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 المقدمة

احتفت الكتابات عن ظاهرة الحراك الجزائري عند حدود اإلطاحة ببعض رموز النظام 

السابق، ثم لم تلبث الدولة الجزائرية العميقة أن تمكنت من إعادة إنتاج نفسها، لتأتي  

االنتخابات وما تحتاجه من بأحد أبنائها عبدالمجيد تبون، الذي لم يذق من قبل مذاق 

 نضالية وما تقتضيه من تكلفة. 

وجد الحراك نفسه تحت وطأة مجموعة من المتغيرات أفضت به أسيرا بين يدي  

موظف بدرجة وال أو وزير ترقى لرتبة رئيس جمهورية، اعتاد في ممارسته للسياسة  

التي تحكم على نهج اإلنصات المرهف للتوجيهات اآلتية من سماء النخب المهيمنة 

 من وراء ستار. 

عدة متغيرات وسمت الحراك الجزائري بعدة سمات قادته لهذا الموقع التاريخي  

الراهن. ما هي هذه المتغيرات؟ وما هي السمات التي ألقتها على الحراك؟ هذان  

 السؤاالن هما ما تحاول هذه الدراسة اإلجابة عليهما. 
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 أوال: المتغيرات الخارجية

ك الجزائري في فراغ، بل حكمته بيئة مركبة، بعدها األول خارجي يتمثل  لم يولد الحرا

في المتغير الفرنسي الذي تحكمه حيال الجزائر وحراكها عدة اعتبارات جيوسياسية 

وتاريخية ومصلحية، عالوة على الوضع اإلقليمي المعقد بتصارع محوريه األساسيين: 

". هذا القسم من الدراسة يتناول هذين "محور الثورة المضادة" و"محور الخيار الشعبي

 المتغيرين. 

 أ. فرنسا 

تعد فرنسا ثاني أهم الشركاء التجاريين للجزائر، حيث تأتي كثاني مستقبل للصادرات 

%(  10%(، فيما تعد فرنسا ثاني أكبر مصدر للجزائر )16%( بعد إيطاليا )13الجزائرية ) 

 .1%( 18.8بعد الصين )

االستثمارات، ومع عدم وجود بيانات يمكن استقاؤها من مصادر حكومية من جهة 

شفافة، فإن أحد أهم المؤشرات على موقع فرنسا االستثماري في الجزائر يتمثل  

استثمارات   2017فيما نشره موقع "ستاندر تريد" األميركي أن الجزائر جذبت في عام  

%  22% استثمارات صينية، و 24.8 مليار دوالر، من بينها 1.232أجنبية مباشرة بلغت 

% استثمارات 2.4% ألمانية، و2.7% تركية، و16.2% إسبانية، و 17.9سنغافورية، و

 .2% استثمارات فرنسية2.3من جنوب إفريقيا، و

 
1

 http://bit.ly/2UhBj4i. 2019يوليو  8للجزائر، موقع "الجزائر اآلن"، المحرر، هؤالء أهم الشركاء التجاريين  

2
Editorial Staff, ALGERIA: FOREIGN INVESTMENT, Santander Trade. http://bit.ly/3daX3rn  
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غير أن طبيعة اإلغراء الجزائري بالنسبة لفرنسا تتجاوز هذه األرقام، حيث تعد الجزائر  

ة( على مستوى العالم، تعد العاشرة عالميا أيضا  التي تملك عاشر أكبر إقليم )مساح 

فيما يتعلق باحتياطي الغاز الطبيعي، كما تعد العاشرة عالميا في احتياطي النفط  

تريليون قدم  20مليار برميل(، والثالثة عالميا في احتياطي الغاز الصخري ) 12)

المستوى   مكعب(. كما أن عمالق الطاقة الجزائري "سوناطراك" تتمتع بنفوذ على

  .3الدولي 

% تحت  45مليون نسمة، منهم  42تعداد سكان الجزائر يبلغ نحو من جهة أخرى، فإن 

. ووفقا  عاما، مع أزمة بطالة مزمنة، وهو ما يجعلها مصدر قلق لدول أوروبا 15سن 

% من عوائد الصادرات مصدرها  90لنمط التنمية والنشاط االقتصادي في الجزائر، فإن  

ما يجعل االقتصاد واالستقرار االجتماعي معتمدا بصورة رئيسية على  قطاع الطاقة،

 "أسعار النفط". 

من جهة ثالثة، فإن خبرة العشرية الجزائرية السوداء 

تثير المخاوف األوروبية، خاصة وأن جارتها اللصيقة  

ليبيا، تمر بهذه الحالة اليوم، بصرف النظر عن طبيعة 

، وتسبب عدم  األصابع التي تعبث بالوضع الليبي

استقرار هذا البلد، لكن مخاوف أكبر تثور في حال  

 بدا أن الجزائر تتجه لمثل هذا السيناريو.  

 
3

 IXq8smhttps://bit.ly/2. 2019أبريل  12وكاالت، أزمة الجزائر.. أية تأثيرات على أقطاب النفط؟، الجزيرة نت،  

 

تعداد سـاا  الزاار  بلل  نحو 

% 45مليو  نسمة، منهم    42

عاما، مع أزمة   15تحت ســــ  

بـطاـلة منمـنة، ومو ـما يزعلـها 

 مصدر قلق لدول أوروبا
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مالمح هذه الصورة التي أسلفناها شديدة الوطأة على االتحاد األوروبي الذي يعاني  

حالة هشاشة واضحة تجلت مع إصرار المملكة المتحدة على الخروج من هذا االتحاد،  

فإن االتحاد األوروبي بشكل عام، وفرنسا بشكل خاص، ينظران بقدر من   ومن ثم،

 التخوف لما يحدث في الجزائر.  

موجة هجرة محدودة من جنوب المتوسط قد تتسبب في مزيد من الصدوع بين دول  

، هذا فضال عن االتحاد األوروبي، وتعطي دفعة أخرى لقوى اليمين المتطرف

سالميين لصدارة المشهد السياسي إلى تطبيق  التخوفات من أن تؤدي عودة اإل

"نظرية الدومينو" في حلتها اإلسالمية في كل دول شمال إفريقيا، ما تعتبره دول  

 .4أوروبا تهديدا 

هذا فضال عن أن المراقبين على غير يقين من 

احتماالت تأثير تطورات الوضع في الجزائر على 

ماليين جزائري موجودون في فرنسا بين  4نحو 

ألف    700مزدوج الجنسية ومقيم )يبلغ المقيمون  

(، والتي تعد أكبر تجمع إسالمي في 5جزائري 

فرنسا، هذا فضال عن الجيل الثاني من الكولونياليين الفرنسيين الذين استوطنوا  

الجزائر قبل أن يضطروا لتركها عائدين لفرنسا بعد الثورة، ويقدر عددهم بنحو مليون  

 
4

Mother run down and killed,  -GURSIMRAN HANS, Deadly riots erupt across France after Algeria football win  

Express, Jul 13, 2019. https://bit.ly/2U6vGqN 

5
. 2019ديسمبر  6ربية، المحرر، ما الذي يدعو فرنسا لمراقبة الوضع الجزائري عن كثب والتزام الصمت؟، موقع "يورونيوز" بالع 

https://bit.ly/2xcZn0c 

 

