
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 خلفيات موقف النظام الجزائري من األزمة في سوريا

 

التي اعتبر فيها أن النظام السوري استرجع مدينة حلب من  "رمطان لعمامرة"ت تصريحات وزير الخارجية الجزائري أفاج

سة الخارجية الجزائرية،  ؛اإلرهابيين سيا شؤون الوالكثير من المتابعين لل ة داخليالتي من مبادئها عدم التدخل في ال

 للدول، وتفضيل الحلول السياسية والمصالحة الوطنية لحل األزمات خاصة في الدول العربية.

  من حيث الوضببو األول من نوعه  ،وقبل الحديث عن األسببباا التي دفعر رمطان لعمامرة لالد ب به ا التصببري 

ات من ثور ي لم يسبق له أن اتخ  موقفا صريحًاول جزائري بشأن األزمة السورية، نود اإلشارة إلى أن النظام الجزائرؤلمس

صر أو اليمن  سواب في تونس أو ليبيا أو م سوريين  كال يالربيع العربي  ضين ال صف المعار أعلنه لعمامرة حينما و

 بأنهم "إرهابيون".في حلب  المسلحين

 :تيةرية في النقاط اآلتصريحات وزير الخارجية الجزائري من األزمة السو تفسير وانطالقا من ه ا األمر يمكن

صري  جاب  شمال بلجيكي صحيفة ورد في مقالرد فعل على كببب الت سوريا ثانية في  ة، توقع أن تتحول الجزائر إلى 

 على ردًالعمامرة  قبل أن يصر  . وذلكمن سفيرها في بلجيكا ، ما أثار غضب الخارجية الجزائرية واستدعى ردًاإفريقيا

سوريا هو سؤال طر  عليه على هامش مؤتم سلم في إفريقيا عقد بمدينة وهران الجزائرية )غرا(: "ما حدث في  ر ال

سيطرتها على مدينة حلبأ سيادتها و سترجاع  ستطاعر ا سورية ا ضيفًا ."ن الدولة ال شخاص ال ين هم وراب  :م "أن األ

فهم يظنون أنه يمكن  ،تصري  بروكسل، كانوا يحلمون بانتصار اإلرهاا في حلب وفي أماكن أخرى، وقد فشل اإلرهاا

 ن ينج  في الجزائر".أ

بكل ما تحمله الكلمة من حرا أهلية ودمار، أخرج  ،حلب نفس مصببيرالجزائر  مقال البلجيكي ال ي توقع أن تشببهدفال

سلطات الجزائرية من تحفظها المعتاد، ودفعها للمجاه شعبية ال سورية، بالرغم من دعوات  رة برؤيتها تجاه األزمة ال

ن جمعية العلماب المسببلمين الجزائريين للسببلطات الجزائرية بالخروج من حيادها أمام التهجير القسببري وخاصببة م

 لسكان حلب وإقامة جسر إغاثي عاجل.

إلى ثورات الربيع العربي على أنها تهديد مباشببر له، خاصببة بعد احتجاجات "الزير النظام الجزائري طالما نظر لبببب 

وتوقع محللون من خارج الجزائر أن  .، التي أعقبر الثورة التونسببية1122انون الثاني /كروالسببكر" بالجزائر، في يناي

سباا عدة وفق نظرية الدومينو، ، تلك ا حتجاجات إلى ربيع عربي في الجزائر بعد تونستتحول  وهو ما لم يتحقق أل

 .سنتطرق لها  حقًا



 
 
 
 
 
 
 

شرين الثاني ثم  سقوط نظام معمر الق افي في أكتوبر/ت سب أحد 1122أدى  ، إلى "فت  أبواا جهنم على الجزائر"، ح

 ،الليبية )قرابة ألف كلم( أصبحر مفتوحة أمام جماعات تهريب السال  بألن الحدود الجزائرية نظرًا ؛الجزائريين وزرابال

 وأدى وصول. ضبط صواريخ مضادة للطيران، ناهيك عن األسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى درجة أن الجيش الجزائري

