بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
االحتجاجات القوية يف اجلزائر
السؤال :نشرت سكاي نيوز يف  2019/3/17حتت عنوان (خالل أايم ...احتجاجات اجلزائر تطال "العصب املؤمل"

للسلطة) ما يلي( :قال رئيس أكرب احتاد نقايب مستقل يف اجلزائر ،إنه اختذ خطوات قانونية لتنفيذ إضراب عام يف قطاعات الطاقة،
مبا يف ذلك النفط والغاز ،خالل األايم القليلة املقبلة )...وكان بوتفليقة يوم  2019/3/11قد تراجع عن ترشحه ،ولكنه ألغى
موعد االنتخاابت املقرر يف  18نيسان القادم وأعلن عن مشروع ندوة لتحديد موعد االنتخاابت .ولكن الناس رفضوا ذلك واعتربوه
متديدا لعهدته الرابعة احلالية ،وخرجوا ابملاليني اجلمعة  2019/3/15وهو أكرب حشد منذ بدء االحتجاجات يف .2019/2/22
والسؤال أو األسئلة هي :هل هذه االحتجاجات القوية ،وخاصة إذا حتقق إضراب النفط ،هل هي حملية الصنع أو أن هناك أصابع
دولية؟ مث هل يرتتب عليها تغيري يف املشهد السياسي يف اجلزائر؟ وهل بوتفليقة رغم هذه االحتجاجات سيستمر حاكما سنة أخرى
كما يف قراراته األخرية؟
اجلواب :ميكن استعراض جمرايت األمور واألصابع الدولية وغريها للوصول إىل أجوبة األسئلة وذلك على النحو التايل:
 -1يبدو أن االحتجاجات كانت طبيعية وعفوية من الناس بسبب الظلم املخيم عليهم وفساد السلطة والنظام والقائمني عليه
وهنبهم لألموال العامة وترك الناس يعانون الفقر والفاقة ،فقد ساءت أوضاعهم املعيشية وتفاقمت مشاكلهم يف خمتلف الصعد،
وغري يف الدستور عام  2008وأزال شرط حتديد والايت الرئيس إىل واليتني فقط ،مما مكنه أن
واستبد بوتفليقة يف حكمه حىت قام ّ
يتوىل السلطة أربع مرات على التوايل ،ويبحث عن والية خامسة رغم تدهور حالته الصحية ،بعدما أصيب جبلطة دماغية عام
 2013أفقدته القدرة الكافية للحركة العادية والنطق السليم ،ورغم ذلك أعلن يف اليوم الثالث من الشهر احلايل عن تقدمي أوراق
ترشحه رمسيا ...فانفجر الناس غاضبني وتصاعدت االحتجاجات من خمتلف القطاعات وبشكل سلمي...
 -2ومن ابب خداع الناس وجه بوتفليقة رسالة إىل الشعب يوم  2019/3/11أعلن خالهلا القرارات التالية" :أوال :ال حمل
لعهدة خامسة بل إنين مل أنو قط اإلقدام على طلبها حيث إن حاليت الصحية وسين ال يتيحان يل سوى أن أؤدي الواجب األخري
جتاه الشعب اجلزائري أال وهو العمل على إرساء مجهورية جديدة تكون مبثابة إطار للنظام اجلزائري الذي نصبو إليه ...اثنيا لن جُْير
انتخاب رائسي يوم  18من نيسان/أبريل املقبل والغرض هو االستجابة للطلب امللح الذي وجهتموه إيل ...اثلثا قررت أن أجري
تعديالت مجة على تشكيلة احلكومة يف أقرب اآلجال ...رابعا الندوة الوطنية اجلامعة املستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات
الالزمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع اإلصالحات اليت ستشكل أسس النظام اجلديد وتعيني هيئة رائسية تعددية ...حترص على
أن تنتهي مدهتا قبل هناية عام  ...2019خامسا سينظم االنتخاب الرائسي عقب الندوة الوطنية اجلامعة" ...راديو اجلزائر
 .)2019/3/11فهذه الرسالة أاثرت الناس أكثر ،إذ حاول أن يتودد للناس وادعى أنه مل ينو قط الرتشح مع أنه ترشح! وفهم
الناس أن بوتفليقة يريد متديد واليته الرابعة ابخلداع !...وأنه ألغى االنتخاابت لريكز نفوذ زمرته الفاسدة...
 -3وقد أعلن بوتفليقة حتت ضغط الشارع عن إقالة حكومة أمحد أوحيىي ضمن قراراته يوم  2019/3/11إلظهار أنه
سيحدث تغيريا يف البالد وأنه سيحارب الفساد ،وكأن الناس سريضون عنه إذا أبعد خمادعة أحد أدواته يف الفساد أبداة أخرى من
