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الجزائر وحركات التغییر العربیة
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جامعة الموصل/مركز الدراسات اإلقلیمیة/ قسم الدراسات التاریخیة والثقافیة/ مدرس

البحثمستخلص
جعلت الجزائر تخوض تجربة فریدة فـي ١٩٨٨أكتوبر عام / إن أحداث تشرین األول

یر مسلحة، وأعطت للسـلطة الجزائریـة قـوة خاصـة فـي مواجهة المعارضة، مسلحة أم غ
مواجهة أي وضع طارئ، كما أعطتها التجربة القدرة علـى معرفـة هـل أن الوضـع مالئـم 

.لتقدیم بعض التنازالت أم أنه یسمح باتخاذ موقف صلب
وتعیش الحكومة الجزائریـة حالیـا علـى مفتـرق طـرق، وخصوصـا فـي ظـل التحـوالت 

فأما أن تحقق مطالب الشعب الجزائري وتـنجح فـي . العالم العربيالكبیرة التي تجري في
أو تفشـــل فـــي تحقیـــق . وتضـــمن بـــذلك البقـــاء)٢٠١٤-٢٠١٠(تنفیـــذ الخطـــة الخمســـیة

. مطالب الشعب وعلیه آنذاك أن یرحل أما بطریقة سلمیة أو بطریقة أخرى

المقدمة
عبیة بــــدت الجزائــــر منــــذ عــــدة أعــــوام مرشــــحة النــــدالع االحتجاجــــات الشــــ

شــهدت المــدن الجزائریــة ٢٠١٠الناتجــة عــن دوافــع كثیــرة  متراكمــة، ففــي عــام 
/ عملیــة مماثلــة فــي آذار١٢٠مــا یقــارب ألــف عملیــة احتجاجیــة، وأكثــر مــن

لكــن هــذه العملیــات االحتجاجیــة لــم تــؤد لحــد الســاعة إلــى . ٢٠١١مــارس عــام 
یمـات التـي انفجار الوضع بسبب سلسلة من العوامل، مـن أهمهـا غیـاب التنظ
.من الممكن أن تتكفل بتحویل الغضب الشعبي إلى مطالب سیاسیة

ساهمت الجزائر بأدوار فاعلة في العدید من القضایا التي واجهت وتواجـه 
العــالم العربــي وأبرزهــا القضــیة الفلســطینیة التــي حرصــت الجزائــر علــى مــدار 
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وقــد تجلــى ســنوات طویلــة علــى تقــدیم الــدعم السیاســي فــي المحافــل الدولیــة، 
الــدعم الجزائــري فــي رفــض االنحیــاز األمریكــي إلســرائیل، كمــا لعبــت الجزائــر 

اإلیرانیــة، -الــدور الحاســم فــي عــالج األزمــة اللبنانیــة الداخلیــة وأزمــة العراقیــة
األمریكیة، وهذا مما یجعلنا نقول إن الدرس األول في -وكذلك أزمة اإلیرانیة

ص مـن جمیـع رؤاه ومیولـه وعواطفـه ممارسة الدبلوماسیة هو أن یتجرد الشـخ
وأفكــاره الشخصــیة فــي تجــاه الهــدف األســمى لكــل الجزائــریین، وهــو أن تتبــوأ 
الجزائــر مكانتهــا الحضــاریة واإلســتراتیجیة والجیوبولیتیكیــة والجغرافیــة والقیــادة 
بــــین دول المنطقــــة وعلــــى مســــتوى العــــالم، وهكــــذا تصــــبح الدیمقراطیــــة التــــي 

هي واحة وطوق النجاة وصـمام األمـن واألمـان لكـل نطالب بها ونسعى إلیها 
مــن الحــاكم والمحكــوم فــي العــالم العربــي، إذ أنهــا تــتحكم وتحــد مــن تصــرفات 
المسؤول وتلزمه بعدم الخروج عن الدستور أو القـوانین المنظمـة إلدارة الحكـم 
وتمكن الشعب من مباشرة حقوقه في متابعة ومراقبة وتقییم الحكم عن طریـق 

لتشــــریعیة والقضــــائیة ووســــائل اإلعــــالم المختلفــــة، كمــــا أنهــــا تقطــــع الســــلطة ا
الطریق على االنتهازیین والمفسدین من التسرب إلى أجهزة الحكـم واسـتغاللها 
ــــتن والشــــقاق  ــــة والف ــــة الرخیصــــة أو إشــــاعة البلبل لمصــــالحهم وأهــــدافهم المادی

.والفرقة بین مجموع الشعب والقیادة السیاسیة
ركیـــز علـــى موقـــف الجزائـــر مـــن حركـــات التغییـــر إن هـــدف البحـــث هـــو الت

، وانعكاســات هــذا الموقــف علــى )تــونس، مصــر، لیبیــا(العربیــة فــي كــل مــن
الجزائـر النظـام السیاسـي فـي السیاسة الداخلیـة فـي الجزائـر، ومـا هـو مسـتقبل 

.في ظل حركات التغییر العربیة
الجزائـر والبحث مقسم إلى تمهید ومبحثین وخاتمـة، تنـاول التمهیـد سیاسـة
موقـف الخارجیة في عهد الرئیس عبـد العزیـز بوتفلیقـة، المبحـث األول تنـاول

تونس ومصـر ولیبیـا، وتنـاول منالجزائر من حركات التغییر العربیة في كل
االحتجاجات : انعكاسات حركات التغییر العربیة على الجزائرالمبحث الثاني 
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قامــــت بهــــا الحكومــــة واإلصــــالحات التــــي مــــن جهــــة التــــي شــــهدتها الجزائــــر
.من جهة أخرىالجزائریة

سیاسـة الجزائـر الخارجیـة فـي عهـد الـرئیس عبـد العزیـز : التمهید
بوتفلیقة

علـــى تبنـــي سیاســـة خارجیـــة ١٩٦٢حرصـــت الجزائـــر منـــذ اســـتقاللها عـــام 
تتســـــم باالعتـــــدال والوســـــطیة ودبلوماســـــیة تتجنـــــب الضـــــجیج والشـــــعارات مـــــع 

ارتكـــزت علیهـــا تلـــك السیاســـة، ممـــا أكســـبها التزامهـــا بعـــدد مـــن الثوابـــت التـــي 
-:مكانة دولیة ممیزة وأن هذه الثوابت هي

اإلیمان بالسالم العالمي القـائم علـى العـدل واإلنصـاف ورفـض مبـدأ القـوة -١
.كأداة من أدوات تنفیذ السیاسة

اإلیمان بحق الدفاع المشروع عن النفس من أجل الحفاظ على المصالح -٢
.العلیا للدولة

االعتمـــاد علـــى أســـلوب الحـــوار والمفاوضـــات كســـبیل عملـــي لتحقیـــق مـــا -٣
.تسعى إلیه من أهداف

.االلتزام بمبدأ الشرعیة الدولیة في معامالتها وعالقتها الدولیة-٤
انتهـــاج سیاســـة حســـن الجـــوار وعـــدم التـــدخل فـــي الشـــؤون الداخلیـــة لـــدول -٥

.الجوار
.)١(رفض أي تدخل في شؤونها الداخلیة-٦

ن أهم ما یمیز سیاسة الجزائر الخارجیة وهو دعمها لحركات االستقالل وا
فــــــي دول العــــــالم الثالــــــث، ودعمهــــــا للقضــــــیة الفلســــــطینیة، ودعمهــــــا للشــــــعب 

وكــان لهــا دور فــي حــل أزمــة الحــدود بــین . الصــحراوي فــي الصــحراء الغربیــة
یران والتي انتهـت بعقـد اتفاقیـة الجزائـر عـام  ٕ ا ، وسـاهمت أیضـ١٩٧٥العراق وا

، وكانت للجزائر دور في عالج ١٩٨٨في إنهاء الحرب العراقیة اإلیرانیة عام 
وسـاندت . أول من بادر لفكـرة البرلمـان العربـيوهي األزمة اللبنانیة الداخلیة،
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وتتمســـك الجزائـــر . رســـمیا سیاســـة الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة ضـــد اإلرهـــاب
. )٢(دولة١٠٠بعالقات دبلوماسیة مع أكثر من 

تمیز سیاسة الجزائر الخارجیة أیضا بحنكة وقدرة على مواكبة التطورات وت
الحاصلة في السیاسة العالمیة والعربیة، خاصة وأن الجزائر معروفة مـن بـین 
الدول في العالم دائما بأنها تلتزم بالشرعیة الدولیة، ألن السیاسة المطبقـة فـي 

فیما یتعلق بتعزیز حقـوق الجزائر تتطابق مع متطلبات الشرعیة الدولیة سواء 
كمــا تعكــس سیاســة الجزائــر الخارجیــة القــدرة . اإلنســان أو غیرهــا مــن الحقــوق

ن حصل تغیر أو تغییـر فهـو یحصـل فـي  ٕ العالیة في التواصل واالستمراریة وا
ـــا لظـــروف ومقتضـــیات  األدوات والتكتیكـــات المتبعـــة فـــي تحقیـــق أهـــدافها وفق

ى بـــأن السیاســـة الخارجیـــة الجزائریـــة ا ال ننســــا، كمــــالواقـــع الجدیـــد مـــن حولهـــ
تواجــه عــددا مــن التحــدیات فــي الفتــرة الحالیــة، أبرزهــا مــا یتعلــق بالقــدرة علــى 
مواجهة الضغط الذي تعرضت له الجزائر في تسعینات القرن الماضي، وهذا 
مـــا یجعلنـــا نقـــول إن السیاســـة الخارجیـــة الجزائریـــة أصـــبحت سیاســـة دفاعیـــة، 

الیا لمعادلة دفـع الـبالء ولـیس ممارسـة دور یتفـق فالتحرك الجزائري یخضع ح
مع نفوذ الجزائر، أي سیاسة اعتزالیة، حیث استغنت الجزائر عـن العدیـد مـن 
الحلفــاء واألصــدقاء، ولــم تعــد تهــتم بالــدائرة البعیــدة بــل وتركــت حتــى القضــایا 
القریبة منها دون أن تتـدخل فیهـا، أي أصـبحت سیاسـة ردود أفعـال أكثـر مـن 

بنیة على إستراتیجیة واضحة أو قائمة على المبادرة، فـي حـین كانـت كونها م
مـــن قبـــل سیاســـة إســـتراتیجیة تقـــوم علـــى ثوابـــت معطیـــات جغرافیـــة وتاریخیـــة 
واقتصـــــادیة وسیاســـــیة، وضـــــمن أطـــــر رئیســـــیة أهمهـــــا حســـــن الجـــــوار ودعـــــم 
ــــة وانتهــــاج سیاســــة عــــدم  ــــة واإلســــالمیة واإلفریقی ــــدول العربی ــــات مــــع ال العالق

قامـــة عالقـــات تعـــاون مـــع الـــدول الصـــدیقة ولعـــب دور فاعـــل فـــي االنحیـــاز  ٕ وا
ومــع هــذا تبقــى السیاســة الجزائریــة تتمیــز . إطــار المنظمــات اإلقلیمیــة والدولیــة

ببعـــد مهـــم وخـــاص هــــو البعـــد اإلنســـاني الـــذي یظهــــر مـــن خـــالل مشــــاركتها 
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المتعددة في لعب دور فاعل في األزمـات والكـوارث التـي تواجههـا العدیـد مـن 
.)٣(ل سواء العربیة أو الغربیة أو اآلسیویة أو اإلفریقیةالدو 

موقف الجزائر من حركات التغییر العربیة: أوال
موجة عارمة من الثورات اندلعت ٢٠١١ومطلع عام ٢٠١٠في نهایة عام 

التــي الثورة التونســیةبــبــدأت العــالم العربــيواالحتجاجــات فــي مختلــف أنحــاء 
أطلقــت وتیــرة الشــرارة فــي كثیــر مــن الــدول العربیــة وعرفــت تلــك الفتــرة بربیــع 

من أسباب هذه االحتجاجات المفاجئة انتشار الفساد والركود . الثورات العربیة
االقتصــادي وســوء األحــوال المعیشــیة، إضــافة إلــى التضــییق السیاســي وســوء 

جـات بسـرعة كبیـرة انتشـرت هـذه االحتجا. األوضاع عمومًا في الـبالد العربیـة
فـــي أغلـــب الـــدول العربیـــة، وقـــد تضـــمنت نشـــوب معـــارك بـــین قـــوات األمــــن 
والمتظـــاهرین ووصـــلت فـــي بعـــض األحیـــان إلـــى وقـــوع قتلـــى مـــن المـــواطنین 

.  )٤(ورجال األمن

ــونس-١ ــي ت ــر ف ــة التغیی ــر مــن حرك ـــموقــف الجزائ ــورة (أو مــا تســمى ب ث
)األحرار التونسیة

تضامنًا مع ٢٠١٠عامدیسمبر/ كانون األول١٨اندلعت المظاهرات في 
كــانون ١٧قــام بإضــرام النــار فــي جســده فــي الــذيمحمــد البــوعزیزيالشــاب 

تعبیــرا عــن غضــبه علــى بطالتــه ومصــادرة العربــة التــي یبیــع دیســمبر/ األول
البطالـة وعـدم علیها، وخروج آالف التونسـیین الرافضـین لمـا اعتبـروه أوضـاع 

ونـتج . وجود العدالة االجتماعیة وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم فـي تـونس
ســقوط العدیــد مــن تــونسعــن هــذه المظــاهرات التــي شــملت مــدن عدیــدة فــي 

تصـادمهم مـع قـوات األمـن، وأجبـرت القتلى والجرحـى مـن المتظـاهرین نتیجـة
نهم وزیـــر علـــى إقالـــة عـــدد مـــن الـــوزراء بیـــ) ٥(زیـــن العابـــدین بـــن علـــيالـــرئیس 
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الداخلیـة وتقـدیم وعـود لمعالجـة المشــاكل التـي نـادى بحلهـا المتظـاهرون، كمــا 
.)٦(٢٠١٤أعلن عزمه على عدم الترشیح النتخابات الرئاسة لعام 

كمــا تـــم تخفــیض أســـعار بعــض المنتجـــات الغذائیــة تخفیضـــا طفیفًــا، لكـــن 
نتفاضـة توســعت وازدادت شــدتها حتــى وصــلت إلــى المبــاني الحكومیــة ممــا اال

نحي عن السلطة ومغادرة البالد بشكل مفـاجئ على التبن عليأجبر الرئیس 
عـــامینـــایر/ كـــانون الثـــاني١٤وذلـــك فـــي عودیةالســـإلـــى لیبیـــةبحمایـــة أمنیـــة 

ـــوزیر األول . ٢٠١١ ـــه )٧(محمـــد الغنوشـــيفـــأعلن ال ـــوم عـــن تولی فـــي نفـــس الی
رئاسة الجمهوریـة بصـفة مؤقتـة وذلـك بسـبب تعثـر أداء الـرئیس لمهامـه وذلـك 

. وحظـر التجـولحالـة الطـوارئ، مع إعـالن الدستورمن )٥٦(حسب الفصل
مـــن ) ٥٧(قـــرر بعـــد ذلـــك بیـــوم اللجـــوء إلـــى الفصـــلريالمجلـــس الدســـتو لكـــن 

عـالن شـغور منصــب الـرئیس، وبنـاء علـى ذلــك أعلـن فـي یــوم  ٕ ١٥الدسـتور وا

) ٨(فـــؤاد المبـــزعمجلـــس النـــوابعـــن تـــولي رئـــیس ٢٠١١ینـــایر/ كـــانون الثـــاني

منصـــب رئـــیس الجمهوریـــة بشـــكل مؤقـــت إلـــى حـــین إجـــراء انتخابـــات رئاســـیة 
.)٩(یوما حسب ما نص علیه الدستور٦٠إلى ٤٥خالل فترة من مبكرة

یل حكومـــة وحـــدة أعلـــن الغنوشـــي عـــن تشـــكینـــایر / كـــانون الثـــاني١٧فـــي
وطنیــــة تضــــم عــــدد مــــن رمــــوز المعارضــــة وأكــــد علــــى فصــــل الحكومــــة عــــن 