سلحة إلى شمال مالي )الطوارق واألزواد( وإلى جماعات إرهابية )مثل  كميات كبيرة من ه ه األ صالية في  جماعات انف

شمال مالي في يد  حركة الجهاد والتوحيد في غرا إفريقيا، التي أعلنر و بها لتنظيم داعش فيما بعد( سقوط  إلى 

 .1121ه ه الجماعات في 

شرات اآل ف من جنوده واختالل األمن في دول مجا شر ع ورة للجزائر مثل تونس وليبيا ومالي، جعل الجيش الجزائري ين

شرقية والجنوبية، وكلف ذلك الجزائر ميزانية كبيرة لتأمين حدودها الملتهبة سعار  .على طول الحدود ال ومع تراجع أ

شكل عب1122النفط في  صبحر ميزانية الدفاع ت ضر الجزائر في  .مة للبالدأكبر على الميزانية العا ئًا، أ ومع ذلك تعر

ن جماعة "الموقعوعناصر ، )جنوا شرق( انطلق فيه ، إلى هجوم إرهابي عنيف على منشأة غازية في تيغنتورين1122

  ندج مجددا مع تنظيماأسس جماعة المرابطون ثم ) 1122في  أسسها مختار بلمختار المنشق عن القاعدة، التي بالدماب"

بسببهولة إلى الجنوا الليبي ومنه  واصببحراب النيجر ودخل وامن شببمال مالي وعبر، المغرا اإلسببالمي( القاعدة في بالد

ضي الجزائرية واهاجم ضاب على  واوقتل ،األرا شرات الرهائن األجانب، قبل أن تتمكن قوات الجيش الجزائري من الق ع

 جميع العناصر المهاجمة.

ثورات الربيع العربي على أنها طوفان شببعبي أسببقط أنظمة صببديقة أو  وعلى العموم، فالنظام الجزائري ينظر إلى

ص شتركة مع الجزائر، وقد ي سة للحدود الم ستفيد األول ل ه ا الطوفان إلى الجزائر، كما أحليفة أو على األقل حار ن الم

صر وت سلمين إلى الحكم في م صل اإلخوان الم سي ال ي أو سيا سالم ال ولكن األخطر  .ونسمن الربيع العربي هو تيار اإل

ناحية ا سببتيالب على من ذلك أن الجماعات اإلرهابية مثل داعش والقاعدة اسببتفادت من الربيع العربي خاصببة من 

 في مالي. وكيدال السيطرة على مدن في المنطقة مثل سرت في ليبيا، وغاو وتومبكتوأسلحة نوعية، مكنتها من 

ظام الن عن الوضببع في ليبيا، حيث ينظر إلى أن بالنسبببة للنظام الجزائري ف كثيرًاوبالنسبببة لسببوريا فاألمر   يختل

أنه في حالة سببقوط نظام األسببد،  ويعتقد النظام الجزائري. تنظيمات إرهابية على غرار "داعش" السببوري يقاتل

ستتقاتل فيما بينها من أجل ا سوريا إلى غابة للجماعات اإلرهابية والمليشيات المسلحة التي  سلطة مثستتحول  لما ل

     .وه ا ما يجعل سوريا مهددة بالتقسيم وخلق دويالت على أساس عرقي أو طائفي .يحدث اليوم في ليبيا وأفغانستان

وظهر في أحد أشرطة الفيديو، جزائريان من جزائري ينشطون ضمن تنظيم داعش،  111إلى  211ب يوجد في سوريا نحو 

س .عمليات إرهابية في البالدداعش يهددان النظام الجزائري بالقيام ب صر الم شى الجزائر عودة العنا لحة في ل لك تخ



 
 
 
 
 
 
 

سوريا إلى ترابها لتهديد األمن العام للبالد، على غرار ما فعله "األفغان الجزائريون"، حيث عادوا في بداية  داعش من 

ستان إلى الجزائر سعينات من أفغان سلحة()الجماعة  وقاموا بتأطير الجماعات اإلرهابية ،الت سالمية الم ، وتدريب اإل

