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 السياسة اجلزائرية بني التغري والتكيففاق آ
 وليد عبد احليأ. د. 

 
 مقدمة:

مرحلة التحرر الوطين اجلزائري من االستعمار الفرنسي هي نقطة التحول اجلوهرية أن  ذا اعتربانإ
أن  سنة( ميكن 58 حنو)أي  2020-1962يف التاريخ اجلزائري املعاصر، فإن دراسة الفرتة 

 ،ات العامة للعالقة بني اجملتمع اجلزائري والسلطة السياسية من انحيةتساعدان على حتديد السم
مث قياس التأثري  ،وعالقة الكيان السياسي اجلزائري ابلبيئتني الدولية واإلقليمية من انحية اثنية

 ول والبعد الثاين، ومنهجية التكيف اجلزائري مع التغريات الداخلية واخلارجية.ل بني البعد األاملتباد
 

 : الجتماع السياسي اجلزائري: ولا أ
السمة العامة للعالقة بني السلطة السياسية واجملتمع أن  يتبني من التاريخ اجلزائري املعاصر

  :اجلزائري هي
 :ة السلطةغلبة السمة العسكراترية على بني .1

 %58.3ي هنا تساو أعند حساب الفرتة الزمنية اليت توىل فيها رائسة اجلمهورية عسكريون يتبني 
 ،وعلي كايف ،والشاذيل بن جديد ،هواري بومدين ، وهي فرتات2020-1962 خالل الفرتة

 ،محد بن بيال، ورابح بيطاطأفرتات وهي ، من الفرتة %41.7بينما حكم املدنيون  ،مني زروالواأل
نينا ذا استثإو  .اجمليد تبون وعبد ،وعبد القادر بن صاحل، وعبد العزيز بوتفليقة ،وحممد بوضياف

مرحلة بوتفليقة فان أغلب فرتات املدنيني هي فرتات انتقالية مل تتمكن من أتسيس قواعد مستقرة 
وهي قواعد  .كثر قدرة على البقاءأها العسكر ارسأللحكم املدين، وهو ما جعل القواعد اليت 

 ،ها املركزيةعرب متثيل املؤسسة العسكرية يف جلنت) حتالف مع جبهة التحرير الوطين إجيادمتثلت يف 
لف مع قيادات اتحالو  ،ممن هلم خلفيات عسكرية(النواب أو  ،عرب الوزراءأو  ،مكتبها السياسيأو 

 منية. الداخلية واألجهزة األالبريوقراطية احلكومية واإلدارات احمللية املتداخلة مع ممثلي وزارتَ 
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 وقد جتلت مظاهر سيطرة العسكريني يف اآلت:
املؤشر على عدد من املؤشرات  يقوم هذا :Militarization index مؤشر العسكرة .أ

نفاق ومعدل اإل ،مجايل الناتج احمللي من انحيةإإىل  نفاق العسكريمعدل اإل مقارنة الفرعية هي
طباء من لعدد األ فراد املؤسسة العسكرية قياسا  أخرى، كما يقيس عدد أالصحي من انحية 

العدد مجايل رنة عدد اآلليات العسكرية الثقيلة إبوعدد السكان من جانب آخر، مث مقا ،جانب
ذا املؤشر بشكل بل ارتفع ه ،معدالت عالية يف مؤشر العسكرة السكاين، وقد سجلت اجلزائر

 1املعدالت التالية:إىل  2018و 2017الفرتة  قبلواضح 

 : مؤشر العسكرة يف اجلزائر1رقم جدول 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 لسنةا
مؤشر 
 756.67 761.01 764.22 770.37 768.08 764.45 762.59 764.49 763.05 العسكرة
 

نتيجة ، 2014 سنة يف معدل العسكرة خالل الفرتة بعد تدرجييا   ويكشف اجلدول تراجعا  
 الذي ميثل العمود الفقري لالقتصاد اجلزائري.  ،سعار النفطالرتاجع احلاد واملتواصل أل
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 هناك عالقة ارتباطأن  تبني ،قراطيةو س معامل االرتباط بني مؤشري العسكرة والدميوعند قيا
قل، وهو ما يفسر يف أحد أقراطية و فكلما ارتفع معدل العسكرة كان معدل الدمي ،عكسية عالية

 .كما سيتضح معنا الحقا    قراطية يف اجلزائرو جوانبه هشاشة مستوى الدمي

 حتتل اجلزائر املرتبة الثالثة عامليا   Military Expenditure:2عسكري نفاق المؤشر اإل .ب
نفاق اإل، بينما ميثل %5.3إىل  مجايل الناتج احمللي حيث يصلإإىل  نفاق العسكرييف نسبة اإل
ان ذخأفإذا  .عامليا   13حتتل بذلك املرتبة  من نفقات احلكومة اجلزائرية مما جيعلها %13.8العسكري 

، حيث دوالر مليار 9.6 حنو هو نفاق العسكري سنوي  معدل اإلأن  يتبني 2020-2010الفرتة 
 3كما يتضح من اجلدول التايل: سعار النفط والغازأقات مع تذبذب تتذبذب هذه النف

 نفاق العسكري اجلزائري: اإل2رقم  جدول
 (%) مجايل الناتج احملليإالنسبة من  )مليار دولر( نفاق الدفاعيقيمة اإل السنة
2015 10.41 5.27 
2016 10.22 6.01 
2017 10.07 6.38 
2018 9.58 6.27 
2019 10.3 6 

 

مريكية أللوثيقة كشفت عنها املخابرات املركزية ا طبقا   :نسبة العسكر يف املراكز القيادية .ج
بني قوى على حتالف  فإن احلكم يف اجلزائر حىت تلك الفرتة كان قائما   2012،4فرباير شباط/ يف 

، كان 1981 سنةففي  .وقيادات حزب جبهة التحرير ،والبريوقراطية احلكومية ،اجليش ثالث هي:
بعض إىل  من اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير من خلفيات عسكرية. وتشري الوثيقة 42%

 ،ةوشاوي ،)قبايل األمازيغنفوذ أن إىل  شريويف داخلها، حيث ت مظاهر التنافس بني هذه القوى
وهو ما يثري بعض  ،)االستخبارات( قوي لعسكريةامنية يف األجهزة األ وطوارق( ،ومزابية

منذ مت  مر الحت بوادر التحول فيهأغلبية العربية من الضباط. وهو مع األ حياان  أاحلساسيات 
النزعات أن  كما  .ابلرائسة مين العسكري وربط اجلهاز الحقا  خلع قاصدي مرابح من اجلهاز األ
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لكنها ال تؤثر على املساندة العامة للسلطة  ،مصدر قلق حياان  أ تشكلهوية داخل اجليش اجل
قام هبا التحوالت اليت التحرير يف فرتة  لبريوقراطية احلكومية وقيادة جبهةاملركزية. ومن مسات ا

ل يف عما كان عليه احلا قلأاتية أكرب وأيديولوجية مجذات نزعة برا صبحتأ هناأالشاذيل بن جديد 
وتعطي  .يةرات االسرتاتيجايف اخلي خصوصا  ، البريوقراطية خاضعة للجيشأن  وترى .فرتة بومدين

لكن  ،براهيميمحد طالب اإلأسبق لوزير اخلارجية األ مثلة على الدور التابع الذي كانأالوثيقة 
صفوف  ن وجود قيادات عسكرية يفإف ،ما احلزبأ زز بقدر ما من دور البريوقراطية.الشاذيل ع

 .كربأعل قدرة اجليش على توجيهها قيادات احلزب جي

، تقريبا   1999 سنةهلية حىت ، ونشوب احلرب األ1992 سنةوبعد خلع الشاذيل بن جديد يف 
بعد مقتل الرئيس حممد بوضياف، وبدأت  خصوصا   ،سيطر اجليش على القرار السياسي سيطرة اتمة

