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چکیده
ج ین هنذ سننسی اسالمر ا همواره ام نفوذ سننسری ر اجتمرندی برنالیی در
جنمعه اوجزای ب خوردار بوده اند و فعنون این ج ین هن در طو نزدیرم بره
هف

دهه فعنون

ف اموف ودهنذ بسننرذ داشرته اسر  .هردف ایرن مقنوره

پنسخ رویی به این پ سد اس که صفبهدذ جدید ر وههرنذ اسرالمرر ا و
مواضع آنهن در سن هنذ اخن و بهویژه پس ام جه هنذ داخلی اوجزایر کره
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931
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بعد ام س کو جبهه نجنت اسالمی انجنم شد چگونه میبنشد؟ بر اذ پنسرخ
به این پ سد ابتدا م ورذ ب دوام مؤث ب شل رنر ذ ج یننرنت سننسری
اسالم ر ا در اوجزای و روند تحوالت این جهبد خواهن داش و سرپس برن
روشی توصنفی به ب رسی صفبهدذ ج ینننت اسالمر ا در آ کشور خواهن
پ داخ  .ب اسنس ینفته هنذ این پژوهد پس ام انحال جبهه نجنت اسالمی
و حاف ج ین رادیلن ام د صه سننسی اوجزای چهرد رر وه اسرالمرر ا برن
مشی منننه روانه در د صه سننسی اوجزای حارور دارنرد کره تفرنوت آنهرن را
می توا در تنکتنم هرنذ سننسری آنهرن دانسر

امرن همره آنرن بر مشری

مسنوم آمنز سننسی ت کند مینمنیهد.

واژههای کلیدی :جهبد اسالمی معنص اوجزای جبهه نجنت اسالمی تشل اوجزایر سربز
جهبد النهضةاالسالمنه

مقدمه
الجزایر بزرگترین کشور ش ا ،غربی افریقیا ،بیا پسیوت  9397611کیلیومتر مربیع
میباشد .ج ویت این کشور حدپد  36میلییوق ( )9112اسیت کیه  22درصید رنیاق
یازده میالدی اسالا را پارد این سرزمیین کردنید در  7579ایین کشیور بخشیی از
امیراتوری عث انی شد .الجزایر در سا 7931 ،ض ی ه پ مستو را فرانسه گردید پ از
سا 7969 ،تا  7259بهعنواق بخشی از فرانسه تحت حاک یت رق ادارا مییشید پ در
 7253اس از جنگهایی هونین استقال ،یافت ).(COI, 2013: 12
ه وارا اسالا گرایاق شه تبیل پ شیه بوید از اسیتقال ،نقی

مه یی در عرصیه

سیاسی پ اجت اعی رق ایفا کردااند که در این مقاله ض ن مرپری بر رپنید تحیوالت
این جریانات تالش هواهی کرد تا به بررسی پضویت موجیود رنهیا بییردازی پ بیه
این سؤا ،ااس دهی که صفبندی جدید گرپاهیای اسیالاگیرا پ مواضیع رنهیا در
سا،های اهیر پ بهپیژا اس از جنگهای داهلی الجزایر که بوید از سیرکوب جبهیه
نجات اسالمی انجاا شد شگونه است؟ برای ااس به این ارسی

ابتیدا میرپری بیر

عوامل مؤ ر بر شکلگیری جریانات سیاسی اسالاگرا در الجزاییر پ رپنید تحیوالت
این جنب

هواهی داشت پ سیس با رپشی توصیفی به بررسی صفبندی جریانات

اسالا گرا در رق کشور هواهی ارداهیت پ درنهاییت تیالش مییکنیی تیا براسیاس
اطالعات پ یافته های پضویت موجود ،به بیاق پضویت پ راهکارهیای رتیی رهبیراق
این جنب

فکری در الجزایر برای بازیابی پ ارتقا جایگاا هیود در عرصیه سیاسیی
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عرب ی بربر پ اکثراً مسل اق سنی مالکیمذهب هستند .اعراب در سداهای هشیت پ

الجزایر بیردازی .
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 .٠عوامل مؤثر بر شکلگیری جریانات سیاسی اسالمگرا در الجزایر
عوامل مختلف زیر را میتواق ازج له مه تیرین عوامیل شیکلگییری جنیب هیای
سیاسی با ماهیت اسالمی در الجزایر دانست
 .٠-٠اشغال الجزایر

در سا 7931 ،دپلت فرانسه به الجزایر ح له کردا پ رق کشور را بیه تصیرف هیود
دررپرد .استو ار فرانسه در الجزایر ه راا بیا برنامیههیای هاصیی بیود کیه هوییت
فرهنگی الجزایر را تغییر می داد .فرانسویاق در دپراق استو ار بر الجزایر برنامیههیای
درازمدتی برای اسالا زدایی پ تحقیر مسیل اناق بیا اجیرای سیاسیت هیایی ه چیوق
انض اا پ ه انندسازی ،محو جاموة بومی ،حذف تشکیالت حقوق اسالمی ،تیدپین
برنامههای رموزش به سبک غرب با حذف رپشهای تدریس مدارس دینی تیا رنجیا
ای

رفتند که در سا 7999 ،برای تغییر شناسنامه پ دادق نااهای هیانوادگی جدیید

که ریشة اسالمی نداشت ،اتداا کردند .این اتدامات ازج له عوامیل مه یی بیود کیه
بخشی از نیرپهای مسل اق را به مقابله با اشغالگراق پاداشت پ نخستین جنب هیای
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اسالمی برای مقابله با حذف هویت فرهنگی الجزایر پ استقال ،رق شکل گرفت.
 .٠-٢بحرانهای اقتصادی و اجتماعی پ

از استقالل

اتتصاد دپلتی پ برنامههای سوسیالیستی الجزایر که ناظر به رموزش ،اشتغا ،،مسیکن،
پ هدمات اجت اعی بود ،ریشه در منافع سرشار اترپشی ی داشتب پلی در میانه دهه
 ،7291الجزایر نیز (که دررمدهای نفتی رق بال بر  21درصد صادرات رق را تشیکیل
می داد) مانند بسیاری از کشورهای تحت تر یر بحراق اتتصاد جهانی پ سقوط تی یت
نفت ترار گرفت که این امر منجر به بحیراق اتتصیادی پ درنتیجیه رشید بیکیاراق پ
افزای

نارضایتی اجت اعی در ایین کشیور شید .ایین پضیویت در اکتبیر  7299بیه

اعتراضات گستردا هیابیانی پ «شیورشهیای میواد غیذایی» منجیر شید .میوجی از
تظاهرات ع ومی کل کشور را فراگرفت پ بهپاسی ه سیقوط اسیتانداردهای زنیدگی
(نرخ باالی بیکاری ،ک بود شدید مسکن پ مواد غذایی ،فساد پ حکومت ناکاررمید)
تشدید شد .تظاهراتی که از الجزایر شرپع شد بهسرعت بیه سیایر شیهرهای بیزرگ
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به پیژا اپراق پ کنستانتین سرایت کرد .در شنین بستری بود کیه زمینیه مناسیبتیری

برای جریاقهای مخالف ازج له جریاق اسالا گرا در کشور فیراه رمید (اسییوزیتو،
.)925 7392
 .٠-9تضعیف هویت دینی جامعه

هرشند نیرپهای اسالاگرا نق

مه ی در انقالب الجزایر داشتند ،اما اس از اییرپزی

به حاشیه راندا شدند پ هویت دینی جاموه تضویف شدب بهطوریکیه در سیا،هیای
بود از استقال ،سیاستهای فرهنگی غیردینی دپلتها ادامه یافت .در ایین سیا،هیا
تسلط دپلت بر ت اا مراکز فرهنگی ،سیاسی ،رموزشی پ سل ة الئیس سیاسی پ دپر
نگهداشتن اسالاگرایاق از تدرت پ فراموش کردق اسالاگرایاق بهعنواق یک جرییاق
بهعنواق تنها حزب رس ی ،عالپا بیر مهیار تیدرت سیاسیی ،دیین ،میدارس میذهبی
درحییا ،ملیییشییدق ،پ نهادهییا پ مقامییات دینییی ،را نیییز بییهعنییواق اسییالا ملییی پ
سوسیالیسییتی ،در انحصییار هییود دررپرد پ در لبییاس سوسیالیس ی اسییالمی ،رپش
سکوالری را در توسوة سیاسی اتتصادی در ای

گرفت که نخبگاق غربگیرا اجیرا

کردا بودند (اسیوزیتو .)992-927 7392 ،ازاینرپ بهتدری مساجد به یگانیه سینگر
مقاپمت پ تریبوق در برابر رمی تبدیل شد پ اسالاگرایاق تبدیل بیه یگانیه مویارض
بالفول دپلت شدندب زیرا رناق از اایگاا اجت اعی برهیوردار بودنید (ابیراهی 7395 ،
.)35
 .٠-٤فضای باز سیاسی دهه  2١میالدی

الجزایر بود از استقال ،بر اایة ایدئولومی سوسیالیستی بهسوی نظاا تکحزبی سیوق
یافت پ ه اری ب مدین ،رهبر ارت

رزادیبخ

ملی که به مبارزا تدرت جنیاحهیا

اایاق دادا بود ،احمد بن بال را در  73سیتامبر  7253بهعنواق رئیسج هیور منتخیب
الجزایر در رأس یک دپلت غیرنظامی ترار داد .اما در بامداد رپز  72مپئن  7255بیه
شکلی غیرمنتظرا بن بیال را بازداشیت کیرد پ هیود تیدرت را بیهدسیت گرفیت پ
حکومت