أعلـن محمـد الغنوشـي اسـتقالته مـن الحكومـة ریـار بف/شباط٢٧في و األحزاب 
.)١٠(المؤقتة وذلك لفشله في كسب ثقة الشعب

ینایر، واعتـرف / كانون الثاني١٨اعترفت الجزائر بالحكومة التونسیة في 
العبقریـــة (إنقـــة بـــالرئیس التونســـي المؤقـــت فـــؤاد المبـــزع معتبـــرا الـــرئیس بوتفلی

یسـرني وأنـا (وقال في رسالة إلى المبزع ) التونسیة ستقود البلد إلى بر األمان
اعبـــر أجـــواء بلـــدكم العزیـــز متوجهـــا إلـــى مصـــر للمشـــاركة فـــي القمـــة العربیـــة 

م تمام السداد االقتصادیة الثانیة ا نازف إلیكم خالص التحیة األخویة راجیا لك
.)١١()والتوفیق



١٣٣[كفاح عباس الحمداني.د..الجزائر وحركات التغییر العربیة
[

الخارجیة الجزائري مراد مدلسي في تصریح لـه علـى نأوضح وزیر الشؤو 
إن الجزائـر تكـن "فبرایـر، / شـباط٢هامش اختتام الدورة البرلمانیة العربیة في 

االحتــرام للشــعوب وتتعامــل مــع الحكومــات المنبثقــة عنهــا، وذلــك علــى خلفیــة 
ن تونس ومصر، وهذا ال یعني عدم التعامـل االحتجاجات التي تعیشها كل م

أمــا علــى المســتوى الشــعبي فتجمعهــا بكــل مــن تــونس . مــع الحكومــات القائمــة
ومصر عالقات تاریخیة، وان ید المساعدة ستبقى مفتوحة أمام هذین البلـدین 

إن الجزائر ال :(وأضاف أیضا". حتى تستمر العالقة المتینة التي تربطنا بهما
شــعب التونســي أو المصــري، وهــي تحتــرم مــا یقومــان بــه تتــدخل فــي شــأن ال

مرجعـــا ذلـــك إلـــى المرجعیـــات الدبلوماســـیة الجزائریـــة التـــي ال تقحـــم انفهـــا فـــي 
.)١٢()شؤون الشعوب األخرى

، بمساندة ودعم الجزائـر )الباجي قائد السبسي(أشار الوزیر األول التونسي
ــد) القــوة(لتــونس وبـــ ین التــي تعــززت أكثــر التــي تتمیــز بهــا العالقــات بــین البل

وأعـرب و التونســي . خـالل الزیـارة الرســمیة األخیـرة التـي قــام بهـا إلـى الجزائــر
مـــارس عـــن /آذار٢٧فـــي ) الشـــروق التونســـیة(فـــي حـــدیث أدلـــى بـــه لصـــحیفة

ـــذي  ـــاوة الضـــیافة واالســـتقبال الحـــار ال ـــدعم ونـــوه بحف ـــق لهـــذا ال ارتیاحـــه العمی
یفـــوق المســـتوى "اســـتقبال حظـــي بـــه مـــن طـــرف الـــرئیس بوتفلیقـــة، وقـــال انـــه

إذ خصــص لــه وقتــا "وابــرز الــوزیر التونســي، إن الــرئیس بوتفلیقــة ". التقلیــدي
، وأوضـــح إن زیارتـــه األخیـــرة ناجحـــة "طـــویال فانـــه أكـــرم تـــونس إكرامـــا خاصـــا

ملیــون ١٠٠(بدرجــة كبیــرة، وكشــف عــن مــنح الجزائــر مســاعدة لتــونس تقــدر بـــ
بلــغ بمثابــة هبــة، وقــال إن الجزائــر بطریقــة میســرة، وجــزء مــن هــذا الم) دوالر

. )١٣(فعلت هذا األمر دون أي طلب من تونس
تشــرین ٢١فیمـا بعـد قـام راشـد الغنوشـي رئـیس حركـة النهضـة التونسـیة فـي

نــوفمبر،  بزیــارة الجزائـــر والتــي دامــت ثالثــة أیـــام شــارك خاللهــا فـــي / الثــاني
ئــیس الــوزراء لقــاءات مكثفــة مــع رؤســاء أحــزاب وعــدد مــن المســئولین آخــرهم ر 

وجــاءت زیــارة الغنوشــي للجزائــر بنــاء علــى دعــوة رســمیة مــن . یحیــىأحمــد أو
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:الرئیس الجزائري حض الغنوشـي علـىالرئیس بوتفلیقة، وقالت المصادر إن 
وقـــال الغنوشـــي فـــي .مـــن دون تســـرع) مواصـــلة عملیـــة االنتقـــال الـــدیمقراطي(

فادة مــن التجربــة تصــریحات صــحافیة إنــه یریــد مــن خــالل هــذه الزیــارة االســت
وأكـــد أن حركتـــه تریـــد مـــن خـــالل تولیهـــا . الجزائریـــة فـــي االنتقـــال الـــدیمقراطي

تقــدیم نمــوذج عــن اإلســالم الهــادئ وعــن الســلم، (مقالیــد الحكومــة فــي تــونس 
ـــــــــیس إســـــــــالم التهدیـــــــــدات ووصـــــــــف العالقـــــــــة بـــــــــین الجزائـــــــــر وتـــــــــونس ) ول

ـــــي أجراهـــــا الغنوشـــــي.)إســـــتراتیجیة(بأنهـــــا ـــــاءات الت ـــــر اللق بالمســـــؤولین وتعتب
الرســمیین الجزائــریین بمثابــة نفــي ألنبــاء تــرددت عــن مخــاوف جزائریــة ســابقة 

.)١٤(إلى الحكم في تونس" إسالمیین"من احتمال وصول

موقــف الجزائــر مــن حركــة التغییــر العربیــة فــي مصــر أو مــا تســمى بـــ-٢
):ینایر٢٥ثورة (

و ثورة الغضب، أ) ینایر٢٥ثورة (حركة التغییر في مصر أو ما تسمى بـ
. ٢٠١١عـــامینـــایر/ كـــانون الثـــاني٢٥وهـــي انتفاضـــة شـــعبیة انـــدلعت فـــي 
مــن قبــل عــدة جهــات وأشــخاص أبــرزهم وكــان  هــذا الیــوم هــو الیــوم المحــدد

فــي عیــد الشــرطةوهــو یوافــق یــوم أبریــل٦حركــة شــباب و وائــل غنــیمالناشــط 
وذلــــك احتجاجــــا علــــى األوضــــاع المعیشــــیة والسیاســــیة واالقتصــــادیة . مصــــر

محمـــد حســـني الســـیئة وكـــذلك علـــى مـــا اعتبـــر فســـادًا فـــي ظـــل حكـــم الـــرئیس 
/ شـباط١١عـن الحكـم فـي مباركأدت هذه الثورة إلى تنحي الرئیس . مبارك
ر عــن تخلــي فــي بیــان قصــیعمــر ســلیمانفلقــد أعلــن نائــب الــرئیس ، فبرایــر

إدارة شـؤون المجلـس األعلـى للقـوات المسـلحةالرئیس عن منصبه وأنـه كلـف 
.  )١٥(البالد

كان رد الفعل الدولي إجماًال مناهضا للنظام مؤیدا ألهداف الثورة وطـالبوا 
، لمتحــــدة األمریكیــــةالوالیــــات ابنقــــل الســــلطة ســـریعا وخاصــــة مبــــاركالـــرئیس 

.)١٦(تركیا، ألمانیا، حاد األوربياالت
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تــرتبط الجزائــر بمصــر عالقــة قدیمــة تعــود إلــى فتــرة حركــات التحــرر فــي 
إمكانیاتهـــا المادیـــة خمســـینات القـــرن العشـــرین، حـــین وضـــعت مصـــر كـــل

علـى اسـتقاللها، إلـى أن حصـلت١٩٥٤والمعنویة لمناصرة ثورة الجزائـر عـام 
عملیــة بأبنائهــا فــي تحقیــقكمــا كانــت مصــر مــن أولــى الــدول التــي شــاركت

.التعریب لمناهج التعلیم بالجزائر واستعادة هویتها العربیة

١٩٦٧وقد شاركت الجزائر مصـر بكـل قـوة فـي حربهـا مـع إسـرائیل عـامي 

وخــــالل العقــــد األخیــــر مــــن القــــرن العشــــرین شــــهدت العالقــــات بــــین . ١٩٧٣و
القضـایا الدولیـة فالبلـدین آفـاق جدیـدة مـن التعـاون واتفـاق اآلراء بشـأن مختلـ

.واإلقلیمیة ویأتي على رأسها الصراع العربي اإلسرائیلي

لالسـتثمارات المصـریة ومن الناحیة االقتصادیة تعد الجزائر مجاًال خصـباً 
٣٢(وفــي مجــاالت شــتى، ویبلــغ عــدد المشــاریع المصــریة فــي الجزائــر حــوالي

.)١٧()الملیون دو ٨٩٠ملیار و٤(بحجم استثمارات تقدر بنحو) مشروعا

٢وأوضح مدلسي في تصریح له على هامش اختتام الدورة البرلمانیـة فـي 

فبرایر وفي رده على سؤال حول مصیر الجالیة الجزائریة بمصر، أكد / شباط
الــوزیر انــه تــم اتخــاذ التــدابیر الالزمــة إلجــالء الجزائــریین الــذین أرادوا العــودة 

.)١٨("شخص١٢٠إلى الجزائر والبالغ عددهم لحد الیوم 
/ تشــــرین الثــــاني١٠وأكــــدت وزارة الخارجیــــة الجزائریــــة فــــي بیــــان لهــــا فــــي 

، أن العالقـــات السیاســـیة مـــع مصـــر تمیـــزت علـــى مـــدار ٢٠١١نـــوفمبر عـــام 
الســـنوات الماضـــیة بالتنســـیق والتشـــاور المســـتمر بـــین البلـــدین وبتبـــادل اآلراء 

ولتین ترتبطـان أن الـدباإلضافة إلى.على هامش الملتقیات اإلقلیمیة والدولیة
مــذكرة تفــاهم وخمســة بروتوكــوالت تعــاون، إضــافة إلــى ) ١٩(و) اتفاقیــة١٨(بـــ

برامج تنفیذیـة لهـذه االتفاقیـات فـي معظـم المجـاالت، حیـث شـهد هـذا التعـاون 
في السنوات األخیرة تطـورا كبیـرا فـي میـادین االتصـاالت واالسـتثمار والتجـارة 

.صناعة والدواء والصید البحريوالطاقة والمناجم والسیاحة والنقل وال
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وكان السفیر عز الدین فهمي سفیر مصر بالجزائر قد أكد أن زیـارة وزیـر 
نـــوفمبر والتـــي / تشـــرین الثـــاني١٣فـــي الســـید محمـــد كامـــل عمـــروالخارجیـــة 

اســتمرت ثالثــة أیــام تعــد نقلــة نوعیــة للعالقــات بــین البلــدین وخاصــة بعــد ثــورة 
لـــدفع العالقـــات بـــین البلـــدین فـــي كافـــة ینـــایر، كمـــا تدشـــن صـــفحة جدیـــدة٢٥

ـــت أیضـــا آخـــر . المجـــاالت ـــات المصـــریة الجزائریـــة تناول وأوضـــح أن المباحث
التطــــورات التــــي شــــهدتها المنطقــــة وخاصــــة فــــي لیبیــــا، وبحــــث القضــــایا ذات 

ولفــت . االهتمــام المشــترك ســواء علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط وأفریقیــا
ذلیل العقبات التي تعترض تطـور العالقـات إلى أن المباحثات تناولت أیضا ت

التجاریة واالقتصادیة بین البلدین في ضوء االستثمارات المصریة الكبیـرة فـي 
نتاج وتصدیر الغاز الطبیعـي  ٕ الجزائر، كما تناولت التعاون في مجال النفط وا
وموضـوع ربــط خطـوط إنتــاج الغـاز والبتــرول التـي تمــدها الـدولتان إلــى الــدول 

.)١٩(من أجل تزویدها بالغازاألوروبیة 

ثورة (موقف الجزائر من حركة التغییر العربیة في لیبیا أو ما تسمى بـ-٣
)فبرایر١٧

) یـــوم الغضـــب(٢٠١١عـــام فبرایـــر/ شـــباط١٧انـــدلعت الثـــورة اللیبیـــة فـــي 
بسبب سوء األوضـاع . على شكل انتفاضة شعبیة شملت معظم المدن اللیبیة

وقــد تــأثرت هــذه الثــورة بموجــة االحتجاجــات العارمــة التــي انــدلعت . المعیشــیة
ینـایر٢٥ثـورة و الثـورة التونسـیةوبخاصـة ٢٠١١مطلع عام العالم العربيفي 

والـــــرئیس المصـــــري بـــــن علـــــيالمصـــــریة اللتـــــین أطاحتـــــا بـــــالرئیس التونســـــي 
.)٢٠(مبارك

فبرایـــر اثـــر اعتقـــال محـــامي ضـــحایا / شـــباط١٥انطلقـــت مظـــاهرات فـــي 
فخرج أهالي الضحایا ومناصریهم بنغازيفي مدینة فتحي تربلسجن بوسلیم

فبرایـــر / شـــباط١٦لتخلیصـــه وذلـــك لعـــدم وجـــود ســـبب العتقالـــه، وتلتهـــا یـــوم 
رجــــال األمــــن فــــأطلقالبیضــــاءبمدینــــة بإســــقاط النظــــاممظــــاهرات للمطالبــــة 
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الزنتـــــانالرصـــــاص الحـــــي وقتلـــــوا بعـــــض المتظـــــاهرین، كمـــــا خرجـــــت مدینـــــة 
ـــان ـــوم التـــالي وفـــي والرجب ـــر/ شـــباط١٧وازدادت االحتجاجـــات الی علـــى فبرای

. )٢١(شكل انتفاضة شعبیة شملت بعض المدن اللیبیة في المنطقة الشرقیة
ازدادت االحتجاجات وطالبوا المحتجین من الحكومة بإصـالحات سیاسـیة 

كانــــــت الثـــــورة فـــــي البدایــــــة عبـــــارة عـــــن مظــــــاهرات . واقتصـــــادیة واجتماعیـــــة
معمــر األحــداث وقیــام الكتائــب التابعــة للكــن مــع تطــور ، واحتجاجــات ســلمیة

باســتخدام األســلحة الناریــة الثقیلــة والقصــف الجــوي لقمــع المتظــاهرین القــذافي
الـذي القـذافيمسلحة تسعى لإلطاحة بالرئیس العقیـدتحولت إلى ثورة، العزل

قــرر القتــال حتــى اللحظــة األخیــرة، وانتهــت بمقتــل الــرئیس العقیــد القــذافي فــي 
. )٢٢(أكتوبر على ید الثوار/ ألولتشرین ا٢١

االنتقــالي الجزائــر بــدعم الــرئیس المجلــس الــوطنياتهــم الثــورة اللیبیــة أثنــاء 
عـــــن طریـــــق الســـــماح بإدخـــــال اإلمـــــدادات العســـــكریة القـــــذافيمعمـــــر العقیـــــد 

. )٢٣(والمرتزقة األجانب عبر األراضي الجزائریة
أمــــــا علــــــى المســــــتوى الرســــــمي، فلــــــم یصــــــدر أي موقــــــف إزاء التطــــــورات 

المجلس الـــوطني بیـــا، كمـــا أن الجزائـــر لـــم تعتـــرف حتـــى اآلن بــــالمتالحقـــة بلی
ممــثال شــرعیا للشــعب اللیبــي، وتواجــه اتهامــات متكــررة بــدعم نظــام االنتقــالي

.لك مراراالرئیس العقید القذافي رغم نفیها ذ

عـــــن ٢٠١١أغســـــطس / آب٢٨الجزائریـــــة فـــــي صـــــحیفة الخبـــــرونقلـــــت 
قولهـــا إن وزارة الخارجیـــة شـــرعت فـــي ترتیـــب شــــروط ألي مصـــادر حكومیـــة