ديدة أكثر مهنية وثقافة من النخبة العسكرية تظهر يف اجليش وبشكل تدرجيي خنب عسكرية ج
للنخبة  خالفا   ،مهها دورها يف استقرار الدولةأ ،سس جديدةأتبين شرعيتها على أن  وحاولت ،القدمية

 .العسكرية القدمية اليت بنت شرعيتها على دورها يف حرب التحرير من االستعمار الفرنسي
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 ية يف اجلزائر:قراطو مؤشر الدمي .2
قراطية يف أغلب النماذج املعتمدة لدى الباحثني على عدد من و يعتمد مقياس الدمي

مستوى املشاركة و مستوى األداء احلكومي، و مهها: التعددية يف العملية االنتخابية، أاملؤشرات 
 خالل الفرتةاحلريت املدنية، وقد سجلت اجلزائر املعدالت التالية و الثقافة السياسية، و  ،الشعبية
2000-0192:5 

 2019-2000قراطية يف اجلزائر و : معدل الدمي3رقم  جدول
 2019-2015 2015-2010 2010-2005 2005-2000 السنة

 4.01 3.95 3.44 3.17 قراطيةو معدل الدمي
 

وهو ما ميكن تفسريه  ،قراطيةو يف مستوى الدمي ئا  بطي ا  تدرجيي ا  هناك حتسنأن إىل  ويشري اجلدول
، والذي يرتبط بظاهرتني مها الرتاجع يف شران له سابقا  أه مع تراجع مؤشر العسكرة الذي بربط

حالل التدرجيي للنخب العسكرية واإل ،سعار النفط من انحيةأمعدالت الدخل الناتج عن اهنيار 
جيايب ال يتسق لكن هذا التغري اإل .لتغريات البيئة التقليدية بنخب عسكرية جديدة أكثر إدراكا  

وحتوالت البيئة  ،يقاع التحوالت املتسارعة يف بنية اجملتمع من انحيةإمع  يقاعه بقدر كاف  إ
قل مما أوهو ما جيعل القدرة على التكيف مع هذه التحوالت  ،خرىأقليمية والدولية من انحية اإل

يف ظل عدد  خصوصا   ،خرىأدم االستقرار السياسي مرة مر الذي ال يلغي احتماالت عجيب، األ
 من املؤشرات:

ة يف عدد وقد اتضحت هذه املسأل 6:احتقاانت الثقافات الفرعية يف اجملتمع اجلزائري .أ
مع تباين كبري يف تقدير نسبتهم  ل املتواصل حول اهلوية األمازيغيةمثل: اجلدا من الظواهر

قال عالمها اخلاصة واعتأالنقاش حول رفع ، وحدود التعبري هلا عن هويتها الثقافية 7السكانية
إىل  حيث تشري التقارير ؛مدى االنتشار يف املؤسسات العامةو عالم، عداد ممن رفعوا هذه األأ

بعد  خصوصا   ،قل يف املؤسسات العسكرية واألمنيةأنفوذ و  ،نسبة عالية يف القطاعات التكنوقراطية



        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات             6        

بني القبول مازيغية تباين القبول ملوضوع اللغة األ، و كرية من تغيريما شهدته االستخبارات العس
ومدى  ،لغة رمسيةأو  ، ومرحلة التمييز بني اعتبارها لغة وطنيةالدستوري هلا وقبول جمتمعي أقل

انهيك عن التوترات الكامنة واليت  مازيغية ابالخنراط اجلزائري يف اهلموم العربية...قبول التيارات األ
بني  2013 سنةالصراع يف غرداية  مناسبات عدة مثلظهرت يف 

حول املياه  مالكية( –( ضد الشعامبة )عرب أمازيعية )املزاب
حيث مت  2017أحداث أو  ،خلإ...والوظائف راضيواأل

اعتقال بعض املدونني على شبكات التواصل االجتماعي مثل 
انطق ابسم  جرى مقابلة معأأن  بعد ،رزوق تواتم املدون

مارس آذار/ ومت االفراج عنه يف  ،سرائيلية ونشرهااخلارجية اإل
غالق بعض الكنائس يف مناطق إو  ،2017 سنة اة األمحديةاعتقاالت يف صفوف محو ، 2019

 1980 سنةمازيغي جانب فرتات ما عرف مبرحلة الربيع األإىل  8الربوتستنتينية. خصوصا  القبائل 
عندما مت السماح بتدريس األمازيغية يف  1990 سنةمثل  ،وما تاله يف فرتات خمتلفة من توترات

مركز ) ة تيزي أوزومدينيف  2001مث اضطراابت  ،األمازيغيةض املدارس يف املناطق ذات االغلبية بع
، لكن الضغط املتواصل رمسية تمازيغية "لغة وطنية" وليسابعتبار األ 2003 بسنة مرورا   ،األمازيغ(

لس أقره جم من دفع الدولة لتضمني الدستور تعديال   مكنتمازيغية من النخب واحلركات األ
 2016.9 سنةمازيغية لغة "رمسية" الشعب اجلزائري ابعتبار اللغة األ

 
 
 
 
 
 
 

 مرزوق توايت
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 ،ابتنة بوتفليقة هي واليةللرئيس  قل الواليت تصويتا  أأن  ،2014يف انتخاابت  ويالحظ مثال  
 10.وزو، وهي واليت يغلب عليها الطابع األمازيغيأجباية، وجيجل، وتيزي و  ،وخنشلة

األمازيغ ال يتبنون بشكل اسرتاتيجي واضح فكرة االنفصال  أن  هي املهمةلعل املالحظة 
االنفصالية انقشتها يف دراسة حول مؤشرات قياس النزعة أن  لعوامل عديدة سبق يل قلية، نظرا  أك

 ليس متوفرا  كان املؤشر اجلغرايف هو أمهها، وهو متغري   مؤشرا   27ملت على واليت اشت قليات،لأل
 12طراف خارجية لتغذية هذه النزعة.أكل احملاوالت من   لى الرغم منع 11،مازيغ يف اجلزائرلأل

 برز هذه الثغرات يف اجلوانب التالية:أوتتمثل  :ثغرات يف املسار الدميقراطي .ب

   اجمليد تبون عبدتت ابلرئيس احلايل أ، واليت 2019ديسمرب كانون األول/ انتخاابت الرائسة يف. 
من ذوي  (آخرمتقدما  28ورفض )لت ترشحاهتم اخلمسة الذين قب كان كافة املرتشحني

ليس بينهم من  بينما ،العالقة الوطيدة ابملؤسسة الرمسية
واحتماالت  ،حمظورةألهنا  نظرا   ،مهمةسالمية إ قوىثل مي

 13جراء انتخاابت نزيهة.إفوزها تبقى قائمة يف حالة 

   ملنصب عدد فرتات تويل افإن  ،لدستور اجلزائريل طبقا
 سنة املادة جرى تعديلهاأن  غري ،ت ملرتنيالرائسي كان

 سنة ملرتني عيدتأمث  لتفتح اجملال لوالية اثلثة، 2008
خرى ليسمح ألها مرة تعديإىل  بوتفليقةوسعى  ،2016

لنفسه ابلرتشح لوالية جديدة، لكن االضطراابت الشعبية دفعته للرتاجع واالستقالة. ذلك يدل 
لتجاذابت سياسية عميقة بني جيل  انعكاس  على و ، يعلى قدر من عدم االستقرار الدستور 

 .الثورة وجيل ما بعد الثورة، والذي ما تزال بعض آاثره قائمة

  على ثقة اجملتمع  مؤشرا   يف االنتخاابت الرائسية خصوصا  تشكل نسبة املشاركة السياسية
 %75.8من  تراجعت 2004 سنةإذا استثنينا  نسبة املشاركةأن  واملالحظ .ابلنظام السياسي