سبوا خبرة في القتال والتخطيط والتنظيم صة بعدما اكت صرها خا شاركوا في إغراق العنا  ،زائر في حرا أهليةج، و

 مليار دو ر خسائر مادية. 11ألف قتيل، وأزيد من  111خلفر نحو 

الجزائريين ضببمن الجماعات اإلرهابية في  و  تريد السببلطات الجزائرية أن تتكرر نفس التجربة المريرة مع المقاتلين

 في معسكر النظام السوري بناب على مبدأ "عدو عدوي صديقي".  سوريا، ل لك يجد النظام الجزائري نفسه تلقائيًا

من دول  ًاكان جزبحيث ، "محور المقاومةببب"إلى النظام السوري على أنه ضمن ما يسمى بببب تنظر الحكومة الجزائرية 

توقيع نظام الرئيس المصري أنور و، 2792د والتصدي"، التي تشكلر بعد حرا أكتوبر/تشرين األول مجموعة "الصمو

 .2791السادات  تفاقية كامب ديفيد للسالم مع "إسرائيل" في 

سرائيل عدو ستراتيجي ًاوالنظام الجزائري يعتبر إ سالم معها، وبالتالي فهو ينظر ًاا ، إذ أنه لم يوقع إلى اليوم اتفاقية 

ضد  صة  صا سد لم يطلق أي ر صهيوني، رغم أن نظام األ سد كحليف طبيعي في مواجهة العدو ال سرائيل إلى نظام األ إ

 .2792من  

ن الجزائري والسوري، فكالهما نظامان "قوميان"، وإلى وقر قريب كانا يتبنيان النظام ا شتراكي، كما اب تشابه النظام

سوريا كا سى أن  شيرة على الجزائريين، عندما كانر أن النظام الجزائري   ين نر من بين أربع دول فقط لم تفرض التأ

 تعاني من أزمة أمنية سنوات التسعينات.بالدهم 

 منغمسة في ائرية صناعة روسية، وبما أن موسكوببب روسيا بالنسبة للجزائر حليف استراتيجي فمعظم األسلحة الجز

سد، فليس من الغريب  سوري إلى جانب األ صراع ال سي في مواجهة الغرا ال ي يزعم ال أن تقف الجزائر مع المحور الرو

سورية،  سوري في القتالدعمه للثورة ال شاركته إلى جانب النظام ال ضاًل ،والنظام الجزائري ورغم عدم م عن إيوائه  ف

ام )ينظمون مظاهرات أم ينشببطون بحرية في الجزائرألف  جئ سببوري، من بينهم معارضببين لنظام األسببد  12نحو 

السببفارة السببورية بالجزائر، وندوات ومعارض وملتقيات بالتنسببيق مع أحزاا وجمعيات جزائرية دون أن تمنعهم 

 ، إ  أن عدم وقوف الجزائر ضمن الدول الداعمة إلسقاط األسد يعتبر في حد ذاته دعما معنويا له ا األخير.السلطات(

لصحراوي في تقرير مصيره، والجزائر تعد من بين أكبر الدول النظام السوري من بين الدول التي تدعم حق الشعب اببب 

سد حليفا مهما للجزائر في ه ا  ساريو، مما يجعل نظام األ ضية، ل لك   تريد الجزائر العربية الداعمة لجبهة البولي الق

 يبيا، التيل ما حصل مع نظام جديد إلى سوريا، على غرارالتفريط في ه ا الحليف، ال ي قد تخسره في حالة وصول 



 
 
 
 
 
 
 

دولة وقعر على طلب عودة المغرا إلى ا تحاد اإلفريقي وطرد الجمهورية العربية الصببحراوية من  11كانر من بين 

سبعينات،  ساريو وأكبر داعم لها في فترة ال ا تحاد بالرغم من أن ليبيا في زمن الق افي كانر أول دولة تعترف بالبولي

 قتل الق افي.إلى غاية م عمة لها سياسيًااوبقير د

ب استفزاز السعودية للجزائر بعد رفض األخيرة ا نضمام إلى التحالف العربي في اليمن، حيث أعلن السفير السعودي 