 73سا ،ادامه یافت پ سرانجاا در  7279بیهسیبب بی یاری سیرطاق کبید

درگذشت .بود از بومدین در شرای ی که رشوب داهلی گستردا شدا بیود ،شواذل
بن جدید در اکتبر  7299با محور ترار دادق اصالحات در زمینههای مختلف بهپییژا
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ریشهدار سیاسی (گرپا اژپه  )39 7321 ،ادامه داشت پ جبهه رزادیبخی

ملیی
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با پعدة نظاا شندحزبی بر سر کار رمدب لذا در اپاهر دهه  7291اصیالحات سیاسیی
رغاز پ نظاا شندحزبی جایگزین نظاا تک حزبی شد (امیرهانی فراهانی-77 :1811 ،
)55ب که این پضویت شرایط مناسبی را برای حضور اسالاگرایاق در مقابیل احیزاب
اسالمی در مشارکتهای سیاسی فراه رپرد.
 .٢گروههای فکری و سیاسی اسالمی در الجزایر قبل از استقالل
نخستین سابقه اسالا سیاسی نسبت به مواضع ضددینی پ ملی اسیتو ار فرانسیویاق،
در تاری مواصر الجزایر در تالب تیاا امیر عبدالقادر از ایرپاق طریقیة تادرییه رتی
زدا شد .پی از سا 7931 ،تا  7967به نبرد ادامه داد تا اینکیه درنهاییت بیهموجیب
هیانت بوضی از عناصر جبوق پ تتلعاا مردا بیگناا پ نبود سالح ،تسلی شد .بوید
از رق در سا،های  ،7959-7956انقالب به رهبری شیخم مدبن عبداهلل در جنیوب
الجزایر ادیدار شد پ اس از پی ،توسط فرزندش سیدی سولیمان بیهمیدت بیسیت
سا ،ادامه یافت (امیرهانیفراهانی .)59-51 ،7399 ،سیس بود از جنگ جهیانی اپ،،
بهصورت منسج پ سازماقیافته در حرکیت امیر خالود ،نیوا امییر عبیدالقادر ادامیه
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یافت .در سا،های بود «ج ویت الول یا ال سیل ین» متشیکل از گرپهیی از عل یای
الجزایر بود که با راهگشا ندانستن مبارزة مسلحانه ،کوشیدند تا با ایجاد تشیکلهیای
حزبی ،اهداف ضداستو اری را دنبا ،کنند .به عقیدا رناق اصالح فکر مردا مسیل اق
مقدمه الزا برای مبارزا مسلحانه است پ هر حرکت مسلحانه بیدپق ایین مقدمیه بیه
جایی نخواهد رسید .لذا این ج ویت بهدنبا ،رق بود که با ایجاد نسلی جدید تحیت
افکار اصالحطلبانه هود که از شرق متر ر بود ،حرکت پ جنب

اسیالمی الجزاییر را

شکلی جدید پ ابت ببخشد .با ترسیس این ج ویت ،اپضاع اجت یاعی ،رموزشیی پ
حتی سیاسی الجزایر دگرگوق شید پ بیر جنیب

پ نییز بییداری جامویه الجزاییر در

سا،های بود (در تالب جبهه نجات اسیالمی) نییز تیر یر گذاشیت (دانشینامه جهیاق
اسالا.)791-799 :1811 ،
 .9روند شکلگیری جنبش اسالمی پ

از استقالل

دپلتهای بود از استقال ،،بهتدری نیرپهای اسیالاگیرا را بیه حاشییه راندنید پ بیا
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اتدامات هود به رنها اجازا هیچگونه حرکت منسج هویتطلبانه را ن ییدادنید .امیا

در اپاهر دهه  91میالدی پ در زماق شاذلی بن جدید برهی اصیالحات محیدپد در
سیست سیاسی تانوق پ رزادی تشکیل احزاب موجب شد تا جریانات اسالاگیرا نییز
اتداماتی در راستای ایجاد حزبی جهت تالش برای احیای هویت جاموه هود انجیاا
دهند.
درپاتع سیاستهای شاذلی بن جدید در جهت اصالحات سیاسیی پ اتتصیادی
برای دگرگونی در اپضاع پهی اتتصادی الجزایر بود که منجر به برپز نیاررامیهیا پ
اغتشاشات گستردا پ شورشهایی شد که به مرگ سیصد تن در اکتبر  7299در تیاا
مردمی مورپف به ورةالخبز (انقالب ناق) انجامیدب این عوامیل بین جدیید پ دپلیت
حاک را پادار به رغاز فراینید دموکراتییک کیردق جامویه بیهمنظیور رمیادگی بیرای
در رق اسالا به عنواق شهارشوب مشرپعیت ،جای سوسیالیس را گرفت( .دک جیاق،
 )377 7377پ نظاا تکحزبی را در سا 7292 ،ملغی ن ود پ اجیازا فوالییت بیرای
احزاب هارج از جبهه رزادیبخی

را فیراه ن یود( .عباسیی )36 7371 ،کیه ایین

شرایط زمینه را برای شکلگیری پ ظهور احزاب اسالاگرا در الجزایر فراه رپرد.
 .9-٠شکلگیری جبهه نجات اسالمی

با تصویب تانوق اساسی در  93فوریه  ،7292پ تیانوق احیزاب سیاسیی در  5مپئییه
ه اق سا ،،بی

از  51حزب سیاسی اجازا فوالیت یافتند .سه حزب اسیالمی جبهیه

نجات اسالمی در  5سییتامبر  7292پ جنیب
جنب

اسیالمی النهضیه در دسیامبر  7221پ

جاموه اسالمی (ح اس) در رپرییل  7227از پزارت کشیور اجیازا فوالییت

دریافت کردند .این سه حزب ع داترین احزاب اسالمی در الجزایر بودند که تویداد
زیادی از شخصیتهای م رح اسالمی (بلحاج ،شی سحنونی ،مدنی) پ هیهیتهیا پ
مجامع مذهبی در رأس رنها ترار داشتند (گرپا اژپه .)63-66 7321 ،

یک تقسی بندی براساس یافتههای اژپه
عنواق «رناتومی جنب

ک ینتان ویکت رویچ در ا یر پی بیا

سلفی» ) (Wiktorowitcz, 2006جریانات اسالاگرا در الجزاییر را

با توجه به نوع نگرش به جایگاا سیاست در اسالا به سه دسته تقسیی کیردا اسیت
که عبارتند از
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تجدیدنظر در منشور  7275پ ارائه تانوق اساسی جدیدی در فورییه  7292کیرد کیه
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 .1گروههای طرفدار اسالم غیرسیاس

این گرپاها موتقدند اایبندی به اصیو،

اسالا یک مسهولیت اجت اعی یا فردی است پ در این راستا دگرگونیهیای سیاسیی
ضرپرت نداردب
 .2گروههای طرفدار اسالم سیاس (غیرانقالبو ) بیر ایین باپرنید حکومیت
اسالمی بهترین شکل حکومت است اما این هیدف از طرییق مشیارکت سیاسیی در
نظاا موجود نیز تابل دستیابی استب
 .3گروه های طرفدار اسالم انقالب موتقدند ترسییس حکومیت اسیالمی ییک
ضرپرت فوری است پ تنها راا رسیدق به رق ،جهیاد پ انقیالب اسیت .هیدف ایین
گرپاها سرنگونی حکومت پ حاک ساهتن برداشت هود از ارادا هداپند بر کشیور
است ).(Nessel, 2011: 2
در یک بررسی عینی از جریانات اسالاگرا در سه دهه گذشته میتیواق تیا حید
زیادی مواضع رنها را با این تقسی بندی تابل ان باق دانستب بهطیوریکیه عیالپابیر
طرفداراق اسالا اجت اعی پ ک تر سیاسی در الجزایر که ع دتاً در مراکیز فرهنگیی پ
مساجد به تبلی مبانی دینی پ اهالتی در جاموه فوالیت میکردند )1( .میتواق گفیت
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

در جبهه نجات اسالمی بهعنواق ن ایندا جریاقهای اسالاگرای سیاسی دپ جناح ،بیا
رپیکردهای متفاپت ،پجود دارد .نخست ،جناح تندرپ یا سیلفی ،بیه رهبیری شیی
علی بلهاج (مرد ش ارا دپ جبهه نجات اسالمی) ،که به تشکیل دپلت اسالمی موتقد
بود پ از توسل به زپر نیز برای استقرار این هدف ابایی نداشت .این جناح بیشیترین
جایگاا را در میاق تشر جواق دارد پ ه ین جرییاق بیا رسیاترین فریادهیا تظیاهرات
هیابانی را در الجزایر به راا انداهت .از شخصیتهای سلفی دیگیری کیه در جبهیه

نجات اسالمی به شهرت زیادی رسیدااند ،میتواق به هاش ی سحنونی ،بون عوزوز
زبده (مدیر هفتهنامه ال نقذ) ،م مد کرار (رهبر گرپا الجهاد) ،احمد مران پ بشویر
الفقیه اشارا کرد .این افراد در ادامه کار جبهه بهدلیل مخالفت با تشدید درگیریهیای
جبهییه بییا حکومییت ،از عضییویت در جبهییه برکنییار شییدند .دپا ،جنییاح میانییهرپ پ

اصالحطلب ،به رهبری عبا

مدن اسیت .ایین جرییاق هواسیتار تشیکیل دپلیت

اسالمی از راا مسال ترمیز پ به شیوة سیاسی پ مبارزات سیاسیی میردا اسیت .ایین
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جناح از ه اق راا پ رپش ج ویت الول ا ال سل ین ایرپی مییکنید .در کنیار ایین

