
 

 

 !جزائر ما بعد بوتفمية.. صراع جديد أم موائمات تحفظ استقراًرا ىشًّا

 أحمد التالوي*

 

 مدخل تأسيسي:

جدل الحديث حول مستقبل الجزائر في الفترة األخيرة، بعد التدىور الجديد الذي  عاد
ء عدد من ، عبد العزيز بوتفميقة، بشكل أدى إلى إلغالِحَق بالحالة الصحية لمرئيس الجزائري

الزيارات التي كانت مقررة لرؤساء وقادة من دول العالم إلى الجزائر في الفترة األخيرة، ومن 
 بينيم الرئيس اإليراني، حسن روحاني، والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل.

؛ إال أن ىذا الجدل لم وبالرغم من عودة الرئيس الجزائري إلى الظيور اإلعالمي مجدًدا
ج الحديث عنو، حتى داخل األوساط السياسية واإلعالمية الجزائرية في د عمى تأج  وساعييدأ، 

األزمات الصحية التي تعرض ليا الرئيس الجزائري في األشير األخيرة، الداخل، ىو تكرار 
لدرجة ظيوره ذات يوم عمى مقعد متحرك؛ غير قادر عمى الكالم أو الحركة، في صورة رآىا 

 قع السياسة والحكم في العالم العربي!الكثيرون معبرة عن وا

م، لن 7102دعم من حرارة النقاش، تقارير عديدة خرجت تشير إلى أن العام الجاري كما 
موعد ليا، بالرغم من أن انتياء يمر من دون انتخابات رئاسية جزائرية، أو عمى األقل تحديد 

 م.7102موعد الوالية الحالية لبوتفميقة، يحل في أبريل 



 

 

الذي يتعمق القريب سياسي بالمعنى الالجزائر مستقبل طرح ىذه الحالة الحديث عن وال ت
نما كذلك تطرح الكثير من التساؤالت حول مستقبل  بخريطة مراكز السمطة والحكم في البمد، وا 
الكيان الجزائري عمى مختمف المستويات؛ األمنية والجيوسياسية نفسيا في ظل تنامي 

، سواء عمى المستوى تواجو ىذا البمد، في مختمف االتجاىاتالراىنة التي التحديات 
 االجتماعي واألمني والسياسي الداخمي، أو السياسي واألمني الخارجي.

نما  كذلك قمق جيرانو وتثير الحالة الراىنة في الجزائر، ليس قمق الجزائريين فحسب؛ وا 
ة واالقتصادية في المنطقة، وأطراٍف دولية أخرى، ليا العديد من المصالح األمنية والسياسي

وتمثل الجزائر المستقرة نقطة ارتكاز ميمة لمحفاظ عمييا، مثل الواليات المتحدة وفرنسا 
في مواجية تنظيمات السمفية ومصر، مع كون الجزائر والجيش الجزائري عقدة ميمة 

ْي "داعش" الجيادية المسمحة، بعد "مبايعة" الكثير من التنظيمات المحمية المسمحة، لتنظيمَ 
 و"القاعدة".

وزادت من أىمية الدور الجزائري في ىذا المجال، في منطقة الساحل والصحراء، وصول 
ي دونالد ترامب إلى البيت األبيض، ووضعو قضية مكافحة تنظيم الدولة الرئيس األمريك

 "داعش"، عمى رأس أولوياتو.

.......... 

المتعمقة بقضية الخالفة الممفات  وفي ىذا اإلطار، تتناول ىذه الورقة مجموعة من
الواقع السياسي واالجتماعي وآفاق الموقف في ىذا البمد، في ظل السياسية في الجزائر، 

الجانب األمني داخميًّا، واألمني والسياسي، إقميميًّا، مع وجود الجزائري المضطرب، وأثره في 



 

 

جزائر إلى افتعال أزمات إقميمية، الكثير من التحميالت التي تتوقع لجوء الدولة العميقة في ال
لتصدير األزمة الداخمية، حال تفاقم االضطرابات الشعبية الداخمية التي تندلع من حين آلخر 

 في ىذا البمد.

 

 أواًل: الجزائر.. واقع سياسي واجتماعي مضطرب:

عدد من األزمات، وقد يرى البعض أخطرىا األزمة تعاني الجزائر في الوقت الراىن من 
داخل منظومة السياسة والحكم في البالد، مع ما قد تقود إليو من ياسية المكتومة الراىنة الس

 انشقاقات قد تمس جسد الدولة ذاتيا.