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جنسها! ولكن يبدو أن الناس واعون على تلك املخادعات لذلك تصاعد حشدهم يف اجلمعة  2019/3/15التالية لقراراته...
وهكذا كانت قراراته بتعيني نور الدين بدوي رئيسا للحكومة ،وتعيني رمطان لعمامرة انئبا لرئيس الوزراء مع احتفاظه بوزارة
اخلارجية ،كانت ال تغين من احلق شيئا ...وقد حاول االثنان أن خيادعا الناس بقرارات الرئيس بوتفليقة ،فذكر نور الدين بدوي يف
مؤمتر صحفي مشرتك مع انئبه يوم  2019/3/14أن "الفرتة االنتقالية لن تكون أكثر من سنة ،وأن أتجيل الرئيس لالنتخاابت
جاء استجابة إلرادة الشعب ،وأن املشاورات جارية لتشكيل حكومة ستكون حكومة خرباء ،ودعا إلقامة دولة قانون جديدة ،ودعا
املعارضة للمشاركة" ...التلفزيون اجلزائري  )2019/3/14وكان رمطان لعمامرة قد صرح قبل يوم لإلذاعة اجلزائرية احلكومية يوم
 2019/3/13قائال إنه" :ال بد من احلوار ،أولويتنا هي مجع مشل اجلزائريني .وإن النظام اجلديد سيستند إىل إرادة الشعب" ولكن
الناس أوعى من أن ينخدعوا هبا .وقد ظهر أن الناس يف اجلزائر واعون فعال على هذه النقطة فرفضوا كل ذلك وأصروا على رحيل
الرئيس ورفضوا بدوي ولعمامرة وطالبومها ابالستقالة ورفضوا ما يدعون إليه من حوار وأتجيل لتنحي الرئيس وتغيري الوجوه ...واتضح
هذا الرفض عندما خرج املاليني إىل الشوارع وامليادين يوم اجلمعة  .2019/3/15فالنظام أصبح يف مأزق ،وبدأ ابالعتقاالت!
 -4لقد ظهر أن اجليش داعم لبوتفليقة وسلطته ،فقد قام أمحد قايد صاحل انئب وزير الدفاع اجلزائري ورئيس األركان املعروف
بوالئه الشديد لبوتفليقة بتهديد املتظاهرين قائال ("إن هناك من يريد العودة ابلبالد إىل سنوات األمل واجلمر" .وتعهد أبن "يبقى
اجليش ماسكا بزمام ومقاليد إرساء األمن واالستقرار" ...وقال "إن هناك أطرافا يزعجهم أن يروا اجلزائر آمنة ومستقرة بل يريدون أن
يعودوا إىل سنوات األمل وسنوات اجلمر" ...الشرق األوسط ،يب يب سي  )2019/3/5وكان قد هدد يوم  26شباط ابستعمال
القوة ضد املتظاهرين الذين وصفهم ابملغرر هبم وندد ابجلهات اجملهولة اليت تدعو إىل التظاهر يف الشارع ،ولكن وزارة الدفاع تراجعت
فطلبت من كل وسائل اإلعالم عدم نشر هتديداته ...وبدأ يتودد إىل الشعب قائال" :ال أمل إطالقا من االفتخار بعظمة العالقة
والثقة اليت تربط الشعب جبيشه ،وانطالقا من هذه العالقات الطيبة ،فالشعب صادق وخملص ومدرك لدالالت ما أقوله" ...سكاي
نيوز  )2019/3/13واملعروف أن اجليش هو الذي حيكم سيطرته على البلد ،وقد استطاع بوتفليقة أن يبعد القادة السابقني املوالني
لفرنسا وُيلب له موالني ،وهلذا فيظهر أن قادة اجليش واألمن أصبحوا موالني خلط بوتفليقة اإلجنليزي .وقد رأينا هيئة اإلذاعة
الربيطانية يوم  2019/3/8وهي تصف قائد اجليش أمحد قايد الصاحل وتقدمه بصورة إُيابية وتقول ("ويعترب الكثريون الفريق أمحد
قايد الصاحل منذ ذلك احلني "أيلول  "2013حيث رقي انئبا لوزير الدفاع مع احتفاظه برائسة أركان اجليش اجلزائري ،ويعتربه
الكثريون الذراع اليمىن لبوتفليقة حيث تردد أن قيادة االستخبارات السابقة وعلى رأسها مدين "اجلنرال توفيق" سعت لإلطاحة
ابلرئيس خالل وجوده يف فرنسا للعالج ...لكن بعد ترقية قايد متكن من اإلطاحة ابلعديد من كبار ضباط االستخبارات ).وكان
بوتفليقة قد أبعد اجلنرال توفيق من رائسة جهاز االستعالم (املخابرات) يف .2015/9/13
 -5وهكذا فقد بدأت االحتجاجات عفوية لكن بعد اندالعها بدأت األصابع الدولية حتاول استغالهلا والتدخل فيها