جریاق ،برهی از جناح سوا ،مورپف به گرپا الجزائرا ،به رهبیری شویخ م مود پ
شیخ عبدالقادر حشان نیز ناا میبرند ،اما رنها را نیز میتواق موتقد به اسالا سیاسی
میانه رپ درنظر گرفت که ع دتاً متشکل از افراد تحصیلکردا دانشگااهیا اسیت .ایین
جناح موتقد است که باید در الجزایر دپلتی اسالمی ،از طریق مسال ترمیز سیر کیار
ریدب پ هطمشی رق نیز مبتنیبر کار تشکیالتی با هدف جذب افراد نخبه ،کار فکیری
پ ایدئولومیکی پ سیاسی به صورت علنی پ کار سیاسی پ نفوذ در گرپاهیا پ ارکیاق
حکومتی بهصورت انهاق بودا است (گرپا اژپه .)56-59 7321 ،
 .9-٢اهداف و اندیشه سیاسی جبهه نجات اسالمی

برهی از اهداف پ ررماقهای رق عبارت بودند از لزپا پحدت اسالمی ،اصالح نظاا
اداری ،از بین بیردق اسیتبداد پ برایایی دپلیت اسیالمی ،میانیهرپی در فوالییتهیا،
کثرتگرایی حزبی ،نفی مرداساالری غربی پ ادارا جاموه براسیاس تیوانین اسیالمی
(کسییرایی .)32-61 7391 ،بییهطییورکلی ،اسییاس حرکییت جبهییه نجییات اسییالمی،
اسالا گرایی پ تالش برای ادارة جاموه م ابق اصو ،اسالمی بودا است .در هفتهنامیه
ال نقذ (ارگاق حزب) بارها به نوشتهها پ اندیشههای متفکیراق اسیالمی ماننید شیی
م مد غزال  ،ابن تیمیه ،سید قطب پ مالک بن نب استناد شیدا اسیت .ایین افیراد
بیشترین توجه را به مقابله بیا هجیوا فرهنگیی پ بازگشیت بیه هویشیتن در برابیر
غربگرایی پ بیگانهارستی مو وف کردا بودند .جبهه نجات اسیالمی علیت اصیلی
مشکالت الجزایر را عالپابر مدیریت ضویف پ ناالیق کشور ،نظاا مخرب تکحزبی
پ اسییتبدادی میییدانسییت پ موتقیید بییود بحییراق الجزایییر ناشییی از رپیییارپیی بییین
اصالتهای فرهنگی پ عقیدتی با فرهنگ بیگانه پ استو اری استب ازایینرپ ،میدنی
نیز مانند اغلب اسالاگرایاق جهاق ،سکوالریس پ ایدئولومیهیای پابسیته بیه رق را
عامل اصلی ضوف پ افو ،مسل اناق میداند .عبیاس میدنی پ سیایر رهبیراق جبهیه
بیشتر بر حکومت اسالمی پ مبارزا برای براایی رق بهعنیواق هواسیت ملیت ترکیید
میکردند پ ارکاق حکومت اسالمی از دید رناق عبارت بود از رهبر عیاد ،پ مجیری
احکاا شرع پ ناهی از محرمات ،مجلس تانوقگذاری که طبیق احکیاا شیرع اسیالا

وضعیت جریانات اسالمگرا در الجزایر و چشمانداز آینده  یحیی فوزی ،سیدعباس هاشمی و بهروز پایاب

جبهه بهلحاظ تشکیالتی طیف پسیوی از افراد پ سازماقهیا را دربیر مییگرفیت کیه
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تانوقگذاری کند پ توا تضائیهای که در رق تاضی طبیق احکیاا اسیالا بیه تضیاپت
بیردازد (تزپینی .)36 7379 ،جبهه ،اساس حکومت اسالمی را شورایی میدانسیت.
از نظر رنها ،شورا پ دموکراسی به این دلیل کیه هیر دپ از طرییق انتخابیات ع یومی
شکل میگیرند ،به ه شباهت دارند ،اما دموکراسی از این منظر که حاک ییت میردا
را اساس میداند ،با نظاا اسالمی که اساس رق حاک یت هداست ،توارض دارد.
مدنی با ح ایت از دموکراسی مشارکتی ،بر رق بود که عدالت ،رزادی ،برابری پ
اصو ،سیاسی اهالتی را میتواق به بهترین پجیه در دموکراسیی اسیالمی مبتنییبیر
اصو ،اسالمی یافت .این درحالی بود که بخشی از نیرپهای جبهه نجات اسالمی که
دارای گرایشات سلفی بودند ،دموکراسیی را بیهعنیواق شییواای بیرای حکومیت رد
میییکردنیید پ موتقیید بودنیید حکومییتهییای دموکراتیییک ،شییه سوسیالیسییتی شییه
سرمایهداری ،تحت سیل ة اتلییتهیای متنفیذ پ مسیتبد تیرار دارنید پ دموکراسیی،
عالپا بر شال

با ارزش های دینی ،فساد اهالتی را نییز گسیترش مییدهید (گیرپا

اژپه .)52 7321 ،
سیاست هارجی جبهه نجات اسالمی براساس لیزپا احتیراا بیه عهدنامیههیا پ
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

تاطویت در برابر استبداد استوار بود پ به دپ اصل ه کاری با ه ة کشورها براسیاس
منافع ملی پ تحری کشورهایی که میهواهند م الیک اسیالمی را پابسیته بیه هیود
کنند ،ترکید داشت .جبهه نجیات اسیالمی ،ه اننید سیایر جنیب هیای اسیالمی ،بیه
پحدت کشورهای اسالمی پ امت پاحد میاندیشید (دانشنامه جهیاق اسیالا7395 ،
 .)597-599مدنی به رغ انتقاد به ایاالت متحدا ،رپابط مبتنیبر ه کاری سیازندا را
که در رق استقال ،الجزایر بهرس یت شناهته شود ،م لوب مییدانسیت پ موتقید بیه
حق تویین سرنوشت برای مردا الجزایر پ کل جهاق اسالا بود.
جبهه هرشند برنامة مشخصیی بیرای اصیالحات اتتصیادی عرضیه نکیرد ،امیا
نظااهای سوسیالیستی بیاعتبار گذشته را طرد کرد پ طرفدار نظاا اتتصاد بیازار بیود.
جبهه ،مد ،اتتصادی مبتنیبر عدالت را ایشنهاد میکند که در رق تضی ین الزا بیرای
سرمایهگذاری پ ایجاد فضا برای شکوفایی منابع انسانی بهپاس ة سیرمایهگیذاری در
مهارتهیای تکنولیومیکی پ تخصصیی فیراه مییشیود .درپاتیع جبهیه ،طرفیدار
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اصالحات اتتصادی بود که ناظر بر حفظ ذهایر پ صادرات نفت بهجای سایر منیابع

الجزایر بود (اسیوزیتو.)319-313 7392 ،
 .9-9روند فعالیت جبهه نجات اسالمی

جبهه نجات اسالمى در انتخابیات شیهرداریهیا بیهعنیواق نخسیتین انتخابیات رزاد
الجزایر ایس از اسیتقال ،،کیه در  79مپئین  7221برگیزار شید ،توانسیت بیهطیور
شگفتانگیزی  55درصد از ررا شوراهای شهری پ  55/5درصید از ررا شیوراهای
استانی را بهدست رپرد .این ایرپزی تا حدپد زیادی از اعتبار رمی الجزاییر کاسیت،
لذا رمی الجزایر برای ایشگیری از ایرپزیهای بودی اسالاگرایاق بیه تغیییر تیانوق
انتخابات در سوا رپریل  7227پ تویین حوزاهای انتخاباتی برای کاسیتن از حضیور
تهدید رهبراق جبهه نجات اسالمی مبنیبر برگزاری اعتصاب ع یومی رپبیهرپ شید.
سرانجاا در  95مه  7227اعتصاب ،سراسر الجزایر را فراگرفت پ اپضاع متشن شد.
رمی بهدنبا 71 ،رپز اعتصاب در  5مپئن  7227حالت فوقالوادا در کشیور برتیرار
پ سراق جبهه نجات اسالمی ازج له عباس مدنی پ علی بلحیاج را دسیتگیر کیرد پ
حالت فوقالوادا را به مدت شهار ماا ادامه داد .اس از برتراری ررام  ،رمی حالیت
فوقالوادا را لغو پ رمادگی هود را برای برگزاری انتخابات اارل انی که مقیرر شیدا
بییود دپر اپ ،رق در  95دسییامبر  7227پ دپر دپا رق در  75مانویییه  7229برگییزار
شود ،اعالا کرد .در این انتخابات بی

از  62حزب به رتابت ارداهتند که در ااییاق

نامزدهای جبهه نجات اسالمی به دپمین ایرپزی درهشاق هود در صحنه انتخابیاتی
دست یافتند (گرپا اژپه .)71-75 7321 ،
بهعبارت دیگر ،رنها  67/56درصد ررا ،یونی  799کرسی از  937کرسی ،را بهدسیت
رپردند ،درحالیکه جبهة رزادیبخ

ملی بیهعنیواق حیزب حیاک  ،فقیط  75کرسیی را

بهدست رپرد .سایر کرسیها از  631کرسی باید در دپرة دپا انتخابیات در مانوییه 7229
تویین میشدند .دپرن ای شیرگی اسالاگرایاق باعث ایجاد دلهرا زیادی در میاق نخبگیاق
رپشنفکر سکوالر الجزایر شد پ با نزدیک شیدق دپر دپا انتخابیات ،ارتی

تصی ی بیه

مداهله گرفت .دپر دپا انتخابات که برای  77مانویه  7229برنامهریزی شدا بیود توسیط
ارت

لغو شدب ارت

اس از رق اتداا به منحیل کیردق اارل یاق ن یود پ رئییسج هیور،

وضعیت جریانات اسالمگرا در الجزایر و چشمانداز آینده  یحیی فوزی ،سیدعباس هاشمی و بهروز پایاب