إال أن ىذه المشكمة تتراجع في ظل اعتبارات معينة تتعمق ببنية النظام السياسي الجزائري 
من الحرب الداخمية؛ تتراجع يسيطر عميو الجيش، بشكل يمنع انزالق النظام إلى حالة الذي 

 .مأزومالواقع اقتصادي الأمام معضمة أكبر تواجو الجزائر، وتنذر بعواقب وخيمة، وىي 

أدى إلى حدوث مشكمة ىي األخطر من وجية نظر خاصة، من فيذا الواقع االقتصادي، 
ة ىذا البمد العربي الكبير، وىي االضطرابات الشعبيبين األزمات األخرى التي يواجييا 

المتزايدة، والسيما مع ترافقيا مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، وكذلك مع تقارير عن 
فساد زاد عن مائة مميار دوالر في قطاع النفط والطاقة وحده، والذي ُيعتبر ُصمب االقتصاد 

 الجزائري.



 

 

ًصا في وفي ىذا اإلطار، شيدت الجزائر مؤخًرا عدًدا من المظاىرات االحتجاجية، وخصو 
الواقع في الساحل الشمالي الغربي لمبالد القبائل، إقميم وىران، وفي منطقة تيزي ووزو و 

بشكل عام، ويمثل أحد المناطق الساخنة دائًما عمى المستوَيْين األمني واالجتماعي في مثل 
 ىذه الحاالت.

استفادة وينبغي ىنا التأكيد عمى أن أحد أىم بواعث الغضب الشعبي في المناطق األقل 
نما لجوء الدولة إلى فرض المزيد من عائدات  النفط، ليس ارتفاع تكمفة المعيشة فحسب، وا 

 من الضرائب عمى المواطن، بينما ىناك أواًل سوء توزيع في عوائد الثروة عمى أقاليم الجزائر
توى مسإلى  –كما تقدَّم  –وثانًيا؛ ىناك فساد كبير في عوائد ىذه الثروة، وصمت المختمفة، 

 مائة مميار دوالر.

، كما أنو يساوي مرة وربع، تقريًبا يوازي ديون الجزائر الخارجية بالكامل مرَتْين وىذا الرقم
 27حجم خسائر االقتصاد الجزائري بسبب تراجع أسعار النفط في األعوام األخيرة )حوالي 

 مميار دوالر(

حكومية في منطقة تيزي وفي ذلك يكُمن تفسير أعمال التخريب التي استيدفت مراكز 
 ووزو مؤخًرا.

 الطبقة انشغال"وزاد من واقع ىذه األزمة، بحسب مراقبين وشخصيات معارضة، ىو 
 ".خطر في البمد مستقبل بينما بينيا، فيما األدوار وتوزيع الحكم بمستقبل الحاكمة

 منأع الذي" جديد جيل" حزب رئيس سفيان، جياللي بالضبط استعممو الذي التعبير وىو
 .المقبل مايو في البالد، في المقررة النيابية لالنتخابات مقاطعتو عن



 

 

، أجنحة بعدة تسيرفي الجزائر " الحالية السمطة إنفي تصريح إعالمي،  سفيان وقال
 ".الشعبية اإلرادة خيار عن بعيًدا خيارىا لفرض بينيا فيما تتصارع وىي

 ولكن ذاتو، الجزائري بالداخل تتعمق ال عدة أمنية مشكالت الجزائر تواجو ذلك، بجانب
 .باإلقميم

 األمنية الناحية من" نظيفة" البالد بأن الجزائريين، الساسة ومواقف بتصريحات سمَّمنا فمو
 ىش   إما أمني وضع ذات بمدان تخوم عمى البالد فإن الجيادية؛ السمفية ممف يخص فيما
 الجياديين محاوالت من يعاني البمد يجعل مما ومالي، ليبيا مثل مأزوم أو وتشاد، النيجر مثل

 الساحل منطقة في األزمات بمدان من القادمة الالجئين موجات وكذلك حدوده، الختراق
 .والصحراء

 األزمة من لآلن يعانون الذين األوروبيين، لمشركاء بالنسبة لمغاية مقمق وضع وىو
 .الخصوص وجو مىع واإلرىاب الالجئين موضوع في ليبيا في والسياسية األمنية

 

 اآلونة في تصاعدت المغرب، مع عالقاتو في أزمة يواجو الجزائر فإن ذلك؛ إلى يضاف
" البوليساريو" جبية بين عسكريًّا توتًرا عرفت التي" الكركرات" منطقة ممف بسبب األخيرة

 ، بسحباألزمة فتيل الرباط تنزع أن قبل المغرب، وبين الجزائر، تدعميا التي االنفصالية
 قواتيا من ىذه المنطقة.



 

 

وخرجت تقديرات في حينو تشير إلى أن الجزائر تقف خمف تصعيد "البوليساريو" ىذا، 
ورفض الجبية االنسحاب بعد انسحاب المغرب بطمب من األمين العام لؤلمم المتحدة، 

 أنطونيو جوتيريش.