 2019.14 سنة %39.93إىل  2014 سنةيف  50.7إىل  2009 سنة %74.11إىل  1995 سنة

 عبد اجمليد تبون
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اوية الثقة بنتائج ز وهو ما يعكس اتساع الفجوة بني النظام السياسي وبني اجملتمع من 
تقدر املشاركة يف  سالمية(القوى اإل خصوصا  ) قوى املعارضة اجلزائريةأن  خصوصا   ،االنتخاابت

 15.%20ت االخرية نأهنا مل تتجاوز االنتخااب

وتدل  :سري الناجم عن تزايد نسب الطالق يف اجملتمع اجلزائريالتفكك األ .ج
عدد إىل  ن نسب الطالقأو  ،الطالقإىل  من حاالت الزواج تنتهي %20أن  حصاءات الرمسيةاإل

طالق  لف حالةأ 68كثر من أإىل  لتصل حاليا   2014حاالت الزواج تتزايد بشكل كبري منذ 
يقاع املتسارع النتشار شبكات ولعل ذلك انجم عن الضغوط االقتصادية والسياسية واإل 16،سنوي  

اليت ال تستطيع آليات التكيف االجتماعي للمجتمع اجلزائري جماراهتا، مما  ،التواصل االجتماعي
ذه الظاهرة مع كل ما يرتتب على ه ،برز مظاهرهأتشكل حاالت الطالق  ا  اجتماعي اضطرااب   يوِجد

 من اضطراب اجتماعي يغذي بطريقة غري مباشرة االضطراب السياسي. 
 مؤشر الستقرار السياسي يف اجلزائر: .3

بعاد السياسية على حمصلة التفاعل بني كافة األ مهما   يشكل معدل االستقرار السياسي مؤشرا  
منية، )املخاطر األ فرعيا   مؤشرا   12ـ ل معدل االستقرار استنادا  واالجتماعية واالقتصادية، ويتم قياس 

هجرة و عدم عدالة التنمية االقتصادية، و الرتاجع االقتصادي، و التذمر اجلماعي، و النخب الفئوية، و 
نسان حقوق اإلو  مستوى اخلدمات العامة،و  مستوى شرعية املؤسسات،و العقول والكفاءات، 

ويتم استخدام  17التدخالت اخلارجية(.و ، اللجوء والنزوحو رافية، جالضغوط الدميو و وتطبيق القانون، 
 (.قل استقرارا  )األ 2.5–إىل  (على استقرارا  )األ 2.5م قياس يبدأ من +قياس مكون من ُسل  

يف معدل االستقرار السياسي يف اجلزائر  لكنه بطيء متواصلعلى حتسن  التايل ويدل اجلدول
 2018:18-2000خالل الفرتة 

 لسياسي يف اجلزائر: مؤشر الستقرار ا4 رقم جدول
 2018 2015 2010 2005 2000 السنة

 0.79- 1.09- 1.26- 0.92- 1.43- معدل الستقرار السياسي
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قراطية والعسكرة يف البنية اجلزائرية، مما جيعل و وتتسق هذه النتيجة مع اجتاهات مقياس الدمي
الداخلية، لكنها حباجة يف جمال املؤشرات فضل أوضع  نزوع مستمر حنوإىل  ه األعظم يشرياالجتا

يف  قليمية والدولية عليها )كما سنرى الحقا  للجم آاثر انعكاسات البيئتني اإل سرع قليال  أيقاع إل
 هذه الدراسة(.

 :مؤشرات الدخل القتصادي. 4
تعادل أو  nominalمجايل الناتج احمللي )سواء أكان املعدل االمسي إقرار نأمهية معدالت مع اإل

ننا أال إومعدالت الدخل الفردي ومعدالت النمو،  Purchasing Power Parity ةالقوة الشرائي
بعاد نراها األكثر أمهية وهي: الفارق بني معدالت أسنتناول ثالثة  ،مع مضمون موضوعنا تساقا  وا

 GINIمقياس جيين ) النمو السكاين ومعدالت النمو االقتصادي، والثاين عدالة توزيع الدخل

Index)، على النحو  ،ث التحلل من سيطرة القطاع الطاقوي يف هيكل االقتصاد اجلزائريوالثال
 التايل:

 الفجوة بني معدل الزايدة السكانية ومعدل الدخل الفردي: .أ

 ،للمرأة الواحدة طفل 3.5إىل  وبة يف اجلزائر يصلمعدل اخلصأن  تقدر وزارة الصحة اجلزائرية
 ما بنيإىل  وبناء عليه سيصل عدد سكان اجلزائروهو أحد أعلى معدالت اخلصوبة يف العامل، 

أن  غري 2050،19 سنةنسمة مليون  72ىل أكثر من إو ، 2030 سنةمليون نسمة  51إىل  50
لكنها ، 2000-1985نسبة الزيدة السكانية يف اجلزائر تراجعت خالل الفرتة من أن  املالحظ

 أكثر منإىل  وبزيدة تصلاآلن إىل  2000عادت للتزايد وبشكل واضح خالل الفرتة من 
 20.مليون نسمة سنوي  

معدل النمو االقتصادي يف اجلزائر أن  فإذا ربطنا هذه الزيدة مبعدالت النمو االقتصادي سنجد
 21،%1.7مبعدل  2017 سنةدىن معدل للنمو أ، وكان %2.97هو  2019-2010خالل الفرتة 

أن  23ة مع معدل الدخل الفردي جند:وابملقارن 22،%1.76إىل  بينما يصل معدل النمو السكاين
، دوالرا   5,493بلغ  2015 سنةيف  (تعادل القوة الشرائيةساس أمعدل الدخل الفردي )على 

، وهو استمرار %19.13 مبعدل ، وهو ما يعين اخنفاضا  2019 سنة دوالرا   3,948إىل  اخنفضو 
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 نحوتُقد ر بامة للبطالة نسبة عولعل ذلك يفسر بلوغ  1993.24منذ  التذبذب يف املعدل لظاهرة
إىل  تصل وسع يف اهلرم السكاين اجلزائريالشباب الذي يشكل القاعدة األ لكنها بني ؛11%
29%.25 

 عدالة توزيع الدخل: .ب

بقاء  لرغم مناب تزايد يف سوء التوزيعإىل  (مقياس جيين) يشري مقياس عدالة توزيع الدخل
بني الدول العربية يف عدالة  فضل تقريبا  وهي األ ،ةاجلزائر ضمن الدول املعتدلة يف الفروق الطبقي

معدالت عدم العدالة يف  تزايد يفإىل  خرية يشريلكن متابعة هذا اجلانب يف الفرتة األ .التوزيع
األعلى يف الدخل  %10 ـستحوذ عليه شرحية الما ت)على النحو التايل:  2011نذ توزيع الدخل م

 26:بني السكان(
 وزيع الدخل يف اجلزائر: عدالة ت5جدول رقم 

 جيين مقياس السنة
2011 27.60 
2018 32.20 
2020 35.3 

  
من  %7.7 بنحوسنوات  تسعارتفع خالل " العليا العليا"معدل استحواذ الطبقة أن  ذلك يعين

أنه يتذبذب،  فعلى الرغم من ،داري والسياسيولعل ذلك مرتبط مبؤشر الفساد اإل ،الدخل مجايلإ
 27العالية الفساد كما يتضح يف اجلدول التايل: الدول ضمن نه يقعأال إ

 : مؤشر الشفافية يف اجلزائر6 رقم جدول
 مؤشر الشفافية السنة
2015 36 
2016 34 
2017 33 
2018 35 
2019 35 
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 تبعية القتصاد اجلزائري لقطاع الطاقة: .ج
هتا النفطية والغاز، وتشكل يراداهتا ابلعملة الصعبة على صادراإمن  %95تعتمد اجلزائر بنسبة 