حــدودو ـم   ـموجــة مــز و ـم

جنوب المتوســق قد ستســلب 

ــدو   ي   في مزيـد م  الصـــ

دول االتـــحـــاد ا،وروبـــي، 

وتعطي دفعــة أخ ل لقول 

 اليمي  المتط ف
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القضية ما شهدته عدة مدن فرنسية من أحداث شغب واسعة    . ومما يثير هذه 6شخص 

 .7خالل احتفاالت أعقبت تأهل منتخب الجزائر لنصف نهائي كأس األمم اإلفريقية 

عالوة على ما سبق، يميل مراقبون لمقاربة القضية اعتمادا على علم نفس السياسة،  

ة المتحدة في  حيث يميلون إلخضاع القضية الجزائرية لمقارنة بين وضع المملك

عالقتها بأيرلندا، والواليات المتحدة في عالقتها بفييتنام، ويميلون لمعالجة القضية  

الثقافة األوروبية التي تربط بين فرنسا والجزائر برباط قريب من ارتباط المملكة  وفق 

  ، التي كانت أقاليمها الثالثة جزءا المتحدة بأيرلندا بالنظر لعمق ارتباط فرنسا بالجزائر 

من اإلقليم الفرنسي، وارتبطت في التاريخ الفرنسي بأحداث تاريخية فرنسية كبرى 

من قبيل أحداث سقوط أسرة البوربون في ثالثينيات القرن التاسع عشر، والمعارضة 

، وتيار معاداة السامية  1871التي واجهتها اإلمبراطورية الفرنسية الثانية، واحتجاجات  

والصدام بين حكومة فيشي وحكومة فرنسا الحرة،  المرتبط بـ"قضية درايفوس"، 

وسقوط الجمهورية الرابعة ونشوء الجمهورية  

الخامسة، وأحداث ومجازر أبريل/نيسان  

، هذا الرباط جعل 1961وأكتوبر/تشرين األول 

الفرنسيين ال يتجاوزون صدمة العالقة مع الجزائر  

على نحو ما تجاوز به األميركيون الصدمة مع 

 
6

could become the frontline in Algeria’s latest crisis, The Sspectator, 8 May  –and Europe  –John Keiger, France  

2019. https://bit.ly/2Wuo436 

7
Mother run down and killed,  -ball win GURSIMRAN HANS, Deadly riots erupt across France after Algeria foot 

Express, Jul 13, 2019. https://bit.ly/2U6vGqN 

 

الثـقاـفة ا،ورو ـية التي ت بق  

ــا   ــا والزاار  ب ب  ي  ف نســــ

ــا  المملاــة  ــب م  ارتل قري

المتـحدو ـبريرلـندا ـبالنع  لعمق 

 ارتلا  ف نسا بالزاار  
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هو ما يدفع مراقبين لتصور وجود ترتيبات لدى أجهزة المخابرات العامة فييتنام، و 

والحربية الفرنسية، برغم انشغاالت ماكرون بانقسامات المجتمع الفرنسي  

، ورغم وجود حالة من حاالت تمدد الرفض الجزائري  8واحتجاجات السترات الصفراء 

 .9لوجود أي نفوذ فرنسي في الجزائر 

 المحاور اإلقليمية ب. تنافسات  

. المحور اإلماراتي السعودي: لم يكد اللواء األول سعيد شنقريحة يتولى رئاسة  1

، عقب وفاة رئيس األركان  2019ديسمبر/كانون األول    23أركان الجيش الجزائري في  

األسبق أحمد قايد صالح، حتى أقدم على زيارة دولة اإلمارات العربية المتحدة، في  

، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره اإلماراتي لزيارة معرض 2020 فبراير/شباط 22

"يومكس" )لألنظمة غير المأهولة( وكذا معرض "سيمتكس" ألنظمة المحاكاة 

  25إلى  23والتدريب العسكري، الذين نظمتهما "أبوظبي" خالل الفترة من 

 .10فبراير/شباط الماضي 

ة من نوع خاص، حيث حصلت اإلمارات العالقات العسكرية الجزائرية اإلماراتية عالق

، ولكونها ال تصنع  على عقود عدة لتزويد الجيش الوطني الشعبي بأسلحة متطورة

 
8

could become the frontline in Algeria’s latest crisis, The Sspectator, 8 May  –and Europe  –John Keiger, France  

2019. https://bit.ly/2Wuo436 

9
 https://bit.ly/2U24f1c. 2019أبريل  5"، 21سا تطورات حراك الجزائر.. أين مصالحها؟، موقع "عربي يحيى عياش، لماذا تالحق فرن 

10
 https://bit.ly/2xcglfg. 2020فبراير  22وكاالت، رئيس أركان الجيش الجزائري يزور اإلمارات، موقع "مصراوي"،  
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السالح بنفسها، تعمل اإلمارات في هذا اإلطار في مجال السمسرة في صفقات 

 السالح، حيث تشتري الجزائر من اإلمارات أسلحة صنعتها دول أخرى.

هذا الصدد صفقة سفينتين حربيتين من نوع "ميكو" من المصنع  كانت أبرز العقود في  

األلماني "تي.كا.أم .أس"، والتي تفاوضت عليها المستشارة أنجيال ميركل لنفسها مع 

مليار يورو، وهي الصفقة التي   2.2الرئيس الجزائري المخلوع بوتفليقة، بقيمة 

 ببيعها للجزائر. اشترتها شركة "أبوظبي مار" اإلماراتية، وقامت بعد ذلك 

خالل هذه الفترة، كانت اإلمارات تتفاوض على الدخول بنسبة في رأس مال الشركة  

األلمانية، وهي رؤية هدفها التحّكم في صفقات السالح التي تعقدها شركة السالح  

مع الدول العربية، لتصبح أبوظبي العبا أساسيا في عملية التسلح في المنطقة. ومن  

اإلمارات في مشروع تعاون بين الجيش الوطني الجزائري  جهة أخرى، توسطت 

 ومجموعة "مرسيدس بينز" األلمانية إلنتاج العربة المصفحة "نمر".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ربما تفسر العالقة 

القوية بين الرئيس الجزائري المخلوع عبدالعزيز  

بوتفليقة ورئيس أركانه قايد صالح ونظام اإلمارات 

  .11بوتفليقة وما بعده خالل عهد

 
11

. 2019مارس  23م السيسي بالجزائر، الخليج أونالين،  ترجمة سوسن برينيس، صحيفة فرنسية: اإلمارات تسعى لتكرار نظا 

http://khaleej.online/6Yxymq 

 

العالقات العسارية الزااررية 

و   يــة ـعالقــة ـم  ـن اإلمــاراـت

خاص، حيث حصـــلت اإلمارات 

على عقود عدو لتاويد الزيش 

ــلحة  ــعلي برســ الوطني الشــ

 متطورو

" 
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ويتناول بعض المراقبين هذا التوجه التعاوني في إطار ترابط فساد النخب السياسية  