اسالاگرایاق در مجلس مبادرت کرد که با مخالفت اارل یاق الجزاییر پ ه چنیین بیا
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شاذلی بن جدید ( )1979-1992را پادار به استوفا کرد ) .(Dessì, 2011: 3با کنار رفتن اپ هی
سیاسی بزرگی در کشور ایجاد شد پ زمینه برای کودتای نظامیاق فیراه رمیدب لیذا در 79
مانویه  ،7229ارت

کودتا کرد .کودتای ارت

با م نوعیت حزب جبهه نجیات اسیالمی،

تولیق تانوق اساسی اصالحشدا در سا 7292 ،پ تویین ان عضو شیورایوالی امنییت کیه
کشور را تا زماق برگزاری دپبارا انتخابات در نیوامبر  7225ادارا کیرد ،تک ییل شید

(Le

) Sueur, 2010: 50-54اس از لغو مرحله دپا انتخابات ،اپضیاع متشین شید پ نظامییاق بیه
بازداشت پ سیرکوب پ دسیتگیری اعضیای مجلیس شیورای جبهیه نجیات اسیالمی پ
هواداراق رنها ارداهتند که هود زمینهساز فوالییت گیرپاهیای مسیلح اسیالمی پ ارتی
نجات اسالمی شد .بهدنبا ،درگیرى هشونتبار میاق نیرپهاى انتظامى پ طرفداراق جبهیه
نجات اسالمى در سراسر کشور ،م مد ب ضیاف ،رئییس شیورایوالی دپلتیی (منتخیب
شورای امنیت ملی به این س ت تا اایاق مدت ریاستج هوری بن جدید تیا  ،)7223در
 2فوریة  7229به مدت یک سا ،حالت اض رارى اعالا کرد پ ه زمیاق ،پزارت کشیور
نیز با صدپر بیانیهای ،در  6مارس  7229انحال ،جبهه نجات اسالمى را (اس از گذشیت
 92ماا از اعالا موجودیت) صادر کرد .در ادامیه شی ارى از سیراق رق دسیتگیر پ رپانیه
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

زنداق شدند پ سرانجاا اس از یک سا ،بازداشت سراق جبهه اسیالمی ،محاک یه غییابی
رناق رغاز شد پ درنهایت ،عباس مدنی پ علی بلحاج به دپازدا سا ،زنداق پ سیایر اعضیا
به شهار تا ش

سا ،زنداق محکوا شدند (دانشنامه جهاق اسالا.)572-591 ،7395 ،

 .9-٤سرکوب جبهه و رشد گروههای مسلح

لغو نتای مرحلة اپ ،انتخابیات مجلیس در مانوییه  7229پ سیرکوب ،غیرتیانونی پ
درنهایییت انحییال ،جبهییه نجییات اسییالمی ،مسییل اً بییهمونییای توتییف فوالیییتهییای
اسالاگرایاق نبود ،بلکه بهمونای رپی رپردق بیه فوالییت زیرزمینیی پ طبویاً مبیارزا
تهررمیز با حکومت بود .در این مق ع ،شاهد شکلگیری بازپی نظیامی جبهیه یونیی
ارتی

نجییات هسییتی کییه بییه مقابلییه مسییلحانه بییا نیرپهییای امنیتییی میییارداهییت

(هسرپشاهی .)799 7372 ،شاهه نظامی جبهه به دپ گرپا منشوب شید (کسیرایی،
 .)791 7391گرپهی میانیه رپ ،تحیت عنیواق جنیب

مسیلح اسیالمی ،بیه رهبیری

شب ط  ،از دستورهای سراق جبهه اسالمی ایرپی میکرد پ گیرپا دیگیر ،ج اعیت
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مسلح اسالمی به رهبری ملیان  ،که دارای نظریات سلفی پ افراطی بودنید ،از جبهیه
جدا شد .این دپ گرپا ،ازیک سو با حکومت پ از سیوی دیگیر بیا یکیدیگر مبیارزا
می کردند پ فضای ترپر پ پحشت پ کشیتار را در کشیور حیاک کردنید (دانشینامه
جهاق اسالا .)599 7395 ،الزا به ذکر است که عداای از رگاهاق امیور الجزاییر بیر
این اعتقادند که منرا،های ارت

پ ادارا اطالعات پ امنیت بیه درپق ج اعیت نفیوذ

کردا پ از درپق اع ا ،رق را بهمنظور بدناا کردق اسیالاگراییاق هیدایت مییکردنید
(مح د .)27-26 7395 ،مثالً آیت احمد از بنیاقگذاراق جبهه رزادیبخ

می گویید

شگونه میتواق مدعی شد که در زماق حاک یت دپلت یک گرپا ترپریسیت بتوانید
به این کشتارهای گستردا دست زند؟ بنبال نیز اظهار میدارد مسهو ،اصلی بسیاری
(هسرپشاهی .)793 7372 ،مله نیز موتقد است از دهه  ،7291سرپیسهای مخفیی
الجزایری عوامل هود را به افغانستاق فرستادا بود تا از نزدیک اتباع الجزایری را کیه
در جنگ علیه اتحاد ج اهیر شورپی شرکت کردا بودند زیر نظیر بگیرنید .دسیتگاا
اطالعاتی الجزایر درای بازگشت عوامل اعزامی اس از سا ،7292 ،هیچ مشیکلی در
نظارت بر حرکات این اتباع پ به هدمت گرفتن رنها برای اهداف هود نداشته اسیتب
بنابراین از ه اق رغاز ،در گرپا بندی ها برای ج ع رپری الجزایری های «افغاق» دهیل
بودا است ).(Mellah, 2004: 12
در ادامه تب پتاب سیاسی ملتهب در الجزایر ،منرا ،اموین زروال (پزییر دفیاع
سابق) در  31مانویه  7226از سیوى شیورایوالى دپلتیى بیراى ییک دپرا سیهسیاله
بهعنواق رئیسج هور انتخاب شد .حکومت نظامیاق در الجزایر از مانویه سا7226 ،
به ریاست امین زرپا ،در فضایى از رعب پ پحشت پ ترپر به حیات سیاسى هیود
ادامه داد .امین زرپا ،تو ،دادا بود که براى بازگشت ررامی

بیه کشیور بیا حیزب

نجات اسالمى مذاکرا کند( .عباسی )61 7371 ،اما به رغ برهیی اتیدامات اپلییه از
سوی اپ ،پی در سا،های بود جنگی ت ااعیار را برای تلعپت ع اسالاگراییاق رغیاز
کرد پ درنهایت نیز در سیتامبر  ،7229بر ا یر نیاتوانی در بهبیود اپضیاع اتتصیادی پ

وضعیت جریانات اسالمگرا در الجزایر و چشمانداز آینده  یحیی فوزی ،سیدعباس هاشمی و بهروز پایاب

از این کشتارهای مردا بیگناا میلیشیای دپلتی ییا ه یاق جوهیههیای میرگ اسیت

مویشتی مردا پ ایجاد امنیت الزا ،تحت فشارهای نظامیاق ،استوفا کرد .در  5رپریل
 ،7222عبدالعزیز ب تفلیقه که از ح ایت ارت

برهوردار بود ،بهعنواق رئیسج هور
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انتخییاب شیید .در دپراق پی بییهتییدری الجزایییر در پضییویت طبیوییی تییرار گرفییت
(دانشنامه جهاق اسالا .)597 7395 ،با اتدامات رشتیجویانیه پی در  ،7222میرزاق
نجات اسیالمی ،بیا ارسیا ،نامیهای بیه پی توتیف جنیگ

مدنی ،فرماندا کل ارت

مسلحانه با رمی را اعالا پ حتی رمادگیاش را برای مبارزا با سایر گرپاهای مسیلح
که به کشتار مردا مبادرت میپرزند ،اعالا کرد .بوتفلیقه نیز متوهد شد که رت بیس
 7227را اوش

تانونی پ سیاسی دهد .اندکی بود ،بوتفلیقه زندانیاق را رزاد پ تیانوق

پفاق ملی را تصویب ن ود .رزادی رهبراق جبهه نجات اسالمی ،یونی مدنی پ بلهیاج
در سا 9113 ،پ ایشنهاد عفو دپلت بوتفلیقه نیز تر یر بسیار ششی گیری بیر اپضیاع
داشیت ،پ درنهاییت درگییری پ جنیگ بیهتیدری در سیا 9115 ،فیرپک
درنهایت نیز بخ

کییرد پ

مه ی از ج اعت مسلح با بییرپق رفیتن از الجزاییر بیه القاعیدا

ایوستند (ال ویل.)7327 ،
 .٤جریانهای سیاسی اسالمگرا پ

از سرکوب دهه ١١

به دنبا ،لغو انتخابات پ انحال ،جبهه نجات اسالمی پ رغاز جنگ داهلی در الجزایر،
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931
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جریاق اسالاگرای رادیکا ،از صحنه سیاسی الجزایر بیه حاشییه رفیت پ دپ جرییاق
اسالا اجت اعی پ ک تر سیاسی ازیکسو پ جریاق اسالاگرای سیاسیی غیرانقالبیی پ
میانه رپ از سوی دیگر در عرصه اجت اعی پ سیاسی الجزایر حضور دارند .جریانیات
میانه رپ با تجدید رپیکردهای گذشته هود جایگاا مه تری را نسبت بیه گذشیته در
عرصه سیاسی به هود اهتصاص دادند پ ه اکنوق شند گیرپا اسیالاگیرا بیا مشیی
میانهرپانه در عرصه سیاسی الجزایر حضور دارنید کیه تفیاپت رنهیا را مییتیواق در
تاکتیک های سیاسی رنها دانستب برهی بر ضرپرت ه کاری با دپلت برای رسییدق
به اهداف ترکید دارند پ برهی بیر اسیتقال ،بیشیتر از دپلیت ترکیید کیردا پ نقی
ااوزیسیوق را ایفا می کنندب اما هر دپ گرپا بر مشی مسال ت رمیز سیاسی ترکید دارند.
رنها با ت سک به گفتپگو ،میانهرپی پ میانجیگری پ سیاست م اشات با سیاسیت
دپلتهای الجزایر نق

مؤ ری در اسیت رار پ تیداپا فوالییت اسیالاگراییاق دارنید.