 أدى 2014 سنةسعار هلذه املادة بعد من ميزانية الدولة، لكن اهنيار األ %40 حنوهذه الصادرات 
مليار  55.2 حنوإىل  2014 سنةدوالر  مليار 193.6تراجع االحتياطيات النقدية اجلزائرية من إىل 

عجز يف املوازنة إىل  دىأكما   28.%72.5برتاجع قيمته أي  2020 سنةدوالر عند منتصف 
ذلك تراجع مستويت إىل  ضفناأفإذا  ،2018مجايل الناتج احمللي مع هناية إمن  %9بنسبة 

وتراجع االستثمارات  ،وتزايد مستويت االستهالك الطاقوي احمللي ،النضوب يف بعض اآلابر
 نظرا   التنقيب فيها(املساحة اجلزائرية مل يتم  2/3أن  على الرغم منجنبية يف هذا القطاع )األ

على بعض  2013 سنةبعد اهلجوم الدامي  خصوصا   األجنبية،للهواجس األمنية لدى الشركات 
جنبية جانب ارتفاع مستويت الضريبة على الشركات األإىل  ،منشآت الغاز قرب احلدود الليبية

 .شهد تعقيدا  والتعقيدات البريوقراطية للحصول على موافقة السلطات على االستثمار يزيد امل
والذي بدا  ،وينعكس ذلك كله على التوقعات ابستمرار اجتاه الرتاجع يف معدل النمو االقتصادي

كما  2023.29 سنة %0.5ـ توقعات بإىل  ( وصوال  %3.5 حنو)كان املعدل  2015 سنة ذمن
  يتضح يف الرسم البياين التايل:

2023-2010معدلت النمو القتصادي يف اجلزائر بني 
30 

 



        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات             02        

يف  %7.7و، 2018 سنة يف %6.5انكماش النشاط االقتصادي بنسبة إىل  وكل ما سبق أدى
منو القطاعات غري الطاقوية طفيفة يف زيدة  لكن الفرتة ذاهتا شهدت، 2019 سنةالربع األول من 

أن  انهيك عن ؛من الرتاجع يف هذا القطاع ض بعضا  ، مما عو على التوايل %3.9و %3.4عند 
مجايل الناتج إمن  %2إىل  اخلارجية تصل فقط نسبة ديوهناأن  خصوصا  مثقلة ابلدين اجلزائر غري 

 31مجايل الناتج احمللي.إمن  %20قل من أبينما تقف نسبة الدين العام عند  ،احمللي
 

 البيئة اخلارجية:: اثنياا 
 قليمية:البيئة اإل .1

( تتشارك معها بع دول" تصبح ساجلمهورية الصحراوية"إذا حسبنا ) دول ستحييط ابجلزائر 
وهو ما يعين  ،على البحر املتوسط حبرية كم حدودا   1,622كم يضاف هلا  6,393 حبدود طوهلا

أغلب هذه الدول اجملاورة هي دول غري مستقرة أن  ، فإذا وضعنا يف االعتباركبريا    أمنيا   عبئا  
ية جلم آاثر عدم االستقرار لدى صانع القرار اجلزائري لكيف قوي   ن ذلك يشكل هاجسا  إف ،سياسيا  

يف الدول اجملاورة على الوضع الداخلي يف اجلزائر، ولعل حوادث التسلل عرب هذه احلدود الطويلة، 
اليت تزيد مساحتها عن ) الصحراء خصوصا  انهيك عن احلجم اهلائل للمساحة الواسعة للجزائر 

تكلفة محاية احلدود الليبية  أن فيكفي معرفة ،خطورة املوقفإىل  شريي (2لف كمأ 990مليون و
بسبب هذه احلدود الطويلة  منيةوتتمثل التهديدات األ 32.مليون دوالر سنوي   500إىل  فقط تصل

 يف: جدا  
 .عربية مأ فريقيةإأعاله سواء تنظيمات  إليهااملشار  تسلل العناصر املسلحة من دول اجلوار .أ

 أورواب.ابجتاه  نجرين الذين يعربو املهاعبور  .ب

 .وإليها  من اجلزائرات املهربنيحترك  .ج

من هذه أي  يف حالة اتساع دائرة االضطراب يف ،احتماالت تدفق الالجئني من دول اجلوار .د
 الدول.
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( ليسمح 95و 29املادتني ) املناقشات يف اجلزائر حول اقرتاح تعديل الدستور اجلزائريأن  ويبدو
من "الدفاع االستباقي" ملساعدة الدول نوع إىل  تشري ،للجيش اجلزائري مبهمات "خارج احلدود"

كن للجزائر يف ميُ " أنه النص املقرتح للتعديل ينص علىأن  على الرغم من ،اجملاورة على االستقرار
إطار األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي واجلامعة 

 ،ويف ظل االمتثال التام ملبادئها وأهدافها ،العربية
 "ارجتشرتك يف عمليات حفظ سالم يف اخلأن 

يقرر كما نص االقرتاح على "  .(29)تعديل املادة 
إىل  )رئيس اجلمهورية( إرسال وحدات من اجليش

" اخلارج بعد مصادقة الربملان نأغلبية ثلثي أعضائه
 33(.95تعديل املادة )

 
)أي خارج  "ئيلاسر "إضد  1973اجليش اجلزائري شارك مشاركة فعلية يف حرب أن  ومعلوم

رضا اجليش عن إىل  شريوما تنشره جملة اجليش اجلزائري ت ،رحيات قادة اجليشتصأن  كما  ،البالد(
مم املتحدة األ"إىل  شارةولعل تضمني نص التعديل اإل 34.هو من طرحها لعلهأو  هذه اخلطوة
  ،فريقي واجلامعة العربية" هو حماولة لضمان غطاء قانوين وشرعية دولية للتحرك اخلارجيواالحتاد اإل

ي تدخل على موافقة ثلثي السلطة التشريعية هو حماولة لضمان الشرعية الداخلية أل النصأن  كما
 .جزائري خارجي يف املستقبل عسكري
تتسم بقدر من  ، ليبياما يفسي   ال ،قليميبلوماسية اجلزائرية جتاه االضطراب اإليالدأن  ويبدو

لتيارات اجلزائرية من تقدم حكومة فمع خماوف بعض ا .عدم التوافق بني التيارات السياسية اجلزائرية
عمليات ب القيامإىل  مما دفع اجلزائر ،ويف حلفائها سالمية يف توجهها العامذات امليول اإل)الوفاق 

سالمية إاعات ذات توجهات مجراضي الليبية ضد سرية يقوم هبا اجليش اجلزائري داخل األ
 هناك ،زائري يف املدى املتوسطاجلعلى الداخل وما قد يرتتب عليه من تداعيات  ،(35متطرفة
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وصالته  اللواء حفرتتيارات تبدي خماوف من ارتباطات 
إىل  مريكيةاألىل حد ما بعض القوى إمع فرنسا و 

، ومثة دول جملس التعاون اخلليجيجانب مصر وبعض 
ليبيا قد ينتهي استمرار الوضع يف أن  تيار اثلث يرى

قد يقود  عرقية، مماأو  سس جهويةأعند تقسيمها على 
 النتقال منوذج التشرذم للمغرب العريب كله.