في المغرا أن بالده ستقوم باستثمارات في الصحراب الغربية، مما اعتبر رسالة ضغط ضد الجزائر، التي ردت باستقبال 

سوري ول سعودية، ، يد المعلموزير الخارجية ال سبة لل ساهل وزير ال ي تعتبر بالده "عدو" بالن ثم زيارة عبد القادر م

 على ا ستفزاز السعودي. ر ذلك ردًااعتبة وا تحاد اإلفريقي إلى دمشق، وتم اون المغاربية وجامعة الدول العربيئالش

بشكل علني، وتعزيز عالقات الجزائر الورقة السورية بلعب الدفع الجزائر إلى  فموقف الرياض من القضية الصحراوية

شكل أكبر،  سوري ب سعودية ودول الخليج، مع النظام ال صموعدد من الرياض ورغم أن ال ي تعاديه ال ية الخليج العوا

ضخ مزيد ؤلج ستوى، ومحاولة  ضع مع الجزائر من خالل تبادل الزيارات على أعلى م شهر األخيرة إلى تهدئة الو وا في األ

ما بو عاصببمة غينيا من ا سببتثمارات  في الجزائر إ  أن انسببحاا دول خليجية من القمة اإلفريقية العربية في 

   .شكل نقطة توتر جديدة في العالقات الجزائرية الخليجيةاحتجاجا على مشاركة الجمهورية الصحراوية ا ستوائية 

لى أساس لنظام السوري والمعارضة، ع( بين اببب بعض التسريبات تتحدث عن مساعي قامر بها الجزائر للتوسط )سرًا

مثل في عزل التنظيمات حل األزمة الجزائرية، والتي تتالطريقة التي تم من خاللها  المصببالحة الوطنية، )على غرار

التي تقبل بوضببع السببال  مقابل عفو شببامل وتبييض  ،عن المعارضببة المسببلحة اإلرهابية مثل داعش والقاعدة

سوابق العدلية، مع  شارك فيصحيفة ال صول إلى تنظيم انتخابات ت سال  للو ستعمال ال ها األطراف التي ترفض ا

 السلطة.

ساعي لم تلق قبوً  سي ألي حل  غير أن ه ه الم سا شرط أ سد ك شار األ شترط رحيل ب سورية التي ت ضة ال لدى المعار

ر الوسيط وتقترا أكثر من ، مما جعل الجزائر تتراجع عن لعب دوسياسي، وهو ما يرفضه النظام السوري بشكل مطلق

   موقف النظام السوري. 

ببب من مبادا السياسة الخارجية الجزائرية التعامل مع األنظمة بغض النظر عن طبيعتها )ديمقراطية أو تسلطية(، 

سوري ال ي تعت ضل التعامل مع النظام ال شرعية، على أوبالتالي فهي تف ضة بر أنه  زال يملك ال ن تتعامل مع المعار

سيًا التي سيا سة  سلحة المتناحرة  .ترى أنها غير موحدة و  متجان شرات الكتائب الم سمة إلى ع سكريا فهي منق أما ع

وه ا ما يفسببر اعتراض الجزائر على أن  .وتفتقد إلى قيادة عسببكرية موحدةومتعددة الو بات للخارج، فيما بينها، 



 
 
 
 
 
 
 

م األنظمة وليس المنظمات عربية، بحجة أن األخيرة تضاللنظام الشاغر في الجامعة تشغل المعارضة السورية كرسي ا

 أو الجماعات.