 

 ثانًيا: خريطة خالفة بوتفميقة.. غموض يفاقم األزمة:

 القول يمكن ال وبالتالي؛ الجزائر، في لمسمطة واضحة خريطة بوجود القول بحال يمكن ال
 التي العربية الدول في المعتادة باألدوات حتى السمطة، لتداول محددة إجراءات بموجود
 .االستقالل منذ عسكرية أو حزبية ديكتاتوريات تحكميا

 حتى لمسمطة، سمميًّا انتقاالً  تاريخيا عبر تشيد لم الجزائر أن القول، ىذا من ويدعم
 .وخالفو البرلمان عمى مرشحيا العسكرية المؤسسة تفرض أن مثل المعتادة، الجبر بوسائل

 وزير قاده ضده، بانقالب رحل بيمال، بن أحمد االستقالل، بعد لمبالد األول فالرئيس
 م،0221 عام وفاتو حتى الحكم في بومدين واستمر م،0297 عام بومدين، ىواري دفاعو

 اضطرابات م،0221/0220و م،0211 العام في حكمو شيد الذي جديد بن الشاذلي مفووخ
 .م0227 العام في الستقالتو، قادت دموية وأمنية شعبية

 األعمى المجمس أن لدرجة لمسمطة؛ سويًّا انتقاالً  الجزائر تعرف ولم الحين، ذلك ومنذ
 محمد واغتيال جديد، بن استقالة بعد م،0227 العام في مرتين السمطة تولى لمدولة

 .بوضياف



 

 

م، وطرحو لخطة طويمة المدى لتحقيق السمم 0222وبعد تولي بوتفميقة لمحكم في العام 
األىمي والمصالحة الوطنية، يمكن القول إن نظاًما جديًدا تبمور في الجزائر، شمل إلى جانب 

اقع الظيير أو الذي ىو في الو  –الجيش وحزب جبية التحرير الوطني الحاكم "األفالن" 
الرموز السياسيين،  من شبكةالواجية الحزبية المدنية لمجيش الجزائري وفق مراقبين، 

بشكل كبير في  األخيرة السنوات فيورجال األعمال ممن تنامى نفوذىم  المصالحوأصحاب 
 .ظل حالة االنفتاح النسبي التي قادىا بوتفميقة

بالنسبة لبمد  –لطابع االنفتاحي النسبي في ىذا اإلطار من السياسات التصالحية ذات ا
ومجتمع محافظ مغمق مثل المجتمع الجزائري؛ ُتعتبر سياسات بوتفميقة االنفتاحية غير 

 .اآلن إلى رئاسية عيد ألربعةىذا  منصبو فيصمد الرئيس الجزائري  –مسبوقة 

 تصنع التي القوى مراكز بين المناورة عمى قدرتو األول أمَرْين، إلى ذلك البعض ويعيد
 بوتفميقة تمك ن ىو والثاني، والجيش، المخابرات وىي الجزائر، في الحقيقي السياسي القرار
نيا كبيرة شعبية مستغالًّ  الرئاسة، منصب في المحتممين منافسيو تحييد من  أمَرْين، من كوَّ

 ىمستو  عمى زعامة من لو كان ما بكل بومدين، عيد في الخارجية وزير منصب شغمو األول
 السبعينيات في الخارجية سياساتو ميندس بوتفميقة وكان الثالث، والعالم العربي العالم

 .بالكامل

 كمفتيا التي األىمية الحرب آتون من بالجزائر الخروج في بوتفميقة نجاح ىو والثاني،
 خسائر، دوالر مميار 77 وحوالي قتيل، ألف مائتي من أكثر السوداء، العشرية مدار عمى

 من صفر رصيد مقابل في الدوالرات، من المميارات بعشرات مديونة الجزائر منيا وخرجت
 .األزمة قبل الخارجية الديون



 

 

 حترش  ويمكن االستدالل عمى قدرة بوتفميقة ىذه، بالجدل الدائر في الوقت الراىن حول 
 التحرير جبية حزب ائمو ق ضمنالنيابية المقبل،  لالنتخابات، سالل المالك عبد الوزراء رئيس

 .نفسو بوتفميقة يقوده الذي، )األفالن( الحاكم الوطني

لتكريس سالل لخالفة بوتفميقة، إال أن سالل نأى بنفسو فالبعض يرى أن ذلك يتم تمييًدا 
تماًما عن ىذه النقاشات تخوًفا من أن يتم معو مثمما تم مع عدد من الرموز السياسية الكبيرة 

 .بسبب استشعاره لخطرىم عميو في المنصب األثير لديوفي الجزائر؛ أبعدىم بوتفميقة 

 وأمين، بمخادم العزيز عبدرئيس الحكومة األسبق، ومستشار بوتفميقة، ومن بين ىؤالء 
، ومن أو سعيداني بحسب الميجة المحمية سعداني عمار، السابق جبية التحرير حزب عام
ب ترشحو لمنافسو بوتفميقة في أبِعد بسب الذي، فميس بن عمي ة األسبق،حكومال رئيسقبل 

 م الرئاسية.7112انتخابات 

عمل بوتفميقة عمى المناورة بين مراكز القوى المختمفة في ن؛ وفي العاَمْين األخيَريْ 
 مؤسسة الحكم، وىي الجيش والمخابرات العسكرية ومؤسسة الرئاسة ذاتيا.

