
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

على بعد سنتين أو أقل من االنتخابات الرئاسية في الجزائر وفي ظل الوضع األمني الراهن المحلي المغاربي واإلقليمي، 

عدد من القضايا ٌتثار وكثير من األسئلة تطرح عن المشهد السياسي العام في الجزائر الواقع والمآالت، وفي محاولة منا 

سية في  سيا سة ال شراف رهانات الممار ست شير ال سي الب ستاذ محمد  ستقبال، كان لمركز برق حوار مع األ  –الجزائر ٌم

 .دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الجزائرية وأستاذ محاضر بجامعة تيزي وزو بالجزائر

 نادية شيخي –أجرى الحوار المتدربة في برق 

 

 

 

شريع سي في الجزائر وهو االنتخابات الت سيا مايو  40ية ما تعليقكم على نتائج انتخابات بالعودة الى آخر أكبر حدث 

7402. 

ستويات كونها جاءت في  ستثنائية على كافة الم بالعودة إلى تلك االنتخابات فإن ما يمكن قوله أنها جرت في ظروف ا

ضافة إلى توترات أمنيه  سعار النفط المورد الرئيس للميزانية الجزائرية. إ سبب تراجع أ صادي كبير ب فترة ركود اقت

 .ازالت مستمرة في الجوار المغاربي )ليبيا وتونس( واإلقليمي )جنوبا، في مالي(م

 :أما على صعيد تلك االنتخابات، بالذات، فإن مجمل االستنتاجات بخصوصها، يمكن تلخيصها في اآلتي

  صلت إلى حدود سبة عزوف كبيرة و سمت تلك االنتخابات بن ش” مخيفة“ات سبة للنظام إذ لم تتجاوز الم ركة في ابالن

بالمائة من مجمل الوعاء االنتخابي وهو ما ينذر بوقوع قطيعة  74أحسن التقديرات الرسمية وغير الرسمية، الـــ

صفة خاصة  صفة عامة والبرلمان ب سات ب س صداقية المؤ شعب، من ناحية، ويقلل من م حقيقية بين النظام وال

 .ين الصادرة عن مؤسسة تشريعية غير تمثيليةبما يولد إشكالية تمثيلية التشريعات والقوان” التمثيلية“

  أو  7402انتهت االنتخابات إلى تأكيد التكهنات بأن النظام يسير نحو إغالق تام للمشهد السياسي في أفق رئاسيات

شهد الذي يؤكد النظام من خالله عدم ثقته في غير  صحة الرئيس الحالي وهو الم سيات مبكرة وفق تطورات  رئا

اسية والتي هي حزبي السلطة: جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي بشخصيتين مثيرتين السي” ماكيناته“

 .”األرندي“وأويحي أمين عام ” األفالن“للجدل على المستوى السياسي: ولد عباس أمين عام 

 شبه تزوير عام يؤكد مخاوف النظا شكوك حول نزاهتها بل وُرفعت تقارير حول وقوع  سمت االنتخابات ب م من ات

سية  سيا شهد برمته في أفق المواعيد ال سيطرة على الم سي إلى الوجهة التي ال تؤمن له ال سيا شهد ال تحوالت الم

القادمة إضــافة إلى طبيعة القرارات الصــعبة التي يجب اتخاذها احتواءص للصــدمة االقتصــادية القادمة إثر ورود 

 .بل أبعد من ذلك 7402توقعات باستمرار أسعار النفط في االنخفاض إلى غاية 



 
 
 
 
 
 
 

  بحجم مقاعد ” مناطقية“وأخرى ” إسالمية“بروز مشهد حزبي جديد يقوده حزبا السلطة ومن ورائهما تجمع ألحزاب

سي وهو ما يؤكد عدم حاجة النظام ال إلى حلفاء وال إلى  سيا شهد ال في أفق ” تابعين“جعلها غير مؤثرة على الم

 .دمةحيوية ما ينتظره في السنوات القليلة القا

 

  

 ما هو سبب عزوف الجزائري عن المشاركة في الحدث السياسي؟ وما السبيل للحيلولة دون ذلك؟

 :يعود ذلك إلى األسباب اآلتية

  سي حيث أنها ترجمت بقاء نفس نظام سيا سية في إدراك واقع الجزائريين ال سيا سات ال س صدقية المؤ عدم 