ابلطريقة اليت ختدم مصاحلها ...وقبل بيان ذلك أذكر بعض ما ورد يف إصداران يف  2015/9/23حيث عرضنا واقع الصراع الدويل
يف اجلزائر فقلنا"( :فهي دولة ذات شأن قاومت خمططات أمريكا بقوة أكثر من جارهتا فمنذ انقالب بومدين على بن بيال الذي
كان يسري يف خط أمريكا مع عبد الناصر ،ومنذ ذلك التاريخ والنفوذ الربيطاين مستحكم يف اجلزائر مع بعض النتوءات الفرنسية اليت
كانت تشتد أحياان وخباصة يف عهد بعض الرؤساء الضعفاء ...لقد استمر بومدين يف احلكم من 1965/6/19حىت وفاته يف
 ...1978/12/27وبعد ذلك أصبح بوتفليقة الرئيس منذ  1999وحىت اليوم ،وما زال بوتفليقة على عالقة وثيقة بربيطانيا ،وقام
بتتويج ذلك بزايرة بريطانيا عام  2006لتكون أول زايرة لرئيس جزائري إىل بريطانيا ...ومع أن جمموعة فرنسا يف اجليش اجلزائري،
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وهم مؤثرون إىل حد ما ،يدركون عالقة بوتفليقة مع بريطانيا ،وكذلك يدركون أن بوتفليقة مل يكن على وائم مع السياسة الفرنسية...
ومع ذلك فلم يستطع املوالون لفرنسا يف اجليش أن يوقفوا رائسته حىت اليوم! ومع أن بريطانيا مل تكن ختشى فرنسا على نفوذها يف
اجلزائر خشيتها ألمريكا إال أهنا رأت أن تنهي تلك النتوءات الفرنسية فذلك أقوى لنفوذها ،ولكنها سارت يف هذا األمر ابلتدريج
ألهنا ليست يف صراع مع فرنسا بل الصراع مع أمريكا ،لذلك مرت تلك التغيريات للضباط املوالني لفرنسا دون تسخني لألجواء
كما لو كان صراع! ...وحىت عندما أعفى بوتفليقة يف  2015/9/13ضابطا كبريا من أصحاب امليول الفرنسية وهو مدير أجهزة
االستخبارات العامة حممد ملني مدين املعروف ابجلنرال توفيق من مهامه فقد مت ذلك دون أي سخونة أو أتثري يف بنية النظام! وميكن
القول إن بوتفليقة جنح إىل حد ما يف هذه اإلقاالت بدعم بريطانيا له ،وإن كان ال زال يف اجليش مكان لفرنسا حيث ثقافة اجليش
وتدريبه يف معظمه من فرنسا ...ولكن كما قلنا فقد كان "صراع" بوتفليقة مع اجليش لينا يتم هبدوء أقرب للتنافس الرايضي وال
يؤثر يف القضااي األساسية للنظام) انتهى االقتباس
 -6وكذلك ذكران يف اإلصدار"( :وهذا خيتلف عن الصراع احلقيقي مع أمريكا وخمططاهتا يف اجلزائر حول االستحواذ