بين البلدين، ويرون أن أبرز فوائد هذا النظام في المعامالت يتمثل في توفير تغطية  

لنظام العموالت وتضخيم الفواتير، وتقديم الرشاوى مقابل الحصول على امتيازات،  

لقضايا التي ال يتحملها النظام التشريعي األلماني، وقبلت اإلمارات القيام  وهي ا

 .12بها 

العالقة بين النظامين ترجع لبدايات عهد بوتفليقة، حين استقبلت أبوظبي الرئيس 

الجديد، ومكنته من تخطي المصاعب المالية التي مر بها عبر فترات مختلفة من  

 زن عالقاته مع كل دول الخليج. والياته األربع، برغم حرصه على توا

،  2008العالقات المالية بين الطرفين سارت أحيانا في اتجاهين، فمع أزمة دبي 

قامت شركة "سوناطراك" النفطية الجزائرية بإنشاء بنك في دبي، وضخت فيه ملياري  

. وفي نفس اإلطار، لكن 13دوالر، فيما وصفه مراقبون بأنه مساعدة جزائرية لإلمارات

صعيد ما أسلفنا اإلشارة إليه فيما يتعلق بدعم فساد النخب البينية بين الجزائر  على 

، ومن بينهم ثروات  14وأبوظبي، فإن البنوك اإلماراتية تعد موئال لثروات أثرياء الجزائر 

 
12

. 2019يوليو  30بوبكر بلقاسم، النفوذ اإلماراتي في الجزائر.. أجندة أجنبية أم فّزاعة سياسية؟، موقع "ألترا جزائر"،  

https://bit.ly/2U5WM1j 

13
. 2019مارس  23ات تسعى لتكرار نظام السيسي بالجزائر، الخليج أونالين،  ترجمة سوسن برينيس، صحيفة فرنسية: اإلمار 

http://khaleej.online/6Yxymq 

14
. 2019يوليو  30بوبكر بلقاسم، النفوذ اإلماراتي في الجزائر.. أجندة أجنبية أم فّزاعة سياسية؟، موقع "ألترا جزائر"،  

https://bit.ly/2U5WM1j 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 
                   
   دـريـعب يــالش                               

 

 
 

10 
 
 

عائلة بوتفليقة نفسه، ومن أهم دالئل ذلك رجل األعمال الجزائري علي حداد، الذي  

 .15ائلة بوتفليقة يوصف بأنه "حصالة" ثروة ع

يرتبط بهذه المتغيرات تأكيد عدد من المراقبين سعي اإلمارات لتشكيل نظام جزائري  

. وتجمع اإلمارات بالسعودية توجهات متماثلة  16على شاكلة نظام السيسي في مصر 

حيال هذه القضية، وترتبط باتجاه نظامي البلدين، ليس فقط لتشديد قبضتيهما على 

ة الربيع العربي وما بعده، بل إلعادة ضبط المنطقة ككل، لئال  دولتيهما خالل فتر 

انفراد اإلمارات بإدارة التحوالت في الجزائر يرجع لوجود أن  تشهد مالمح ربيع آخر. غير  

حساسية شعبية مضادة لتدخالت محمد بن سلمان الذي سبق أن خرج الجزائريون 

 .17محتجين على زيارته للجزائر 

شارة لوجود حالة وعي شعبي  غير أنه من المهم اإل 

عالية بمخاطر دول هذا المحور، ومع سبق ذكر  

التظاهرات ضد وجود ولي العهد السعودي في  

الجزائر، فإن وكاالت األنباء تشير لتأكيد دائم للحراك 

، 18على رفض أي تدخل إماراتي في شؤون الجزائر 

 
15

اإلمارات “خزينة النظام الجزائري” وتسعى إلرساء نظام على شاكلة نظام السيسي، "صحيفة القدس  آدم جابر، كاتب فرنسي: 

 https://bit.ly/2WvgrJr. 2019مارس  24العربي"، 

16
 أكثر من مصدر سابق تعرضوا لهذه الغاية 

17
. 2019أبريل  4ق"، المحرر، لوبي لوغ: لماذا اقلقت احتجاجات الجزائر السعودية واإلمارات؟!!، بوابة "الشر 

https://bit.ly/2UphjwM 

18
. 2019أبريل  8المحرر، مظاهرات الجزائر: لماذا يتخوف الجزائريون من "تدخل إماراتي"؟، موقع "بي بي سي"،  

https://bbc.in/2wu5sWc 

 

ــ دارو  ــارات  ـ ــراد اإلمـ ــدـ انـ

ـزااـر  ـب ـجع  ـتـحوالت ـفي اـل اـل

ــع ـية  ـــية  ــ ــاســ لوجود حســ

دخالت محمـد ب   مضـــــادو لـت

ســـلما  السب ســـلق أ  خر  

ى  الـزـاارـر ـو  مـحـتـزـيـ  عــل

 زيارته للزاار  

" 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 
                   
   دـريـعب يــالش                               

 

 
 

11 
 
 

قات هيكلية عميقة  ويبقى هذا الوعي الشعبي بحاجة للترجمة إلجراءات تواجه عال

 ال يمكن مواجهتها بتنديد أو رفض شفهي. 

القطري معروف بتوجهه لدعم   -. محور الخيار الشعبي: رغم أن المحور التركي 2

إرادات الشعوب العربية التي مرت بتجربة الربيع العربي، وهو دعم يرتبط بمصالحها  

ي تمثل فيها التجربة  بقدر ما يرتبط بنموذج القيم السياسية، خاصة في تركيا، الت

اإلسالمية التقدمية، والسياسة الخارجية المستقلة، مصادر إلهام إقليمية، ترتفع بين  

أصحاب التوجهات القومية بصورة خاصة، بالرغم من هذا، فإن دور هذا المحور ال عالقة 

  له بما يحدث في الجزائر من حراك، ومن ثم، ال يمكن اعتبار التطورات المرتبطة به داال 

 في تغير وجهة الحراك الجزائري. 

يبدو هذا التوجه واضحا من خالل الزيارات التي قام بها كل من الرئيس التركي رجب  

للجزائر، حيث التقيا فيها   20واألمير القطري تميم بن حمد آل ثان  19طيب أردوغان 

 بالرئيس الجزائري المنتخب رغم أنف الحراك عبدالمجيد تبون. 

اسية التي تهم "محور الخيار الشعبي"، القضية الليبية، قضية أبدى  وتبدو القضية األس

فيها الجناح المغاربي من العالم العربي، ومن ضمنه الجزائر، ظاهريا، موقف الحياد 

الرافض للتدخل المغاربي في المسرح الليبي، وهو الموقف الذي أبدى "محور الخيار 

 
19

 https://bit.ly/2Qw500m. 0202يناير  26وكاالت، أردوغان في الجزائر لتعزيز العالقات وتنمية التبادل التجاري، الجزيرة نت،  

20
. 2020فبراير  25عواصم عربية.. ما الرسائل التي تحملها؟، موقع "قناة الحرة"،  3عبيد أعبيد، جولة أمير قطر في  

https://arbne.ws/3beknCB 
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. 21ترفض تدخل قواتها خارج حدودهاالشعبي" فيه تفهما للمبدأية المغاربية التي 

وإن كان مراقبون يرون في الموقف الجزائري المتمثل في الوديعة الجزائرية لتونس 

محاولة لجر تونس لمسار يرعاه محور الثورة المضادة لمحاصرة "اتفاق الصخيرات"  

 .22وتداعياته 

الجزائر، وعدد آخر من  الزيارات التي قام بها كل من رئيس تركيا وأمير قطر إلى غير أن 

األقطار، تشير إلى أن المواجهة بين المحورين أكبر من أن تترك الدولتان المغرب  

، وهو أمر يصب في مصالح دول المغرب  السعودي -العربي نهبة للنفوذ اإلماراتي 

  العربي، ومن بينها الجزائر.