مه ترین این گرپاها بهشرح زیر میباشند.

 .٤-٠جنبش جامعه صلح (حماس)

جنب

جاموه اسالمی (ح اس) که با ناا «جنب

جاموه صلح» نیز شناهته میشیود،

به رهبری م ف ظ ن ناح یکی از گرپاهای مه اسالاگرا در الجزایر است که متیر ر

از افکار پ اندیشههای بن بادیس پ االبراهیم (از رهبراق ج ویت الول ا) ،مالکبن
نب پ عقاید پ اندیشههای متفکراق اهواقال سیل ین مصیر پ سیوریه شیکل گرفتیه
است .جنب

جاموه اسیالمی (ح یاس) در  5دسیامبر  7299توسیط شیی محفیوظ

نحناح ترسیس شد( )2پ در  92رپریل  7227فوالیت رس ی هود را شرپع کیرد .ایین
جنب

هواستار شیوا تحو ،صلحرمیز پ مرحلهای برای رسییدق بیه تشیکیل دپلیت

اسالمی است .این جنب

اسالمی با حرکتهای رادیکا ،مخالف اسیت پ هواسیتار

سیاست ارهیز کرد پ اتحادی اسالمی را بنیاد گذاشیت کیه ائتالفیی از سیازماقهیای
اجت اعی پ دینی بود .این گرپا از پرپد به جبهه نجات اسیالمی هیودداری کیرد پ
ه وارا مواضع میانهرپانه رناق پاکن های مختلفی را از سوی جبهه نجیات اسیالمی
برمیانگیخت که این گرپا را به محافظهکاری پ تکرپی پ ه یی انی با رِمیی بیرای
تضویف جبهه محکوا میکردندب این امر اهتالف بین جبهه نجات اسیالمی پ گیرپا
مذکور را درای داشت .بر ایین اسیاس بسییاری از سکوالریسیتهیای الجزاییری پ
ناظراق غربی ،نحناح پ اتحاد مذکور را بیدیل لیبرالیی بیرای جبهیه نجیات اسیالمی
میدانستند که میتوانست بسیاری از فرصتهای انتخاباتی را از جبهه نجات اسالمی
بگیرد (اسیوزیتو.)377 7392 ،
در هال ،جنگ دپا هلی فارس ،جبهه نجات اسالمی از رمی عیراق ح اییت
کرد پ بزرگترین تظیاهرات مردمیی را در ترییید عیراق بیه راا انیداهت پ مواضیع
عربستاق ،کشورهای ه ای یاق عیرب پ کشیورهای غربیی را محکیوا کیرد (گیرپا
اژپه  .)55 7321 ،درحالی که شی محفوظ نحناح موضوی موافیق بیا کشیورهای
حاشیه هلی فارس گرفت پ تجاپز عراق به کویت را محکوا کرد.
اس از سرکوب جبهه نجات اسالمی توسط ارت

الجزایر ،زمینه بیرای حضیور

وضعیت جریانات اسالمگرا در الجزایر و چشمانداز آینده  یحیی فوزی ،سیدعباس هاشمی و بهروز پایاب

ه کاری پ مذاکرا برای انجاا اصالحات مییباشید .نحنیاح از درگییری مسیتقی بیا

این گرپا در عرصه سیاسی مهیاتر شید .نحنیاح ابتیدا مخیالف فوالییت گیرپاهیای
اسالمی در تالب حزب بود پ مخالف این بود که سازماقهیای میذهبی شیوق جبهیه
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نجات اسالمی تبدیل به حزب سیاسی شوند .اما بیهدنبیا ،لغیو انتخابیات پ انحیال،
جبهه نجات اسالمی پ رغاز جنگ داهلی در الجزایر محیط مناسبی بیرای رشید ایین
جریاق به رهبری نحناح ادید رمد .رپش مسال ترمیز نحناح پ ت سک به گفتپگو،
میانهرپی پ میانجیگری پ سیاست م اشات با سیاسیت دپلیتهیای الجزاییر نقی
مؤ ری در است رار پ تداپا فوالیت این گرپا داشتب بهطوریکه نحناح گرپا هود را
در  31مه  7227تحت عنواق حرکةال جت یع االسیالمی (ح یاس) ،در تیالش بیرای
رشتی میاق سایر احزاب اسالمی سازماندهی کرد پ از دپلت مجوز فوالیت سیازمانی
پ حزبی گرفت (جاپید.)7395 ،
در این دپراق این حزب هواستار رزادی رهبراق جبهه نجیات اسیالمی ،انجیاا
اصالحات در ارت  ،ح ایت از رپند هصوصییسیازی در اتتصیاد کشیور ،اع یای
امتیازاتی به تبایل ،به رس یت شناهتن زباق ،پ حفظ یکیارشگی کشور بود .ه چنیین
این گرپا طرفدار رااحل سیاسی برای بحراق الجزاییر بیود ،از گفیتپگیو بیا رمیی
ح ایت میکرد پ بارها با سراق رمی گفتپگو کرد.
جنب

ح اس از ابتدای  79مپئن  7221تا کنوق ،در ت اا انتخاباتهای محلیی
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حضور فوا ،داشت ،پ اتداا بیه ایجیادائتالف مییاق گیرپاهیا پ احیزاب سیاسیی در
الجزایر ن ود ،تاجاییکه به «جنب

اتیداا» شیهرت یافیت .ایین جنیب

بیا هرگونیه

هشونتطلبی مخالفت مییکیرد پ در مقابیل ت سیک بیه گفیتپگیو ،میانیهرپی پ
میانجی گری را بهترین پسیله برای نجات ملت مسل اق الجزاییر پ برتیراری «رشیتی
ملی» میدانست .جنب

ح اس به برتراری شیورا پ دموکراسیی دعیوت مییکنید پ

محفوظ نحناح اص الح جدید «شورا کراسی» را هلق کرد( .جاپید)7395 ،
برنامههای جنب

اجت اعی اسالمی (ح اس) شامل میوارد زییر اسیت تیدپین

تانوق باید براساس هویت ملی گیرای هیای اصیلی پ طبیویت اکثیر میردا جامویه
صورت گیرد پ لذا نظاا باید اایبند به عقیدا اسیالمی باشیدب برایایی ییک حکومیت
متر ر از اسالا براساس شورا ،مساپات ،عدالت پ رزادیب تض ین رزادیهای فردی پ
ع ومی ،ازج له رزادیهای اساسی پ سیاسییب افیزای

رتابیتهیای سیاسیی بیرای

تحقق منافع کشورب تقسی پیژگیهای شورای تانونی پ تقویت رق با حضیور عل یاب
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م ابقت کارها با شریوت اسالمی پ الغای تیوانین مغیایر پ مخیالف بیا شیریوت اسیالاب

جدایی پ استقال ،توای کشور از یکدیگر ،پ عدا ت رکز رنهیا در ییک فیرد ییا ییک
شورا پ بهکارگیری شیوا شره
افزای

تدرتب پ ح ایت از اسیتقال ،دسیتگاا تضیایی پ

ح ایت از تضاپت .اایگاا این جنب

گرپاهای تحصیلکردا پ کادرهای باال

پ میانی دستگاا رس ی حکومت است .ض ن اینکیه ایین جنیب

هییچ ارتبیاطی بیا

ح اس فلس ین ندارد (مؤسسه م الواتی اندیشهسازاق نور.)955 7327 ،
محفوظ نحناح در سیا 7225 ،بیه عنیواق نیامزد جنیب

(ح یاس) در انتخابیات

ریاستج هوری الجزایر شرکت کرد پ با کسب  3/9میلیوق رأی پ  95در صد کیل ررا
در رتبه دپا جای گرفت .این جنیب

هیدف هیود از شیرکت در انتخابیات را شنیین

ترسی کردا است «بازسازی مؤسسات پ سازماقهای دپلتی ،ترسی ه یوط اعتیدا ،پ
(ح اس) موفق به جای دادق دپ پزیر در کابینه دپلت شد .این اتیداا نخسیتین تجربیه
رس ی حضور اسالاگرایاق الجزایری در دستگاا اجرایی دپلیت بیود .ییک سیا ،بوید،
جنب

در اپلین انتخابات اارل انی شندحزبی پ انتخابات محلی شرکت کرد پ بیهرغی

تقلب در انتخابات ،موفق بیه تصیاحب  77کرسیی اارل یانی پ  7711کرسیی مجلیس
محلی شد .با توجه به رمار فوق توداد پزرای اسالاگیرا در کابینیه دپلیت الجزاییر بیه
هفت نفر رسید .با استوفای امین زرپا ،پضویت تغییر کرد پ شی نحناح به اتهاا تغییر
ناا حزب از جنب

جاموه اسالمی به جنب

جاموه صلح پ عدا استفادا از اصو ،ملیی

در راسییتای اهییداف سیاسییی ،از شییرکت در انتخابییات  7227-7222محییرپا شیید .در
انتخابات ریاستج هوری سا 7222 ،شی بهدلییل تیرس از بازگشیت هیرجپمیرج پ
هشونت ض ن ائتالف با (جبهه رزادی بخ