السياسي...فمثالا:

أ -بعد خروج إسبانيا من الصحراء يف 1976م بعد  91سنة من االستعمار وجدت أمريكا الفرصة يف حركة بوليساريو
الستقالل الصحراء ،واختذهتا ذريعة للتدخل يف الشمال األفريقي وخاصة اجلزائر ...ولكن احلكم يف اجلزائر "بريطانيا" كان منتبها
للمسألة ،فحصر البوليساريو يف شريط عند احلدود ،وأحاطها بعيونه ألنه كان يدرك أن أمريكا هلا اخرتاقات فيها ...ورغم هيمنة
أمريكا على بعثات األمم املتحدة ومندوبيها بشأن الصحراء إال أهنا مل تستطع االستحواذ على النفوذ يف اجلزائر...
ب -حاولت أمريكا إُياد قاعدة يف اجلزائر للقوات اليت أنشأهتا حبجة حماربة اإلرهاب ،وهي القوات املسماة "أفريكوم" ،ولكن
اجلزائر رفضت ألهنا ومن خلفها بريطانيا تدرك أن هذه القاعدة األمريكية هي للتدخل يف شئون اجلزائر ،ولذلك صرحت اخلارجية
اجلزائرية يف ( :2007/3/3أن اجلزائر غري معنية ابستضافة مقر القوات األمريكية اخلاصة ألفريقيا "أفريكوم")
ج -حاولت أمريكا إاثرة حماربة اإلرهاب مستغلة أحداث مايل يف 2012/3/22م وحدثت بينها وبني اجلزائر زايرات إلشراك
اجلزائر ابلتعاون مع أمريكا يف مكافحة اإلرهاب حبجة أنه قد يصل اجلزائر ومع ذلك رفضت اجلزائر "ومن خلفها بريطانيا" ،رفضت
خطة أمريكا ،وأبرز هذه الزايرات زايرة هيالري كلينتون واجتماعها مع بوتفليقة يف 2012/10/29م)...
 -7وواضح منه العالقات الدولية بني بريطانيا وفرنسا يف الظروف احلالية أهنا تكاد تكون أقرب إىل املنافسة بروح رايضية
ولكنها بني أمريكا وبريطانيا أقرب إىل الصراع الدويل الساخن ...وهذه احلالة ما زالت ماثلة ،فأمريكا وفرنسا حتاوالن أن تستغال
االحتجاجات على أمل أن جتعل كل منهما عمالءها يتقدمون الناس ومن مث يتسللون إىل احلكم فيحلون حمل عمالء بريطانيا مع
اختالف املنهج:
 -أما أمريكا ...فقد أعلنت على لسان املتحدث ابسم خارجيتها روبرت ابالدينو يوم  2019/3/5قائال"( :حنن نراقب هذه