وفق التحوالت التي عرفها المجتمع الجزائري منذ ” لتلك النخبتجديد “دون انفتاح ودون أمل في ” دوران النخب“

 .االستقالل

  ستوى شيحات أو على م ستوى التر سواء على م سمت الظروف التي جرت فيها االنتخابات بالكثير من التململ  ات

ياة بركود الح -بالذات -تكهنات المشــهد الســياســي بمآل االنتخابات والحاجة إليها في الوقت الحالي المتســم

 .السياسية إلى درجة كبيرة

  يدفع” نخبوية“جاء العزوف مترجما لحالة الترقب الشــعبي في البالد بعد قيام البرلمان الســابق بإقرار ميزانية 

شري في دواليب  ست ساد الم سابقة وثمن عدم محاربة الف سات الحكومية ال سيا شل ال شعب ثمن ف فيها ال

 .ئرالمؤسسات السياسية واالقتصادية في الجزا

  وفق عمليات مالية مشبوهة )شراء ” دورانها”و” تجديد النخب“لقراءة شعبية لطريقة  -أيضا –جاء العزوف مترجما

 .الترشيحات( وإبعاد المتمّكنين والتكنوقراطيين القادرين على منح دماء جديدة لعمل تلك المؤسسات

 المشاركة في الحكومة؟” حمس“جزائر ما تعليقكم على رفض أحد أكبر األحزاب اإلسالمية المعارضة في ال

 ومنها التالعبات –بكل الطرق  –يؤكد ذلك الرفض القراءة التي تضمنت بأن النظام سعى، من خالل فرض تلك النتائج 

الق إلى إغ -رفع بشأنها رئيس لجنة مراقبة االنتخابات تقريرا إلى الحكومة إلجراء تحقيقات بشأنها –وعمليات التزوير 

ياسي ورفض أية تحالفات مستقبلية تأسيسا على حاجته إلى الثقة الكاملة في من يتحالف معهم بسبب المشهد الس

)أو رئاسيات  7402وقرارات سواء على المستوى االقتصادي أو على مستوى رئاسيات  حيوية ما ينوي اتخاذه من إجراءات

 .مبكرة قبل ذلك(

سير رفض  شاركة ف” حمس“من ناحية أخرى، يمكن تف شدد الم سبب بروز تيار مت في ذلك الحزب  -اآلن-ي الحكومة ب

سيات ” القربى“يحبذ التفكير في االبتعاد عن  صداقية في رئا شيح ذي م ضافة إلى بروز  7402من النظام في أفق تر إ



 
 
 
 
 
 
 

صدمة االقت ستمرار ال صادية المزمع اتخاذها إثر تأكيد ا سالميين، عموما، بالتبرؤ من اإلجراءات االقت ة صادينية من اإل

 .7474-7402النفطية إلى ما بعد 

سألة ” حمس“من جهة ثالثة، يمكن الحديث حول حرب داخلية داخل  سم م النخبة القائدة للحركة بعد بروز ” تجديد“لح

 .بالنسبة للنظام وللحركة على حد سواء” المنتهية ألمعته“الزعيم ” أبو جرة سلطاني“تخلي النظام عن 

ود حكومة جديدة برئاســة تبون والتي تنتظرها عديد الملفات الســاخنة خاصــة ما تعلق أبرز مخلفات االنتخابات وج

 ما قراءتكم لذلك؟” مسألة التقشف“بالتحديات االقتصادية 

ــت حيوية بحجم حيوية مســتويين اثنين هما المســتوى  -حقيقة –تنتظر الحكومة  ــاخنة، لكنها ليس ملفات س

سة سيا صادي، حفاظا على  سلم االج“ االقت ستقرار للنظام في فترة  ”تماعيال ضات العربية“التي حفظت اال ”  االنتفا

 .أو قبلها )مبكرة( 7402والمستوى الثاني وهو مستوى االنتخابات الرئاسيات القادمة في 

سعر  ساس برميل نفط ب صفة روتينية بالنظر إلى بناء ميزانية للدولة على أ  04فيما عدا هذا، فإن الملفات كلها تدار ب

سنوات تنتهي في أفق  دوالر ستمرار في اتباعها بالنظر  7402لمدة ثالثة  وهي تقديرات ال تملك الحكومة الجديدة إال اال

سبة لملفين مهمين جدا وهما  ستوى االجتماعي بالن سية القادمة وحجم االنتظار على الم سيا إلى حيوية األجندة ال