 مدير توفيق، الجنرال ىو حركي باسم ُيعَرف كان الذي مدين، محمد الفريق بإبعاد فقام
 ىو لمجزائر، الفعمي الحاكم كان الذي الشيير( إس. آر. دي) العسكرية المخابرات جياز

 .طيمة ربع قرن ومديره،

 القوى مراكز يوازن لكي الرئاسة، مؤسسة إلى النافذ الجيازىذا  بضم بوتفميقة قام ثم
 رموز كعادة – بدورىا فةمعرو  غير شخصية رأسو عمى يقف الذي الجيش وبين الرئاسة بين



 

 

 وىو، عاًما، 22 العمر من يبمغ الذي صالح قايد الجنرال وىو – الجزائر في العميقة الدولة
 .بوتفميقة لخالفة تطمعات لديو أن إلى تقارير تشير سالل؛ مثل مثمو

سالل وبمخادم وسعداني )سعيداني(، والجنرال توفيق، والجنرال  األسماء؛ ىذه وبجانب
ز اسم سعيد بوتفميقة، شقيق الرئيس الحالي، الذي يتحكم فعميًّا في قصر المرادية؛ صالح، يبر 

 حيث مركز القرار الرسمي في الجزائر.

التي أصابت شقيقو الرئيس الحالي  دماغيةال جمطةوتزايد دور سعيد بوتفميقة بعد ال
ارات العسكرية جياز االستخبتبعية م، بجانب ضم الرئيس ل7102 عاممن ال أبريللمبالدن في 

إلى رئاسة الجميورية؛ حيث أصبح الذي كان يرأسو الفريق محمد مدين )الجنرال توفيق(، 
ىو صاحب القرار المتنفذ في مؤسستين من مؤسسات الدولة األىم، وىما: المخابرات 

 العسكرية والرئاسة.

تمل قوي ولكن تقف أمام سعيد بوتفميقة عدد من العقبات لكي يمكن القول إنو خميفة مح
 لمرئيس الجزائري الحالي.

العقبة األولى، ىي الجيش؛ حيث لن يكون من الممكن لو تولي الرئاسة في حال وفاة 
أخيو، في ظل كونو من خارج المؤسسة العسكرية، وقد يتم منعو بالقوة من خوض أية 

 انتخابات رئاسية مقبمة في البالد.

عبية بخالف شقيقو، الذي كان يحظى في المقابل؛ ال يممك سعيد بتوتفميقة حماية ش
بشعبية الفترة التي خدم فييا كوزير لمخارجية في عيد بومدين، وبالتالي؛ كان واجية مدنية 



 

 

مثالية لمجيش، في فترة كان بحاجة فييا إلى ىذه الواجية من أجل تيدئة األوضاع في 
 البالد.

تو شقيقو عبد العزيز في ومن غير المرجَّح أن يحظى سعيد بوتفميقة بشعبية ما لمجاور 
قصر المرادية، فيو أواًل عميو اتيامات بالفساد، الذي تحول إلى أحد أىم أسباب االحتجاجات 
الشعبية في ىذا البمد، كما أنو لن يكون مقبواًل "توريث" الحكم في جميورية ال تزال تقوم في 

 مؤسساتيا األىم، عمى أساس الشرعية الثورية.

.............. 

 برغم ىشًّا، يبقى الجزائر في الوضع نك، وتبًعا ليذه الصورة المكثَّفة؛ يمكن القول بأولذل
قميميًّا داخميًّا والمسيطر المتماسك بمظير لمظيور الدولة محاوالت  .وا 

 والدراسات االستشراق أستاذ كينان، جيريمي أجراه تقييم إلىفي ىذا اإلطار،  ونشير
 منتشَرْين والقمع الفساد أن إلى فيو خُمص الجزائر، في اعلؤلوض لندن، جامعة في اإلفريقية

 ".الوضع لتفجير كافية تكون قد واحدة شرارة" وأن الجزائر، في واسع بشكل

*.*.*.*.*.*.* 

 تم الموضوع بحمد اهلل تعالى..؛؛

 
 ةأحمد التالوي باحث مصري في شئون التنمية السياسية، وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات االستراتيجي*