التظاهرات يف اجلزائر وسنواصل فعل ذلك .وإن الوالايت املتحدة تدعم الشعب اجلزائري وحقه يف التظاهر السلمي" ...يب يب سي
 )2019/3/6وهذا أول رد فعل من أمريكا على أحداث اجلزائر .مما يدل على أن أمريكا تريد أن تستغل هذه التظاهرات
لصاحلها .وبعد قرارات بوتفليقة املتعلقة إبلغاء االنتخاابت أعلنت أمريكا على لسان املتحدث ابسم خارجيتها روبرت ابالدينو قائال
("ندعم اجلهود يف اجلزائر لرسم طريق جديد قدما من خالل حوار يعرب عن إرادة كل اجلزائريني وآماهلم يف مستقبل آمن ومزدهر.
6/3

حنرتم حق اجلزائريني يف التظاهر والتعبري السلمي عن مواقفهم ،ونتابع عن كثب التقارير اليت تتحدث عن أتجيل االنتخاابت كما
ندعم حق الشعب اجلزائري يف االختيار عرب انتخاابت حرة ونزيهة" ...رويرتز ،الشروق اجلزائرية  )2019/3/12ولكن املتحدث
األمريكي مل يعلق على قرارات بوتفليقة ،فتجاهلتها أمريكا ،مما يعطي انطباعا أن موقفها غري مؤيد هلذه القرارات ،وأهنا ترفض إلغاء
االنتخاابت.
وكان ظاهرا أن الصحف األمريكية عقب قرارات بوتفليقة كانت تقف ضده وضد قراراته فتحدثت صحيفة "نيويورك اتميز"
عن موقف املعارضة وتشكيكها يف نوااي الرئيس بوتفليقة ووصفت رسالته للمحتجني أبهنا خدعة .بينما حذرت صحيفة "واشنطن
بوست" من حماولة الرئيس بوتفليقة غري املعلنة لتمديد عهدته واهلروب من تسليم السلطة خلليفته وإفساح اجملال .وهكذا يظهر
موقف أمريكا أنه ليس مع بوتفليقة وأهنا تعمل على استغالل االحتجاجات لتتسلل من خالهلا لبسط نفوذها يف اجلزائر حيث
عملت على ذلك كما أشران يف األعلى وما زالت تبذل وتعمل على استغالل كل حدث ُيري كما تفعل يف كل بلد .وهي ال
تفعل ذلك من ابب احلرص على الشعوب ألهنا عملت على سحقها يف مصر والعراق وسوراي والصومال وأفغانستان ويف غريها سواء
أكان ذلك ابلتدخل املباشر أم كان عن طريق االنقالابت أم كان جبعل دول شريكة أو عميلة تتدخل ابلوكالة عنها.
 أما املوقف الفرنسي ...فقد كان متذبذاب ،تـارة مع بوتفليقة واترة ضده ،فهي حتاول اغتنام فرصة للتسلل دون التحديلربيطانيا ،فقد اتبعت فرنسا ما حيدث يف اجلزائر ابهتمام وكأنه حدث داخلي ،إذ تعترب نفسها كأهنا وصي على مستعمراهتا
السابقة! وقد أعلنت وزارة اخلارجية الفرنسية يوم " :2019/3/4إن ابريس علمت بقرار الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة الرتشح
يف االنتخاابت الرائسية املقررة يف نيسان وأتمل أن ُيري التصويت يف أفضل ظروف ممكنة" وقالت" :القرار بيد الشعب اجلزائري
فيمن سيختار زعيما له ...والقرار بيد الشعب اجلزائري فيما يتعلق مبستقبله"( .رويرتز  ...)2019/3/4وقال سكرتري الدولة
للشؤون اخلارجية الفرنسية ابتيست لوموين يف تصرحيات إلذاعة فرنسا الدولية يوم " 2019/3/5إن السلطات اجلزائرية مدعوة
للسماح للشباب ابلتظاهر ففرنسا جتد أن الشباب يعرب عن نفسه هبدوء ،لندعه يعرب" .ولكن عندما أصدر بوتفليقة قراراته رحب
الرئيس الفرنسي ماكرون هبا قائال "إن قرار الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة الرتاجع عن الرتشح لعهدة خامسة يفتح فصال
جديدا يف اتريخ اجلزائر" ودعا إىل "فرتة انتقالية ملدة معقولة" وقال "سنبذل كل ما وسعنا كي نكون مع اجلزائر يف هذه املرحلة
االنتقالية بصداقة واحرتام" "وأعلن وزير خارجية فرنسا لودراين عن ترحيبه خبطوة بوتفليقة واإلجراءات اليت اختذها لتحديث النظام
السياسي اجلزائري" (راديو اجلزائر )2019/3/12
فهنا يظهر أن فرنسا كأهنا تؤيد حركة االحتجاج ويف الوقت نفسه ال تريد استفزاز بوتفليقة فرتحب بقراراته! وذلك ألهنا تنطلق
من أمرين :تريد أن تتدخل بطريقة ميسورة ال تستفز السلطة والثاين ال تريد أن تظهر كأهنا يف اجلانب األمريكي ضد بوتفليقة فهي
كجزء من أورواب عند الضرورة إن مل تستطع أن حتل حمل بريطانيا يف اجلزائر فهي تفضل استمرار النفوذ الربيطاين يف اجلزائر على
النفوذ األمريكي.
أما الصحافة الفرنسية فقد نقلت فرانس 24يوم  2019/3/2تعليقات الصحف الفرنسية فنقلت( :عن جريدة ليرباسيون
الفرنسية قوهلا" :إن الشباب اجلزائري متعطش للعدالة االجتماعية ويريد التغيري خاصة لدى أولئك الذين مل يعرفوا يف حياهتم سوى
الرئيس بوتفليقة" .وقالت" :الشباب اجلزائري أصبح ال يفهم ملاذا ُيب عليه أن يتحمل عواقب ماض ال يعرفه ،هذا الشباب اململوء
ابحليوية والنشاط يستحق أكثر من اهليمنة السياسية اليت فرضها عليه نظام خيتبئ وراء رئيس غري حقيقي" .أما يومية لوفيغارو
(اليمني) فلقد عنونت الصفحة اليت خصصتها للمظاهرات يف اجلزائر "موجة عاتية ضد النظام اجلزائري" وأشارت اجلريدة "إىل
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مشاركة بعض الشخصيات السياسية واحلزبية يف املظاهرة مثل علي بن فليس رئيس حزب طالئع احلرايت ورشيد نكاز مرشح
لالنتخاابت املقبلة وأمحد بن بيتور رئيس احلكومة سابقا وعبد العزيز رحايب وزير الثقافة الذي استقال من منصبه خالل العهدة
األوىل لعبد العزيز بوتفليقة ...".نقال عن فرانس  24يف .)2019/3/2
 -8وأما بريطانيا فلم يصدر عنها أي تصريح رمسي ...وهيئة اإلذاعة الربيطانية ال تركز على االحتجاجات وإمنا متر عليها مر