تطبیع مستقبلي بالعالقات مع لیبیا، یكون أساسه تجاوز مرحلة الخالف التي 
المجلــس الـــوطني تســببت فیهــا االتهامــات التـــي وجهــت للجزائــر، بـــأن یعتــذر 

.)٢٤(المسؤول عن تلك االتهامات، ویتم تحدیداالنتقالي
األراضــي الجزائریــة عائلــة القــذافيأفــراد مــن ١٠أغســطس دخــل / فــي آب

صــــفیة مــــن مــــرافقیهم، وهــــم زوجــــة معمــــر القــــذافي ) فــــردا٢١(باإلضــــافة إلــــى
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إضــــافة إلــــى ثمانیـــــة مــــن أحفـــــاد ومحمـــــدهنیبعــــل، عائشـــــةوأنجالــــه فركــــاش
. )٢٥(القذافي

وأوضـح الـوزیر األول السـید احمـد أویحیـى إن اسـتقبال الجزائـر ألفـراد مـن 
حالـــة إنســـانیة تمـــت ضـــمن معالجـــة الجزائـــر لحـــاالت إنســـانیة يعائلـــة القـــذاف

وقـال السـید أویحیـى فـي تصـریح للصـحافة علـى هـامش افتتـاح الـدورة .أخـرى
إن ": األمـة عـن أفـراد عائلـة القـذافي الموجـودین فـي الجزائـرالخریفیة لمجلـس 

األمـــر ال یتطلـــب كـــل هـــذه الضـــجة مـــن هـــذا الحـــدث، مـــذكرا بأنـــه تـــم لجـــوء 
إن مـــا : "وأضــاف".مســؤولین مــن بلـــدان أخــرى ولـــم تثــر أي ضــجة إعالمیـــة

". قامـــت بـــه الجزائـــر بالنســـبة لعائلـــة القـــذافي ال یخـــرج عـــن اإلطـــار اإلنســـاني
الجزائـــر لهـــا تـــاریخ وتقالیـــد وحضـــارة ولیبیـــا الشـــقیقة شـــعب ":وأضـــاف أیضـــا

. )٢٦("عریق وشعب جار نشاركه ماض مجید ومستقبل امجد
ـــا ـــوزیر األول ءوبخصـــوص أنب ـــال ال ـــة القـــذافي مـــن الجزائـــر ق خـــروج عائل

أنهـا لـم تغـادر أراضـي الـوطن :" أكتـوبر/ أویحیى في األول مـن تشـرین األول
وأوضــــح فــــي هــــذا المقــــام " رت إلــــى القــــاهرةردا علــــى مــــا روج مــــن إنهــــا غــــاد

إن تقالیدنا هي التي جعلتنا نستقبل عائلة القذافي التي ال یوجد أي احـد "یقول
.)٢٧("من أفرادها متورطا في قضایا العدالة

ذكــرت صــحیفة جزائریــة نقــال عــن مصــادر لــم تســمها أن الــرئیس بوتفلیقــة 
: أغسطس أن الجزائر/ آب٢٩أبلغ وزراء في حكومته أثناء اجتماع عقد في 

.)٢٨("ستحترم القانون الدولي في كل القضایا المتعلقة بالصراع في لیبیا"

في هذه األثناء ذكرت المصادر أن الرئاسة الجزائریة، وجهت دبلوماسییها 
)خطـرا عظیمـا یتهـدد المنطقـة(حول العـالم، بضـرورة إفهـام الـدول الغربیـة أن

المتواجــدین بكثــرة مــع (ي، بســبب اإلســالمیینبعــد ذهــاب الــرئیس العقیــد القــذاف
.)٢٩()المقاتلین، ولیس فقط بسبب تنظیم القاعدة

قبل بضع ساعات مـن ) ١اوروب ( ـ وصرح رئیس الدبلوماسیة الجزائریة ل
انــه ال یوجــد أي غمــوض : "افتتــاح نــدوة دعــم لیبیــا التــي شــارك فیهــا ببــاریس
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، وانضــــمت إلــــى أغلبیــــة الجزائــــر قالــــت كلمتهــــا"و،"بشــــأن الموقــــف الجزائــــري
أن : "وأضـاف الـوزیر". طبقتهـا بحـزم١٩٧٣الجامعة وعندما تم تبنـي الالئحـة 

الموقــف الــذي اتخذتــه الجزائــر فــي بدایــة النــزاع راجــع ببســاطة لكونهــا أعربــت 
عــن آمالهــا فــي أن تســوي القضــیة اللیبیــة عــن طریــق الســلم ودون تــدخل قــوة 

.)٣٠("أجنبیة
ســبتمبر حــول مــا / أیلــول٣ب الجزائریــة فــي وردا عــن ســؤال جریــدة الشــع

إذا كان حیاد الجزائر في النزاع اللیبي یعني التواطؤ مع نظـام القـذافي أجـاب 
ال لقــد كنــا حیــادیین حیــال الثــوار فــي تــونس ومصــر : "الــوزیر أویحیــى بــالنفي

ولــم نعامــل بهــذه الطریقــة بالنســبة لحالــة لیبیــا، الوضــع مغــایر بعــض الشــيء، 
وبخصـوص مـا إذا كانـت الجزائـر . )٣١("في لیبیا تدخالت أجنبیةألننا الحظنا

مستعدة لتسلیم أفراد من عائلة القذافي الـذین تسـتقبلهم علـى ترابهـا، ذكـر بأنـه 
ـــــر  ـــــذي ســـــتتخذه الجزائ ـــــائي وال ـــــا إطـــــار قـــــانوني ثن ـــــر ولیبی ـــــین الجزائ یوجـــــد ب

.      )٣٢("كمرجع
مصـطفى وفمبر، قـام نـ/ وبعد سقوط نظام القذافي في أوائـل تشـرین الثـاني

رئــیس المجلــس االنتقــالي بزیــارة الجزائــر ولقــاء الــرئیس الجزائــري عبــد الجلیــل
ومـا تبقـى مــن الحــدود،علـىالسـالحانتشـارل اللقـاء قضـیةبوتفلیقـة وتنـاو 

إلىالتطرقدونالجزائري،الترابدخلواالذینيالعناصر التابعة للعقد القذاف
. )٣٣(يالقذافعائلةتسلیم أفراد

أكـــدت الصـــحف الجزائریـــة، أن الدولـــة الجدیـــدة فـــي لیبیـــا مــن جانـــب آخـــر
وبشــكل الجزائریــة، التــي أعلنــتللدولــة) التحــدي العقــدي العلمــاني(ستشــكل 

رســـمي أنهـــا حلیـــف اســـتراتیجي للوالیـــات المتحـــدة فـــي مجـــال محاربـــة تنظـــیم 
قد أبلغت السلطات الجزائریة هذا األمر صراحة للقیـادیین الثـوریین ول. القاعدة

.)٣٤(اللیبیین الذین لم یفهموا هذا الموقف من األساس
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ري، یخالفــه فــي القــوة ولــیس هنــاك شــك، فــي أن الموقــف الحكــومي الجزائــ
ـــتهم مـــن  ـــم یفهمـــوا موقـــف دول واالتجـــاه موقـــف الجزائـــریین كشـــعب، إذ أنهـــم ل

.)٣٥(حركات التغییر العربیة

یبــدو أن مســألة التطبیــع مــع الســلطة اللیبیــة الجدیــدة مرهونــة مــن منظــور 
الحســـم فـــي أولهـــا. جزائـــري، بالبـــت فـــي ملفـــات بعضـــها جدیـــد وبعضـــها قـــدیم

ثانیهـا ). الجهة التي بادرت إلیهـا وأدلتهـا(نظام القذافيقضیة االتهامات بدعم 
وضـع جهـادیین لیبیـین  : موقف المجلس االنتقالي من بعـض المسـائل األمنیـة

موقفــه مــن مكافحــة ،ضــمن الثــوار تعتبــرهم الجزائــر مــن فلــول تنظــیم القاعــدة
قلیمیـــا  ٕ ؛ التعـــاون األمنـــي الســـیما تـــأمین الحـــدود )الســـاحل(اإلرهـــاب داخلیـــا وا

). القذافيمعظمها قضایا خالفیة بین الجزائر ونظام(راقبة وضبط األسلحةوم
هنــاك حــوض للمیــاه الجوفیــة عــابر للحــدود بــدأ :ثالثهــا قضــایا الحــدود البریــة

نظـــام القـــذافي فــــي اســـتغالله دون اتفــــاق مـــع الجزائــــر ممـــا ســــبب تـــوترا بــــین 
ذلــك زیــادة علــى. البلــدین، فضــال عــن حقــل نفطــي عــابر للحــدود هــو اآلخــر

ـــداعیات إقلیمیـــة مـــن منظـــور  ـــا الجدیـــدة لكـــن لهـــا ت ـــاك قضـــیة تخـــص لیبی هن
جزائـــري، وهـــي قضـــیة الوجـــود العســـكري األجنبـــي فـــي لیبیـــا علـــى مقربـــة مـــن 

ومــا یؤكــد حساســیة هــذه المســألة إعــالن المجلــس االنتقــالي . الحـدود الجزائریــة
.)٣٦(أنه لن یسمح بإقامة قواعد عسكریة غربیة في لیبیا

وتأخر ااه لیبیتجالجزائر المتذبذب من الثورات العربیة، السیما إن موقف 
أثــــارت صــــدور أي موقــــف رســــمي واضــــح مــــن المجلــــس االنتقــــالي اللیبــــي، 

انتقادات الذعة للدبلوماسیة الخارجیة الجزائریة وطریقة تعاطیها مع األحـداث 
ت وجـاءت االنتقـادا. في دول الجوار بدءًا من تونس ومصر وصوًال إلى لیبیـا

هــذه المــرة علــى لســان صــحف مــن داخــل الجزائــر رغــم إعــالن متحــدث باســم 
مـن األزمـة اللیبیـة ) الحیـاد التـام(وزارة الخارجیة الجزائریة التزام حكومـة بـالده

.)٣٧()شأنًا داخلیاً (ورفضها التدخل باعتباره 
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وعلــى هــامش انعقــاد الجمعیــة العامــة لمنظمــة األمــم المتحــدة فــي نیویــورك 
بنـاء علـى : "، صـرح وزیـر الخارجیـة٢٠١١سبتمبر / أیلول٢٠في الذي انعقد

التزامات المجلس الوطني االنتقالي والموقف الذي عبر عنه االتحاد اإلفریقي 
فان العالقات شبه الرسمیة التـي كانـت تقیمهـا الجزائـر مـع المجلـس االنتقـالي 

ـــــــــات رســـــــــمیة ـــــــــى عالق ـــــــــورد صـــــــــراحة مصـــــــــطلح "ســـــــــتتحول إل ، ودون أن ت
.)٣٨(االعتراف

وقــال رئــیس المجلــس االنتقــالي اللیبــي مصــطفى عبــد الجلیــل، فــي حــدیث 
/ تشـرین األول٣في بنغـازي، فـي " تي في١میدي "أدلى به للقناة التلفزیونیة 

، وأشـار إلـى "مازال یستغرب الموقف الجزائري حیال الثورة اللیبیـة" أكتوبر انه
قـــالي، بــالنظر إلـــى كـــون الموقــف الجزائـــري أثــار اســـتغراب المجلــس االنت"أن 

الشــــعبین اللیبــــي والجزائــــري تربطهمــــا عالقــــات عمیقــــة تعــــززت فــــي المعركــــة 
المجلـــس االنتقـــالي اللیبـــي كـــان یتوقـــع أن "، وأضـــاف إن"والكفـــاح المشـــتركین

یكون للشعب الجزائري دور أكثر فاعلیة لكن الساسة أو العسـكریین كـان لهـم 
.)٣٩("رأي آخر

ـــ ـــل ف ـــد الجلی ـــأتي تصـــریح عب ـــین وی ـــه العالقـــات ب ـــدأت فی ـــذي ب ي الوقـــت ال
الجزائــــــر والمجلــــــس االنتقــــــالي تعــــــرف نوعــــــا مــــــن االنتعــــــاش والتعــــــاون بعــــــد 
المستجدات التي شهدتها األوضـاع فـي هـذا البلـد فـي انتظـار تجسـید التعـاون 
الثنــائي بعــد اإلعــالن عــن تشــكیل حكومــة وحــدة وطنیــة تمثــل جمیــع أطیــاف 

وضـــــعته فـــــي الســـــابق الجزائـــــر مقابـــــل المجتمـــــع اللیبـــــي، وهـــــو الشـــــرط التـــــي 
ــــة الجدیــــدة ــــادة اللیبی ــــالي اللیبــــي والقی ــــالمجلس االنتق وجــــاء هــــذا . االعتــــراف ب

االنتظـار الطویـل مـن قبـل المجلـس االنتقـالي علـى رفـض "التصریح نابع مـن 
انـه مـن "حیث صـرح عبـد الجلیـل". االعتراف من طرف الجزائر بالثورة اللیبیة

جوار والشعوب الشـقیقة راضـیة عـن إرادة الشـعب الغریب أن تكون كل دول ال
.)٤٠("اللیبي وثورته واالعتراف بها، في حین نسجل تأخر االعتراف الجزائري
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/ تشـرین األول١٩وصرح وزیر الشـؤون الخارجیـة السـید مـراد مدلسـي فـي 
أكتــوبر، إن العالقــات بــین الجزائــر والمجلــس الــوطني االنتقــالي اللیبــي تســیر 

ومــن جانــب آخـر أعلــن الســید مدلســي إن ســفیر الجزائــر . ســنفـي االتجــاه الح
أكتوبر من قبل السید عبد الجلیل، / تشرین األول١٨بطرابلس قد استقبل في 

التأكیــد مجــددا ) كــان بنــاء للغایــة(مشــیرا إلــى انــه تــم خــالل هــذا اللقــاء الــذي 
ل االهتمــام الــذي یلیــه الســید عبــد الجلیــل لبنــاء تعــاون متعــدد األشــكا: "علــى

ومــــن جهــــة أخــــرى وبخصــــوص عائلــــة القــــذافي جــــدد الســــید ". قــــوى وطمــــوح
: " ، وأشـار قـائال"إن الجزائر استقبلتها ألسـباب إنسـانیة"مدلسي، التأكید على 

لقــد اســتقبلناهم ألســباب إنســانیة والســید عبــدالجلیل اعتــرف انــه كــان یحــق لنــا 
بقــرارات مجلــس الجزائــر قــدمت المثــل كبلــد ملتــزم : " ، مضــیفا إن"القیــام بــذلك

الجزائر ما فتئت تفـي تلقائیـا بجمیـع التزاماتهـا "وقال إن". األمن لألمم المتحدة
بصــفتها عضــو فـــي المجموعــة الدولیـــة وستســتمر فــي الوفـــاء بواجباتهــا التـــي 

.)٤١("تملیها علیها قرارات مجلس األمن ذات الصلة
ــــــي ــــــة ف ــــــوزارة الشــــــؤون الخارجی ــــــاطق الرســــــمي ل تشــــــرین ٢١وأوضــــــح الن

الجزائر تعرب عن أملها في أن یكرس العهد الجدیـد الـذي : "أكتوبر أن/ولاأل
وأن یسـمح بتحقیـق نولجته لیبیا المصالحة والوئام والوحدة بین اإلخوة اللیبیـی

.)٤٢("كامل تطلعاتهم الشرعیة في الدیمقراطیة ودولیة القانون والرخاء
انعكاسات حركات التغییر العربیة على الجزائر: ثانیا

االحتجاجات في الجزائر-١
ینـایر عـام / حملة احتجاجـات شـعبیة فـي الجزائـر بـدأت منـذ كـانون الثـاني

العــالم العربــيمتــأثرة بموجــة االحتجاجــات العارمــة التــي انــدلعت فــي ،٢٠١١
بن التي أطاحت بالرئیس التونسي الثورة التونسیةوبخاصة ٢٠١١مطلع عام 

ـــي ـــى الشـــبان . عل ـــادت هـــذه االحتجاجـــات أحـــزاب المعارضـــة باإلضـــافة إل وق
.)٤٣(حات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیةالجزائریین الذین طالبوا بإجراء إصال
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األسباب الغیر مباشرة
البطالـــة وغـــالء المعیشـــة والســـكن وارتفـــاع أســـعار :األوضـــاع المعیشـــیة-١