 

 الربيع العربي ضد"مناعة" لجزائر امنحر  أزمر التسعينات

ألف قتيل، ومئات  111فقد فيها  من القرن الماضي، أهلية رهيبة في فترة التسعينات ًاعاش حرب يببب الشعب الجزائر

نازحين  يد العودة اآل ف من الجرحى واليتامى، وال ل لك فهو   ير ندمل إلى اليوم،  مدن(، وجرا  لم ت )من القرى إلى ال

صال  األمن مجددًا ساوية حتى لو تخلى عن جزب من حريته ل ، أو كما يقول المثل الجزائري "الهنا غلب إلى تلك األيام المأ

 .الغنى" )األمان غلب الرفاهية(

 ضخمة في نها شراب السلم األهلي، حيث وفر ارتفاع أسعار النفط أموا الجزائرية تملك من األموال ما يمك ببب الحكومة

، ومداخيل سنوية تقدر بأزيد من 1122في  مليار دو ر احتياطي صرف بالعملة الصعبة 111 خزينة الدولة بلغر أزيد من

األساسية وخفضها، الغ ائية (، وه ا ما ساعدها على تدعيم أسعار المواد 1121مليار دو ر في  91مليار دو ر سنويا ) 01

سطة، كما قامر ب ضب المحتجين من الطبقات الفقيرة والمتو صاص غ تقديم من  للبطالين، وأطلقر ما أدى إلى امت

 مشاريع ضخمة للسكن مدعومة من الدولة )مليون وحدة سكنية خالل خمس سنوات(.

في  لفرق الرياضية، وكان عددهم بالعشراتر في الغالب مراهقين، وبعض مناصري اببب احتجاجات السكر والزير ضمَّ

شعبي، كل مدينة ضامن  صة بعد قيامهم بحرق محالت مواطنين، ولم يحظوا بت سرقة ،خا شركات. و كما أن  ممتلكات 

 الفئات المثقفة والسياسية لم تشارك في ه ه ا حتجاجات في البداية لكنها حاولر استغاللها فيما بعد.

سية  سيا شود كبيرة كما كان األمر في ببب أغلبية األحزاا ال شارع أو تنظيم ح صبحر عاجزة عن تحريك ال في الجزائر أ

شهدت عدة انتخابات عزوفًا شعب   يثق في األحزاا بمختلف توجهاتها، بل  صب  ال سعينات، حيث أ من  بداية الت

رئيس حزا  ،د سعديوحتى عندما دعا سعي .إجماً  لعدم ثقته في الطبقة السياسية ؛صناديق ا قتراع نالشعب ع

مازيغي علماني( لديمقراطية )حزا أ كل سبببر فشببل في جمع إلى  ،التجمع من أجل الثقافة وا تنظيم مظاهرات 

شاركة في  سلطة عن الم ضب على ال شباا الغا سباا عزوف ال شرات، ناهيك عن تنظيم ثورة، بل يعتبر أحد أ الع

 ا حتجاجات.

سيطة باعتباره ببب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتمتع بنوع  صة لدى الطبقات الفقيرة والب شعبي خا من القبول ال

شلر البالد من الحرا األهلية، وخالل فترة حكمه  صالحة الوطنية التي انت تمكن من القيام بإعادة تأهيل مهندس الم



 
 
 
 
 
 
 

افق تلك البنية التحتية في البالد من طرقات وشبببكات مياه وغاز المدينة بفضببل ارتفاع أسببعار النفط، رغم ما ر

   المشاريع من إسراف وفساد.

 1122اختلفر عن  1120في  األوضاع

، 1120دو ر للبرميل في  21إلى أقل من  ،1122دو ر للبرميل في  211من  من أكثر 1122بسبببب تراجع أسببعار النفط في 

صف مداخيلها من النفط، وبعد أن كان ميزانها التجاري يحقق  سرت الجزائر أكثر من ن مليار دو ر  11من  ة بأكثرفائدخ

 مليار دو ر. 222إلى مليار دو ر، ناهيك عن تراجع احتياطي الصرف  29، أزيد من 1120خالل سنويا، بلغ العجز التجاري 

على وتراجع مداخيل الدولة بالعملة الصببعبة، أفقد الحكومة الجزائرية ورقة مهمة لضببمان السببلم األهلي، والحفا  

الكهرباب أسببعار العديد من المواد الغ ائية باإلضببافة إلى أسببعار الغاز وا سببتقرار، خاصببة أن ذلك أدى إلى ارتفاع 

 .مع استمرار الدولة في دعم المواد ذات ا ستهالك الواسع مثل الطحين والسكر والحليب ،والسيارات

صل  سعار إ  أن ذلك لم ي سقاط ورغم ت مر المواطنين من ارتفاع األ إلى حد الخروج في احتجاجات كبيرة للمطالبة بإ

 النظام، خاصة مع تحسن القدرة الشرائية للعائالت الجزائرية في السنوات العشر األخيرة مقارنة بالتسعينات.