اللئام .والصحف الربيطانية ال تنتقد إجراءات بوتفليقة وال تدعم احملتجني .مما يدل على أن بريطانيا مع بوتفليقة وتدعمه وال تريد له
السقوط ،وهلذا فلم تعمل على إاثرة الناس بواسطة وسائل إعالمها وتضخيم األحداث والرتكيز عليها كما فعلت مع احتجاجات
مصر وتركيا والسودان والرتكيز على حركات املعارضة وتصرحياهتا والشخصيات البارزة فيها وخاصة املوالية هلا ،وانتقاد تصرفات
األنظمة وقمعها .فلم يظهر ذلك فيما يتعلق يف اجلزائر .وهذا يؤكد أن بريطانيا صاحبة النفوذ السياسي يف اجلزائر مطمئنة لتصرفات
بوتفليقة وزمرته ،وهي حسب سياستها اخلبيثة تتظاهر كأن األمر ال يعنيها فال تظهر يف الواجهة خلبث سياستها من ابب احلفاظ
على عمالئها!
 -9واخلالصة الراجحة ابلنسبة لألسئلة الواردة:
أ -إن االحتجاجات كانت عفوية وطبيعية وردة فعل على الظلم السياسي واالقتصادي حيث يستأثر بوتفليقة وزمرته