ول أيس اجلزائري عبد اجمليد تبون يف الرئ شارك قليمي اجملاور للجزائر،وملعاجلة هذا الواقع اإل
والذي اتفق بعده بفرتة ، 2020يناير كانون الثاين/ يف   الدويل مؤمتر برلنييف  نشاط خارجي له

على تنفيذ ما مت  Recep Tayyip Erdoğan ردوغانأب رجب طيقصرية مع الرئيس الرتكي 
اليت زحف حنوها ) حول اعتبار طرابلس داللة ذي تقريره يف مؤمتر برلني، مث أتبع تبون ذلك بتصريح

عالمية ضد إعالم املؤيدة حلفرت لشن محالت وهو ما دفع وسائل اإل ،"أمحر "خطا   اللواء حفرت
 جزائريني مع مسؤولني من ته اجلزائر بعد لقاء مسؤولنيالذي واجه نفسه وهو املوقف .اجلزائر

التطابق بني أن  على وهو ما يدل 36ولكن هذه املرة من جانب حكومة الوفاق. ،حفرتحكومة 
 .السياسة اجلزائرية وكل من طريف النزاع اللييب ليس كبريا  
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 البيئة الدولية:  .2
تدخل تركيا وروسيا ومصر )الليبية غري مباشر يف األزمة أو  شكل التدخل الدويل بشكل مباشر

مريكي وتدفق يطايل واألجانب التدخل الفرنسي واإلإىل  وأطراف يف جملس التعاون اخلليجي
من مناطق بعيدة( مصدر قلق حاد يف دوائر صنع القرار السياسي أو  املرتزقة من جنوب ليبيا

اجلهود الدولية أو  قليميةت اإلوساطات اهليئاأو  مم املتحدةحماوالت األأن  ماسي   اجلزائري، ال
 قليمي والدويلاإل تسوية وشيكة لألزمة الليبية، انهيك عن تداعيات التنافسإىل  املنفردة ال تشري

الفات حول اخلسواء  ،املنطقة حول مصادر الغاز يف البحر املتوسطدول مجيع إىل  الذي قد ميتد
صبح هذا اجلانب يشمل أوقد  .البحارفات حول حدود أعايل اخلال مأ قليميةحدود املياه اإل

 شواطئ املتوسط اجلنوبية والشرقية. غلبأ
تركيا( و ، روسياو ، فرنسا) طراف الدولية املتدخلة يف ليبيان تشابك املصاحل اجلزائرية مع األإ

لتسوية سلمية  اليت متيل أكثراجلزائر هي أن  ويبدو .بلوماسية اجلزائرية أكثر تعقيدا  يجيعل احلركة الد
وهو ما اتضح يف مشاركتها يف املؤمترات الدولية 

استضافة وزراء خارجية ويف  ،اخلاصة هبذا املوضوع
مث لقاءات الرئيس اجلزائري  37،الدول اجملاورة لليبيا

املصري مع الرئيس  2020فرباير شباط/ احلايل يف 
قيس مث مع الرئيس التونسي  ،سيالفتاح السي عبد

 38.ملناقشة املوضوع اللييب سعيد
 

 قليمية والبيئة الدولية:التفاعل بني البيئة اإل
لسيطرهتا  نظرا  حكومة الوفاق الليبية إىل  يف الوقت الذي تبدو فيه احلكومة اجلزائرية أقرب قليال  

 39،على مناطق احلدود مع اجلزائر، ولوجود بعض النفوذ اجلزائري بني قبائل املنطقة الغربية يف ليبيا
 جهزةمن جانب األ خصوصا  )هنا تتوجس إف الوفاق،ية الدولية حلكومة املشروع ابإلضافة إىل

مع مجاعات االخوان الليبية  من عالقات هذه احلكومة (منية اجلزائرية وبعض النخب العلمانيةاأل

 عبد الفتاح السيسيو  عبد اجمليد تبون
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اليت تتحسس اجلزائر من روابطها مع  ،وحتالفات حكومة الوفاق مع تركيا ،املسلمني من انحية
صة على استمرار العالقات معها يف ظل ارتفاع نسبة االستثمارات لكنها حري ،طلسيحلف األ

وعالقاته  ،وابملقابل فإن عالقات حفرت الدولية مع فرنسا وروسيا بشكل خاص .الرتكية يف اجلزائر
يف غاية الصعوبة  جتعل عملية التوفيق مع هذه القوى املتباينة أمرا   ،ماراتقليمية مع مصر واإلاإل

لطبيعة اللعبة غري الصفرية  نظرا   ؛زائريةللديبلوماسية اجل
ويكفي  .اللييبقوى املتواجدة يف امليدان بني اجلزائر وال

على مارات املصري مريكي اإلاألالتذكري ابالعرتاض 
ليبيا هو وزير اخلارجية إىل  ممي جزائريأتعيني مبعوث 

بعد استقالة املبعوث  رمطان لعمامرة اجلزائري السابق
، انهيك عن حتفظ اللواء حفرت على هذا 2020مارس آذار/ سالمة يف ين غسان ممي اللبنااأل

 40.اللييب"ممي "من غري دول اجلوار يكون املرشح األأن  على لسان الناطق ابمسه الرتشيح مطالبا  
 
 ستقبلية:املفاق آلا

االرتباك هي األكثر قدرة على تفسري  للجزائر بوتفليقةرائسة ميكن اعتبار املرحلة االخرية من 
 زمة الليبية، وهو ما يتضح يف املؤشرات التالية:اجلزائري يف التعاطي مع األ

 .وضاع الداخلية واخلارجيةسعار النفط وانعكاس ذلك على األأاهنيار  .1

 .تنامي الفساد والشللية .2

جنحة قيادات املؤسسة أجيل الثورة واجليل اجلديد، وبني جنحة السلطة من أالصراع بني  .3
شقيقه  حتديدا  حاشية الرئيس )وبني  ،بني قيادة اجليش واالستخبارات خصوصا   ،العسكرية

يف هناية  بوتفليقةطاح بأ مر الذي أدى الحتقان سياسي حادالسعيد( وخصومها، وهو األ
 .دى لضرب "بعض" بؤر الفسادأاملطاف و 

 .وضاع العامةراابت الشعبية ضد األانفجار االضط .4

 رمطان لعمامرة



 17 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  17

مع املغرب ) دفع ابجليش لنقل تركزه من الغرب ،ياسيةوقوع بعض اهلجمات من مجاعات س .5
احلدود الليبية إىل  وموضوع الصحراء العالق منذ فرتة بني البلدين( ،ن التارخييةحَ بسبب اإلِ 

 .واحلدود اجلنوبية

على املشهد السياسي  (COVID 19أو  19)كوفيد  كوروانفريوس  انعكاس مشكلة  .6
"، وهو ابحلراك" إىل ما يسمىأو  ملظاهرات الكربىا إىلمن خالل صعوبة العودة  ،اجلزائري

 نفاسها.أكثر قدرة على التقاط أمر جيعل السلطة أ

كانت   2011اجلزائر منذ أن  ماال سي   ،القلق اجلزائري من اتساع دائرة التدخل األجنيب يف ليبيا .7
ر القذايف، سقاط نظام معمإضد موقف اجلامعة العربية الذي مسح ابلتدخل اخلارجي يف ليبيا و 
، 2020يناير كانون الثاين/ وهو ما أعاد أتكيده الرئيس اجلزائري احلايل يف كلمته يف برلني يف  

ة، رض الليبييتخوف من تداعيات مواجهات واسعة بني مصر وتركيا على األ 41البعضأن  بل
 منية اجلزائرية.مما يوسع من دائرة اهلواجس األ
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 42لعبة غري الصفرية يف ليبيااملصاحل اجلزائرية وال :7 رقم جدول

 طراف النزاع اللييبأاملوقف من  مهيتها للجزائرأ الدولة

 روسيا
+ العالقات التقليدية  املزود األول ابلسالح

 بني الطرفني
 جانب اللواء خليفة حفرتإىل  تقف

 تركيا

 + 2006 سنةاتفاقية الصداقة والتعاون 
+  مليار دوالر استثمارات يف اجلزائر 3.5
 مليار دوالر 3.1إىل  ادل جتاري يصلتب