یبلــغ معــدل البطالــة فــي الجزائــر التــي یبلــغ تعــداد حیــث . المــواد الغذائیــة
حسـب األرقـام الرسـمیة، غیـر أن %)١٠(نحو) ملیون نسمة٣٥(سكانها

وكانــــت الجزائــــر قــــد أعلنــــت أن . %)٢٥(منظمــــات مســــتقلة تقــــدر بنحــــو
١٤,٨٣(األخیــرة فائضــا بلــغ) اشــهر ١١(میزانهــا التجــاري حقــق خــالل الـــ

فـــــــي المـــــــدة نفســـــــها مـــــــن العـــــــام ) راتملیـــــــا٤,٦٨(مقابـــــــل) ملیـــــــار دوالر
. )٤٤(الماضي

، أي مــا )ألــف دینــار١٥(ویبلــغ الراتــب األدنــى للحــد المضــمون بــالجزائر
بالنســــبة للمــــوظفین، فــــي حــــین یمتلــــك الجزائــــر احتیــــاطي ) دوالر٢٠٠(یعــــاد

. ، حســب تصــریحات مســؤولین حكــومیین)ملیــار دوالر١٥٥(صــرف یقــدر بـــ
أكثــر مــن ثلثــي الجزائــریین یعیشــون تحــت وتقــول منظمــات غیــر حكومیــة إن 

.)٤٥(مستوى خط الفقر
حــوالي ) (ألــف دینــار جزائــري٢٧(وال یتجــاوز راتــب عمــال البلــدیات عــن

، فـــي حـــین ال یزیـــد راتـــب عمـــال نظافـــة عنـــد التحاقـــه ألول مـــرة )دوالرا٣٦٨
، وهـــي رواتـــب ال تـــوفر ضـــروریات )دوالرا١٢٢(آالف دینـــار ٩بالمهنـــة عـــن 
.ل غالء المعیشة وارتفاع أسعار المواد األساسیةالحیاة في ظ

وكشـــف رئـــیس المجلـــس الـــوطني لقطـــاع عمـــال البلـــدیات علـــي یحیـــى أن 
مــــن عمــــال البلــــدیات هــــم عبــــارة عــــن رجــــال أمــــن وحراســــة ) %٥٠(أكثــــر مــــن

وأضـاف ) دوالرا١٢٢) (آالف دینـار٩(وسائقین ال تتجاوز رواتـبهم الشـهریة
ــدیات مــا زالــوا منــذ أزیــد مــن عشــر ســنوات مــن عمــال الب%)٢٠(أن حــوالي ل

ضمن مـا تعـرف بصـیغة التعاقـد، مشـیرا إلـى أن تنظیمـه یصـر علـى المضـي 
.)٤٦(شباط الجاري/فبرایر٢١قدما في شن إضراب لمدة ثالثة أیام بدایة من 
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بوتفلیقـةتـتهم المعارضـة حكومـة الـرئیس:المطالبة بإصـالحات سیاسـیة-٢
بغلق المجال السیاسي من خالل ما یسمى بالتحالف الرئاسي الذي یضم 

. ١٩٩٩منذ عام ثالثة أحزاب مشكلة للحكومة ومسیطرة على البرلمان
فـي ١٩٩٢دخلـت الجزائـر عـام :١٩٩٢صراع الملیشیات والجیش عام -٣

، ومـا )ألـف شـخص٢٠٠(صراع ملیشیات نظامیة وحزبیة قتل فیها نحـو
.)٤٧(تشكل خطرا على كثیرین من الجزائریینزالت 

مباشــرة بعــد إلغــاء ١٩٩٢تــم فــرض حالــة الطــوارئ عــام : قــانون الطــوارئ-٤
االنتخابات التشریعیة التي فازت فیها الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ المحظـورة 

ودخــول الــبالد فــي دوامــة عنــف مســلح ،واتحالیــًا، بعــدد كبیــر مــن األصــ
.)٤٨(قتل فیها مئات آالف الجزائریین

قـام عـدة مـواطنین :في الجزائـر) ظاهرة إحراق الذات(ظاهرة البوعزیزیة-٥
جزائـــــریین بإشـــــعال النـــــار فـــــي أنفســـــهم بشـــــكل منفصـــــل احتجاجـــــًا علـــــى 

فـي عائلـة ١٧وكانـت . األوضاع المعیشیة واالقتصادیة والسیاسیة السیئة
حــي دیــار الشــمس بــالجزائر العاصــمة قــد هــددت باالنتحــار الجمــاعي إذا 
رفضـــت الســـلطات االســـتجابة لمطالبهـــا المتمثلـــة فـــي توزیـــع عـــادل لشـــقق 

العــائالت مغــادرة حــي ورفضــت هــذه. ســكنیة مــن المقــرر أن ترحــل إلیهــا
دیـــار الشـــمس إلـــى المســـاكن المقترحـــة علیهـــا بســـبب مـــا تســـمیه التالعـــب 

.)٤٩(یل، واحتجاجا منها أیضا على مساحة الشقق الجدیدةبعملیة الترح

األسباب المباشرة
احتجاجـًا علـى األوضـاع االجتماعیـة تـونسفـي ة الشـعبیةالثـور اندالع -١

واسـتطاعت هـذه الثـورة فـي أقـل مـن شـهر . واالقتصادیة والسیاسیة السیئة
.)٥٠(يبن علاإلطاحة بالرئیس التونسي
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. بـالثورة الشـعبیة التونسـیةوالتـي تـأثرت مصـرالشعبیة في ثورة اندالع ال-٢
مبــاركواســتطاعت هــذه الثــورة إســقاط أقــوى األنظمــة العربیــة وهــو نظــام 

.)٥١(دالعهایومًا من ان١٨خالل 
النجاح الذي حققته هاتین الثورتین أظهر أن قوة الشعب العربي تكمن في 

وأن الجـیش هـو قـوة مسـاندة للشـعب ولـیس أداة ، تظاهره وخروجه إلى الشـارع
كما أضاءت تلك الثورة األمل لـدى الشـعب العربـي . لدى النظام لقمع الشعب

.)٥٢(طلعاتهبقدرته على تغییر األنظمة الجاثمة علیه وتحقیق ت

اإلصالحات-٢
، ١٩٩٥وتســـــارعت عـــــام ١٩٨٦تبلـــــورت الجهـــــود اإلصـــــالحیة منـــــذ عـــــام 

واســـتطاعت هـــذه اإلصـــالحات تحقیـــق اســـتقرار وتـــوازن الكلیـــة وعـــودة النمـــو 
-١٩٦٢(، وبلـــغ معـــدل النمـــو مـــا بـــین١٩٩٨عـــام %) ٣,٢(االیجـــابي محققـــا 

. حاتخــــالل فتــــرة اإلصــــال%) ١,١٤(، وبمتوســــط بلــــغ%)١,٤(بلــــغ) ١٩٩٨
إال أن الجانـــب %) ٤(حـــوالي) ٢٠٠٨-١٩٩٥(وبلغـــت نســـبة النمـــو مـــا بـــین

.)٥٣(السلبي یتعلق بتدهور الجوانب االجتماعیة مقابل تحسن الجوانب النقدیة
إن إســتراتیجیة النمــو االقتصــادي فــي الجزائــر حالیــا تنــدرج علــى المســتوى 

الل البرامج الطموحة الداخلي في الدعم الذي تولیه الدولة لهذه العملیة من خ
برنامج اإلنعـاش وبرنـامج دعـم النمـو االقتصـادي خـارج المیزانیـة، وفـي إطـار 
إستراتیجیة النمو االقتصادي خارج المیزانیة العامة، وبعد عـامیین مـن انتهـاء 
بــرامج اإلصــالحات الهیكلیــة التــي وعــدت بتحقیــق اإلنعــاش فــي إطــار بــرامج 

كبقیــــة الــــدول إلــــى صــــیغة العمـــــل الجیــــل األول عــــادت الجزائــــر مــــن جدیــــد
ثــــم ) ٢٠٠٤-٢٠٠١(بـــالتخطیط مـــن خـــالل برنـــامج اإلنعـــاش الـــوطني خـــالل

.  )٥٤()٢٠٠٩-٢٠٠٥(برنامج دعم النمو 
نجحـــــت هـــــذه االحتجاجـــــات بجعـــــل صـــــناع القـــــرار یقومـــــون بإصـــــالحات 

المفارقـة ، باشرتها الرئاسة المتصاص غضـب الشـعب علـى وضـعه المعیشـي
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ت فـــي شــهر واحـــد بضــغط االحتجاجـــات لــم تشـــهدها أن القــرارات التـــي صــدر 
: تاریخ وصول بوتفلیقة إلى الرئاسة١٩٩٩الجزائر منذ عام 

علـــــى أمـــــل أن تنتقـــــل )٢٠١٤-٢٠١٠(وتطبـــــق الجزائـــــر الخطـــــة الخمســـــیة
حیــث تمثــل . الجزائــر بعیــدا عــن االعتمــاد الكلــي علــى قطــاعي الــنفط والغــاز

مـن واردات %)٨٠(لـنفط أكثـر مـناإلیرادات الحالیة للجزائر مـن الصـادرات ا
٢٨٧(ووفقــا للمســؤولین الجزائــریین ســوف تســتخدم . العملــة األجنبیــة للجزائــر

) ملیــار دوالر٥٥(المودعــة فــي صــنادیق جدیــدة، باإلضــافة إلــى) ملیــار دوالر
تلـك التـي مودعـة فـي الصـنادیق الحالیـة، لتنمیـة البنـي التحتیـة وبنـاء القـدرات 

. فـــي موقـــع أفضـــل كمجتمـــع قـــائم علـــى المعرفـــةالتـــي ســـوف تضـــع الجزائـــر 
ملیـون ٢(و) مركـز صـحي٧٢(جدیدة و) مدرسة٥٠٠(وتتضمن الخطة بناء

.)٥٥(جدیدة) وحدة سكنیة
ومــــن ضــــمن اإلصـــــالحات التــــي قامــــت بهـــــا الحكومــــة الجزائریــــة علقـــــت 

ینایر الرسوم الضریبیة المفروضة علـى السـكر / كانون الثاني٩الحكومة في 
. )٥٦(ئي لثمانیة أشهروالزیت الغذا

وعلــى المســتوى الرســمي، أعلــن وزیــر التجــارة الجزائــري مصــطفى بــن بــادة 
أن الحكومة قد تلجأ إلى بسط سیطرتها من جدیـد علـى إنتـاج واسـتیراد المـواد 
الغذائیــــة اإلســــتراتیجیة، وذلــــك بعــــد یــــوم واحــــد مــــن تعلیــــق الحكومــــة الرســــوم 

.  )٥٧(ائي لثمانیة أشهرالضریبیة المفروضة على السكر والزیت الغذ
مجموعـــة مـــن الجزائـــرطرحـــت أحـــزاب سیاســـیة فـــي مـــارس/ آذار٢وفـــي 

المقترحات للخـروج ممـا تسـمیه األزمـة التـي تمـر بهـا الـبالد، مـن بینهـا تنظـیم 
. رئاسیة مسبقة بدون الرئیس الحالي وتعدیل الدستور وحل البرلمانانتخابات

وحــــزب ) حركــــة حمــــس(حركــــة مجتمــــع الســــلموتطلــــق هــــذه األحــــزاب وبینهــــا 
العمال تصریحات سیاسیة لتعبئة الشارع من أجل مواجهة سلمیة محتملة مـع 
النظــام، بعــد فشــل المســیرات الســلمیة المتواصــلة فــي العاصــمة كــل یــوم ســبت 

ات وهـو أحـد قیـادعبـدالرزاق مقـريوقـد دعـا . لناس لالنضمام إلیهافي حشد ا
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المشاركة في التحالف الرئاسي فـي تصـریحات متفرقـة لـه خـالل حركة حمس
وفتح المجال النتخابات بوتفلیقةتجمعات شعبیة إلى المطالبة بتنحیة الرئیس 

وقــد یحــدث موقــف حركــة مجتمــع الســلم انقالبــا . رئاســیة مســبقة دون بوتفلیقــة
ة الواسـعة خاصـة فـي ظـل دعـوات مـن في الموازین نظرا إلـى قاعـدتها الشـعبی

بعض أعضائها للعودة إلى المعارضة الكاملة، وهو األمر الذي استجابت لـه 
حمــس نســبیا مــن خــالل دعوتهــا إلــى لقــاء عاجــل إلطاراتهــا بالوالیــات لبلــورة 

مـن . الجزائـرموقف موحد حیال الوضع السیاسـي واالجتمـاعي الـذي تمـر بـه 
الـرئیس بوتفلیقـة إلـى انتخابـات لـویزة حنـونجانبها دعت رئیسة حزب العمال 

ریعیة مسبقة وتعدیل الدسـتور، مـع انتخـاب مجلـس تأسیسـي لتسـییر الـبالد تش
في مرحلة انتقالیة یتولى مهمة صیاغة دستور جدیـد یضـمن التـداول السـلمي 

. )٥٨(على السلطة
فـي بـن علـيمـع سـقوط نظـام فبرایـر/ شباط٣في بوتفلیقةأعلن الرئیس و 

إجـــراءات شـــملت اإلعـــالن عـــن رفـــع قریـــب ،احتجاجـــات مصـــرتـــونس وبـــدء 
قـرن الماضـي إلـى جانـب فـتح لحالة الطوارئ التي فرضت مطلـع تسـعینیات ال

المجـــال أمـــام العمـــل السیاســـي، أحـــد أهـــم مطالـــب المعارضـــة ووعـــد بتحســـین 
وفـتح فضـاء التلفزیـون ، الخدمات الحكومیـة، وحریـة التظـاهر خـارج العاصـمة

ونقلــت وكالــة األنبــاء الرســمیة الجزائریــة عــن الــرئیس . واإلذاعـة أمــام األحــزاب
لوزراء إنه كلـف الحكومـة بـأن تقـوم فـورا بوتفلیقة قوله خالل اجتماع لمجلس ا

بصـــیاغة النصـــوص المواتیـــة التـــي ســـتتیح للدولـــة مواصـــلة مكافحـــة مـــا ســـماه 
اإلرهــاب إلــى النهایــة بــنفس الفعالیــة وفــي إطــار القــانون، ومــن ثمــة رفــع حالــة 

ونقــل عــن الــرئیس بوتفلیقــة قولــه أیضــا فــي بیــان . الطــوارئ فــي أقــرب اآلجــال
وزراء إن حالـــة الطـــوارئ فرضـــت مـــن منطلـــق صـــدر عـــن اجتمـــاع مجلـــس الـــ

االستجابة لمقتضیات مكافحة اإلرهاب ال غیر، مضیفا أنهـا لـم تمنـع فـي أي 
وقال أیضا إن قوانین الطوارئ . وقت من األوقات حراكا سیاسیا تعددیا نشطا

لم تعرقل إجراء حمالت انتخابیة شرسـة بشـهادة المـراقبین، حسـب مـا ورد فـي 
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ن الرئیس الجزائري أنه سیسمح بتنظیم المسیرات التي كانت وأعل. البیان ذاته
محظــــــورة بمقتضــــــى حالــــــة الطــــــوارئ فــــــي كــــــل المنــــــاطق مــــــا عــــــدا الجزائــــــر 

.)٥٩(العاصمة
فبرایـــر، أصـــدر الـــرئیس / شـــباط٤بعـــد عقـــد اجتمـــاع لمجلـــس الـــوزراء فـــي 

بما بوتفلیقة عدة قرارات متعلقة بالجوانب السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة ر 
عــام مــن ١٩لــم یكــن احــد یتوقعهــا، مــثال التحضــیر رفــع حالــة الطــوارئ بعــد 

إقراره، كما التفت الرئیس إلى مطالب العدید مـن األحـزاب السیاسـیة والمتمثلـة 
ـــوات  فـــي االســـتفادة مـــن تغطیـــة وســـائل اإلعـــالم الثقیـــل لنشـــاطاتها وفـــتح القن