ابحلكم واملال ،فيقوم وإايهم بتعديل الدستور حسب مقاسهم ،ورغم اعتالل صحته وعجزه عن احلركة والكالم ميدد لعهدته الرابعة
بدل اخلامسة! وهو وزمرته متهمون ابلفساد واختالس األموال ،بينما يعاين الناس ضنك املعيشة من فقر وغالء وبطالة وعدم القدرة
على شراء احلاجات األساسية والضرورية مبا يسمى ضعف القدرة الشرائية لدى الناس مع أن البلد غين بثرواته وخاصة النفط والغاز.
فتنهبها الشركات األجنبية ابلتعاون مع القائمني على النظام وحاشية بوتفليقة ...ويصطلي الناس ابلضنك وشظف العيش...
ب -بوتفليقة مصر على عدم الغياب عن املشهد إال أن يرغمه املوت واجليش يدعمه ،والطبقة السياسية الربيطانية

كذلك ،حيث إن بريطانيا هي صاحبة النفوذ السياسي ،وتريد أن حتافظ على النظام وعلى رجاله ،وكون النظام من املوالني لربيطانيا
هو أمر مهم هلا يف مشال أفريقيا يف مواجهة أمريكا ...فتقف اجلزائر ضد حفرت عميل أمريكا يف ليبيا .وتعمل على احتواء جبهة
البوليساريو املدعومة أمريكيا...
ج -فرنسا هلا مصاحل استعمارية يف اجلزائر سياسية وثقافية واقتصادية ،وما زالت تدغدغها مشاعر االستعمار القدمي

للجزائر ،وقد اتفقت مع بريطانيا اليت بسطت نفوذها السياسي فيها منذ انقالب بومدين عام  1965للوقوف يف وجه أمريكا اليت
تنافسهما على االستعمار وبسط النفوذ ،وكذلك اتفقت معها لتقف يف وجه أهل البلد املسلمني الساعني للتحرر من ربقة
االستعمار الغريب بكل دوله وأشكاله ،الذين يتوقون إىل اإلسالم وإقامة دولته وتطبيقه حيث يعلم معظم أهل البلد أن العدل يف
اإلسالم واحلق فيه واخلري فيه ،وليس غريه عدال وال خريا .وقد دبر املوالون لفرنسا انقالاب عام  ،1992وجلبوا الشر والفساد وقتلوا
مئات اآلالف كسيدهتم فرنسا اليت قتلت مليوان ونصف املليون من أهل اجلزائر يف حرب التحرير ...على كل شارك يف
االحتجاجات بعض رجاالت فرنسا وركبوا موجتها ولكن كما قلنا حبذر...
د -أمريكا تعمل على الولوج إىل اجلزائر فتستغل ظروف اجلزائر واالحتجاجات ،وتزعم أهنا ضد الظلم واالستبداد وتناصر

حق الشعب ،مع أنه ال يعنيها الظلم واجلور واالستبداد ،بل هي ترعامها يف كل أحناء العامل وتؤيد األنظمة املستبدة واجلائرة وخاصة
يف البالد اإلسالمية ومنها البالد العربية حيث دعمت نظام سلمان وابنه يف السعودية ونظام السيسي يف مصر والنظام العراقي
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بصورة مباشرة والنظام السوري بصورة غري مباشرة عن طريق شركائها وعمالئها ،فليس مهها مناصرة الشعب اجلزائري ،بل تريد أمريكا
أن تقيم قاعدة يف اجلزائر لقواهتا أفريكوم لبسط نفوذها فيها ويف مشال أفريقيا خاصة والتوجه من هناك حنو جنوب الصحراء وغرب
أفريقيا حيث النفوذ الفرنسي لتحل حمله ،وهي منزعجة من تصدي اجلزائر لعميلها حفرت الذي يريد أن يسيطر على غرب ليبيا ،عدا
مطاحمها يف السيطرة على ثروات اجلزائر.
ه -أما الشعب يف اجلزائر ،فلديه الوعي على ما جيري وكان من هتافاته" :ال واشنطن ال ابريس ،حنن من خنتار الرئيس".
مما يدل على أن الناس يدركون التدخالت األجنبية وأهدافها فلديهم وعي على ذلك ،فلدى الشعب جتربة مع العمالء وجرائمهم
ويدرك دور الدول االستعمارية ووقوفها وراء النظام والعمالء والفاسدين ،وهو يسعى للتغيري جبد ،ويتوق لعودة اإلسالم ،وقد انتخب