 .ناحية ثانيةملف السكن، من ناحية، وملف تدعيم السلع األساسية، من 

صة مع عودة العمليات  صادية هناك الجانب األمني الذي يعتبر هاجس الحكومة الجزائرية خا إلى جانب التحديات االقت

 اإلرهابية في الداخل الجزائري التي استهدفت عناصر الجيش الجزائري ما تعليقكم على ذلك؟

محددة في التحرك وبخاصــة في الجنوب الجزائري ” جيوب“ال يمكن الحديث عن عودة للتهديدات األمنية بل اســتمرار 

ــافة إلى وجود تحول للتهديدات اإلرهابية بعد ثبوت تورج جهات أخرى في ذلك وهي الجريمة المنظمة والتهريب  إض

 واتخاذها، كلها، لمناطق واسعة من الصحراء الجزائرية مسرحا لتحركاتها وبخاصة ارتباطا مع ما يجري في ليبيا )شرقا(

 .أو في مالي، النيجر وصوال الشمال الكاميرون، جنوبا

سيان أن ضاء جغرافي قلق يفوق  الجيش الجزائري ال يجب ن صوى وعلى ف كلم وذلك منذ موجة  0444في حالة تأهب ق

ــات العربية، عام  ــاب خبرة كبيرة في  وهي ،7400االنتفاض الحالة التي دفعت إلى تســلح كبير، من ناحية، وإلى اكتس

 ”تيقنتورين”ك الحتواء التهديدات وبخاصة بعد وصولها لمرات عديدة إلى عمق البالد )حادثة المجمع الغازي لـــالتحر

 .وحوادث أخرى في مدن عديدة(

سى  سا في مالي  -هنا–كما ال يجب أن نن ضافا إليه تدخل فرن ستقرار في الجوارين المغاربي اإلقليمي م أن عدم اال

خارج الحدود وهو ” عدم التدخل“ل هذا لم يثن الجزائر عن االســتمرار في التشــبث بمبدئها والناتو قبلها في ليبيا، ك

ساحة البالد والتي ال يمكن معها  ساعة م ش سا، من طبيعة مجمل التهديدات ومن طبيعة أخرى هي  سا قرار نابع، أ

 .تضييع جهود في تأمين الحدود على وقع تلك التهديدات وجو عدم االستقرار المذكور



 
 
 
 
 
 
 

 ا تأثير عدم استقرار الوضع األمني في بلدان المغرب العربي خاصة ليبيا على الوضع األمني الداخلي في الجزائر؟م

ما زالت الجزائر قلقة من عدم االســتقرار في ليبيا وهي تعمل جاهدة مع تونس ومصــر الحتواء تداعيات الفرقة في 

ار حول نية ترك األمور تذهب بعيدا في التشــرذم الليبي وهي قلقة أيضــا من ورود أخب -حكومتان وبرلمانان–ليبيا 

ستويين المغاربي  ستويات وعلى الم سيمه وهو أمر خطير ينذر بتداعيات خطيرة على كافة الم صوال إلى إقرار تق و

 .واإلقليمي

 وزأما هشاشة الوضع في تونس فهي تعمل جاهدة للتدخل، في كل مرة، سياسيا واقتصاديا لمساعدة تونس على تجا

مات  مل الحتواء هج ما تزال تع لت و فالجزائر، عم ما على المســتوى األمني،  لديمقراطي، أ ها ا عاب وانجاح تحول الصــ

بمعلومات اسـتخباراتية حول تلك التحركات وهو ما أكدته ” قرطاج“اإلرهابيين على الحدود مع تونس وتمد سـلطات 

 .السلطات التونسية مرارا

ضافية ” الريف“ي في المغرب من احتجاجات في كما تتابع الجزائر بقلق ما يجر سيكون لها تداعيات إ ألن أية انزالقات 

 .على حالة عدم االستقرار في الجوار المغاربي، بصفة خاصة

على ذكر الوضــع األمني في بلدان المغرب العربي العديد من المحللين يرون إمكانية انتشــار الظاهرة ووصــولها إلى 

 هذه الرؤية؟ ولماذا؟الجزائر، هل تتفقون مع 

ــل إلى حدود  ال يمكن، في أجواء عدم االســتقرار في الجوار المغاربي، الحديث عن عدم وجود تداعيات ولكنها لم تص