.)٦٠(أمامها بإنصاف
قر إجراءات لتحسـین التشـغیل الـذي ومن جانب آخر فهم رسالة الشباب وا

أعطاه اهتماما خاصا وعدم االكتفاء بتقاریر الوزراء التي غالبا ما تكون غیر 
مطابقة للمعطیات المیدانیة، ومن ضـمن مـا أمـر بـه الـرئیس بوتفلیقـة لصـالح 

.)٦١(الشباب البطال تحسین أشكال الدعم
األســعار، وفــي الشــق االجتمــاعي أمــر بتعجیــل توزیــع الســكنات وتســقیف

وبشــكل عــام تصــنف هــذه القــرارات فــي بــاب ســد الــذرائع حتــى ال یصــبح ألي 
. )٦٢(جهة مبرر تستخدمه لتحقیق مأرب أخرى على حساب الشباب والشعب

ودعــا الــرئیس بوتفلیقــة الجهــاز التنفیــذي لإلســراع فــي إیجــاد حلــول ناجعــة 
یص مـــن شـــانها التكییـــف علـــى نحـــو أفضـــل بـــین التكـــوین وســـوق الشـــغل لتقلـــ

انتظـر مـن الحكومـة أن تجـد اإلجابـات " وقال الـرئیس. بطالة حملة الشهادات
.)٦٣("التي تواجه بها هذا التحدي مواجهة ناجعة

فبرایـــــر / شـــــباط٤واقـــــر الـــــرئیس بوتفلیقـــــة فـــــي اجتمـــــاع لمجلـــــس الـــــوزراء 
اســتفحال ظــاهرة الفســاد فــي الجزائــر، وتوعــد مجــددا بمعاقبــة المتــورطین فـــي 

كخطـوة " رفـع التجـریم عـن المسـیرین" العـام معلنـا عـن قـرارجرائم نهـب المـال 
واســـــتنادا لبیـــــان رئاســـــة . جدیـــــدة، تنـــــدرج فـــــي إطـــــار مكافحـــــة هـــــذه الظـــــاهرة

إعـــــداد األحكـــــام التشـــــریعیة "الجمهوریـــــة، أمـــــر الـــــرئیس بوتفلیقـــــة الحكومـــــة بــــــ



١٤٩[كفاح عباس الحمداني.د..الجزائر وحركات التغییر العربیة
[

المواتیة، بغیة رفع التجریم عن فعل التسییر، وهـذا لـزرع المزیـد مـن الثقـة فـي 
.  )٦٤("اإلطارات المسیرین على أال یعني ذلك تخویال للعقابنفوس

ـــة أن تقـــاریر ســـریة رفعهـــا جهـــاز  وأفـــادت مصـــادر فـــي العاصـــمة الجزائری
باإلسـراع بوتفلیقـةفبرایر أوصت الـرئیس / شباط١٩المخابرات الجزائریة  في 

في إجراء إصالحات جذریـة المتصـاص االحتقـان الشـعبي فـي جمیـع والیـات 
وأعــدت هــذه التقــاریر بطلــب مــن الــرئیس بوتفلیقــة نفســه بغــرض فهــم . الجزائــر

العتصامات التي تجتاح البالد منذ أسابیع وكذا أسباب موجة االحتجاجات وا
وتشیر المصـادر أیضـا إلـى أن الـرئیس طلـب . أهم انشغاالت شریحة الشباب

ــــري  ــــف شــــرائح المجتمــــع الجزائ ــــول مختل ــــة مباشــــرة عــــن مــــدى قب كــــذلك إجاب
ــــة بــــدأت العــــام الماضــــي ــــار أن والیتــــه الثالث وأرجعــــت هــــذه . بشخصــــه باعتب

:ي في الجزائر إلىالتقاریر حالة الغلیان الشعب
.تراجع القدرة الشرائیة للمواطن بسبب زیادة أسعار المواد األساسیة:أوال
الـذي لـم یعـد یلقـى حیـىأحمـد أویرفض الشارع لسیاسـات الـوزیر األول :ثانیا

قبـــوال والـــذي یحملونـــه وحكومتـــه أســـباب حالـــة االضـــطراب التـــي یعیشـــها 
.الشارع من حین آلخر

الشباب الذي یتخبط في یأس وسخط كبیـرین قـد تكـون لهمـا انعكاسـات :ثالثا
سلبیة مستقبال مـا لـم تتكفـل السـلطات العلیـا فـي الـبالد بمعالجـة أسـبابهما 

لبطالة الكبیرة ونقص فرص العمـل فـي الكثیـر مـن وهي تعود أساسا إلى ا
القطاعــات ممــا یــدفع الــبعض إلــى اعتمــاد أســالیب غیــر قانونیــة للحصــول 
علـــى فرصـــة عمـــل، هـــذا باإلضـــافة إلـــى انتشـــار العنوســـة والعزوبیـــة فـــي 

.أوساط الشباب
مدى قبول (وحول النقطة الجوهریة التي طلب الرئیس إجابة مباشرة عنها 

لـم تخـف هــذه التقـاریر الرضـا الــذي یحظـى بــه ،)ري بشخصــهالمجتمـع الجزائـ
الــرئیس بوتفلیقــة فــي األوســاط الشــعبیة غیــر أن االحتقــان القــائم یعــود أساســا 
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إلـــــى فشـــــل الشخصـــــیات التـــــي اعتمـــــد علیهـــــا الـــــرئیس بوتفلیقـــــة فـــــي تجســـــید 
.  )٦٥(مخططاته وتصوراته التنمویة

عامــا، وذلــك ١٩نــذ ثــم تقــرر رفــع حالــة الطــوارئ المفروضــة فــي الجزائــر م
وهــي خطــوة یــرى مراقبــون أنهــا جــاءت لتفــادي ٢٠١١فبرایــر / شــباط٢٢فــي 

فقـد وافـق اجتمـاع . تصعید احتجاجي مماثل للثـورات التـي تهـز العـالم العربـي
علـــى مشـــروع قـــرار یلغـــي المرســـوم بوتفلیقـــةمجلـــس الـــوزراء برئاســـة الـــرئیس 

الـذي یقضـي بتمدیـد حالـة ١٩٩٣فبرایر عـام / شباط٦التشریعي الصادر في 
.)٦٦(الطوارئ

یات بتحسـین فبرایر وعود وضمانات لعمال البلد/ شباط٢٣وصدرت في 
دمـــاج المفصـــولین مقابـــل وقـــف إضـــرابهم، وحـــوافز مغریـــة األربـــاب  ٕ األجـــور وا
العمــل لتوظیــف أكبــر قــدر مــن العــاطلین عــن العمــل بمــنحهم قــروض طویلــة 

إضـافة إلـى إنشـاء ) ملیـار دوالر١٣,٧ملیار دینار أي نحـو ١٠٠(المدى بقیمة
لیــــار م٢٠٠(آالف المســــتثمرات الفالحیــــة لخلــــق مناصــــب شــــغل وتخصــــیص

لبناء أسواق لتجار األرصفة، وقروض موجهـة مباشـرة للشـبان لتجسـید ) دینار
. )٦٧(مشاریعه السكنیة دون فوائد بنكیة، ألول مرة في الجزائر
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وتناقلــت صــحف الجزائــر أنبــاء عــن اجتمــاع ســري مصــغر عقــده الــرئیس 
مــارس مــع رئــیس المجلــس الدســتوري ورئــیس مجلــس / آذار١٠بوتفلیقــة فــي 

واألمین العام لحزب جبهة التحریـر الـوطني أحمد أویحیىزیره األول األمة وو 
تعـدیل : ، طلـب فیـه إجابـة مباشـرة علـى أمـرین همـاعبد العزیز بلخـادمالحاكم 

نشــاء مجلــس تأسیســي توكــل إلیــه صــیاغة الدســتور  ٕ الدســتور وحــل البرلمــان وا
فقـــد تحفـــظ . افـــض كلیـــا أو جزئیـــاوتباینـــت درجـــة قبـــول هـــؤالء بـــین ر . الجدیـــد

أویحیى وبلخادم على مقترح حل البرلمـان، علمـا أن لحزبیهمـا أكبـر عـدد مـن 
النواب في مجلس النواب، وسیكونان الخاسـر الوحیـد أمـام معارضـة ستكتسـح 

وتعتقـد بعـض األوسـاط أن بوتفلیقـة سـیدفع . الساحة في هذا الظرف الحساس
.  )٦٨(تقن ومعارضة ضاغطةنحو هذه القرارات لتهدئة شارع مح

مارس أن حكومـة / آذار٢٤وأعلن وزیر المالیة الجزائري كریم جودي في 
بالده تعتزم اللجوء إلى موازنـة إضـافیة أو مـا تسـمیه قـانون المالیـة التكمیلـي، 

وقـال . لتغطیة نفقات خطتها الخاصة باالسـتجابة لعـدد مـن المطالـب الشـعبیة
أضـحى ضـروریا بسـبب الحاجـة إلدراج اآلثـار إن هذا التصحیح بالموازنة قـد 

إجـــراءات جدیـــدة اتخـــذها مـــؤخرا المالیـــة بمیزانیـــة الدولـــة، والتـــي نجمـــت عـــن
مجلس الوزراء لتنشیط التشغیل واالستثمار إثر احتجاجات شعبیة ضـد غـالء 

. )٦٩(المعیشة والبطالة وأزمة السكن
شـعب قـال فیهـا بوتفلیقـة خطابـا إلـى الالـرئیسابریل وجه / نیسان١٤وفي 

إنــه ســیطلب مــن البرلمــان القیــام بإصــالحات سیاســیة تضــمن مراجعــة قــانون 
وأضـــاف الـــرئیس بوتفلیقـــة أنـــه . االنتخابـــات بمـــا یعـــزز الممارســـة الدیمقراطیـــة

". مـــن أجـــل تعزیـــز الدیمقراطیـــة النیابیـــة"ســـیعمل علـــى تعـــدیل دســـتور الـــبالد 
ك فیهـــا التیــــارات وستشـــارك فــــي صـــیاغة ذلــــك التعـــدیل لجنــــة دســـتوریة تشــــار 

ــــة وستشــــمل التغییــــرات كــــذلك مراجعــــة قــــانوني االنتخابــــات . السیاســــیة الفاعل
واألحزاب، وتطویر الحقوق السیاسیة للمرأة، وحقوق اإلنسان، وحریة اإلعـالم 

كافة األحـزاب الممثلـة منهـا "كما سیتم إشراك ". بما یعزز المسار الدیمقراطي"
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تها مــن أجــل صــیاغة النظــام االنتخــابي واستشــار " وغیــر الممثلــة فــي البرلمــان
.  )٧٠(الجدید

وفي مجال حریة الصـحافة واإلعـالم صـادق مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه 
سبتمبر برئاسة الرئیس بوتفلیقة على مشـروع / أیلول١٢-١١الذي انعقد في 

قـــانون جدیـــد لإلعـــالم یفـــتح القطـــاع الســـمعي البصـــري للمنافســـة، كمـــا یـــنص 
هیئــــــة لضــــــبط عمــــــل المحطــــــات اإلذاعیــــــة والقنــــــوات القــــــانون علــــــى إنشــــــاء 

. ةالتلفزیونی
أخــرى، صــادق مجلــس الــوزراء الجزائــري خــالل اجتماعــه علــى ومــن جهــة

مشــروع قــانون جدیــد لألحــزاب السیاســیة، یتضــمن عــدة أحكــام تضــبط إنشــاء 
األحـــــــزاب وعالقـــــــة هـــــــذه األخیـــــــرة بالســـــــلطات العمومیـــــــة واحتـــــــرام المبـــــــادئ 

تور ومراعاتهـــا وكـــذا الشـــفافیة فـــي تســـییر مالیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي الدســـ
یتضـمن "أن القانون الجدید وجاء في بیان مجلس الوزراء.األحزاب السیاسیة

، في إشارة إلى مـا یعـرف فـي الجزائـر "أحكاما تقي من تكرار المأساة الوطنیة
تجــدد المأســاة الوطنیــة اتقــاء":ویهــدف القــانون وفــق البیــان إلــى. بعشـریة الــدم

ع أي تراجع عن الحریـات األساسـیة وعـن الطـابع الـدیمقراطي والجمهـوري ومن
للدولـــة وصـــون الوحـــدة الوطنیـــة والســـالمة الترابیـــة واالســـتقالل الـــوطني وكـــذا 

. )٧١("مكونات الهویة الوطنیة
أوســاط سیاســیة جزائریــة أن اســتئناف البرلمــان الجزائــري أعمالــه فــي وتــرى

محطــة مفصــلیة فــي تنفیــذ إصــالحات ســبتمبر، فــي دورة الخریــف/ أیلــول١٣
قبل ستة أشهر، وتتویج لمشـاورات سیاسـیة اسـتمرت بوتفلیقةوعد بها الرئیس 

ریع ونـــاقش البرلمـــان مشـــا.شـــهرا وطعـــن فیهـــا بعـــض أهـــم أحـــزاب المعارضـــة
قـــوانین أهمهـــا المتعلـــق باالنتخابـــات واألحـــزاب وترقیـــة التمثیـــل النســـوي، فیمـــا 

.)٧٢(٢٠١٢أرجأ الرئیس مشروع قانون مراجعة الدستور إلى ما بعد انتخابات 
٣فــي تــرأس الــرئیس بوتفلیقــة اجتماعــا مصــغرا خصــص لقطــاع المالیــةثــم 

لإلطــالعفــي إطــار جلســات االســتماع الســنویة التــي عقــدها أغســطس و / آب
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علـــــى مختلـــــف النشـــــاطات الوزاریـــــة علـــــى تـــــرؤس اجتمـــــاع تقییمـــــي مصـــــغر 
بهــذه المناســبة ، و خصــص لدراســة الوضــع االقتصــادي وخاصــة قطــاع المالیــة

فضــــال عــــن ،اســــتعرض وزیــــر المالیــــة الوضــــع االقتصــــادي والمــــالي للــــبالد
األعمـال المنجــزة أو التــي توجـد قیــد التنفیــذ فــي إطـار إصــالح القطــاع البنكــي 

اإلدارات التابعـــة لقطـــاع المالیـــة واألعمـــال المختلفـــة التـــي تنـــدرج فـــي إطـــار و 
ــــ ــــوزراء ال ــــس ال ــــرارات مجل ــــد فــــي ذي اتجســــید ق ــــار بف/ شــــباط٢٢نعق ٢٠١١ری

الفالحـــة والرفـــع مـــن عـــروض الســـكنات وتـــوفیر وتطـــویرالمشـــجعة لالســـتثمار 
.)٧٣(مناصب الشغل

اجتماعـــــا ، ٢٠١١أغســـــطس / آب٨فـــــيرئیس بوتفلیقـــــة الـــــتـــــرأس بعـــــدها 
تقییمیــا مصــغرا خصــص لقطــاع الصــناعة والمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة 

وبهــذه المناســبة، قــدم وزیــر الصــناعة والمؤسســات الصــغیرة وترقیــة االســتثمار
ىعرضا حول وضعیة القطاع وآفاقه على المـدوالمتوسطة وترقیة االستثمار

ل األشــهر وتبــرز نتــائج القطــاع الصــناعي العمــومي خــال.والمتوســطالقصــیر
انتعاشـا فـي النشـاط، بتسـجیل ارتفـاع فـي القیمـة ٢٠١١عامالستة األولى من
ویعـود ذلـك . %)١,٥(ورقـم أعمـال فـي ارتفـاع بنسـبة%)٤,٦(المضافة بنسبة

وعلــى المیكانیــك والصــناعة الغذائیــة والكیمیــاء والصــیدلة:الســیما إلــى الفــروع
بعــث الصــناعة وترقیــة ":أنقــةبوتفلیرئیس الــأكــد و صــعید التنمیــة الصــناعیة، 

المؤسســة الصــغیرة والمتوســطة وتطــویر االســـتثمار توجــد فــي صــمیم الهـــدف 
.)٧٤("االستراتیجي المتمثل في تنویع اقتصادنا