فعلى الرغم من شح الزيارات المتبادلة بين الجزائر  

لبلدين استثمارات مشتركة ضخمة وقطر، تجمع  ا

أبرزها "الشركة الجزائرية القطرية للصلب"، التي  

شيدت مجمعا ضخما للصلب في منطقة "بالرة" 

بوالية "جيجل" شرقي الجزائر العاصمة، بتكلفة 

استثمارية بلغت حوالي ملياري دوالر. ويبدو األمر 

من طرف قطر مفتتحا لمزيد تعاون كفيل بتحفيز  

هما تبيان نفعية ومردود سياسة الحياد  أمرين، أول

اإليجابي المغاربي تجاه الشأن الليبي، وثانيهما تحفيز السياسة المتوازنة التي ينهجها  

 الجزائر تجاه صراع المحاور اإلقليمية بالعوائد التي تعود جراء هكذا

  توازن. 

 
21

 .2019ديسمبر  27"، 21محمد سالم، هل تشارك الجزائر في تحالف عسكري مع تركيا في ليبيا؟، موقع "عربي  

https://bit.ly/3a859Pu 

22
 https://bit.ly/2xgAYak. 2020فبراير  15عبده حقي، مناورات تبون، موقع "دنيا الوطن"،  

 

الزيــارات التي قــاا بهــا  ــ  

ـم  رـرـير ـت ـ يــا وأـمـي  ـقـط  

ااـر ، وعــدد  خـ  مـ   ـز إـلى اـل

ــيــ  إلــى أ   ا،قــطــار، تشــــ

المواجـهة  ي  المحوي   أ ل  

م  أ  ست ك اـلدولـتا  المغ ب 

ــو    ــد ــن ــل ــلــة ل ــه ــي ن ــ ب ــع ال

 السعودب -اإلماراتي 

" 
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 ثانيا: المتغيرات الداخلية

لعلم نفس السياسة، فإن وقائع السياسة موضوع  الظاهرة السياسية بشرية، ووفقا 

لتأثير كل ما يحرك النفس اإلنسانية، بما في ذلك العقد والعواطف ثورات كل من 

التوقعات واإلحباطات. هذا القسم من الدراسة يتناول المتغيرات الداخلية التي أثرت 

 ية الراهنة. في الحراك الجزائري ودفعته في اتجاهات أفضت به إلى وضعيته التاريخ 

 أ. تأثير التاريخ القريب 

ال يمكن تقديم مقاربة منهجية ناجعة من قضية الحراك الجزائري من دون تأمل خبرة 

  11"الحرب األهلية الجزائرية" أو "العشرية الجزائرية السوداء"، التي اندلعت في 

أجريت   ، في أعقاب إلغاء القوات المسلحة الجزائرية التي1992يناير/كانون الثاني 

، والتي فازت جبهة اإلنقاذ اإلسالمية فيها  1991ديسمبر/كانون األول  26في 

سنوات، أريقت خاللها دماء  10بأغلبية مقاعد البرلمان، وهي حرب أهلية استمرت 

  ألف جزائري. 200زهاء 

اإلصالحات التي انتهت بإجراء انتخابات 

ديسمبر/كانون األول البرلمانية كانت حصادا لحراك 

زائري بدأ عبر مسارات عدة كان من بينها منع  ج

خطبة للناشط واألستاذ القبائلي مولود معمري 

  10في جامعة حسناوة بمدينة "تيزي وزو" في 

، ما مثل شرارة تشكيل حملة منظمة  1980مارس 

 

ال يـمـاـ  تـقــديـم مـقــاربــة 

ــيـة  منهزيــة نــاجعــة م  قضــ

الــحــراك الــزــاارــ ب مــ  دو  

ــة  ــرمــ  خل و رالح ب ا،ملي ت

ــريــة  الـزـاارـريــةر أو رالـعشـــ

اـلـزااـرريــة الســــودا ر، اـلـتي 

يـناب كـ انو   11اـندلـعت في 

 الثاني

" 
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من الطالب واألطباء والناشطين األمازيغ أدت إلى إضراب عام، عالوة على تأثير الثورة 

لى الحراك اإلسالمي، وثورة اإلحباطات التي تولدت بتأثير تراجع األداء  اإليرانية ع

الحكومي مقارنة بثورة تطلعات الجزائريين لمرحلة ما بعد االستقالل وتوجيه ثروة  

الشعب لمنفعة الشعب، كل هذه االعتبارات حدت بالرئيس الجزائري آنذاك الشاذلي  

  1990عدة سنوات، انتهت بانتخابات    بن جديد بأن يجري سلسلة إصالحات سياسية عبر 

النيابية، والتي زادت جميعها شعبية "جبهة اإلنقاذ  1991المحلية وانتخابات 

 .1990اإلسالمية"، خاصة عقب اإلجراءات االستثنائية التي أعقبت محليات 

ينظر الجزائريون لفترة "العشرية السوداء" وكأنها الفترة التي أدت إلحباط محاوالت 

، ينظرون إلى القوى المسؤولة عن هذه المأساة باعتبارها قوى ينبغي  اإلصالح 

  التحوط لتداعيات انخراطها في مشهد الحراك.

وربما نجحت الدعاية التي عالجت الحرب األهلية وما  

بعدها، فضال عن نفوذ "حزب فرنسا"، على 

محدوديته، في وصم اإلسالميين بالمسؤولية عن  

تي بدأها الشاذلي بن  انقطاع تجربة اإلصالحات ال

، بالرغم من أن المسؤولية تكمن في تصورات جديد

المؤسسة العسكرية التي ما زالت آنذاك تعج بما 

اصطلح على تسميته "ضباط فرنسا"، وكان أحدهم )الفريق إسماعيل العماري رئيس 

، ما نسب إليه 1992جهاز المخابرات الجزائرية( خالل فترة االنقالب على انتخابات 

 

وربمــا نزحــت الــدعــايــة التي 

عــالزــت الح ب ا،مليــة ومــا 

بعدما، فضـال ع  ندو  رحنب 

ى محدوديته، في ف نـسار، عل

ــ    ــيـ ــ ـ وصـــــــم اإلســـــــالمـ

ــعوليــة ع  انـقطــا   بــالمســ

تز بة اإلصــالحات التي بدأما 

 الشا لي ب  جديد

" 
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ابط المخابرات الجزائري السابق محمد سمراوي قوله: "إني ُمستعد لقتل ماليين  ض 

الجزائريين إذا تطلب األمر للمحافظة على النظام الذي يهدده اإلسالميون"، وعقب  

 .23سمراوي على هذه الشهادة بقوله: "وأنا أشهد أنه كان في غاية الجدية" 