 جانب حكومة الوفاقإىل  تقف

 فرنسا

املرتبة الثالثة يف الصادرات واملرتبة الثانية يف 
مهاجرين ) الواردات + الروابط التقليدية

 خل(إ...ولغة

 ىل جانب اللواء حفرتإ

 ماراتاإل

مارات يعملون يف لف جزائري يف اإلأ 30
ر دوالر مليا 10+  خمتلف القطاعات

التيارات  كبح+ توافق على   استثمارات
 الدينية

 ىل جانب حفرتإ

الولايت 
 املتحدة

مليار  5.5 السنوي معدل التبادل التجاري
+  2020-2013دوالر خالل الفرتة 

مريكي يف القطاع النفطي األ االستثمار
تنسيق  + واتفاقيات تعاون علمي وتقين

 رهابيةمين ضد املنظمات اإلأ

 متأرجح وغري واضحوقفها م

 ىل جانب اللواء حفرتإ التيارات الدينية كبحتوافق على   مصر
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واسرتاتيجية مع أغلب القوى املتدخلة  مهمةاجلزائر ترتبط بعالقات أن على  7يدل اجلدول رقم 
بلوماسية اجلزائرية صعوبة يف التوفيق بني االحنياز لطرف على ييف الشأن اللييب، وعليه جتد الد

ملا يلحقه هذا االحنياز من  نظرا   ،اآلخرحساب 
آاثر سلبية على عالقاهتا مع القوى الداعمة 

لة الليبية، فالعالقات مع أللطرف اآلخر يف املس
الوفاق تؤثر على مصاحلها يف روسيا وفرنسا، 

تؤثر على عالقاهتا مع تركيا  حفرتوالعالقات مع 
 بقدر ما(.) ريكاأمو 

 
 اخلالصة:

وضحنا يف أاالقتصادي والسياسي واالجتماعي( كما ) لداخلي اجلزائريالواقع اأن  يبدو
زمة الليبية مؤشرات هذه القطاعات يدفع للتفكري ابجتاهني، إما االنغماس امليداين يف األ

البقاء يف أو  ،وخارجيا   مر قد يرتتب عليه خماطر كبرية داخليا  أوهو  ،المتصاص االحتقان الداخلي
يسرسي لتسوية األبلومايطار السعي الدإ

ُ
للقاءات  facilitator زمة الليبية من خالل القيام بدور امل

 ليبيا.إىل  وضمان عودة االستقرار مل الوصول حلل معنيأقليمية واحمللية الليبية، على الدولية واإل
يف طراف الدولية املتناقضة لتشابك املصاحل اجلزائرية مع األ ونظرا   ،ويبدو من املعطيات املتوفرة 

إذا استمر  خصوصا   ،من البديل األول ن البديل الثاين هو األنسب واألقل تكلفةإاألزمة الليبية، ف
الوضع االقتصادي يف الرتاجع، ولعل القدرة اجلزائرية على تغيري بنية اقتصادها للتحول حنو موارد 

ا جيعل من مخس سنوات(، مم) يف املدى القريبمر متعذر أهو  االقتصادي غري طاقوية لدخلها
 .كثر عقالنيةاأل البديل البديل الثاين

يف  خصوصا  واالضطراب يف ليبيا واستمرار التوتر يف جنوب اجلزائر  ،التنافس الدويلأن  غري
موضوع النقاش حول أن  وهو ما يبدو ،مايل والنيجر، قد جيرب احلكومة اجلزائرية على اخليار االسوأ

استمرار التوتر حىت دون تدخل ميداين أن  له، كما السماح للجيش ابلتدخل اخلارجي يؤشر

 حفرتللواء ا
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نفاق العسكري الذي جيعل من ويربر اإل ،القرار اجلزائري رهني املؤسسات اخلشنة جزائري يبقي
تراجع مدخوهلا  على الرغم من ،فريقيةبني كل دول القارة اإل عسكري   نفاقا  إكثر اجلزائر الدولة األ

 .%9نفاقها مبعدل إيص لكومة القائمة لتققرار احل وعلى الرغم منالنفطي، 
اجلزائر متيل ببطء شديد حنو االستقرار السياسي الذي قد أن  لنا من اجلانب الداخلي، يبدو

 .وضحناه يف دراستناأبعض التوترات دون التأثري على االجتاه العام الذي  هخيالط
بعدد من املتغريات اليت  حمكوم 2019الذي بدأ يف شباط/ فرباير  الشعيب احلراكمستقبل إن 

 حتدد بنية السيناريوهات املمكنة واحملتملة واملفضلة، وتتمثل هذه املتغريات يف:
فرباير شباط/ من تفشي الوابء ) بعد عام متاما   متغريات راهنة: أوقف تفشي فريوس كوروان. 1

 . البالدبطلب من السلطات الرمسية ومن اهليئات الصحية يف ،( التجمعات واملظاهرات2020
 صاابت تنامى االقتناع بني صفوف احلراك نأن أمر منع التجمعات ليسومع تزايد حدة اإل

 بل هو حقيقة موضوعية. ،"حيلة" سياسية للجم احلراك
ل احلراك كب ِ ن جناح الدولة يف مواجهة الوابء قد يعزز من رصيدها ويُ إف ،ىل ذلكإ واستنادا  

ىل االحتقاانت السياسية واالقتصادية إابء قد يضيف ما، لكن الفشل يف مواجهة الو  بقدر  
يفتح اجملال لعودة احلراك  ،ا  جديد تينا عليها يف الصفحات السابقة احتقاان  أاالجتماعية اليت 

داخل احلراك بني من "يغامر  نه قد يفرز انشقاقا  على الرغم من أ، قل انتظاما  أولكن بشكل 
 املشاركة. دونالوابء  هواجسه من ولُ وبني من حتَُ  ،ابلتجمع"
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بطغيان الطابع السلمي  2019 سنةاتسمت املواجهات بني السلطة وقوى احلراك خالل . 2
وسجن بعض رموز  بوتفليقةقصاء إبرزها استجابة النظام لعدد من املطالب أبشكل عام، ومع 

د فقاعتقال بعض نشطاء احلراك وبعض القيادات لفرتات خمتلفة(  على الرغم منالفساد )
يف اجتاه تعزيز االستقرار السياسي، وهو ما فشلت  يف جعل السلطة حتقق نقاطا   أسهم ذلك

 .يف فرتة العشرية السوداء متاما   به
 مثة نقاط ضعف يف بنية احلراك تساعد النظام على التماسك يف مواجهة املطالب:. 3

سياسات  جتاهاحلراك  اجتاهات رد الفعل من قبلو قوة حمورية حتدد أغياب قيادة مركزية أ. 
 .وخارجيا   النظام داخليا  

ىل انتظار ما ستؤول مة الليبية( قد يدفع قوى احلراك إز األ اإلقليمي )خصوصا   تصاعد اهلم  ب. 
و الة اندالع حروب دولية يف ليبيا أحداث الليبية، وقد يتعمق هذا االجتاه يف حاأل إليه

 .Proxy War تصاعد حروب اإلانبة او الوكالة

واليت تتمثل يف  ،ثناء املمارسة امليدانيةيف أظهور بعض التشققات يف جدار احلراك . ج
 شران هلا يف الصفحات السابقة.أشكالية الثقافات الفرعية اليت إ

رجح، وستتبلور ن اجتاه االستقرار "النسيب" يف اجلزائر هو االحتمال األإبناء على ما سبق، ف 
لكنها  ،قليمي والدويلمع معطيات الواقع احمللي واإل جتاواب   سنوات أكثر 5-3خالل  قوى سياسية