ملی) بیه ح اییت از عبیدالوزیز بوتفلیقیه

ارداهت .گرپا نحناح در انتخابات سا 9119 ،تنها  69کرسی بیهدسیت رپرد پ تویداد
پزیراق پابسته به گرپا از هفیت نفیر بیه  6نفیر در کابینیه دپلیت ،کیاه

یافیت .بیا

درگذشت نحناح در مپئن  ،9113شیخ اب جره سلطان جانشین اپ شد .اپ از ه یوط
ترسی شدا توسط نحناح ،یونی اعتدا ،پ میانجیگیری ،گفیتپگیو بیا کلییه احیزاب پ
م انوت از برپز هرگونه هشونتی در هر س ح تبوییت کیرد .سیل انی ه چنیین پزییر

وضعیت جریانات اسالمگرا در الجزایر و چشمانداز آینده  یحیی فوزی ،سیدعباس هاشمی و بهروز پایاب

میانهرپی پ بییاق دییدگاا حقیقیی اسیالا پ جنیب

اسیالمی ».در سیا 7225 ،جنیب

مشاپر حکومت بوتفلیقه شد (مؤسسه م الواتی اندیشهسازاق نور.)951-955 7327 ،
تبییل از انتخابییات ریاسییتج هییوری در رپریییل  9116ائتالفییی شییامل «جبهییه
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رزادیبخ

ملی»« ،جنب

جامویه صیلح» پ «تج یع ملیی دموکراتییک» در دفیاع از

بوتفلیقه شکل گرفت .این احزاب در  75فوریه  9116طی امضیای ییک تفیاه نامیه
کلیه اصو ،،مبانی ،اهداف پ راهکارهای دستیابی به رنهیا را تیدپین کردنید .ایس از
انتخاب عبیدالوزیز بوتفلیقیه کاندییدای رشیتی ملیی بیا  96/22رأی از مج یوع ررا
بهعنواق رئیس ج هور ،مجا ،تازاای بیرای تحقیق رشیتی ملیی پ هیرپج از بحیراق
بهپجود رمد که در رق دپلت این گرپا اسالاگرا نیز حضور داشتند.
هرشند با رپی کار رمدق رئیسج هور بوتفلیقه رپابط اسالاگرایاق پ حکومیت
بهتر شد ،اما بهتدری اهتالفاتی بین طرفین برپز کرد که این امیر موجیب شید ایین
گرپا در ائتالف با دیگر گرپاهای اسالمی به تالشی مجیدد از رااهیای دموکراتییک
برای تحو ،در نظاا سیاسی اتداا کند .پ ه راا با بقیه گرپاهای اسالاگیرا اتیداا بیه
تشییکیل جبهییه الجزایییر سییبز ن اییید پ هییود را بییرای رتابییت بییا دپلییت از طریییق
مسال ترمیز رمادا کند که این رپند در دهه گذشته ادامه داشته است.
 .٤-٢جنبش النهضةاالسالمیه
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

جنب

النهضةاالسالمیه به رهبری شیخ عبداهلل جواباهلل از جنیب هیای ه فکیر بیا

اهواقال سل ین در الجزایر است کیه در دسیامبر  7221بیهعنیواق سییامیین حیزب
سیاسی رس اً فوالیت هود را رغاز کرد (مرایاق .)3 7321 ،در هنگا ا ترسیس جنب
النهضةاالسالمیه ،شی عبداهلل جاباهلل برنامههای جنب
مت رکز کرد احیای نق

را در  77بند بهترتییب ذییل

مساجد بهعنواق مراکز شناهت پ اصالحب ترکید بیر مییراث

عربی ی اسالمیب گسترش پ تو یی فرهنیگ اسیالمی از طرییق رپشهیای تیانونیب
شناساندق پاجبات فردی پ رموزش تررقب مبارزا با فرهنگ غرب پ تهاج فرهنگییب
اه یت دادق به هانوادا پ نق

زقب تو ی اهالق پ فضایل ع ومیب ایجاد پ ترسیس

باشگااهای فرهنگی ،پرزشیی پ صینوتیب رگیاهی دادق بیه زنیدانیاق پ بزهکیاراق پ
مبارزا با بیسوادیب گسترش هیدمات اجت یاعی بیه نفیع اتشیار فقییر پ مبیارزا بیا
بیسوادیب پ ک ک پ یاری به مهاجراق در حفظ هویت ملی.
این جنب

از ه اق ابتدای ترسیس رپشیی مسیتقلتیر از رپیکیرد ح یاس در

رپیارپیی با حکومت اتخاذ کرد پ ض ن دفاع از مشیی مسیال ترمییز پ میذاکرا بیا
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دپلت ک تر ت ایلی برای شرکت در دپلت پ ه کاری با رمی نظامیاق از هود نشیاق
داد .هرشند در سا،های بود این مشی تغییر کیرد پ بیه ح یاس نزدییک شید .ایین
جنب

در طو ،فوالیت سیاسی هود ،موتقد است که باید احزاب اسالمی در صیحنه

سیاسی حضور داشته پ از م رح کردق شوارهای تند پ ضددپلتی هودداری کنند.
جنب

موتقد است که گرپا هیای اسیالمی فویا ،در صیحنه بایید بیا یکیدیگر

ه کاری کنند تا زمینه برای حکومت اسالمی بیه تیدری فیراه شیودب ازایینرپ در
ابتدای فوالیت احزاب اسالمی ،هواستار ائتالف با این احزاب شد ،پلی جبهه نجیات
اسالمی این ایشنهاد را رد کرد .این جنب

مخالفت هیود را بیا رپش جبهیه نجیات

اسالمی در برتراری فوری حکومت اسالمی اعالا کرد پ رااحل اصالح تیدریجی را
م رح است پ توداد اندکی از مسل اناق الجزایر از این جنب
جنب

ح ایت میکننید .ایین

هنوز ه به فوالیت هود ادامه میدهد .رمی الجزاییر ایس از انحیال ،جبهیه

نجات اسالمی با حزب النهضه پارد مذاکرا شد .جنیب

اسیالمی النهضیه هواسیتار

برتراری دموکراسیی در جامویه پ اع یای رزادیهیای سیاسیی بیه ت یاا احیزاب پ
ج ویتها پ احتراا به هواست مردا مسل اق پ فوالیت مسال ترمییز ت یاا احیزاب
سیاسی است .جنب

اسالمی النهضه انحال ،جبهه نجیات را توسیط رمیی محکیوا

کرد پ هواستار ادامه فوالییت ایین جبهیه پ ت یاا احیزاب شید (مؤسسیه م الویات
اندیشهسازاق نور ،الجزایر.)952-991 7327 ،
النهضه به برترارى حکومت اسالمى پ تغییرات ریشهاى در جاموه موتقد اسیت
پ هواستار برترارى دموکراسى پ رزادى در جاموه است پ اجراى احکاا اسیالمى را
یک اتداا ضرپرى مىداند .این جنب
جایز مىداند .جنب

نیز مذاکرا با رمی پ فوالییت در سیایه رق را

موتقد است که گرپاهیاى اسیالمى فویا ،در صیحنه بایید بیا

یکدیگر ه کارى کنند تا حکومت اسالمى برترار شودب ازاینرپ در ابتیداى فوالییت،
احزاب اسالمى هواستار ائتالف ایین احیزاب شید .ایین جبهیه ضی ن رد ع لییات
مسلحانه مسل اناق ،مخالفت هود را با هرگونه ع لیات مسلحانه اعالا کرد .النهضیه

وضعیت جریانات اسالمگرا در الجزایر و چشمانداز آینده  یحیی فوزی ،سیدعباس هاشمی و بهروز پایاب

تنها راا حل بحراق الجزایر دانست .جنب

النهضه بهعنواق یک حزب اسالمی میانهرپ

در انتخابات اارل انى  95دسامبر  7227شرکت کرد پلى حتى یک کرسى از مج وع
 631کرسى را بهدست نییاپرد (صیالحی .)7321 ،امیا در انتخابیات اارل یانی اینج
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مپئن  7227برای انتخاب  391ن ایندا ی بهدنبا ،انتخابات تویدیل تیانوق اساسیی در
 99نوامبر  7225ی در فضایی رکندا از مرموراق امنیتی ،النهضیه موفیق بیه کسیب 36
کرسی شد پ در جایگاا شهارا ترار گرفت .ه چنین در انتخابات شیوراهای شیهری
پ استانی که در  93اکتبر ه اق سا ،برگزار شد ،جنب

النهضه موفق به کسیب 921
در جرییاق

کرسی شوراهای شهری پ  799کرسی شوراهای استانی شد .این جنیب

سیاست پفاق ملی عبدالوزیز بوتفلیقه ،به ح ایت از رق ارداهت پ تانوق پفاق ملیی
را گامی مثبت تلقی کرد هرشند رق را برای درمیاق ه یه رالا پ دردهیای الجزاییر پ
ریشههای بحراق کافی ندانست (گرپا اژپه  793-795 7321 ،پ .)731
در طلیوه انتخابات ریاستج هوری در سا 7229 ،جاباهلل هود را بیرای ایین
دپرا از انتخابات نامزد کردا پ انتظار پ هواست اپ این بود که جنب

از نیامزدی اپ

ح ایت کند .این تص ی با مخالفت اکثریتی از سازماق به رهبری دکتر حبیب آدم ،
مواپق اپ ترار گرفتب زیرا رناق تص ی به ح ایت از نامزدی بوتفلیقیه داشیتند .ایین
اهییتالف درنهایییت منجییر بییه انشییواب در سییازماق پ جییدا شییدق جییاباهلل از اییین
تشکیالت پ ترسیس حزبی جدید توسط اپ شد .حبیب ردمی مواپق تبلیی النهضیه پ
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