عتباره مغامرة بإعادة إنتاج نفس المأساة غير أن الفاعلين ينظرون لدور اإلسالميين با

، ولعل هذا سبب طرد متظاهري حراك الجزائر للقيادي عبداهلل جاب اهلل من مجددا

في   - ، كما تشير الباحثة داليا غانم  242019الميدان في مطلع الحراك في مارس/آذار  

عبد إلى ما جرى من تهميش  -في دراسة أعدتها لمركز "كارنيجي"  -نفس اإلطار 

الرزاق مقري، الذي يقود الحزب اإلسالمي الرئيس في الجزائر )حركة مجتمع السلم(  

حين جوبهت مبادرته لتطوير الحراك الجزائري بال مباالة الرأي العام. كما أقدم نشطاء 

بارزون في الحراك على زيارة القائد الثاني لـ"جبهة اإلنقاذ اإلسالمية" علي بلحاج في  

 .25د واتهام بخيانة الحراك بيته، وجوبهت بنق

عدم القدرة على التحرر من إرث الماضي ودعايته  

الثقيلة جعال الحراك حتى هذه اللحظة بدون قيادة  

قادرة على النضال ألجل تحقيق أغراض هذا 

الحراك، وهو ما يرجع لعامل وسيط ال يمكن نكران  

 
23

عز الدين عمر، العشرية السوداء.. لماذا سقطت الجزائر في مستنقع الدم؟!العشرية السوداء.. لماذا سقطت الجزائر في مستنقع  

 http://bit.ly/3daq0n8. 2019مارس  13الدم؟!، موقع "ميدان"، 

24
 http://bit.ly/2WuIoB5. 2019مارس  15مصطفي عبده، طرد رئيس جبهة العدالة والتنمية من مظاهرات الجزائر،  

25
. 2020فبراير  24المحرر، لقاء اإلسالمي علي بلحاج بناشطي الحراك يثير االنتقادات في الجزائر، موقع "بي بي سي"،  

https://bbc.in/2UvgFOa 

 
غي  أ  الـداعلي  ينعرو  ـلدور 

اإلســـالم ي  باعتلارغ مغام و 

ــاو  ـ  ـعادو إاـتا  ندر الـمرســ

 مزددا

" 
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جزائرية غير قادرة على أثره، حيث ما زال االستقطاب سيد الموقف، وما زالت النخبة ال

 بلورة قيادة تعبر عن بلورة وفاق، وهو وضع تشهده السودان راهنا كذلك. 

 ب. الجيش 

كان الفتا أن القوات المسلحة الجزائرية لم تطلق الرصاص على الحراك، ولم تقتل  

، وقدم بعضهم  جزائريا، وإن كانت قوات األمن قد اعتقلت بعض الناشطين في الحراك

تلقوا أحكاما بالسجن، لكن خبرة الحرب األهلية الجزائرية لم تجد طريقها  للمحاكمة، و

إلعادة صبغ العالقة بين الجيش الجزائري والحراك مجددا، أو حتى هذه اللحظة. وفي 

هذا اإلطار، تجدر مناقشة قضيتين، أوالهما قضية "ضباط فرنسا"، وثانيهما سياسة  

   تسليح الجيش الجزائري اليوم.

باط فرنسا لعهد حرب التحرير، والتي  تعود قصة ض 

  5انتهت بحصول الجزائر على استقاللها إثرها في 

، وهي الحرب التي نجح خاللها  1962يوليو/تموز 

مجموعة من الضباط الجزائريين الذين خدموا في  

الجيش الفرنسي أن يهربوا من الجيش الفرنسي  

بهم ألعلى المناصب إلى صفوف الجيش الجزائري، ومروا بترقيات واسعة وصلت 

، وينسب إليهم مراقبون للمشهد الجزائري إقالتهم لألخير )الشاذلي بن  26العسكرية 

، والتي أتت بغالبية إسالمية لـ"المجلس الشعبي الوطني"،  1991جديد(، إثر انتخابات  

 
26

 .51 - 46، ص ص 2001عبد الحميد براهيمي، في أصل األزمة الجزائرية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، أبريل  

 

ــوات  ــقـ ــا أ  الـ ــتـ ــا  الفـ  ـ

المســـلحة الزااررية لم تطلق 

ــاص على الحراك، ولم  ال صـــ

ــت  ريــا، وإ   ــان ااـر تــ  ـج ـق ـت

ــت  قـوات ا،مـ  قــد اعـتـقـل

 بعض النا طي  في الحراك

" 
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كما ينسبون لهم تهما بالفساد والدفاع عن مصالح فرنسا، ومنهم عدة ضباط تولوا 

ن، واتهم أحدهم بالتجسس، ثم أغلقت شركة يملكها ابنه )لطفي نزار( رئاسة األركا

، ما دفع األخير لمغادرة الجزائر رفقة أخيه 27تزود الجيش الجزائري بخدمة االتصاالت 

 .28صوب والده المقيم بإسبانيا، والمدان بحكم إعدام في بالده 

االنقالب، كما تولى محمد كما كان من بينهم من تولى رئاسة المخابرات الحربية بعد  

األمين مدين )الشهير بالجنرال توفيق( رئاسة دائرة األمن واالستعالم )المخابرات  

 25، بعد  292019العامة( بعد االنقالب، وظل بها إلى أن ألقي القبض عليه في مايو  

عاما   20عاما قضاها في رئاسة جهاز المخابرات، ما جعله أقدم من الرئيس بوتفليقة )

 الحكم(.في 

تخلص الجيش من هؤالء القادة إما بالموت أو باإلحالة للتقاعد، وبقي نمط مصالح 

أشرنا إلى أحد مالمحه قبل أسطر من خالل "شركة أس أل سي" التي كان يملكها 

لطفي نزار، ابن رئيس األركان الجزائري األسبق خالد نزار. غير أن مجموعة كبيرة كهذه،  

لقوات المسلحة وأجهزة االستخبارات، مع وجود آلية  مع طول فترة وجودهم في ا

لضمان بقائهم وترقيهم ووصولهم ألرفع المناصب، ال يمكن القول بأنهم لم يتمكنوا  

 
27

يوليو  30عادل عبد الصمد، توقف وشيك لخدمات االنترنت لشركة “أس.أل.سي” المملوكة لعائلة نزار، موقع "أخبار الجزائر،  

2019 .https://bit.ly/397LnlX 

28
. 2019أغسطس  15المحرر، لهذه األسباب لن تسلم إسبانيا الجنرال خالد نزار إلى الجزائر، صحيفة "االتحاد االشتراكي"،  

https://bit.ly/2vDOt3c 

29
 https://bit.ly/2J9I4jn. 2019مايو  4المحرر، اعتقال سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق بالجزائر، الجزيرة نت،  
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https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
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من بناء "شبكة دولة عميقة" تؤمن مستقبل ذريتهم، وتحمي ظهور من تبقى منهم،  

 وتؤكد على ترابط مسار الدولتين الفرنسية والجزائرية. 

ية تتعلق بنمط تسليح الجيش الجزائري، وسبق أن تناولنا طرفا من هذا القضية الثان 

المحور عند حديثنا عن نفوذ محور الثورة المضادة في الجزائر، ودور "وسيط" التسليح  

اإلماراتي، وهو دور الفت بالنظر لقدرة الدولة الجزائرية على التفاوض بنفسها فيما  

أمام احتماالت وجود وساطة إماراتية  يتعلق بمشتريات سالحها، وهو ما يبقينا

 لتغطية عمليات فساد ال تجيزها القوانين األلمانية والفرنسية لشركاتها.