الذين قالوا سنعيد اإلسالم إىل احلكم عام  1991بنسبة  ...%84وقد كان واضحا بروز املشاعر اإلسالمية عند الناس إبخراج

املسريات من املساجد عقب صالة اجلمعة وأذعن العلمانيون املشاركون يف االحتجاجات لذلك ملا رأوه من تدفق املسلمني

الضخم إىل الصالة يف املساجد.

و -أما ما هو املتوقع كنتيجة هلذا احلراك ،فإن الطبقة السياسية الفاعلة يف اجلزائر واملمسكة مبراكز القرار هي بغالبيتها موالية

لربيطانيا ...وأما رجال فرنسا فقد ضعفوا وتناقصوا حيث إن بوتفليقة خالل حكمه الذي جتاوز عشرين سنة استطاع إقصاء أكثرهم
من املراكز احلساسة وإبعادهم عن مراكز القرار وأقصى ما يتطلعون له اآلن ليس أن حيلوا مكان عمالء بريطانيا يف احلكم بل أن
يشرتكوا معهم يف بعض املراكز غري األساسية ،وحىت هذا فهو يتوقف على مدى جناحهم يف استغالل االحتجاجات القائمة يف
ركوب موجتها لتعطيهم وزان...
أما أمريكا فهي تفتقر إىل الطبقة السياسية اليت ميكن أن يشار إليها ،وكعادهتا يف هذه احلاالت تلجأ إىل اجليش وهو اآلن
داعم للنظام...
أي أن االحتجاجات احلالية ليس من املرجح أن تغري املواالة السياسية للنظام من بريطانيا إىل فرنسا أو أمريكا.
ز -أما أن يستمر بوتفليقة أو ال يستمر فهو حاليا ال حيكم بصورة فعلية بل تدير احلكم زمرته اليت حتيط به من املوالني مثله

لربيطانيا ،وليس من املستبعد إذا تزايدت االحتجاجات وخاصة مع توقع إضراب النفط والغاز أن تلجأ بريطانيا إىل أسلوهبا املعتاد
من اخلبث والدهاء واخلديعة فتلجأ إىل إزالة بوتفليقة الذي تغري لونه وصدئ وأتيت بريطانيا ببوتفليقة آخر بوجه جديد أكثر ملعاان،
وأمضى لساان!
ح -ولكن كل هذا لن خيفف املأساة ولن يزيل ضنك العيش ما دام النظام بعيدا عن هللا ورسوله وحيتكم إىل األنظمة
الغربية الرأمسالية مصدر الشر والفساد ...بل الذي حيل املشكلة ويزيل املأساة هو االحتكام إىل شرع هللا سبحانه ...وكان الواجب
على احملتجني والغالبية العظمى منهم مسلمون أن ُيعلوا قضيتهم هي اإلسالم ودولة اإلسالم "اخلالفة على منهاج النبوة" ...ففي
هذا عز الدنيا واآلخرة وتوفري العيش الكرمي وانتشار العدل واخلري يف ربوع البالد ،فال شقاء وال ضنك ،بل هو العز يف الدنيا والفوز
ض ْنكا﴾.
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