، 1120في نوفمبر/تشرين الثاني  الجزائر في إقناع الدول المصدرة للنفط في أوبك وخارجها من تخفيض اإلنتاج ا ونج

 للنظام الجزائري.إضافية للبرميل، وأعطى ذلك جرعة أوكسجين  دو رًا 21د في ارتفاع األسعار إلى ما فوق ساع

دول ، إ  أنها تعتبر من أقل 1120في  من البنك اإلفريقي للتنمية مليون يورو 711ورغم أن الحكومة لجأت إلى اسببتدانة 

سديد مديونيتها، التي كانر  مديونية مقارنة بناتجها اإلجمالي الخام، حيث العالم في عام  مليار دو ر 12تمكنر من ت

مليون دو ر ديون  711أزيد من ، وأسببقطر 1121في  مليار دو ر 2بل أقرضببر البنك الدولي  .كاملشببكل شبببه ، ب1111

ستحقة على  سو بوركينا ،البنين) 1122 مايو/أيار إفريقية في ةدول 22م ساو، غينيا ،غينيا إثيوبيا، الكونغو، ،فا   بي

  بمناسبة مرور نصف قرن على (وتنزانيا السيشل السنغال، وبرانسيبي، تومي ساو النيجر، موزمبيق، مالي، موريتانيا،

  (المصدر وكالة األناضول) .2702تأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية 

صادية قادرًا شرات ا قت سلم على مواجهة األ ل لك مازال النظام الجزائري من ناحية المؤ شراب ال صادية و زمة ا قت

صإذ ،1129ا جتماعي في  سعار النفط، وتقل ستمر تحسن أ فاتورة ا ستيراد، وحتى اللجوب إلى ا ستدانة الخارجية  را ا

ب، ال ي بالمئة من الناتج الداخلي الخام 01على اقتصاد البالد إذا لم يتجاوز  لن يؤثر كثيرًا  ،1122في مليار دو ر  111قدر ب

، في حين أن (خمس اقتصببادات في الوطن العربيأكبر من بين ) 1122التقرير ا قتصببادي العربي الموحد في حسببب 

 بالمئة حسب منتدى دافوس ا قتصادي 1.9  يتجاوز ، في الجزائر الناتج الداخلي الخامب الخارجية مقارنة الديونمعدل 



 
 
 
 
 
 
 

بعد السببعودية وقبل الكوير التي حلر  ثانية عربيًاال ، وهو من أقل النسببب في العالم، ويأتي في المرتبةالعالمي

 بالمئة من ناتجها المحلي الخام. 19.9ثالثة، فمصر مثال تمثل ديونها 

، وقد يؤثر ذلك على األوضبباع ا جتماعية صببعبًا 1129دو ر فسببيكون عام  21لكن إن تراجعر أسببعار النفط ما دون 

سبابها األ 2711 شرين األول/تأكتوبر 2والسياسية على غرار احتجاجات  ، التي 2710زمة ا قتصادية في التي كان من أ

 دو ر للبرميل. 22دو ر إلى نحو  22انهارت فيها أسعار النفط الجزائري من 

ير أن ه ا لم يؤد إلى انهيار غألسببعار النفط متأثرة باألزمة المالية العالمية،  ًاكبير ًاشببهدت البالد تراجع 1111لكن في 

 .تصاد البالد، و  إلى ظهور احتجاجات عارمة تطالب بإسقاط النظاماق

أحد أسباا استمرار النظام بفضل خبرته في الحكم  1122ببب الرئيس بوتفليقة ال ي كان وجوده على رأس السلطة في 

س   صب  مرضهونجاحه في تحقيق ال شي للمواطنين، أ أن شسؤال بيطر  أكثر من  اليوم لم وتحسين المستوى المعي

ضطراباتخالفته، ومدى إمكانية  سلس ودون ا شكل  سلطة ب سية وأمنية انتقال ال صة وأن سيا شهد 1129، خا سي  ،

 انتخابات برلمانية يستبعد أن تحدث مفاجآت كبيرة.