هذا المسار من الخطورة بحيث إنه يقوم بإخراج العالقات الجزائرية اإلماراتية من إطار 

المضادة على  كونها عالقات بين دولتين إلى طور آخر قوامه هيمنة محور الثورة 

الجزائر عبر هيمنته على أولئك الذين يحتاجون وساطتها لتغطية أمارات تربح، وهو ما  

يعني تضاؤل قدرة الدولة الجزائرية على المناورة أمام وثائق إدانة محتملة لرؤوس  

   المؤسسة العسكرية الجزائرية.

فحص صفقات شراء السالح الجزائرية وعليه، فإن 

األخيرة، خاصة صفقات عام خالل السنوات الخمس  

من شأنه أن يكشف عن توجه الدولة   2019

الجزائرية حيال "رؤى" محور الثورة المضادة خالل  

 .العقد القادم

 

 

فحص صـدقات  ـرا  السـال  

وات  ريــة خـالل الســــــن ااـر ـز اـل

ــة  الـخـمـر ا،خـيـ و، خــاصــــ

م  ـ رنه  2019ـصدقات عاا 

ــ  ع  توـجه اـلدولة  أ  ياشــ

الزاارريــة حيــال ررملر محور 

الثورو المضــــادو خالل العقد 

 القادا

" 
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 ج. الرئاسة 

، أقدم القضاء الجزائري على تبرئة خالد نجل الرئيس  2020فبراير/شباط  27في 

فساد في قضية ضمت  الجزائري عبدالمجيد تبون، باإلضافة إلى قاضيين، من تهمة 

رجل األعمال كمال شيخي، ورئيس إحدى بلديات الجزائر، و"سائق المدير العام لجهاز  

األمن الوطني" اللواء عبدالغني هامل، الذي أقاله الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فور 

 .30إعالن نبأ تورط سائقه في واقعة الفساد هذه من باب "استغالل النفوذ" 

األعمال كمال شيخي موضع تحقيق في تهمة االتجار بالمخدرات جدير ذكره، أن رجل 

. القضية التي ما زالت قيد التحقيق القضائي ال يمكن اتهام نجل الرئيس  31كذلك 

بموجبها بعد تبرئته، لكن ال يمكن في نفس الوقت تجاهلها ضمن السياق العام الذي 

، رغم أنف الحراك الرافض 32أدى بالجيش الجزائري لحماية ترشح "تبون" ومساندة فوزه

، خاصة وأن الحراك نفسه أرسل  33إلجراء انتخابات رئاسية ترعاها "العصابة الحاكمة"

، في إشارة لقضية "شيخي"، وتبقى القضية  34اتهاما لـ"تبون" باالتجار في الكوكايين 

المفتوحة سيفا مسلطا على رقاب قادرة على الضغط معنويا على رأس السلطة  

 
30

. 2018يونيو  30لماذا أقال بوتفليقة عبد الغني هامل أقرب الشخصيات لخالفة الرئيس الجزائري؟، عربي بوست،  المحرر، 

https://bit.ly/2UtmwUf 

31
 https://bit.ly/3aeIJvV. 2020فبراير  27وكاالت، تبرئة نجل الرئيس الجزائري في قضية فساد، صحيفة "اإلمارات اليوم"،  

32
. 2019ديسمبر  14: الجزائريون اختاروا بكل شفافية تبون الرجل المناسب والمحنك، موقع "البالد" الجزائري، المحرر، قايد صالح 

https://bit.ly/33CddWa 

33
. 2019ديسمبر  20المحرر، آالف الجزائريين يرفضون تبون: 'ما كاش الشرعية'.. نحن لم ننتخب!، موقع "أصوات مغاربية،  

https://bit.ly/2WzHGCJ 

34
. 2020يناير  3المحرر، الحراك الجزائري يتهم "تــبـون" بالكــوكايين ويرفض حكومته )مع فيديو(، أنفاس بريس،  

https://bit.ly/2wtU1Og 
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لذي لم يعرف االنتخاب في حياته من قبل، واكتفى بمناصب "التعيين"  الجزائرية ا

 وتنفيذ التوجيهات العليا.

وضع تبون وابنه يعيد لألذهان خبرة مصرية مماثلة بعد اتهام ابنة السياسي المصري  

، وإرغامه إثر ذلك على المشاركة كمرشح في  35حمدين صباحي بالنصب اإللكتروني 

روعية على وصول عبدالفتاح السيسي قائد االنقالب إلسباغ مش 2019رئاسيات 

 العسكري لسدة الحكم في مصر.

مناصب   8تبون الذي لم يخض انتخابات بحياته، واكتفى بأن يكون موضع انتقاء لتقلد  

وزارية لم يدم أطولها عن عام ونصف العام مشوبا في إحداها بشبهة فساد "قضية  

كذلك قبل أن يقيله بوتفليقة بعد مرور أقل من الخليفة"، ليتولى منصب رئيس الوزارة  

بعد انتخابات بلغت نسبة   36أشهر، ليستقر به الحال موظفا بدرجة "رئيس جمهورية"  3

. ليبدأ  37% من أصوات المشاركين 58.1%، حصل فيها على  40المشاركة فيها أقل من  

أخفق في  ، بعد أن 38معها الرحلة التي انتهت بحظر الحراك بسبب فيروس كورونا

 أشهر.  3إقناع عموم الحراك بتأييده طيلة 

 
35

مايو  15أيام بتهمة النصب واالحتيال، صحيفة "الوطن" المصرية،  4محمود الجارحي وأحمد عبد اللطيف، حبس سلمى صباحي  

2013 .https://bit.ly/2Uc2yP2 

36
. 2019فبر اير  14رضوان بوجمعة، عبد المجيد تبون.. بورتريه الرئيس الجزائري الجديد، صحيفة "السفير العربي"،  

https://bit.ly/2wsHOt2 

37
 13"،24% والنتائج تعلن ظهر الجمعة، موقع قناة "فرانس 40المحرر، االنتخابات الرئاسية الجزائرية: نسبة المشاركة تبلغ أقل من  

 https://bit.ly/2UcrhCP.  2019ديسمبر 

38
المحرر، هل يصمد حراك الجزائر بين رغبة السلطات بـ"تخفيف" مطالبه وحظر التجمعات بسبب فيروس كورونا؟، موقع "فرانس  

 https://bit.ly/39dmYvg. 2020مارس  11"، 24
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لم يكن حظر الحراك الخطوة الوحيدة التي لجأ إليها "تبون"، بل يدخل في هذا اإلطار 

ما حدث في األسبوع األول من حكم الرئيس الجديد رافقته حملة قمع طالت 

شاطه في  واعتقال فنان في مدينة وهران ُعرف بن ،المتظاهرين في مدن غرب البالد 

 .39الحراك الشعبي 

أيضا "قانون تجريم خطاب الكراهية" الذي يراه مراقبون جزائريون موجها ضد رواد  

شبكات التواصل االجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، ألنه يعالج قضايا عولجت 

 .40في قوانين أخرى لم تتطرق لمواجهة المنصات اإلعالمية الجديدة

يكشف الرئيس   وفي القريب، من المتوقع أن

الجزائري عن نسخته الخاصة من الدستور، وبرغم أن 

  12النسخة كان من المفترض خروجها للنور في 

، إال أن الكشف عنها تأخر، ما يراه 2020مارس/آذار  

البعض تأثرا بظرف كورونا، فيما تشير الوعود  

بالتسلم خالل األيام األخيرة من نفس الشهر إلى  

ة الدولة عن بعض  حالة عدم رضاء من أجهز 

 التعديالت، ما يعني أن الدستور المرتقب قد ال يكون مريحا للقوى السياسية الجزائرية. 