ســبتمبر / أیلــول٣٠-٢٩(عقــدت ثالثیــة فــي دورتهــا الرابعــة عشــر یــومي
بجنــــان المیثــــاق وبحضــــور ممثلــــي الحكومــــة وممثلــــي االتحــــاد العــــام ) ٢٠١١

لعمال الجزائریین وممثلي منظمات أرباب العمل وصدر عـن االجتمـاع بیـان ل
مشترك أكد فیه على تطبیق توجیهات الرئیس بوتفلیقة بالتعجیل بعقد اجتماع 

٢٠١١مــایو / أیــار٢٨الثالثیــة ضــمن اســتمراریة القمــة الثالثیــة المنعقــدة فــي 

الوزیر األول كما نوه . وذلك بخصوص من اجل معالجة المسائل االجتماعیة
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/ أیـار٢٨بنتائج أفواج العمل التي أنشئت اثر القمة الثالثیـة التـي عقـدت فـي 
التــي أفضــت إلــى توصــیات وجیهــة بشــأن تحســین ظــرف معیشــة ٢٠١١مــایو 
.)٧٥(العمال

الجزائـر دخلتهـاالتـيالمتمیزة باإلصـالحاتالمصیریةالمرحلةإلىوبالنظر
التجـاوب والتفـتحوعلیهـاالطـرق،مفتـرقبـینأالنأألحـزاب موجـودةفـأن

وعـاءمجـردولـیس اعتبـارهواالسـتجابة النشـغاالته،المـواطنمـنواالقتـراب
.في االستحقاقاتالمكاسبلتحقیقاألصواتلجمعانتخابي یستخدم

طبیعـة حـولحـاداال جـدخیـرةألافـي اآلونـةالسیاسـیةالسـاحةشـهدتلقـد
أألحزابمخاوفظلفيخاصةستصلهالذياإلصالحات السیاسیة والسقف

إصــالحات شــاملة مســار إجــراءعــناإلدارة وخروجهــاالعــبتمغبــةمــن
عـنأألخیـرهـذاأعلـنفقـدالـوطنيالتحریـرجبهـةلحـزببالنسـبة. وعمیقـة
الدسـتورحـول مراجعـةالحـزبتصـوراتتتـولى صـیاغةلجـانأربـع تنصـیب
التـي شـملتها اإلصـالحات والجمعیـات واإلعـالم واألحـزاباالنتخابـاتوقوانین

.)٧٦(والجمعیات السیاسة
لـهتصـریحفـي آخـرسـلطانيجـرةأبـوالحركـة حمـسرئـیسأبـرزوقـد
للحـزب، التابعةالقیاديوالتدریبأكادیمیة جیل الترجیحأشغالاختتامبمناسبة

تعرقلأنمنتخوفهمعربا عنإنجاح اإلصالحاتفيسیاسیةإرادةهناكأن
عـن مواكبـةوعجزهـابترددهـاأألمـةحیـاةفـيمسـعى المصـیريالهـذاةإال دار 

الحیـاةفـيالقضـاءدورعلـىكمـا ركـزالمجتمـع،یشـهدهاالتـيالتطـورات
طبقـاالعملیة االنتخابیـةوسیرمراقبةمهمةلهأوكلتأنالسیاسیة السیما بعد

اجتمـاع علیـهالمصـادقاالنتخابـات المتعلـق بنظـامالعضـويالقـانونلمشـروع
والمـدرج ضـمن٢٠١١أغسـطس / أب٢٨یـومالمنعقـدالـوزراءمجلـس اللخـ

.)٧٧(للبرلمانالخریفیةالدورة
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لیسـتالـدیمقراطي فأنـه یـرى اإلصـالحاتالـوطنيالتجمعلحزبوبالنسبة
بصـیغةالخـروجونقاشـات بقصـداجتماعـاتإلـىتحتـاجبـل،البسـیطاألمربـ

.)٧٨(توافقیة

ذا ٕ لحـزببالنسـبةاكبـریبـدوفـان التخـوفالتحـالفأحـزابشانهذاكانوا
مصـیریة،هـذه اإلصـالحاتأنیـرىوالذيعلى المعارضةالعمال المحسوب

فـي هامـةإجـراءاتأعلـن عـنالـوزراءمجلـسمـن أنالـرغمعلـىأكـدحیـث
القـانونمشـروعفیمـا یخـصمخاوفـهابـديأنـهالإالقـوانین،مشـاریعصـلب

هـامحكـمإدراجمحـرروهاغفـلانـهىیـر االنتخابـات، الـذيبنظـامالمتعلـق
الـنصفـيواسـتبدالهاللجنـة االنتخابیـة البلدیـةرئاسـةقـاضبتـوليوالمتعلـق

.الواليیعینهبرئیسعلى المجلسالمعروض

النصـوص هـذهمحـرريإدارةعلـىعـدم موافقتـهعـنالحـزبأعـربكمـا
السـلطةمـنحو العملیـة االنتخابیـةتنظـیممهمـةتخـول اإلدارةالتـيالقانونیـة
وأعضـاء)٣١(المـادةحسـبمراكـز االقتـراع،رؤسـاءلتعیـینللـوالةالمطلقـة
المـادةللبلدیـةاالنتخابیـةاللجنـةوكـذا أعضـاء،)٤٠(المـادةفـياالقتراعمكتب

الجمهوریـةتوجیهـات رئـیسبـینكبیـراالفـارقیجعـلذلـكأنواعتبـر،)١٥٢(
.)٧٩(البرلمانعلىالمطروحةالقوانینتضمنتها مشاریعالتيواألحكام

مستقبل الجزائر في ظل حركات التغییر العربیة-٣
ـــرة  ـــى أن الجزائـــر لـــن تشـــهد احتجاجـــات فـــي الفت خلـــص تقریـــر أمریكـــي إل
الحالیــــة، وان أي احتجاجــــات محتملــــة لــــن تقــــع إال خــــالل الخمــــس الســــنوات 

.القادمة، أي في الزمن المتوسط وبحسب تقاریر األمریكیة
التقریـــر المعـــد مـــن طـــرف المخـــابرات األمریكیـــة، والـــذي نشـــر فـــي ووضــع 

، أن الجزائر ولیبیا وسوریا في المجموعة الثانیـة، "انتلیجونس-ساحل"موقع 
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، والذي قدر بخمـس سـنوات، فـي "الزمن المتوسط"التي قد تشهد انتفاضة في 
حــین كانــت المجموعــة األولــى تضــم كــال مــن تــونس ومصــر والــیمن، والتــي 

تحركــا شــعبیا عنیفــا وحاســما، أمــا دول الخلــیج ذات األنظمــة الملكیــة، عرفــت
ومنهــا األردن، فقــد جــاءت فــي المجموعــة الثالثــة، والتــي ستشــهد اســتقرارا ولــن 
یمس نظام الحكم فیها وأیة مطالبـة بـالتغییر مـن قبـل شـعوب هـذه الـدول، بـل 

مــثالن فــي المطالبــة بتغییــرات طفیفــة فقــط، ویرجــع ذلــك لعــاملین أساســیین یت
. )٨٠(نظام الحكم الملكي والطفرة المالیة الكبرى نتیجة مداخیل البترول

توجد في الجزائـر عـدة عوامـل التـي تثیـر غضـب الشـارع ومـن الممكـن أن 
-:تؤدي إلى حدوث ثورة في أیة لحظة، وهذه العوامل هي

العوامل السیاسیة:أوال
أزمة المشاركة السیاسیة -١

یاسـیة التـي تمثلـت فـي عجـز المؤسسـات السیاسـیة عـن أزمة المشاركة الس
اســتیعاب كــل القــوى الموجــودة فــي المجتمــع الجزائــري، والرغبــة فــي المشــاركة 
فــي العملیــة السیاســیة، كمــا تمثلــت فــي عــدم رغبــة النخبــة الحاكمــة فــي إشــراك 

وهناك ثالث مجموعات تتفاعل فیما بینها تؤدي إلى حدوث أزمة . هذه القوى
-:لسیاسیة والتي یمكن حصرها فیما یليالمشاركة ا

أســباب تتعلــق بنخــب الحاكمــة ومنهــا احتكــار منهــا هــذه النخــب للســلطة :أوال
.السیاسیة ورفض مطالب المشاركة السیاسیة

ـــا أســـباب تتعلـــق بالمؤسســـات والتـــي تمثـــل حلقـــة االتصـــال بـــین الحـــاكم :ثانی
.والمحكومین، وهي قنوات المشاركة السیاسیة

.)٨١(اب اقتصادیة واجتماعیةأسب:ثالثا

تذبذب السلطة-٢
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تشــهد الجزائــر أزمــة فعلیــة بســبب تذبــذب الســلطة بــین أطــراف ومؤسســات 
وأوساط مختلفة تتصـرف كـل منهـا بصـفة عشـوائیة دون تنسـیق مـع األطـراف 

ویعد المحللون السیاسیون والخبراء العسكریون في الجزائـر عـادة أن . األخرى
یادة المخابرات، بالتنسیق مع قیادة الجیش ثـم مصـالح نواة السلطة توجد في ق

.األمن، وذلك منذ بدایة التسعینات على األقل
فبوصول الرئیس بوتفلیقة إلى السلطة، لجأ إلى تحویل مركـز السـلطة إلـى 
رئاسة الجمهوریة، وقام بتعیـین مقـربین منـه فـي مختلـف المناصـب، فـي حـین 

.تلك األطراف بدل مواجهتهاانه من األفضل له اقتسام السلطة مع 
ومنــذ بــدء صــراعه مــع المــرض وتراجــع صــحته فــي منتصــف فتــرة والیتــه 
الثانیـــة وعـــن عمـــر ینـــاهز الثالـــث والســـبعین، اســـتعادت المنظومـــة العســـكریة 
بعــــض الصــــالحیات، رغــــم أن أطرافــــا فــــي محــــیط رئــــیس الجمهوریــــة ورئــــیس 

فـي صـالحها، وال الحكومة تحاول أن تستغل الوضع لتفرض قرارات وخیارات 
یســتطیع أي طــرف الیــوم أن یتخــذ قــرارًا أحادیــًا ألن تركیبــة الســلطة أصــبحت 
معقدة، ویجب أن یحصل أي قرار علـى إجمـاع مـن كـل هـذه األطـراف، وهـو 

ــه إلــى أن یتغیــر . أمــر صــعب جــداً  ومــن األرجــح أن یبقــى الوضــع علــى حال
س بوتفلیقـــة میـــزان القـــوى، ومـــن الممكـــن أن یـــتم ذلـــك حتـــى یتضـــح أن الـــرئی

عــاجز تمامــًا علــى ممارســة صــالحیاته، لكــن هــذا الوضــع یجعــل الــبالد فـــي 
مـــأزق خطیـــر جـــدا حیـــث ال أحـــد یتخـــذ القـــرارات ویبـــادر، ممـــا یصـــیب الـــبالد 

.)٨٢(بجمود، في وقت تراكمت فیه األزمات

ظاهرة العنف السیاسي في الجزائر-٣
نمــــا هــــو إن العنــــف السیاســــي فــــي الجزائــــر لــــیس ولیــــد عقــــد التســــعین ٕ ات وا

محصــلة لتراكمــات تاریخیــة تعــود بــدایاتها األولــى إلــى الحركــة الوطنیــة مــرورا 
.بثورة التحریر وكذا فترات تاریخیة تلت االستقالل
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لقــد تباینــت أســباب ظــاهرة العنــف السیاســي فــي الجزائــر الن لــدیها أبعــاد 
متعـــددة، إذ هنـــاك مـــن یـــرى إن انفجـــار أعمـــال العنـــف والشـــغب یرجـــع إلـــى 

تالالت وتناقضات داخلیة موجودة في المجتمع الجزائري، وهنـاك مـن یـرى اخ
إن العوامل الداخلیة باإلضافة إلى العوامل الخارجیـة قـد زادت مـن تعقیـد هـذه 
الظــاهرة فــي الجزائــر، لــذلك البــد مــن تمییــز العوامــل المباشــرة لظهــور العنــف 

ام السیاســـــي السیاســــي كأزمـــــة الشـــــرعیة والمشـــــاركة السیاســـــیة وانغـــــالق النظـــــ
، ١٩٨٨الجزائــــري، وأزمــــة العدالــــة التوزیعیــــة وأزمــــة الهویــــة، وأحــــداث أكتــــوبر 

.)٨٣(١٩٩٢باإلضافة إلى إیقاف المسار االنتخابي عام 

ضعف القوى السیاسیة والحزبیة في الجزائر-٤
ربما تظهر األزمة السیاسیة في الجزائر بصفة واضحة من خالل االنعدام 

وقـد . اسیة التي من المفروض أن تتـولى تنظـیم المجتمـعالتام للتنظیمات السی
انهارت بالفعل صورة األحزاب إلى أن أصـبحت ترمـز إلـى االنتهازیـة والفسـاد 

.والسعي نحو المناصب والثروة مهما كان الثمن
وتأكــــد هــــذا التراجــــع مــــن خــــالل مظــــاهر متعــــددة، منهــــا ضــــعف النشــــاط 

بالنشـاط السیاسـي بصـفة عامـة، السیاسي وعـدم مبـاالة المـواطنین بـاألحزاب و 
وتحــــول النشــــاط الحزبــــي فــــي االنتخابــــات إلــــى عمــــل إداري یســــمح لصــــاحبه 

ففـــي االنتخابـــات . بالوصـــول إلـــى منصـــب رســـمي والحصـــول علـــى امتیـــازات
التشــریعیة مــثال، تســتعمل الجزائــر نظامــا انتخابیــا یضــمن للمرشــح األول فــي 

بح تحضـیر القـوائم أهـم مـن قائمة األحزاب الكبرى منصبا فـي البرلمـان، فأصـ
أكثــر ) (ملیــون دینــار٥٠(وقــد دفــع بعــض المرشــحین مــا یعــادل . االنتخابــات

لتــــزعم قائمــــة حزبــــه، ممــــا یضــــمن لــــه مقعــــدا فــــي ) مــــن نصــــف ملیــــون دوالر
البرلمــان ویضــمن لــه الوصــول إلــى الــوزراء والمســؤولین الكبــار للحفــاظ علــى 

.مصالحه الخاصة
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ضـــة الجزائریــة لــم تســتطع أن تخلــق قـــوة إضــافة إلــى مــا ســبق فــإن المعار 
. سیاسیة قادرة على فرض بدیل حقیقي للنظام

كذریعــة " اإلرهــاب"وفــي الوقــت نفســه اســتخدمت الســلطة انتشــار العنــف و
لغلق كل المنابر والضغط على التیـارات الدیمقراطیـة التـي لـم تـرفض العنـف، 

سـتعادة حـزب جبهـة فلم تجد هذه التیارات منفذا للعمل، فتمكنت السـلطة مـن ا
التحریــر الــوطني إلــى الطاعــة، ولــم تبــق أیــة قــوة قــادرة علــى االســتیالء علــى 

.)٨٤(السلطة بأیة طریقة كانت

العوامل االقتصادیة واالجتماعیة: ثانیا
التضخم وارتفاع األسعار-١

بســــبب ســــوء األوضــــاع االقتصــــادیة فــــي الجزائــــر مترافقــــة باالحتجاجــــات 
جزائــر، باإلضــافة إلــى العوامــل الخارجیــة ممــا أدت الشــعبیة التــي جــرت فــي ال

إلى ارتفاع فـي مسـتوى األسـعار بصـورة عامـة والمـواد الغذائیـة بشـكل خاصـة 
) %٤٧,٣+(فلقــد ســجلت زیــادات فــي األســعار الســیما بالنســبة للفواكــه بنســبة

وبدرجـــة اقـــل ارتفعـــت أســـعار المـــواد الغذائیـــة ). %١٢,٣+(والخضـــر بنســـبة
ویعــود ذلــك إلــى ارتفـاع أســعار بعــض المنتجــات الســیما ) %١,٤(الصـناعیة بـــ

، )%٣,٤+(والــــــــــبن بنســــــــــبة) %٤,١+(الســــــــــكر والمــــــــــواد الســــــــــكریة بنســــــــــبة
وبالمقابـــــل أوضـــــح الـــــدیوان ). %٤,٣+(والمشـــــروبات غیـــــر الكحولیـــــة بنســـــبة