 جبذورها اجلزائرية. ستحافظ على صلتها

العزيز  حكومة عبد)ن تركيبة احلكومة اجلزائرية القائمة إف ،املستقبلية ما يف عالقاهتا العربيةأ
جانب إىل  43،ئريخطاابته وخطته اليت قدمها للربملان اجلزا كما تعكسهوتوجهات رئيسها   ،جراد(

يف املوضوع  خصوصا   يف الشأن العريب قل انغماسا  أوضاع االقتصادية الداخلية ستجعل اجلزائر األ
بلوماسية اجلزائرية وسلوك ييف سلوك الد ا  اتية تدرجييمجورمبا ستتزايد النزعة الربا ،الفلسطيين

 د دور احتاد املغرب العريب.مع شلل اجلامعة العربية ومجو  خصوصا  مؤسساهتا العسكرية واملدنية، 
  

 

 



        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات             22        

 اهلوامش

 
1 and Marius Bale, “Global Militarization Index 2018,” Bonn International  Max M. Mutschler

Center for Conversion (bicc), https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/BICC_GMI_2018_e.pdf; and 

site of bicc, https://gmi.bicc.de/index.php?page=ranking-table&year=2018&sort=index_desc                   
2 -/algeria/militaryAlgeria Military Expenditure, site of Trading Economics, https://tradingeconomics.com

expenditure; Military expenditure, site of The World Bank, 

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.ZS?most_recent _valuedesc=true; and 

SIPRI Military Expenditure Database, site of Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI), https://www.sipri.org/databases/milex                                                                                 
3  Trends in World Military Expenditure, 2019, SIPRI Fact Sheet, April 2020, SIPRI,

https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf; and Algeria 

Military Spending/Defense Budget 1963-2020, site of Macrotrends, 

https://www.macrotrends.net/countries/DZA/algeria/military-spending-defense-budget              
4 site of  Directorate of Intelligence,Political Dynamics of Algeria, An Intelligence Assessment, 

Central Intelligence Agency (CIA), USA, https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-

RDP84S00927R000200120004-6.pdf                                                                                                
5 -index-https://www.algiersherald.com/democracyDemocracy Index, site of Algiers Herald, 

algeria-ranks-126th-out-of-167-countries-worse-off-than-previous-years/; and Democracy 

Index 2019, site of The Economist,                                                                                                  
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracyindex2019 

6 world/2020-https://freedomhouse.org/country/algeria/freedomSite of Freedom House,  
تتفاوت تقديرات نسبة األمازيغ يف املغرب العريب بشكل عام ويف اجلزائر بشكل خاص، وترتاوح التقديرات يف  7

 : انظر ،من السكان %35-15بني  املراجعخمتلف 
Site of Britannica, https://www.britannica.com/topic/Berber; site of Wikipedia, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Berbers#Contemporary_demographics; and   
https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/d/Demographics_of_Algeria.htm 

8 -and-power-for-struggle-a-algeria-in-conflict-https://en.qantara.de/content/ethnicSite of Qantara, 

recognition; and Freedom House, https://freedomhouse.org/country/algeria/freedom-world/2020  
9 Yacine Boudhane, What Have the Amazigh Achieved in Algeria?, Fikra Forum, site of The 

Washington Institute, 27/10/2017, https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/after-

thirty-seven-years-of-struggle-what-did-amazigh-achieved-in-algeria                                            
 موقع ويكيبيدي، انظر: 10

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8

%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%

B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B

1%D9%8A%D8%A9_2014 
حباث املركز العريب لأل، عمرانجملة ،" وذج قياس النزعة االنفصالية لألقليات يف الوطن العريب، "منوليد عبد احلي 11

 .73-49، ص 2013، 1، اجملدل 4 عددال ،الدوحة، ودراسة السياسات
12 passim.), 1970, CorporationPaper (Rand  Rand, Berber in the Algerian EliteWilliam Quandt,  
13 -candidates/five-election-algeria-https://www.reuters.com/article/usSite of Reuters, 2/11/2019, 

candidates-to-run-in-algerias-presidential-election-next-month-

idUSKBN1XC0E6?feedType=RSS&feedName=worldNews     
، 24، موقع فرانس والنتائج تعلن ظهر اجلمعة %40االنتخاابت الرائسية اجلزائرية: نسبة املشاركة تبلغ أقل من  14

 /https://www.france24.com/ar، انظر: 13/12/2019
  /https://arabi21.com، انظر: 18/4/2014، 21عريب  ، موقع20املعارضة اجلزائرية نسب املشاركة مل تتجاوز  15

https://gmi.bicc.de/index.php?page=ranking-table&year=2018&sort=index_desc
https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.ZS?most_recent%20_valuedesc=true
https://www.sipri.org/databases/milex
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf
https://www.macrotrends.net/countries/DZA/algeria/military-spending-defense-budget
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP84S00927R000200120004-6.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP84S00927R000200120004-6.pdf
https://www.algiersherald.com/democracy-index-algeria-ranks-126th-out-of-167-countries-worse-off-than-previous-years/
https://www.algiersherald.com/democracy-index-algeria-ranks-126th-out-of-167-countries-worse-off-than-previous-years/
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracyindex2019
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracyindex2019
https://freedomhouse.org/country/algeria/freedom-world/2020
https://www.britannica.com/topic/Berber
https://en.wikipedia.org/wiki/Berbers#Contemporary_demographics
https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/d/Demographics_of_Algeria.htm
https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/d/Demographics_of_Algeria.htm
https://en.qantara.de/content/ethnic-conflict-in-algeria-a-struggle-for-power-and-recognition
https://en.qantara.de/content/ethnic-conflict-in-algeria-a-struggle-for-power-and-recognition
https://freedomhouse.org/country/algeria/freedom-world/2020
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/after-thirty-seven-years-of-struggle-what-did-amazigh-achieved-in-algeria
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/after-thirty-seven-years-of-struggle-what-did-amazigh-achieved-in-algeria
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2014
https://www.reuters.com/article/us-algeria-election-candidates/five-candidates-to-run-in-algerias-presidential-election-next-month-idUSKBN1XC0E6?feedType=RSS&feedName=worldNews
https://www.reuters.com/article/us-algeria-election-candidates/five-candidates-to-run-in-algerias-presidential-election-next-month-idUSKBN1XC0E6?feedType=RSS&feedName=worldNews
https://www.reuters.com/article/us-algeria-election-candidates/five-candidates-to-run-in-algerias-presidential-election-next-month-idUSKBN1XC0E6?feedType=RSS&feedName=worldNews
https://www.france24.com/ar/20191213-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%91-%D9%85%D9%86-40
https://arabi21.com/story/742795/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-20


 23 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  23

                                                                                                                                                   

، انظر: 7/2/2020، موقع وكالة األانضول، اجلزائر.. قلق بشأن تنامي معدالت الطالق، حسام الدين إسالم 16
https://www.aa.com.tr/ar 

17 https://www.theglobaleconomy.com/indicators_list.phpSite of The Global Economy,  
18 The Global Economy, 

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/#Algeria 
19 Lamine Ghanmi, Algeria struggles to keep up with rapid population growth and own ambitions, 

site of The Arab Weekly, 29/7/2018, https://thearabweekly.com/algeria-struggles-keep-rapid-

population-growth-and-own-ambitions                                                                                            
20 Ibid. 
21 The World Bank, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?year_high_desc=true 
22 ; andhttps://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=24Site of IndexMundi,  

https://web.archive.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/ 
23 ,The World Bank 

 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?most_recent_value_desc=true; and  
The World Fact Book, CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2004rank.html                                                                                                   
24 Economic Economy of Countries,”  Gordon R Stavig, “The Impact of Population Growth on the

Development and Cultural Change Journal, vol. 27, issue 4, 1979, 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/451138; The World Bank, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=DZ; and Lamine Ghanmi, 

Algeria struggles to keep up with rapid population growth and own ambitions, The Arab 

Weekly, 29/7/2018.                                                                                                                           
25 Brahim Oumansour, Who rules Algeria right now? An analysis on the current state of state 

[power] and how it is changing after the ousting of President Bouteflika, site of IRIS, 

20/9/2019, https://www.iris-france.org/140130-who-rules-algeria-right-now-an-analysis-on-the-

current-state-of-state-power-and-how-it-is-changing-after-the-ousting-of-president-bouteflika/ 
26 -https://knoema.com/atlas/Algeria/topics/Poverty/IncomeGINI index, site of Knoema,  -Algeria 

Inequality/GINI-index; IndexMundi, https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SI.POV. 