 

 
39

 https://bit.ly/2Qzy8E0. 2019ديسمبر  23القدس العربي"، توفيق رباحي، تبون وخطر الحلفاء قبل الخصوم، صحيفة ": 

40
قناة تلفزيون الغد، أكاديمي: قانون تجريم خطاب الكراهية في الجزائر موجه باألساس لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي،  

 https://youtu.be/pS_gwILRtHg. 2020يناير  15موقع "يوتيوب"، 

 

لم يا  حع  الحراك الخطوو 

يـهــا  زــر إـل تـي ـل وحـيــدو اـل اـل

رتلو ر، بــ  يــدخــ  في مــسا 

اإلطار ما حدث في ا،ســلو  

ا،ول م  حام ال رير الزديد 

ــت  ــة قمع طــال ــه حمل رافقت

المتعــامر   في مــد  غ ب 

 اللالد 

" 
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 د. القوى السياسية والقابلية لالستقطاب 

من خالل تتبع وضع الحوار السياسي في الجزائر، يمكن القول بأن الجزائر ما زالت في  

"مشروع الخوف" الذي ينتج حالة   مرحلة المرض العربي المزمن الذي يسميه الباحث

 ، وهي ما يمكن اإلشارة إليه عبر ما يلي:من "القابلية لالستقطاب"

% من الجزائريين في االنتخابات الرئاسية، ورغم أنها أقل من النصف  40. مشاركة 1

%، إال أنها نسبة يمكن البناء عليها مع عدم تكتل النسبة المتبقية بين  10بنحو 

% على مرجعية  40مرجعية واحدة، بالنظر العتبار تمركز نسبة الـ الجزائريين خلف 

 .41الدولة 

. ارتفاع حدة التراشق السياسي ذي الخلفية 2

الثقافية مع احتداد مفردات القاموس المستخدم  

في هذا التراشق على نحو ما بدا في قضية  

"ذكرى رمضان عبان"، والتي عملت على إثرها 

لشاعر رابح ظريف رهن السلطات الجزائرية إليداع ا

الحبس المؤقت بسبب تدوينة على فيسبوك اتهم 

فيها أحد قيادات الثورة البارزين بالخيانة والعمالة  

 
41

. 2019ديسمبر  13"، 21تمر.. مظاهرات رافضة لتبون بالجزائر وأنصاره يحتفلون، موقع "عربي مراسلون + وكاالت، انقسام مس 

https://bit.ly/2vGQNqe 

 

ــع الحوار   م  خالل ستلع وضــ

السـياسـي في الزاار ، يما  

ــت  ــا  ال ــر  الزاار  م القول ب

ـفي ـم ـحلــة اـلـم ي اـلـع ـبي 

المنم  السب يســـميه اللاحث 

رمشـــرو  الخوفر السب ينت  

ــيـــة  ــلـ ــابـ ــقـ ــ  رالـ ــة مـ ــالـ حـ

 لالستقطابر

" 
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لفرنسا، ثم إنهاء وظيفته العمومية، وتوجيه "جنحة اإلضرار بالمصلحة الوطنية  

 .42والمساس بسالمة وحدة الوطن" إليه 

الحراك يمثل أحد مظاهر هذا االستقطاب مثل  . طرد قادة إسالميين من ميادين 3

عبداهلل جاب اهلل، وتهميش مبادرة عبدالرزاق المقري ومهاجمة زيارة بلحاج، حتى وإن  

كانت هذه الحدة معتبرا كبنية هامشية لالستقطاب. فيبدو هنا خطاب االستقطاب 

ل  وكأنه يعكس انسياقا خلف دعاية تاريخية تهدف إلى بناء استقطاب مزمن قاب 

للتجدد عبر الزمن باالستناد لفظائع اقترفتها النخبة العسكرية الجزائرية بحق أبناء 

 الوطن الجزائري. 

إن عدم وضوح الصورة الحقيقية للتاريخ يعني تبني دعاية أجهزة المخابرات الجزائرية،  

. وإضافة لهذا، فإن هكذا  مع إمكانية البناء عليها لتهميش قطاع جماهيري واسع

ما يؤدي الستقواء التيارات الداعية للتغيير على بعضها البعض، ما يدفع  إجراء رب

كليهما لالرتماء في مربع الدولة لالستقواء على 

اآلخر أو مكايدته، وهو ما يصب في مربع عودة 

  الدولة الجزائرية القديمة.

طبيعي في إطار هكذا سمات أن نلحظ تقدم  

شهد  مشروع الدولة وتراجع مشروع الحراك. فمع م

 
42

. 2020يناير  16عبد الحكيم حذاقة، تبون يطلب قانونا عاجال.. لماذا تنامى خطاب الكراهية في الجزائر؟، الجزيرة نت،  

https://bit.ly/2WEXSCL 

 

ــورو  ــو  الصـــ إ  عــدا وضـــ

الحقيقيـة للتـاييي يعني تلني 

دعــايــة أجـهـنو الـمـخــابـرات 

ة،  ا  الزااررـي ة اللـن مع إماـانـي

عــلــيــهــا لــتــهــمــيــش قــطــا  

 جمامي ب واسع
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طرد جاب اهلل وتهميش المقري نلمس نجاح الجيش الجزائري في فرض استمرار ابن  

صالح حتى تمرير مشروع االنتخابات الرئاسية، الذي انتهى بنجاح "تبون"، ومع حادث  

"ذكرى رمضان عبان" نجد السلطة تمعن في إحكام قبضتها مجددا وتصدر قانون 

 يدا على حريات التعبير. تجريم خطاب الكراهية الذي يمثل قيدا جد 

مع االنقسام الجماهيري حيال الخيارات السياسية الرئيسية كاالنتخابات والدستور، و

وجدنا المؤسسة العسكرية تعلن مباركة خطوات الرئيس الجديد في افتتاحية "مجلة  

، وهو ما يعني أن فرص معاودة الحراك يمكن أن تكون محل مراجعة من "43الجيش

  الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 
43
عبد اهلل، بعد إعالن الرئاسة الجزائرية قرب تعديل الدستور.. الجيش يبارك خطوات تبون ويعتبرها ساهمت في تعزيز  عبد الرزاق بن 

 https://bit.ly/2Ura0EI. 2020مارس  5ثقة شريحة واسعة من الجزائريين، وكالة األناضول لألنباء، 

 

ومع االنقســـــاا الزمـامي ب 

ـــية  اســ ـــي ارات الســ ال الخـي حـي

ــيــة  ــاالاـتـخــابــات  الـ رـيســـ

والدســتور، وجدنا المعســســة 

ـــاريــة ـتـعـل  ـملــار ــة  اـلعســ

خطوات ال رير الزــديــد في 

 افتتاحية رمزلة الزيشر
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 اتمةخ

من خالل محاور الدراسة، يمكن أن نخلص إلى سمات للحوار وتقديم رؤية نقدية له،  

 هذه السمات تتمثل فيما يلي: 

ال يمكن إغفال نضالية الشارع الجزائري الذي  أ. تعميق األمراض الحزبية جماهيريا:

مرتين  داوم على الحراك مدة جاوزت العام، كان فيها الجزائريون ينزلون للشارع 

أسبوعيا، يومي الجمعة والثالثاء، لكن طول األمد لم يمثل سوى مصدر لكسب النخبة  

 القديمة الوقت إلعادة إنتاج نفسها.