١(لــوطني لإلحصــائیات إن أســعار المــواد المصــنعة عرفــت ارتفاعــا طفیفــا بـــ

ومن جانب أخر ارتفعـت نسـبة التضـخم فـي عـام ). %٠,٣(والخدمات بـ) %
.)٨٥()%٣,٩(حیث بلغت٢٠١٠

البطالة-٢
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ومـــن أهـــم نتـــائج فشـــل المشـــروع االقتصـــادي، ال بـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى أن 
مســتوى البطالــة فــي الجزائــر ظــل مســتواها مرتفعــًا، رغــم األمــوال التــي تــدفقت 

.من أجل إنشاء مناصب وظیفیة وخدمیة
، وهو مسـتوى قـال %)١١(قام الرسمیة أن البطالة تراجعت إلى وتذكر األر 

لكــن الحقیقــة تختلــف، . عنــه أحــد الــوزراء أنــه أحســن مــن الوضــع فــي إســبانیا
، خاصــة عنــد الشــباب %)٢٠(ویعتبــر الخبــراء أن مســتوى البطالــة أقــرب إلــى

.%)٣٠(حیث تتجاوز
، ٢٠١١ع عـام وبعد المظاهرات العنیفة التي شهدتا الدول العربیة فـي مطلـ

ـــة فـــتح مجـــال العمـــل آلالف الشـــباب فـــي محـــاوالت  قـــررت الحكومـــة الجزائری
متعددة لمحاربة البطالة، لكـن المجهـود یبقـى غیـر كـافٍ بسـبب تـدفق مسـتوى 
الخــریجین مــن الشــباب علــى المســتوى األكــادیمي والمهنــي بأعــداد تفــوق قــدرة 

.)٨٦(استیعاب االقتصاد الجزائري

الفساد-٣
ضــمن ) ١٠٥(منظمــة الشــفافیة الدولیــة الجزائــر فــي المركــزصــنف تقریــر

دولة، تم ترتیبها على أساس الدول األكثر فسادا في العالم من ) ١٨٠(قائمة لـ
وتتقاســـم الجزائـــر مـــؤخرا الترتیـــب مـــع عـــدة دول عربیـــة . الناحیـــة االقتصـــادیة

. أخرى، ومنها سوریا ولبنان والمغرب ومصر وهي تتفاوت من حیث الترتیب
مــــــن " محمــــــي"فیمــــــا اعتبــــــرت فشــــــل الجزائــــــر فــــــي صــــــناعة اقتصــــــاد قــــــومي

االضــطرابات الدولیــة، قــد تجلــى فــي فشــل مخططــات التنمیــة رغــم تخصــیص 
أغلفة مالیة بآالف الملیارات من الدوالر والیورو، ولم تصنع التغییـر المرتقـب 
ـــــط كـــــل األوراق  ـــــدر مـــــا صـــــنعت فســـــادا اخل ـــــة اقتصـــــادیا، بق ـــــرة النوعی والطف

، مما دفع الحكومة إلى احتوائه بإعالن رفع األجور وتسقیف أسعار السیاسیة
. )٨٧(المواد الغذائیة ذات االستهالك الواسع
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إلـــى تقریـــر المنظمـــة الدولیـــة ) ترانسبارنســـي انترناســـیونال(وأشـــار القاضـــي
عـــام ) ٩٢٩(غیــر الحكومیــة حـــول مؤشــر الفســـاد وضــع الجزائــر فـــي المرتبــة

مـــن مجمـــوع ٢٠١٠عـــام ) ١٠٥(والمرتبـــة ٢٠٠٩عـــام ) ١١١(والمرتبـــة٢٠٠٨
ترتكــز علــى قیــاس طلــب :(منتقــدا تقــاریر هــذه المنظمــة باعتبارهــا) دولــة١٧٨(

الرشــوة وتهمــل عرضــها وكــذا الجوانــب المتعلقــة بالتهریــب الضــریبي والحركــة 
.)٨٨()غیر القانونیة لرؤوس األموال

فـي تطبیـق وفي دراسة للبنـك الـدولي صـنفت الجزائـر فـي مـؤخرة الترتیـب 
١٩٩٠الحكــم الراشــد ففــي مؤشــر الرشــوة صــنفت فــي أواخــر الترتیــب منــذ عــام 

ولــم یتحســن ترتیبهــا، واحتلــت الجزائــر المراتــب األخیــرة فــي االســتقرار ومراقبــة 
برام الصفقات والفعالیة الحكومیة وسیادة القانون ٕ .)٨٩(الفساد وا

الوطنیـةحةسیاسـة المصـالأیـدواالـذینالجزائریـونفـانومـن جانـب آخـر 
محنة لممنخروجهمغداةكبیرونضجوعيبرهنوا علىقدباألغلبیةوزكوها
أیضـاالیـوموبرهنـواالحالیـة،الثـورات العربیـةربیـعفـيحتـىمثیـل،لهـایسـبق

دروساستخلصـواالعربیـة، فألنهـمالثـوراتهـذهإحـدىاستنسـاخعلى رفضهم
فيستمرارالامفضلین. البالداقتصادوعلىعلیهمالقساوةقمةفيكانماض

قبـل عـدةالـرئیس بوتفلیقـةأطلقهـاالتـينهـج اإلصـالحات المتعـددة الجوانـب
حسـبكلمالمح وأولى هذه اإلصالحات،وبوضوحیرواأنأشهر، ومتمنین

.)٩٠(جمیع المجاالتوفيموقعه

الخاتمة
٢٠١١وعــــام ٢٠١٠عاشـــت الـــدول العربیـــة بشـــكل عـــام منـــذ أواخـــر عـــام 

جات من االحتجاجات العارمة التي أدت إلى قیام ثورات عدیـدة أدت منهـا مو 
.     إلى تغییر أنظمة الحكم فیها ومنها مازال یحاول تغییر أنظمة الحكم فیها
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ـــر أول بلـــد عربـــي یواجـــه موجـــة غضـــب شـــعبي كبـــرى فـــي و  كانـــت الجزائ
وبنـاء وأدت تلك المظاهرات إلى محاولة أولـى النفتـاح النظـام. ١٩٨٨أكتوبر 

جزء من السـلطة مـع التیـار نظام دیمقراطي، لكن التجربة فشلت بسبب التقاء
اإلســـالمي علـــى هـــدف مشـــترك، واســـتطاع الطرفـــان أن یفرضـــوا علـــى الـــبالد 

.مواجهة أدت إلى وضع حد للتجربة الدیمقراطیة
واســـــتطاعت قـــــوات األمـــــن والجـــــیش والتنظیمـــــات المســـــلحة الشـــــعبیة مـــــن 

سالمیة بمختلف مكوناتها، فاحتوت موجـة العنـف فـي مواجهة المجموعات اإل
مرحلة أولى، ثم قامت السـلطة بمبـادرات وضـعت المجموعـات اإلسـالمیة فـي 
مـــأزق، وفرضـــت علیهـــا فـــي نهایـــة األمـــر حـــال ال یهـــدد الســـلطة القائمـــة، بـــل 

.یكرس سیطرتها على البالد
ئـر لكـن وعندما اندلعت حركـة االحتجاجـات فـي العـالم العربـي ومنهـا الجزا

حركات االحتجاجات التي جرت في الجزائر لم تؤدي إلى تغییر نظـام الحكـم 
:فیها وذلك لعدة أسباب منها

فــي فریــدةتجربــة جعلــت الجزائــر تخــوض ١٩٨٨إن أحــداث أكتــوبر عــام 
للســلطة الجزائریــة قــوة تعطــوأمواجهــة المعارضــة، مســلحة أم غیــر مســلحة، 

معرفـة القـدرة علـى ها التجربة تعطأخاصة في مواجهة أي وضع طارئ، كما 
هــل أن الوضــع مالئــم لتقــدیم بعــض التنــازالت الشــكلیة أم أنــه یســمح باتخـــاذ 

وبلغت قوات األمنیة درجة من المهنیة التي تسمح لها مواجهة . موقف صلب
.أوضاع صعبة دون خطر
رغـم تشـتت أوسـاط السـلطة وتذبـذب مصـادر القـرار ومن جانب آخـر فأنـه 

إن كل الدوائر التي تشكل السـلطة الفعلیـة تبقـى متضـامنة أمـام في الجزائر، ف
وتتنافس هذه الدوائر فیمـا بینهـا لكنهـا تتحـد مـن ،أي تهدید من خارج السلطة

وتعـرف تلـك المجموعـات أن التعـایش بینهـا صـعب . جدید لما تحس بـالخطر
.ومعقد لكنه یجب علیها أن تلتف وتتضامن
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لــى جانــب انضــباط هــذه المجموعــا ٕ العســكریة ؤسســةت، فــإن انضــباط الموا
ورغــم . آلنواألمنیـة یشــكل العامـل األساســي الــذي یضـمن بقــاء السـلطة لحــد ا

حـــدة األزمـــة ورغـــم الصـــراعات الكبـــرى التـــي عاشـــتها الـــبالد، فلـــم یظهـــر أي 
وهــذا ال یعنــي أنــه ال توجــد . األمــنمؤسســاتانشــقاق ال فــي الجــیش وال فــي 

ة التســعینات، التــي كانــت األصــعب خالفــات فــي صــفوف الجــیش، لكــن تجربــ
فــــي تـــــاریخ الجزائـــــر المســــتقلة، أكـــــدت أن الضـــــباط الــــذین ال یوافقـــــون علـــــى 
الخیـارات السیاسـیة یكتفـون بالقیـام بـواجبهم دون أي عصـیان، ممـا یؤكـد نمــو 

وقـــد جـــرت العـــادة أن الضـــباط المنشـــقین ال یعبـــرون عـــن . االحترافیـــة عنـــدهم
الجـیش ألنهـم یعلمـون هـم كـذلك أن جیشـا مواقفهم الشخصـیة إال عنـد مغـادرة

ــــــة مغــــــامرة ــــــس . منضــــــبطا وموحــــــدا أفضــــــل مــــــن أی ویمكــــــن أن نســــــتعمل نف
.المالحظات بالنسبة لباقي قوات األمن

عجزت المعارضة الجزائریة في تحقیـق وحـدة ولـو مرحلیـة من جهة أخرى 
ت یشـــــــتتو . ألســـــــباب موضـــــــوعیة تتجـــــــاوز طموحـــــــات الشخصـــــــیات البـــــــارزة

مال أساســـیا فـــي ركـــود المجتمـــع الجزائـــري وفشـــل عملیـــات عـــایعـــد المعارضـــة 
.اآلناالحتجاج التي عرفتها البالد لحد 

ویعود فشل المعارضة في الوحدة إلى ثالثة عوامـل أساسـیة، یتمثـل األول 
فــي عمــل الســلطة مــن أجــل تقســیم المعارضــة، ویتمثــل الثــاني فــي الخالفــات 

ســـالمیین السیاســـیة واإلیدیولوجیـــة بـــین تیـــارات المعارضـــة ٕ مـــن دیمقـــراطیین وا
أمـا العامـل .ووطنیین، وهـي التیـارات الكبـرى التـي تتعـایش مـع تیـارات أخـرى

السیاســیة، حیــث أن أحزابــا " الرشــوة"الثالــث فإنــه یتمثــل فــي اســتعمال النظــام 
یقــال أنهــا معارضــة تعمــل فــي حقیقــة األمــر لصــالح الســلطة، فتســعى بصــفة 

ي تـــتم مــــن أجـــل التقــــارب بـــین تیــــارات دائمـــة إلــــى تلغـــیم كــــل المحـــاوالت التــــ
.المعارضة

تتســمأمــا بخصــوص موقــف الجزائــر مــن حركــات التغییــر العربیــة فأنهــا أ
الضجیج ت قدر المستطاعتجنببشكل عام و باالعتدال والوسطیة ودبلوماسیة 
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التي ارتكـزت علیهـا الدولیة مع التزامها بعدد من الثوابتالسیاسیة والشعارات 
.، مما أكسبها مكانة دولیة ممیزةةالخارجیلسیاسةا

تمیـــز الجزائـــر باســـتقاللیة عریضـــة فـــي اتخـــاذ القـــرار الـــوطني، حیـــث أن و 
ـــــى دون جـــــدوى إذا رفضـــــت الســـــلطة أن  ـــــة والفرنســـــیة تبق الضـــــغوط األمریكی

ضافة إلى میراث الماضي، فـإن هـذه االسـتقاللیة النسـبیة فـي . تستجیب لها ٕ وا
للــبالد وتــدفق األمــوال التــي صــادياالقتالقــرار تضــاعفت مــع تحســن الوضــع 

وقد استطاعت الجزائر أن تسدد . دخلت خزینة البالد مع ارتفاع أسعار النفط
كــل دیونهــا الخارجیــة وتمكنــت مــن الحفــاظ علــى مخــزون مــن العملــة الصــعبة 

.، مما یغطي أربع سنوات من االستیراد٢٠١٠عام ملیار دوالر ١٥٠تجاوز 
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Abstract
The events of October / October ١٩٨٨, made Algeria locked in a

unique experience in the face of opposition, armed or unarmed, and

gave the authority of the Algerian special force in the face of any

emergency situation, and given the experience the ability to know

whether the situation is appropriate to make some concessions, or

is it allowed to take stance.

And live the Algerian government is currently at a crossroads,

especially in light of the great transformations that take place in the

Arab world. Either verify that the demands of the Algerian people

and succeed in the implementation of Five-Year Plan (٢٠١٤-٢٠١٠)

and thus ensuring the survival. Or fail to meet the demands of the

people and then to leave it in a peaceful way or the other way.