GINI/rankings; and Gini Coefficient By Country 2020, site of World Population Review, 

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country                         
27 Corruption Perceptions Index, site of Transparency International, 

 https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/table; and 
https://www.transparency.org/en/cpi/2019#  

28 Algeria Foreign Exchange Reserves, site of CEICData, 
https://www.ceicdata.com/en/indicator/algeria/foreign-exchange-reserves 

29 6917dce3dc62-bbc9-11e9-4c87-https://www.ft.com/content/aeb64352Site of Financial Times,  
30 bid.I 
31 debt-https://www.ceicdata.com/en/indicator/algeria/externalAlgeria External Debt, CEICData,  
32 rgio Cafiero, Algeria’s View of Libya’s Crisis, site of Middle East Online, 31/1/2020, Gio

https://middle-east-online.com/en/algeria%E2%80%99s-view-libya%E2%80%99s-crisis            
  .7/5/2020، وكالة األانضول، اجلزائر.. مسودة تعديل الدستور تقرتح السماح للجيش بعمليات خارجية 33
34 Site of Middle East Monitor (MEMO), 4/9/2020, 

https://www.middleeastmonitor.com/20200604-algeria-armys-military-doctrine-to-be-updated/ 
35  site of  Alia Brahimi and Akram Kharief, Why Algeria is suddenly more interested in Libya,

Atlantic Council, 6/5/2020, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/why-algeria-is-

suddenly-more-interested-in-libya/                                                                                                 
36 Ibid. 
37 Sami Hamdi, Is Algeria Finally Intervening in Libya?, site of Inside Arabia, 12/3/2020, 

https://insidearabia.com/is-algeria-finally-intervening-in-libya/ 
38 Ibid. 

https://www.theglobaleconomy.com/indicators_list.php
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/#Algeria
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/#Algeria
https://thearabweekly.com/algeria-struggles-keep-rapid-population-growth-and-own-ambitions
https://thearabweekly.com/algeria-struggles-keep-rapid-population-growth-and-own-ambitions
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?year_high_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?year_high_desc=true
https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=24
https://web.archive.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/
https://web.archive.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?most_recent_value_desc=true
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/451138
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=DZ
https://www.iris-france.org/140130-who-rules-algeria-right-now-an-analysis-on-the-current-state-of-state-power-and-how-it-is-changing-after-the-ousting-of-president-bouteflika/
https://www.iris-france.org/140130-who-rules-algeria-right-now-an-analysis-on-the-current-state-of-state-power-and-how-it-is-changing-after-the-ousting-of-president-bouteflika/
https://knoema.com/atlas/Algeria/topics/Poverty/Income-Inequality/GINI-index
https://knoema.com/atlas/Algeria/topics/Poverty/Income-Inequality/GINI-index
https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SI.POV.GINI/rankings
https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SI.POV.GINI/rankings
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country
https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/table
https://www.transparency.org/en/cpi/2019
https://www.transparency.org/en/cpi/2019
https://www.ceicdata.com/en/indicator/algeria/foreign-exchange-reserves
https://www.ceicdata.com/en/indicator/algeria/foreign-exchange-reserves
https://www.ft.com/content/aeb64352-4c87-11e9-bbc9-6917dce3dc62
https://www.ceicdata.com/en/indicator/algeria/external-debt
https://middle-east-online.com/en/algeria%E2%80%99s-view-libya%E2%80%99s-crisis
https://www.middleeastmonitor.com/20200604-algeria-armys-military-doctrine-to-be-updated/
https://www.middleeastmonitor.com/20200604-algeria-armys-military-doctrine-to-be-updated/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/why-algeria-is-suddenly-more-interested-in-libya/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/why-algeria-is-suddenly-more-interested-in-libya/
https://insidearabia.com/is-algeria-finally-intervening-in-libya/
https://insidearabia.com/is-algeria-finally-intervening-in-libya/


        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات             24        

                                                                                                                                                   
39 Francis Ghiles, Algeria out of the Picture in the Libyan Crisis and for a Reason, site of The Arab 

Weekly, 25/6/2020, https://thearabweekly.com/algeria-out-picture-libyan-crisis-and-reason; and 

Giorgio Cafiero, Algeria’s View of Libya’s Crisis, Middle East Online, 31/1/2020.   
40 Francis Ghiles, Algeria out of the Picture in the Libyan Crisis and for a Reason, The Arab 

Weekly, 25/6/2020.                                                                                                                           
41 -Strives to Regain Prominence as World Powers Debate Libya's Future, site of AlAlgeria 

Monitor, 21/1/2020, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/algeria-role-libya-

war-foreign-intervention.html#ixzz6SoaiyMX4                                                                              
 يف: ر التفاصيلانظ 42

Site of Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.tr/relations-

between-turkey%E2%80%93algeria.en.mfa; site of ANDI, 

http://www.andi.dz/index.php/en/statistique/bilan-du-commerce-exterieur; site of CNBC 

Africa, 28/1/2020, https://www.cnbcafrica.com/africa-press-office/2020/01/28/new-algerian-

leadership-brings-fresh-era-of-uae-algeria-relations-says-h-h-sheikh-abdullah-bin-zayed/; site 

of Gulf News, https://gulfnews.com/business/markets/algeria-and-uae-seek-to-strengthen-

bilateral-economic-ties-1.1714796; site of Emirates News Agency, 

http://wam.ae/en/details/1395302709003; site of U.S. Embassy in Algeria, 

https://dz.usembassy.gov/u-s-algeria-relations/; and site of United States Census Bureau, 

https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c7210.html                                                             
43 -guiding-djerad-http://www.aps.dz/en/algeria/33111Site of Algeria Press Service, 11/2/2020, 

algeria-towards-new-era-government-s-main-challenge                                                                

https://thearabweekly.com/algeria-out-picture-libyan-crisis-and-reason
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey%E2%80%93algeria.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey%E2%80%93algeria.en.mfa
http://www.andi.dz/index.php/en/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
https://www.cnbcafrica.com/africa-press-office/2020/01/28/new-algerian-leadership-brings-fresh-era-of-uae-algeria-relations-says-h-h-sheikh-abdullah-bin-zayed/
https://www.cnbcafrica.com/africa-press-office/2020/01/28/new-algerian-leadership-brings-fresh-era-of-uae-algeria-relations-says-h-h-sheikh-abdullah-bin-zayed/
https://gulfnews.com/business/markets/algeria-and-uae-seek-to-strengthen-bilateral-economic-ties-1.1714796
https://gulfnews.com/business/markets/algeria-and-uae-seek-to-strengthen-bilateral-economic-ties-1.1714796
http://wam.ae/en/details/1395302709003
https://dz.usembassy.gov/u-s-algeria-relations/
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c7210.html
http://www.aps.dz/en/algeria/33111-djerad-guiding-algeria-towards-new-era-government-s-main-challenge
http://www.aps.dz/en/algeria/33111-djerad-guiding-algeria-towards-new-era-government-s-main-challenge