ل ا جتماعي والهواتف ال كية كانر إحدى أيقونات الربيع العربي، وتم استعمال ه ا األسلوا ب انتشار وسائل التواص

جزائر لدى بعض الشباا الجزائري خاصة اإلعالميين منهم، ونجحر حركة "بركات" )كفى( الرافضة لترش  الرئيس في ال

، لكنها كانر حركة نخبوية، 1122بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، في حشد عشرات األفراد في العاصمة الجزائرية في 

ل لك انطفأت شعلتها سريعا، خاصة وأن غالبية الشعب  ؛وأفرادها من مشارا مختلفة، وما يفرقهم أكثر مما يجمعهم

 تبدي سلبية تجاه الحركات ا حتجاجية التي تسعى إلسقاط النظام. 

من القضبباب على تنظيم "جند  ائر، نجد أن الجيش الجزائري تمكنبالنسبببة للجماعات المسببلحة الناشببطة في الجز

بأي عملية كبيرة ضببد البالد من  اختطافه قم ه ا التنظيم الخالفة"، فرع داعش في الجزائر، في المهد حيث لم ي

صر 1122الرهينة الفرنسبية غوردال في  ، حيث تم القضباب على أمير داعش الجزائر في نفس السبنة مع معظم عنا

شرق الجزائر، ل لك  سكيكدة  صغيرة أعلنر و بها لداعش في جبال  ضربة موجعة لجماعة  التنظيم، كما تم توجيه 

 اآلن في بناب كيان له في الجزائر. حتىيم فشل التنظ

سل  شكل أكبر تهدي أما التنظيم الم سالمي"، بقيادة  د إرهابي للجزائر فيتمثل فيال ي ي "القاعدة في بالد المغرا اإل

صعب المدعوأبو درودكال المالك عبد سيدي علي بوناا في و ية بومرداس الودود عبد م شاطه في جبال    ، ويتركز ن

ساحل اإلفريقي وسط(شمال ) شرق وغرا الجزائر، لكن فرعه في ال شاط محدود في مناطق جبلية في  ، باإلضافة إلى ن



 
 
 
 
 
 
 

شأة غازية في تيغنتورين  شاطا، ومن  الهجوم على من شرقي لليبدو أكثر ن شهد البالد1122جزائر في بالجنوا ال  ، لم ت

سلحة القياعملية إرهابية كبيرة، رغم محاول الجنوا الجزائري عبر الحدود مع مالي  م بعمليات إرهابية فية جماعات م

 يباكتشبباف مخابت تصببدى لها الجيش الجزائري، ال ي أعلن في العديد من المرات والنيجر وليبيا، لكن ه ه الهجما

 .وال خيرة لألسلحة

شماً   وتأمين المدن والبلدات، أما جنوبًا ،وعمليا تمكنر قوات األمن الجزائرية، من عزل الجماعات اإٍلرهابية في الجبال 

سياج أمني على الحدود مع ليبيا والمغرا،  سال عشرات اآل ف من قواتها وبناب  فعززت تواجدها العسكري من خالل إر

شرقية والغربية بطائرات ومراقبة الحدود الجنو صناعية حيث أطلقر بية وال حربية وطائرات بدون طيار وباألقمار ال

 .متعددة المهام قمار صناعيةثالث أ 1120في 

ستراتيجيًا سب لعمامرة فإن الجزائر هزمر اإلرهاا ا سلحة في وح ، 2772، وه ا الكالم قريب للواقع ألن الجماعات الم

 انحسر بشكل كبير نشاط الجماعات المسلحة، لعدة أسباا من بينها:  1111كادت تسقط الدولة، لكن من  سنة 