الهوامش

ــــــــات الدوليــــــــة)١( ــــــــت(شــــــــبكة المعلوم ــــــــر، علــــــــى المو ): االنترني ــــــــع االلكترونــــــــي،سياســــــــة الجزائ ق
/wiki/org.wikipedia.ar://httpقــراءة فــي السياســة )االنترنيــت(؛ شــبكة المعلومــات الدوليــة ،

الخارجية الجزائرية، على الموقع االلكتروني،
http://www.ennaharonline.com

.سياسة الجزائر): االنترنيت(شبكة المعلومات الدولية)٢(

http://www.ennaharonline.com
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ـــة الجزائريـــة، علـــى الموقـــع ): االنترنيـــت(شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة(٣) قـــراءة فـــي السياســـة الخارجي
، )االنترنيــــت(لدوليــــةشــــبكة المعلومــــات ا؛ com.ennaharonline.www://http.االلكترونــــي،

.سياسة الجزائر
، على الموقع االلكتروني، )االنترنيت(الثورات العربية، شبكة المعلومات الدولية: الموسوعة الحرة)٤(

http://ar.wikipedia.org/wiki

٧منـذتـونسرئـيس ، وهـو ١٩٣٦سـبتمبر عـام / أيلـول٣ولـد فـي : زيـن العابـدين بـن علـيالـرئيس ) ٥(
، وهــو الـرئيس الثــاني ٢٠١١ينــاير عـام / كــانون الثـاني١٤إلـى ١٩٨٧نـوفمبر عــام / الثــانيتشـرين 
فـيللـوزراءارئيسـ، عـين الحبيـب بورقيبـةالـرئيسبعـد١٩٥٦عـامفرنسـامنذ استقاللها عـن لتونس

ي انقالب غير دموي حيـث أعلـن فثم تولى الرئاسة بعدها بشهر ١٩٨٧عامأكتوبر/تشرين األول
قـد أعيـد انتخابـه وبأغلبيـة سـاحقة فـي كـل االنتخابـات ، و الرئاسـةأن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي 

زيــن : الموســوعة الحــرة. ٢٠٠٩أكتــوبر /تشــرين األول٢٥الرئاســية التــي جــرت، وآخرهــا كــان فــي 
، على الموقع االلكتروني،)االنترنيت(، شبكة المعلومات الدوليةالعابدين بن علي

/wiki/org.wikipedia.ar://http

.الثورات العربية: الموسوعة الحرة)٦(
ــد فــي : محمــد الغنوشــي)٧( حصــل علــى شــهادة العلــوم السياســية ١٩٤١أغســطس عــام / آب١٨ول

شــغل عــدة مناصــب فــي كتابــة الدولــة للتخطــيط واالقتصــاد الــوطني واالقتصــادية مــن جامعــة تــونس، 
ــوبر/تشــرين األولكلــف فــي . ا لــإلدارة العامــة للتخطــيطمــدير ١٩٧٥عــام قبــل أن يعــين  عــام أكت

أعيد تكليفه بحقيبة . زين العابدين بن عليلفترة وجيزة بوزارة التخطيط في حكومة الرئيس ١٩٨٧
عــين فــي.١٩٨٧نــوفمبر/ تشــرين الثــاني٧حركــةبعــد ١٩٨٨يوليــو عــام / تمــوز٢٦التخطــيط فــي

ــل عــام / نيســان١١ ــم فــي١٩٨٩ابري ــة، ث ــرا للتخطــيط والمالي ١٩٩٠مــارس عــام / آذار٣وزي
كلـف ١٩٩٢فـي عـام ، و وزيـرا للماليـةعـين ١٩٩١فبرايـر عـام / شـباط٢٠فـي. لالقتصاد والماليـة

االنتخابـات بعـد لحامـد القـرويعـين كـوزير أول خلفـا .بوزارة التعاون الـدولي واالسـتثمار الخـارجي
، )االنترنيــت(محمــد الغنوشــي، شــبكة المعلومــات الدوليــة: ؛ الموســوعة الحــرة١٩٩٩عــامالرئاســية ل

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي،
/wiki/org.wikipedia.ar://http

رئـيس يشـغل منصـب تونسـي، هـو سياسـي ١٩٣٣يونيو عام / حزيران١٣ولد : محمد فؤاد المبزع)(٨
المجلــس إعــالنبعــد ٢٠١١ينــاير عــام / كــانون الثــاني١٥بشــكل مؤقــت فــيالجمهوريــة التونســية

من الدستور )٥٧(صب رئيس الجمهورية بشكل نهائي حسب الفصلالدستوري التونسي شغور من
الثــورة الشــعبية نتيجــة الســعوديةالــبالد خلســة إلــى ن علــيبــإثــر مغــادرة الــرئيس الســابق التونســي
. ١٩٩٧أكتـــوبر عـــام / تشـــرين األول١٤منـــذمجلـــس النـــوابشـــغل منصـــب رئـــيس .التونســـية

http://ar.wikipedia.org/wiki
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، علــــى الموقــــع )االنترنيــــت(، شــــبكة المعلومــــات الدوليــــةفــــؤاد المبــــزعمحمــــد : الموســــوعة الحــــرة
االلكتروني،

http://ar.wikipedia.org/wiki/

.سوعة الحرة، الثورات العربية؛ الموسوعة الحرة، محمد الغنوشيالمو (٩)
.الموسوعة الحرة، محمد الغنوشي(١٠)
، )١٣٥٢١(بوتفليقة يخرج عن صمته ويعترف بالرئيس التونسي المؤقت، العـدد: جريدة القبس)(١١

.٤٩، ص ٢٠١١يناير، عام /كانون الثاني١٩األربعاء، ،)٣٩(السنة
ي يؤكد إن الجزائر ال تقحم انفها في الشأن التونسي والمصري، جريدة الفجـر، مدلس: ع.شريفة)١٢(

.٣، ص ٢٠١١فبراير، / شباط٣، السنة الحادية عشر، الخميس، )٣١٤٢(العدد
ــة، العــدد: و. ق)١٣( ــدة الفجــر الجزائري ــوزير األول التونســي يشــيد بمســاندة الجزائــر لتــونس، جري ال

.٢، ص ٢٠١١مارس، / آذار٢٨الثنين، ، السنة الحادية عشرة، ا)٣١٨٦(
، شــبكة )عمليــة االنتقــال الــديمقراطي(بوتفليقــة ينــاقش مــع الغنوشــي : الجزائــر: عــاطف قــدادرة )(١٤

، على الموقع االلكتروني،)المعلومات الدولية االنترنيت
.com.daralhayat.international://http

.الموسوعة الحرة، الثورات العربية(١٥)
، على الموقع االلكتروني،    )االنترنيت(يناير، شبكة المعلومات الدولية٢٥ثورة : الموسوعة الحرة(١٦)

http://ar.wikipedia.org/wik

رونيلجزائرية على الموقع االلكتالمصرية االعالقات): االنترنيت(شبكة المعلومات الدولية)١٧(
eg.gov.sis.us.www://http

.٣ع، المصدر السابق، ص .شريفة)١٨(
العالقـات السياسـية مـع مصـر تتميـز بالتنسـيق والتشـاور المسـتمر، : الجزائر: كامل عمروحمدم)(١٩

؛http://gate.ahram.org.eg،، على الموقع االلكتروني)االنترنيت(شبكة المعلومات الدولية
٢٥وزيــر خارجيــة مصــر فــي أول زيــارة للجزائــر بعــد ثــورة ):االنترنيــت(الدوليــةشــبكة المعلومــات

٢٥online.tv/index//:http،على الموقع االلكترونييناير،

.المصدر نفسه (٢٠)
ــــورة : لموســــوعة الحــــرةا(٢١) ــــة١٧ث ــــات الدولي ــــر،  شــــبكة المعلوم ــــت(فبراي ــــع )االنترني ــــى الموق ، عل

،االلكتروني
http://ar.wikipedia.org/wiki/

http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wik
http://gate.ahram.org.eg
http://ar.wikipedia.org/wiki/


)٢٨(٩دراسات إقلیمیة لیمیةمركز الدراسات اإلق ]١٦٨[

.الثورات العربية: الموسوعة الحرة(٢٢)
، علــــى الموقــــع )االنترنيــــت(العالقــــات الجزائريــــة الليبيــــة، شــــبكة المعلومــــات الدوليــــة: المعرفــــة)(٢٣

االلكتروني،
http://www.marefa.org/inde

ــــة(٢٤) ــــات الدولي ــــت(شــــبكة المعلوم ــــا): االنترني ــــري رســــمي بشــــأن ليبي ــــع ،صــــمت جزائ ــــى الموق عل
االلكتروني، 

http://www.aljazeera.ne

.المعرفة، المصدر السابق(٢٥)
تقرار إلـــى ليبيـــا تمكـــن مـــن توطيـــد العالقـــات مـــع عـــودة األمـــن واالســـ: جريـــدة الشـــعب الجزائريـــة)(٢٦

شــــبكة المعلومــــات ؛٣، ص ٢٠١١ســــبتمبر، / أيلــــول٥، االثنــــين، )١٥٥٨٦(الجزائــــر، العــــدد
اسـتقبال الجزائـر ألفـراد مـن عائلـة القـذافي حالـة إنسـانية، : والسـيد أويحيـى): االنترنيت(الدولية

-http://www.maeعلــى الموقــع االلكترونــي، 

dz/ma-ar/

١، السبت الموافق )١٥٦٠٨(عائلة القذافي لم تغادر الجزائر، العدد: جريدة الشعب الجزائرية)٢٧(

أراضـيها، الجزائـر تنفـي مغـادرة عائشـة القـذافي : م.؛ م٣، ص ٢٠١١أكتوبر، عـام / تشرين األول
.٥، ص ٢٠١١سبتمبر، عام /أيلول٢٨، األربعاء،)٢٣٤٨(مجلة الجزائر نيوز، العدد

، الجزائـر؟" عـزلــة"هـل تـؤدي إلـى .. ثـورات الربيـع العربـي): االنترنيت(شبكة المعلومات الدولية(٢٨)
/http://www.libya-alonm.com/newعلى الموقع االلكتروني،

.مصدر نفسهال(٢٩)
مدلســـي يؤكـــد أن موقــــف الجزائـــر مـــن األزمــــة الليبيـــة ال يعتريــــه أي : جريـــدة الشـــعب الجزائريــــة)٣٠(

.٣، ص ٢٠١١سبتمبر، / أيلول٣، السبت، )١٥٥٨٤(غموض، العدد
.٣المصدر نفسه، ص )٣١(
.٣المصدر نفسه، ص ) ٣٢(

.المعرفة، المصدر السابق)(٣٣
.الجزائر" عـزلـة"هل تؤدي إلى .. ثورات الربيع العربي،)نترنيتاال(شبكة المعلومات الدولية)٣٤(

.المصدر نفسه(٣٥)
االسـتقرار أوال، شـبكة المعلومـات : الليبية بعـد القـذافي-العالقات الجزائرية: عبد النور بن عنتر(٣٦)

http://www.aljazeera.netموقع االلكتروني،                 ، على ال)االنترنيت(الدولية 

http://www.marefa.org/inde
http://www.aljazeera.ne
http://www.mae-dz/ma-ar/
http://www.libya-alonm.com/new/
http://www.aljazeera.net


١٦٩[كفاح عباس الحمداني.د..الجزائر وحركات التغییر العربیة
[

تحــذير مــن عزلـة الدولــة بعــد الثــورات ودعــوة إلـى تحــرك شــعبي، صــحف جزائريــة : آمـال الهاللــي(٣٧)
تنتقــــــد بشــــــدة دبلوماســــــية حكومتهــــــا فــــــي التعــــــاطي مــــــع الملــــــف الليبــــــي، شــــــبكة المعلومــــــات 

، علـــــــى الموقـــــــع االلكترونـــــــي،)االنترنيـــــــت(الدوليـــــــة
http://www.alarabiya.net/

٢٤، السـبت، )٢٣٤٤(الجزائر تعترف بالسـلطة الجديـدة فـي ليبيـا، العـدد: جريدة الجزائر نيوز)٣٨(

.٥، ص ٢٠١١سبتمبر، / أيلول
ي مــن االنتقــالي الليبــي، جريــدة الفجــر، عبــد الجليــل ينتقــد موقــف الشــعب الجزائــر : مالــك رداد) ٣٩(

. ٢، ص ٢٠١١أكتوبر، / تشرين األول٤السنة الحادية عشر، الثالثاء، ،)٣٣٤٥(العدد
. ٢المصدر نفسه، ص )٤٠(
العالقـــات مـــع المجلـــس الـــوطني االنتقـــالي الليبـــي تســـير فـــي االتجـــاه الحســـن، جريـــدة الشـــعب )٤١(

.٤، ص ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠، )١٥٦٢٥(الجزائرية، الخميس، العدد 
ــة)٤٢( ــا المصــالحة،: جريــدة الشــعب الجزائري ــد فــي ليبي ــر تأمــل أن يكــرس العهــد الجدي العــدد الجزائ

.١٠، ص ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٢، السبت، )١٥٦٢٦(
.الموسوعة الحرة، الثورات العربية(٤٣)
، علــى )االنترنيـت(كة المعلومـات الدوليـة، شــب٢٠١١االحتجاجـات الجزائريـة: الموسـوعة الحـرة(٤٤)

الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ،
http://ar.wikipedia.org/wiki

.المصدر نفسه(٤٥)
لجزائر، على الموقع االلكتروني،إضرابات عمالية تهدد ا):االنترنيت(شبكة المعلومات الدولية)(٤٦

http://www.aljazeera.net

الحــرب القــذرة، شــهادة ضــابط ســابق فــي القــوات الخاصــة بــالجيش الجزائــري : حبيــب ســويدية)(٤٧
). ٢٠٠٣: دمشق(، ١، ترجمة روز مخلوف، دار الورد للطباعة والنشر، ط ٢٠٠٠-١٩٩٢

).١٩٩٨: م( ، ١العربية، ط أيام الفزع في الجزائر، مركز الحضارة : خالد عمر بن فقه)٤٨(
.٢٠١١الموسوعة الحرة، االحتجاجات الجزائرية(٤٩)

.الموسوعة الحرة، الثورات العربية٥٠)(
.المصدر نفسه)(٥١
.٢٠١١الموسوعة الحرة، االحتجاجات الجزائرية)(٥٢

http://www.alarabiya.net/
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.aljazeera.net


)٢٨(٩دراسات إقلیمیة لیمیةمركز الدراسات اإلق ]١٧٠[

اإلصـالحات والنمــو االقتصــادي فـي شــمال أفريقيــا، مجلـة اقتصــاديات شــمال : حـاكمي بــوحفص)٥٣(
.١٤-١٣، ص ص )٢٠٠٩:الجزائر(يناير ،/، كانون الثاني)٧(إفريقيا، العدد

.١٥، ص المصدر نفسه(٥٤)
شـبكة ؛٢٠١٣: العربيـة-التوقعات التجارية األمريكية: الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية)٥٥(

، على الموقع االلكتروني،)رنيتاالنت(المعلومات الدولية
http://www.aljazeera.net

.٢٠١١الموسوعة الحرة، االحتجاجات الجزائرية(٥٦)
.المصدر نفسه(٥٧)
.المصدر نفسه)(٥٨

منع المسيرات في العاصمة وتوجيه المحتجين إلى القاعات، جريدة الفجـر، العـدد: مالك رداد(٥٩)
.٣، ص ٢٠١١فبراير، / شباط٥، السنة الحادية عشرة، السبت، )٣١٤٣(

ويفوت على أطراف فرصة توظيـف االحتجاجـات لغايـات " يسد الذرائع"بوتفليقة : نسيمة عجاج)٦٠(
فبرايــــر، / شــــباط٥، الســــنة الحاديـــة عشــــرة، الســــبت، )٣١٤٣(أخـــرى، جريــــدة الفجــــر، العــــدد

.٣، ص ٢٠١١
.٣ص صدر نفسه،الم)٦١(
.٣ص صدر نفسه،الم)٦٢(
رئيس يدعو إلى اإلسراع فـي تقلـيص بطالـة حملـة الشـهادات، جريـدة الفجـر، العـددال: ح. رشيد)٦٣(

.٣، ص ٢٠١١فبراير، / شباط٥، السنة الحادية عشرة، السبت، )٣١٤٣(
رفـع التجـريم عـن المسـيرين دون المســاس بمكافحـة الفسـاد، جريـدة الفجـر، العــدد: ب. كريمـة)٦٤(

.٣، ص ٢٠١١فبراير، / اطشب٥، السنة الحادية عشرة، السبت، )٣١٤٣(
.٢٠١١الموسوعة الحرة، االحتجاجات الجزائرية(٦٥)
.المصدر نفسه(٦٦)
.المصدر نفسه(٦٧)
.المصدر نفسه(٦٨)
.المصدر نفسه(٦٩)
.المصدر نفسه(٧٠)
عـــودة األمـــن واالســـتقرار إلـــى ليبيـــا تمكـــن مـــن توطيـــد العالقـــات مـــع : جريـــدة الشـــعب الجزائريـــة)(٧١

؛ شـــبكة المعلومــــات ٣، ص ٢٠١١ســـبتمبر، / أيلــــول٥، االثنـــين، ) ١٥٥٨٦(الجزائـــر، العـــدد

http://www.aljazeera.net


١٧١[كفاح عباس الحمداني.د..الجزائر وحركات التغییر العربیة
[

زاب، علـــى الموقـــع بوتفليقـــة يعلـــن عـــن قـــانون جديـــد لإلعـــالم وآخـــر لألحـــ): االنترنيـــت(الدوليـــة
االلكتروني ،

http://www.aljazeera.net

تغييـر أم شـرعنة نظـام؟ ، علـى الموقــع .. إصـالح الجزائـر): االنترنيـت(شـبكة المعلومـات الدوليـة)(٧٢
http://www.aljazeera.netااللكتروني،

ـــة)٧٣( ـــة : رئاســـة الجمهوري ـــرأس اجتماعـــا مصـــغرا خصـــص لقطـــاع المالي ، شـــبكة الـــرئيس بوتفليقـــة يت
، على الموقع االلكتروني،)نترنيتاال(المعلومات الدولية 

ar-ma/dz.mae.www://http

، شــــبكة الــــرئيس بوتفليقــــة يتــــرأس اجتماعــــا مصــــغرا خصــــص لقطــــاع النقــــل:رئاســــة الجمهوريــــة) ٧٤( 
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