طرفداراق اپ بهدنبا ،انشواب در النهضه مشی سیاست ه زیستی پ تواطف بیشیتر بیا
دپلت را برگزیدند پ به ه ین علت با اذیرش نامزدی بوتفلیقیه در صیدد بودنید تیا
نقشی در دپلت ریندا به دست رپرند .هرشند رناق هطمشی پ موضع اصولی هود را
مبنیبر مخالفت مسال ترمیز با سی را نظامیاق بیر مقیدرات کشیور ه چنیاق حفیظ
کردند .دکتر حبیب ردمی استاد دانشگاا فیزیک الجزایر پ دبیرکیل جدیید النهضیه در
مصاحبه با مجله النهار در سا ،9113 ،حزب هیود را پارث جبهیه نجیات اسیالمی
دانست پ اعالا کرد جبهه نجات اسالمی در زماق فولی پجود نیدارد پ رهبیراق رق
به دلیل اهتالف ررا متفرق پ اراکندا شیداانید پ امیرپز جنیب

میا توانسیته اسیت

هواداراق جبهه نجات اسالمی را به سوی هود جذب کند .پی افزپد جنب

هواستار

فوالیتهای تشکیالتی حزب در شهارشوب تیانوق اساسیی پ نظیاا داهلیی کشیور،
ه چنین تحقق رشتی ملی ،رزادی پ نظاا مبتنیبر دموکراسی پ تجس عینی هواسیت
مردا است .اما بهرغ این سخناق بهنظر میرسد که ایین حیزب از اایگیاا اجت یاعی

011

محدپدی در رق کشور برهوردار است .این جنب

در انتخابات می  9119تنها ییک

کرسی بهدست رپرد پ در انتخابات بود این جنب

ان ن ایندا در اارل یاق الجزاییر

دارد (مؤسسه م الوات اندیشهسازاق نور.)7327 ،
 .٤-9جنبش اصالح ملی

ه اقگونه که ذکر شد اهتالف درنهایت موجب انشیواب در سیازماق پ جیدا شیدق
جاباهلل از این تشکیالت پ ترسیس حزبی جدید به ناا «جنب

اصالح ملی» توسیط

اپ شد .جاباهلل موضع اصولی هود را مبنیی بیر مخالفیت مسیال ترمییز بیا سیی را
نظامیاق بر مقدرات کشور ه چناق حفظ کرد .جاب اهلل اس از ترسیس حزب اصیالح
پ النهضة از سوی این حزب به عنواق نامزد ریاسیت ج هیوری مورفیی شید پ میورد
(مؤسسه م الوات اندیشهسازاق نور.)975 7327 ،
 .٤-٤تشکل الجزایر سبز

ه اق گونه که ذکر شد هرشند با رپی کار رمیدق رئییسج هیور بوتفلیقیه در 7222
رپابط اسالا گرایاق پ حکومیت بهتیر شید ،اپ ییک دسیتورکار اصیالحات میؤ ر را
ازج له اصالح تانوق اساسی رغاز کرد .توانین جدید انتخابیاتی پ برنامیه م بوعیات
ه راا با شند تغییر کلیدی دیگر با هدف محدپد کردق فساد پ کیاه

موانیع اداری

برای اط یناق از مشارکت ت اا نیرپهای سیاسی ،ارائه شد.
اما بهتدری اهتالفات طرفین تشدید شدب بهطوریکه سیل انی (رئییس جنیب
جاموه صلح) هاطرنشاق کرد با پجود توهدات رئیسج هیور الجزاییر بیرای انجیاا
اصالحات سیاسی ،رزادسازی رسانهها پ اصالح تانوق اساسی ،گرپاهای اسیالاگیرا
بر این اعتقادند که بوتفلیقه به توهدات هود اایبند نیستب زیرا تیاکنوق هییچ اتیدامی
در این زمینه انجاا ندادا است .لذا رهبراق سیه حیزب «جنیب
دبیرکلی اب جره سلطان پ «جنب
«جنب

جامویه صیلح» ،بیه

اصالح ملی» به ریاسیت حموالوی عک شو پ

النهضة االسالمیه» به رهبری فاتح ربیع با امضای توافقنامهای برای حضیور

یکیارشه پ ارائه فهرست مشترک در انتخابات اارل یانی الجزاییر بیا یکیدیگر متحید

وضعیت جریانات اسالمگرا در الجزایر و چشمانداز آینده  یحیی فوزی ،سیدعباس هاشمی و بهروز پایاب

ح ایت ترار گرفت .این حزب در انتخابات میی  63 ،9119کرسیی بیه دسیت رپرد

شدند .سه حزب اسالاگرای مذکور تشکل الجزایر سبز را بهپجود رپردنید .احیزاب
عضو تشکل الجزایر سبز بهعنواق یکی از جریاقهای مه سیاسی این کشور موتقدند
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در صورت برگزاری یک انتخابات شفاف پ سال ایرپز این انتخابات هواهنید بیود.
این ائتالف نخستین تجربه اسالاگرا برای احزاب سیاسی الجزاییر ایس از سیرکوب
جبهه نجات اسالمی بهش ار میرید.
 .٥چشمانداز و راهبردهای آینده اسالمگرایان در الجزایر
ه اق گونه که اشارا شد ،اس از انحال ،جبهه اسالمی پ حیذف جرییاق رادیکیا ،از
عرصه سیاسی الجزایر ،شند گرپا اسالاگرا با مشیی میانیهرپانیه در عرصیه سیاسیی
الجزایر حضور دارند که تفاپت رنها را میتواق در تاکتیکهای سیاسی رنهیا دانسیت.
برهی از رنها بر ضرپرت ه یایی با دپلت ترکید داشتند پ برهیی دیگیر از اسیتقال،
بیشتری نسبت به دپلت برهوردار بودندب اما هر دپ گیرپا بیر مشیی مسیال ترمییز
سیاسی ترکید مین ایند .درنهایت نیز در سا،های اهیر این گرپاهای اسیالاگیرا بیه
یکدیگر نزدیک شدا پ جبهه جدیدی به ناا «تشکل الجزایر سیبز» را تشیکیل دادنید
که با مشارکت در انتخابات ،بیرای بیهدسیت رپردق تیدرت از رااهیای دموکراتییک
تالش میکنند.
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

به دنبا ،تحوالت اهیر من قه پ انقالب در کشورهای مصر پ تونس پ لیبیی پ...
نگرانی از تدرتیابی مجدد اسالا گرایاق در عرصیه سیاسیی الجزاییر پ بیهپییژا در
انتخابات مجلس در بهیار  9179م یرح شید .سیازماق امنییت الجزاییر اعیالا کیرد،
اطالعاتی در اهتیار دارد که نشاق میدهد اسالاگرایاق این کشور از ه مسلکاق هود
در تونس ،لیبی ،مصر پ مغرب ک ک هواستهاند تیا حلقیه بهیار عربیی را در شی ا،
افریقا تک یل کنند.
دپلت الجزایر بیه منظیور تکیرار ایین تحیوالت اصیالحاتی را در نظیر گرفیت.
ازج له ،با تصویب توانین جدید مربوط به احزاب زمینیه را بیرای فوالییت احیزاب
سیاسی پ گسترداتر شدق توداد احیزاب سیکوالر ازییکسیو پ ایجیاد تشیتت بیین
اسالا گرایاق از سوی دیگر فراه رپرد زیرا در این فضا اسالاگرایاق نیز بیه تشیکیل
احزاب جدید ارداهتند .داها حزب با دیدگااهیا پ شیوارهای اسیالمی کیه ایی

برگزاری انتخابات مجلس در بهار  9179مجوز ترسیس پ فوالیت ایدا کیردا بودنید،
پارد کارزار انتخابات پ رتابتهای انتخاباتی شدند.
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از

در این انتخابات گرپاهای اسالاگرای میانهرپ با ائتالف در تالب جبههای با ناا
تشکل الجزاییر سیبز بیه کیارزار انتخابیاتی پارد شیدند .تحلیلگیراق انتظیار داشیتند
اسالاگرایاق الجزایر در این انتخابات ایرپز شوندب بااینحا ،نتیجه انتخابات مجلیس
ملی هلق الجزایر در  71میه  9179در پضیویتی نیاه گوق بیا تحیوالت کشیورهای
عربی پ اصالحات تابلتوجه در کشورهای ه سایه بود پ نتیجه اعالاشدا انتخابیات
حاکی از این بود که اسالاگرایاق نتوانستند اکثریت ررا را کسب کنند .پزییر کشیور
الجزایر در کنفرانسی م بوعاتی برای اعالا نتای انتخابات اارل انی گفت کیه حیزب
حاک جبهه رزادیبخ

ملی  991کرسیی را از مج یوع  659کرسیی اارل یاق از رق

هود کردا است پ اکثریت کرسیهای مجلس را بهدست رپرد .این درحالی است که
 69کرسی را از رق هود کردا پ در مکاق سوا ترار گرفتنیدب بیااینحیا ،،ییک بیاپر
گستردا در الجزایر پجود داشت که نتای اعالا شدا دستکاری شیدا اسیت پ جنیاح
ائتالف اسالمی سبز که سه حزب اسالاگرای الجزایری را دربر میگیرد ،در بیانییهای
اعالا کرد که برای ما ابت شد که در انتخابات تقلبهیای گسیتردا پ بزرگیی رپی
دادا است پ نتای بهشکلی بسیار غیرمن قی پ ناموقو ،به سیود حیزب ملیی حیاک
تغییر دادا شدا استب اما درعینحا ،اسالاگرایاق از هرگونه اتداا رادیکا ،در مقابیل
نتیجه انتخابات هودداری کردا پ منتظر ریندا باتی ماندااند .بههرحیا ،ظهیور نسیبتاً
ضویف اتحاد سبز اسالا گرایاق نشاق دهندة رپنیدی بیرهالف برهیی از ه سیایگاق
الجزایر مانند مراک  ،تونس پ مصر ،بود که در رق احزاب اسالا گرا ررای بیاالیی در
انتخابات اارل انی بهدست رپردند ).(Smith, 2013: 5
درپاتع برهالف کشورهای ه سایه ،که در رق احزاب اسیالا گیرا در انتخابیات
اهیر ایرپز شدند ،احزاب ه سو بیا دپلیت الجزاییر نزدییک بیه  51درصید از 659
کرسی مج ع ملی هلق را به دست رپردند .جبهه رزادیبخ