سبة لحركة  ستقرار النظام، بالن سلطات بمنتهى  -مثال –المغربية ” الريف“زعزعة ا هناك حالة في الجزائر تديرها ال

لية ويتعلق األمر بحركة اســتقاللية محدودة تحاول البروز ولكنها حتى في المنطقة القبائ الحذر ومنذ ربيع المنطقة

 .القبائلية ذاتها، لم تلق القبول شعبيا

ضا -على خلفية هذه التداعيات لالحتجاجات في البالد، عرفت البالد شكلة أخرى في منطقة  -أي سير وتدير م كيف ت

لكن تحرك المجتمع المدني ” الميزابيين“و ” المالكية“بين ” طائفية“مشــكلة غرداية )جنوب الجزائر( أريد لها أن تكون 

ضع وتوقيع  ساعدة الجيش والدرك تمّكن من احتواء الو صادية  بين” صلح“وبم المتنازعين بالنظر إلى الطبيعة االقت

 .البحتة لتلك المشاكل

  

 ذلك؟ إن كنتم ترون عكس ذلك، ما هي العوامل التي من الممكن أن تحول دون

سألة  -هنا-ما يمكن انتقاد النظام عليه  سلك االجتماعي“هو اتخاذه لم شاكل عوض ” شراء ال سلكا لحل تلك الم م

شاركة  سمح بم شكل ي ساد وإقرار دوران للنخب وتجديدها ب شكالية الف صادية ناجعة وحل إ سة اقت سيا االعتماد على 

في إطارات إجرائية ديمقراطية ” التداول على السلطة“ سياسية واسعة لكافة فئات المجتمع وفق تنظيم يحمله مبدأ

 .محكمة

  



 
 
 
 
 
 
 

سعيد بوتفليقة  سيد  سية على غرار ال سيا صيات ال شخ شأن الداخلي في الجزائر الحظنا خروج بعض ال بالعودة إلى ال

ساندو الروائي  شيد بوجدرة“الذي توجه إلى مكان الوقفة االحتجاجية التي نظمها م سابقة في تاريخ ا” ر لجزائر، وهي 

شروع التوريث ما  ساندة فقط فيما رأى البعض أنها بداية لم شاركة عادية وم ضهم علق على أن األمر ال يعدو م بع

 قولكم؟

بالنسبة لهذا الظهور، ما يمكن قوله بشأنه هو نوعا ما قياس نبض الشارع مع تلك الشخصية بالمقارنة مع ما يشاع 

لبالد. من ناحية ثانية، يمكن القول بأن ظهور شقيق الرئيس في تجمع حولها من تسلط وتحكم في الشأن السياسي ل

سية إلبراز وقوع نزاع ما مع الذراع اإلعالمي لمحيط الرئيس والمتمثلة في قناة النهار وما يثار  سيا مثل هذا هو لعبة 

 .حولها وحول صاحبها من شكوك

  

سنتي سنة من االنتخابات المحلية وعلى بعد  سية وتنتظرها عديد الرهانات الجزائر على بعد  ن من االنتخابات الرئا

 على الصعيدين الداخلي والخارجي خاصة في الجانب األمني. برأيكم ما هي أبرز الرهانات التي تواجهها الجزائر؟

سعار النفط في  -حاليا-لعل أبرز رهان يواجه البالد ستقرار أ شرات عدم ا ستمرار مؤ صادي مع ا شأن االقت هو إدارة ال

ستوى ال ستقرار األمني في الجوارين المغاربي واإلقليمي وعلى الم سائل اال سوق العالمي. بالموازاة مع ذلك، هناك م

 .الداخلي، االستمرار في توفير الدعم للفئات الهشة في المجتمع على مستوى ملفي السكن ودعم السلع األساسية

سات من خالل إبراز سعي حكومي حقيقي للعمل لصالح المؤس” مصداقية“هناك مسألة حيوية وهي حيازة أو استعادة 

ولعل ذلك كما قاد إلى تعيين شخصية ” سالل“الشأن العام بعيدًا عن سياسة البهرجة التي قادها الوزير األول السابق 

سية مثل  سير العمل الحكومي من ” تبون“سيا ضع إيقاع محدد ل سعيه، منذ اليوم األول، إلى و على رأس الحكومة بل و

 .الل إقالة سريعة لوزير مغمور )وزير السياحة( بعد ثبوت وجود ملفات قضائية للوزيرخ
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