 ، حسب وكالة األناضول.1112إلى غاية  2771مسل  من   ألف عنصر 29ب قضاب الجيش على 

 .2779و 2771ب ا قتتال بين الجماعات المسلحة فيما بينها قتل خاللها ثالثة آ ف عنصر على األقل، ما بين 

سبب ارتكابها العديد من المجازر في حق مواطنين أبرياب وقرى مما  شعبية ب ضنة  ببب افتقاد الجماعات اإلرهابية لحا

سلي  المواطنين لمواجهة اإلرهابيين في  أدى سواب من خالل الدفاع ال اتي )ت ضد ه ه الجماعات  شعب  إلى تجند ال

 المناطق النائية(، أو عبر الحرس البلدي )ميليشيات محلية تصدت للجيش في القرى والبلدات النائية(.

السعودية بحرمة الجهاد في الجزائر ما أدى إلى التيار السلفي سواب في الجزائر أو في وعلماب  العديد من شيوخأفتى  ببب

سليم  شرعيت ضافة إلى المراجعات الفقهية التي قام بها بعض األمراب ال سهم، باإل ن للتنظيمات يالمئات منهم ألنف

وأطلقر السلطات يد شيوخ السلفية العلمية ال ين استطاعوا إقناع الكثير من "المتشددين" بحرمة الخروج  المسلحة،

 حاكم، وأصبحر السلفية العلمية بديال عن السلفية الجهادية التي استقطبر آ ف الشباا في التسعينات.ال لىع

سيًا سيا صالحة الوطنية ) ببب  سلحين، 1111( وقبله قانون الوئام المدني )1112نج  قانون الم ( في تحييد اآل ف من الم

ستفادة من العفو، سلحتهم مقابل ا  سهم وأ سلموا أنف يتجلى ه ا النجا  في أن عدد الجهاديين الجزائريين و ال ين 

 مغربي. 2211آ ف تونسي و 1عنصر، مقارنة بنحو  111لم يتجاوز  ال ي يشاركون في القتال في الخارج،



 
 
 
 
 
 
 

شلتا أن يكون لهما موطئ قدم كبير في الج- سني ويحداعش والقاعدة ف شعب  سني زائر بالنظر إلى أن ال كمه نظام 

، ل لك فا عتقاد أن الجزائر سببتتحول إلى حلب، أمر يجانب تعانيان من تحشببيد طائفيلتان ال عكس سببوريا والعراق

  الكثير من المعطيات الميدانية، سواب على الصعيد األمني أو السياسي أو ا جتماعي أو ا قتصادي.

ستراتيج إلسقاط النظام في التسعينات، ، فبعد أن كان يقاتل ًايل لك يمكن القول فعال أن اإلرهاا في الجزائر فشل ا

 وإزعاجه، بعد أن فقد الحاضنة الشعبية له. تغيرت أهداف تنظيم القاعدة إلى محاولة إضعافه

ستشهد نفس مصير حلب  ضاغطة على الحكومة إ  أنه   توجد مؤشرات حقيقية توحي أن الجزائرورغم وجود عوامل 

سببيسببقط عندما أحرق  ان يتصببور أن نظام بن علي،، فال أحد كحًامطرو أن عامل المفاجأة كان دومًا السببورية، مع

 نظمة مبارك والق افي وعلي عبد ا هل صال .البوعزيزي نفسه، وك لك بالنسبة أل

ل لك يمكن القول أن الحديث عن تحول الجزائر إلى حلب في ظل المعطيات الحالية أمر غير منطقي، ومبني على فهم   

ضع صادي وا جتماعي ال ي تمر به البالد، ولطبيعة العقلية الجزائريةو األمني غير واقعي للو  ، التي تغيرت كثيرًاا قت

عاش فترة عصيبة   يريد خاصة أنه مقارنة ببداية التسعينات، حيث أصب  األمن أولوية بالنسبة للمواطن الجزائري 

على عدة مستويات اقتصادية الجزائري ياسي أداب النظام السعن رغم عدم رضا فئات عديدة منه أي فرد العودة إليها، 

 واجتماعية وسياسية وحقوقية.

 

 

 

 

 

 

  

 