ملی رئییس ج هیور بیه

رهبری عبدالوزیز بوتفلیقه موفق به کسیب  919کرسیی پ حیزب دموکراتییک ملیی
متولق به نخست پزیر احمد اوی ی نیز  59را از رق هیود کردنید .ائیتالف اسیالمی
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تشکل الجزایر سبز که اسالاگرایاق میانهرپ مرتبط با حکومت رق را تشکیل داداانید،

موسوا به ائتالف سبز الجزایر ،رتبه سوا را با کسب  62کرسی بیهدسیت رپرد .ایین
ائتالف اعالا ن ود بهدنبا ،یک تانوق اساسی جدیید مبتنییبیر ییک «دپلیت مسیتقل
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دموکراتیک پ اجت اعی در الجزایر است که به ارزشهای اسیالمی احتیراا بگیذارد».
جبهه نیرپهای سوسیالیست مستقر در استاق بربیر الجزاییر کیه انتخابیات ملیی ایین
کشور را بهمدت  75سا ،بهعلت اعتقیاد بیه تقلیب دپلیت تحیری کیردا بودنید در
انتخابات  9179شرکت کردند پ با کسب  97کرسی رتبه شهارا را بهدسیت رپردنید
(.)Smith, 2013: 6
جدول شماره ( .)2نتایج انتخابات پارلمانی  1٤21الجزایر

تعداد کرسیها
880
92
92
81
80
14
4
1
9
5
34

نام حزب
جبهه آدیبخش ملی
حزب دموکراتیک ملی
ائتالف سبز الجزایر
جبهه نیروهای سوسیالیست
حزب کارگر
کاندیداهای مستقل
جبهه ملی الجزایر
حزب عدالت و توسعه
جنبش مردمی الجزایر
طلوع نوی
سایر گروهها
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نتیجهگیری
در مورد دالیل عدا موفقیت اسالاگرایاق در انتخابات اهیر ،بهنظر مییرسید تجربیه
گذشته در الجزایر باعث شدا است تا دپلت اپالً با انجیاا سیریع برهیی اصیالحات
سیاسی پ اجت اعی در کشور ،ازج له گفتپگو با احزاب پ گیرپاهیای سیاسیی در
مورد مسائل گوناگوق از تبیل توانین مربوط به احزاب ،انتخابات ،توانین مربیوط بیه
مجلس پ تانونگذاری پ ...تدرت مانور جریانات اسیالاگیرا بیه پییژا جبهیه نجیات
اسالمی را در جریاق تحوالت بیداری اسالمی از رناق سلب کند ،بیهطیوریکیه ایین
مسهله در کنار پعدا اع ای امتیازات گستردا اتتصادی پ رفاهی ماننید افیزای

صید

درصدی حقوق کارگراق پ کارمنداق دپلت ،ارائه پااهای متودد پ زمیین پ امکانیات
کشاپرزی برای ج ویت دهقانی این کشور ،س ح رضایت ع ومی را افزای

دادا پ

برای شاراجویی در برابر مخالفتهای مردمی ،زماق الزا را به مقامیات الجزاییر دادا
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است تا اپضاع را کنتر ،کنند.
بهعالپا بوتفلیقه اس از جنگ داهلی این کشور بهعنواق شخصیت سیاسی کیه
مدتی به حاشیه راندا شدا بود ،با بازگشت به صحنه سیاسی توانسیت دسیتکی در
زمینه برتراری بات پ امنیت داهلی پ رفاا اجت اعی تداهای تابلتوجهی برداشیته پ
تا حدی نارضایتیهای ع ومی را فرپنشاند .اپ در زمینه اجرای اصالحات ،حتی یک
شبکه پیژا تررق مجید نیز برای جلب تلوب اسالاگرایاق دایر کیردا اسیت پ توجیه
بیشتری به گسترش فرهنگ اسالمی در جاموه داردب بهطوریکه بررسی دتیق شرایط
سیاسی پ اجت اعی الجزایر نشاق میدهد که این کشور در شرایط بهتری ترار دارد پ
رزادی نسبی در نقد حکومت پجود دارد که هود این مسهله نیز تواق بسی ع یومی
مسهله بودی در این مورد مربوط به پاگرایی مردا از نیرپهای اسالاگراست .به
این علت که هاطرا درگیریهای هونین دهه  21میالدی ه چناق بر اسزمینه ذهنی
بیشتر مردا الجزایر نق

بسیته اسیت .بنیابراین شیرپع مجیدد نیاررامی پ پحشیت

ع ومی در جاموه به سرکردگی گرپاهای اسالاگیرا ،میردا ایین کشیور را از پتیوع
رپیدادهای اینشنینی پ تکرار رنچه در لیبی میگذرد ،گریزاق ساهته استب لذا هود
این مسهله به سود دپلت بودا پ تواق مدیریت دپلت را در جریاق تحیوالت بییداری
اسالمی افزای

دادا است.

مسهله دیگری که موجب ت ایز پضویت سیاسی پ اجت یاعی الجزاییر بیا دیگیر
کشورهای من قه شدا است ،ضویف پ اراکندا بودق مخالفاق دپلیت اسیت .اگرشیه
تشکلی مانند «جبهه نجات اسالمی» سا،ها بهعنیواق مهی تیرین ااوزیسییوق دپلیت
فوالیت کردا پ ه اکنوق نیز احزاب مخالف پ موارض در الجزایر فوا ،هسیتند ،امیا
این گرپاها از توانایی ع لیاتی کردق امکانات سیاسی هود برهوردار نبیودا پ فاتید
تواق گسترش مخالفتهای سیاسی به صحنه رپیدادهای اعتراضی اجت اعی هسیتند.
عالپابر این ش ار تابلمالحظهای از گرپاها با اعالا شرکت ییا دسیتکی مخیالف
نبودق با جریاق گفتپگو بر سر اصیالحات بیهصیورت تلیویحی پ ضی نی از ایین
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پ ایدئولومیکی اسالاگرایاق در برابر دپلت را اایین رپردا است.

موضوع استقبا ،کردااند .بر این اساس باید گفت حکومت الجزایر بیه نسیبت دیگیر
حکومتهای اتتدارگرای من قه با شال های ک تری در زمینه مخالفتهیای مردمیی
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رپبهرپ است.
در مج وع فرازپنشیب فوالیت اسالا گراییاق در الجزاییر تجربیة بسییار مه یی
برای جنب های اسالمی است پ بهنظر میرسد این جنب

بهرغ ضوف نسبی هود

در شییرایط کنییونی درحییا ،تجدیییدنظر در راهکارهییای گذشییته پ دپر شییدق از
افراط گرایی پ زمینهسازی برای احیای تدرت فرهنگیی پ سیاسیی هیود در شیرایط
جدید است پ به بیاق دیگر با استفادا از تجارب جریاقهای اسیالاگیرای موتید ،در
من قه پ بهرغی موانیع موجیود بیرای تصیرف تیدرت از رااهیای مسیال ترمییز پ
دموکراتیک تالش میکند پدر ریندا با تغییر استراتژی پ با استفادا از تجربیات تبلیی
به بازسازی هود پ ایفای نق

مجدد در جاموه اسالمی الجزاییر ادامیه هواهید داد.

هرشند بهنظر می رسد با توجه به عواملی ه چیوق نفیوذ گسیتردة ارتی

پ جرییاق

سکوالر در ساهتار تدرت ،تجربه تاریخی درگیریها بین اسالا گراییاق پ دپلیت ،پ
دلسییردی بخشییی از مییردا از بخشییی از جریانییات افراطییی اسییالاگییرا از تییدرت
تر یرگذاری رنها تا حد زیادی کاسته شدا
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931
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است.

یادداشتها
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 .7مانند راب ه الدعوةاالسالمیه به رهبری شی اح د سهنوق که شتر فرهنگی پ عل ی بیودا
پ جریانات مختلف اسالاگرایی را در هود جذب کردا بود .این جنب کیه مییزاق
ایکارجویی رق متوسط بود ،جنبشی ارشادی پ فرهنگی بودا پ در مسیاجد الجزاییر
جایگاا داشت.
 .9اس از استقال ،الجزایر ،نحناح به تشکیل هسته اسالاگرا میاردازد .ایین هسیته فکیری
مذهبی با عنواق «ج اعةال وحدین» در مراکیز عل یی پ دانشیگاهی فوالییت داشیته
است .مخالفتها پ مواضع نحناح علیه سیاسیت اتتصیادی (شییوا سوسیالیسیتی) پ
تانوق اساسی الجزایر ( )7275پ تانوق هانوادا پ اصالحات ارضی حکومت هواری
بومدین ،اپ را در مورض ایگیری اطالعاتی ی امنیتی دپلیت تیرار داد .درنهاییت بیه
اتهاا توطهه علیه دپلت به  75سا ،زنداق محکوا شد که بیا درگذشیت بومیدین پ
رپی کاررمدق منرا ،شاذلی بن جدید در  ،7272نحناح پ دپسیتان از زنیداق رزاد
شدند پ فوالیت سیاسی مسال تجویانه هود را شرپع کردند.
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