع املدين املوروثاهليكل العام : املطلب الثاين

   ...................  املنظومة اإلعالمية بني اإلطار القانوين املوروث ومشروع الدولة الوطنية: املطلب الثالث
. أبعاد العالقة اجلدلية بني تأثري االستعمار يف النمو املشوه للدولة وتوقف منو اتمع املدين: املبحث الثانـي

   ................................................................................................   
  .......................................... ستعمار الفرنسيإلارتباط هشاشة الدولة حبصيلة ا: األولاملطلب 

   ....................... السلطةختالل العالقة بني اتمع املدين وإاأليديولوجيا الثورية وبداية : املطلب الثاين
   ............................... وتفكك الترابط بني الكيانني لسلطةيف عالقة اتمع املدين با: املطلب الثالث

سياق التحول الدميقراطي بني فضاءات املمارسة  اتمع املدين اجلزائري يف: الفصل اخلامس
    .............................................................  املدنية والتعاطي اإلنفصامي مع الدميقراطية

                                            .اإلطار القانوين لتشكل اتمع املدين اجلزائري: املبحث األول
                                          .اجلزائري القانوينالتعددية احلزبية يف الفكر : املطلب األول
                          .املركز القانوين للحركة اجلمعوية يف اتمع املدين اجلزائري: املطلب الثاين

                                             .البناء القانوين لظهور التعددية اإلعالمية: املطلب الثالث
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 .البناء املماراسيت للمجتمع املدين اجلزائري وامتداد أزمة العالقة بني الدولة واتمع املدين: املبحث الثانـي
                                                                                                              

                            .السياسية املمارسة احلزبية واإلعالمية يف ظل التعددية: املطلب األول
   .......... .التجربة اجلمعوية من منظور الواقع واإلطار العام ألكادميية اتمع املدين اجلزائري: املطلب الثاين

بعد إقرار التعددية السياسية وحىت الوقت واتمع املدين  السلطةاستمرار أزمة العالقة بني : املطلب الثالث
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