هذه االستمرارية يمكن مقارنتها باستمرار التجربة 

عقود مع حمل أمراض  4الحزبية الجزائرية طيلة 

االستقطاب التي جعلت منها تجربة حزبية صورية  

ال إلى إعادة إنتاج نفس النمط الحاكم عبر  لم تؤد إ

صورة شخصية مختلفة. ومن أهم األمراض الحزبية  

  - التي انتقلت للشارع مرض االستقطاب الثقافي 

  السياسي.

لحراك حمل حالة من الوعي مكنته من أن اال شك كذلك في أن  ب. الوعي الجامد:

الق للعنف، وثانيهما الظهور  يحافظ على مساره بمأمن من أمرين خطرين، أولهما االنز

  .بمظهر الهادم ألحد أو بعض أعمدة الدولة

 

الحراك حـم  ـحاـلة م  الوعي 

مانتــه م  أ  يحــافى على 

ــارغ ـبمــرـم  ـم  أـمرـ    مســــ

خــطــر ــ ، أولــهــمــا االنــاال  

ـهمــا اـلعــهور  ـي ـعـن ، وثــاـن ـل ـل

د أو بعض  بمعه  الهـادا ،ـح

 أعمدو الدولة
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لكن هذا الوعي نفسه لم يمكن الجزائريين من تحقيق خطوة أبعد مما سمحت به  

الدولة التي أرادت أن تجدد شبابها بالخروج من عباءة رئيس مسن مقعد إلى عباءة آخر 

ه، مع فتح الباب أمام تجديد دماء  مسن لكنه ليس مقعدا، يمثل صورة أفضل من سابق

عاما )بوتفليقة والجنرال    25و   20النخبة الحاكمة بين رموز حكمت لفترة تتراوح ما بين  

توفيق( باتجاه رموز نخبوية تريد أن تكون في بؤرة السلطة، وراكمت ما يكفي من  

 القوة للحلول محل الرموز القديمة. 

منخفضا ظل الحراك يرزح تحته من دون    ومع تقييم حصاد هذا الوعي نجده مثل سقفا

تجدد أو تطوير رؤية، فلم يتجاوز كونه وعيا إستاتيكيا جامدا، أدرك المخاطر فتحوط 

 لها، لكن قياداته لم تنجح في مراكمة آليات لنقل هذا الوعي باتجاه مربع الفاعلية. 

رورية إلنجاحه من أهم سمات حراك الجزائر أنه اتسم بالسلمية الض  ج. السلمية السلبية:

كحراك جماهيري، لكن هذه السلمية كانت سلبية بما سمح بمنتهى السالسة للنخبة 

القديمة باعتقال كل ناشط باحث عن تطوير حراك الجزائر، ونقله من مربع "الحركة"  

إلى مربع المشروع، بما بين المصطلحين من مسافة تبدأ مع الحركة بنشاط إستاتيكي 

ئي، وكان اإلفراج عن هؤالء المعتقلين أقصى ما استجابته  إلى المشروع كنشاط غا

السلطة للحراك بعد التخلص من شخصي "بوتفليقة" و"بلعيز" )الطيب بلعيز ترأس  

 المجلس الدستوري(. 
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حضر الحراك فئات مختلفة من الجزائريين، جهويا ومهنيا   د. التكتل الكمي ال النوعي: 

، إذ حضر يا غفيرا، لكنه كان كما بدون فاعليةونوعيا وثقافيا، ومثل الحضور جمعا عدد 

الجميع بتبايناتهم. ورغم أن هذه التباينات اجتمعت على تغيير "العصابة"، والذي  

يعني تغيير رموز النخبة المركزية الحاكمة "يتنحوا فاع )شعار الحراك ويعني يتنحوا  

جميعا("، إال أن التباينات "غير المعالجة" أنتجت حالة  

بلية لالحتواء" المبنية على "القابلية  من "القا

لالستقطاب"، وهو ما يفسر تمكن المؤسسة  

العسكرية من تمرير مشروع استمرار أحد الباءات  

لحين تمرير مؤسسة الرئاسة لوجه جديد متمثل في  

   رئيس "موظف" يمكن السيطرة عليه.

 

للحراك، والتي  كانت هذه السمة أهم السمات اإليجابية    هـ. التنظيم الشعبي الفائق: 

حالت دون أن يتم تفتيته أو استغالله في إطار صراع األجنحة الذي نشب بين فريق  

يرغب في تحجيم الحراك مع عدم اإلضرار به، وفريق آخر من النخبة الجزائرية أراد أن  

يدفع الحراك باتجاه "عشرية جديدة"، ما يجعل آمال االنعتاق السياسي محظورا  

 بتان تاريخيتان من العنف األهلي واسع النطاق.مستقبليا تتهدده تجر 

 

ات مختلدـة  ــ  الحراك فـم حضــ

م  الزاارريي ، جهوـيا ومهنـيا 

ونوعيا وثقافيا، ومث  الحضور 

جمـعا ـعددـيا غديرا، لاـنه ـ ا  

  ما بدو  فاعلية
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االعتبارات السلبية األربعة األولى مردها إلى غياب مشروع حواري من شأنه أن ينتج 

حالة توافق على "سلسلة قيادة" يحملها إجماع وطني ال يمكن التعبئة ضده 

 رية األولى. العتبارات تاريخية، منها اعتبار رفض "األشقاء الفرنسيين" الذي أدى للعش

ورغم الوعي النموذجي لإلسالميين الذين نجحوا في ضبط قواعدهم، والحيلولة  ئ

دون اتهام الحراك وشيطنته، إال أن نمط الوعي هذا كان جامدا، شأنه شأن عموم 

، إذ لم ينجح اإلسالميون في تطويره إلى حالة توافق جديدة على  الحراك الجزائري

ا، يحملها ويلتزم بها فريق علماني يحظى بمساندة أولويات وطنية مجمع عليها فعلي

إسالمية، ويكون هدفه نقل الجزائر لمربع قوامه قيمتان، أوالهما الحرية والتعددية  

السياسية الحقيقية، وثانيهما المسؤولية عن استمرار هذا التوافق عبر صيغ للتعايش  

الجزائريين، هذه الصيغ   من دون اإلضرار بـ"أنماط الحياة المتعددة" التي يحتاجها كل

التي يمكن ابتكارها من خالل الحوار. ويمكن  

التأكيد باطمئنان على أن السمات المستقبلية  

للحراك لن تشهد تغيرا ما لم تسايره حركة نخبوية  

تطمئن هذا الحراك على مستوى النضج الذي  

   تتسم به قيادته.

 

ورغــم الــوعــي الــنــمــو جــي 

لإلسـالم ي  السب  نزحوا في 

ــلق قواـعدمم، والحيلوـلة  ضــ

دو  اتهاا الحراك و ـيطنته، 

إال أ  نمق الوعي مـسا  ـا  

ـجاـمدا،  ـــــرـنه  ـــــر  عموا 

 الحراك الزاار ب
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