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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 سؤال جواب

 اجلزائر؟ يف النفوذ على الدويل الصراع حقيقة ما

 هذا يف ،عاما   132 استمر الذي الفرنسي االحتالل ضد جلهاده شهيد املليون بلد ،ابإلسالم أهله كل يدين بلد يف: السؤال
 تنادي ال ولكنها ،اليوم حىتو  22/2/2019 نذم راجلزائ طواغيت من اخلوف حاجز كاسرة   الشعبية االحتجاجات اندلعت البلد

 املتوقع ما مث حيدث؟ ما يف دور له وهل اجلزائر؟ يف النفوذ على الدويل الصراع حقيقة هي ما مث ؟ذلك أسباب هي فما! ابإلسالم
 االنتخاابت؟ عن وخاصة

 :التالية األمور نستعرض اجلواب يتضح لكي: اجلواب
 سالم يف احلراك:إلاب املناداة عدم سبب: أولا 

 بداية يف ونزيهة حرة نتخاابتال اجملال تفسح الدولة وكأن ابد عندما ذلك ثبت وقد أصيل، إسالمي بلد اجلزائر نعم، -1
 وهددت ابو ر أو  وضجت اجلزائر، شوارع يف املاليني وحيملها كاسحة هللا شرع لتحكيم ةو الدع أصبحت أن النتيجة فكانت التسعينات

 وتدخل ،1991 سنة نتخاابتا نتائج من للتنصل 1992 بداية اجلزائر حبكام وأورواب فرنسا دفعت مث لعسكري،ا ابلتدخل فرنسا
 وهبتان   زورا   عليها يطلق اليت "ابريس" الظالم عاصمة من أيتيهم اجلزائر حلكام األبرز الدعم وكان البالد، على سيطرته وأعلن اجليش

 من حقبة   فدشنت الوحشية، املذابح شرارات هلا التابعة احمللية األمن أجهزة مع ابلتعاون الفرنسية املخابرات أشعلت مث ...النور بعاصمة
 يف النظام قام خجل أو حياء دون مث ...اجلزائر يف املسلمني من اآلالف مئات ضحيتها راح البشاعة شديدة التسعينات يف اجملازر
 وبني ومذحبة دم قطرة كل بني النظام ربط حبيث البلوى وعمت ،سالمينيابإل اجملازر هذه لك إبلصاق وبريطانيا فرنسا خلفه ومن اجلزائر

 الناس ذهانأ يف اخلوف يشيع النظام وصار ،السوداء" "العشريةـب مسيت مث ومن سنوات، العشر يقرب ملا فرتةال التط قدو  ،ينياإلسالم
 التخويف راية الفرنسية الصحافة محلت قدو  !السوداء العشرية عادةإ يريد اإلسالم تحكيمب ينادي من كل نأو  ،ابإلسالم املناداة من

 ندى إذا اجلزائر حراك من واألورويب الفرنسي واهلوس اخلوف وهذا ،ابريس يف الساسة لدى هوسا   اإلسالم من التخويف أصبحو  ،هذه
 على سينقلبون اإلسالميني" أن البالد يف القرار صنع دوائر من قريبة أطراف )"روجت فقد اجلزائري النظام ىلإ فورا   نتقلا فقد ،ابإلسالم

 ...ذلك" األمر تطلب إذا جثثهم على حىت ورمبا العلمانيني أنقاض على ستبىن اليت اإلسالمية الدولة لقيام وخيططون العلمانيني
! الدماء لسفك املستعد "املتطرف اإلسالم "فزاعة من وضحاها عشية كل بني الشعب حيذر فالنظام وهكذا (21/3/2019 إندبندنت

 اجلبهة مؤسسي أحد يعد معروف، معارض على اجلزائري األمن قوات )اعتدت الدماء ويثري املسلمني يالحق الذي هو النظام أن مع
 الندالع الثاين اليوم يف أي (23/2/2019 ،21عريب. الشوارع أحد يف بسحله وقامت بلحاج، علي لإلنقاذ، اإلسالمية

 ...!جلزائرا يف االحتجاجات
 كافة هدافاست فتم هلا، عريضا   عنوان   اإلسالمي" "اإلرهاب من تذاخت اليت اإلسالم على األمريكية احلرب ىلإ ابإلضافة هذا -2

 ...كالراايت اإلسالمية الرموز جترمي مث ،ابإلرهاب وصمها ومت وشخصيات، ومجعيات وأحزاب حركات من اإلسالمي العامل يف املخلصني
 الشعيب احلراك مناداة على بظالله خراآل هو ألقى قد ذلك كل فإن ،إخل...واإلرهابيني ابملتطرفني الشرعية ابألحكام تمسكنيامل ونعت

 .اجلزائر يف
 الصبغة ذات احلركات بعض عن الناس أذهان يف علق ما اجلزائر حراك يف اإلسالمية املطالبات بروز تقاعأ اليت األسباب ومن -3
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 ومقاعد وزارية حبقائب ىظحتو  احلكم يف كشار ت واترة ...معارضة حركات نفسها تسمي رةات رأوها قدف "املعتدلة"،ـب اةسمامل اإلسالمية
 تعمل وجدوها مث لإلسالم، تعمل إمنا أبهنا احلركات هبذه وثقوا الذين خاصة الناس من واسعة شرحية لىع املشاركة ذهه فأثرت ...برملانية

 أنظمة يف املشاركة وحرمة الربملانت يف الوضعي التشريع حرمة من هبا يتقيدوا مل اليت الشرعية األحكام عن نهيك هذا ...لنظاما مع
 .احلراك يف اإلسالم تذكر ال أن اجلزائريني من ابلقليلة ليست شرحية ذلك دفعف.. .شيء يف اإلسالم من ليست

 قيادات إبرازو  العلمانية، الثقافة بنشر فرنسا" "وخباصة املستميتة الغرب وحماولة النفوذ ببسط اجلزائر على الدويل الصراع وأخريا   -4
 اجلزائر يف الدويل الصراع أطراف أبن علما   اجلزائر، يف السياسي همنفوذ طريقها عن ليحققوا علمانية ابلتأكيد وهي احلراك، يف هلا اتبعة
 .للدولة العلمانية الصفة وإبراز للجزائر اإلسالمية اهلوية طمس على متاما   متفقة

 اخلداع وراءها كلها وهي اجلزائر يف الشعيب احلراك على العلمانية الصفة ظهور سهلت اليت العميقة األسباب هي هذه
 يف مستقر اإلسالم فإن احلراك على اإلسالم بروز مبنع ظاهريا  جنح وإن وهو ...وعمالئه الغرب من السياسي واخلبث والتضليل

ِلغ   اّلل ه  ِإن  ﴿ ،قريب لناظره غداا  وإن هللا، إبذن بزوغه رخيتأ ولن شهيد ملليونا جزائر قلوب أعماق  شهْيء   ِلك ل ِ  اّلل    جهعهله  قهدْ  أهْمرِهِ  ابه
 .﴾اا قهْدر 

 :اجلزائر يف الدويل الصراع عن أما :اثنياا 
 :وفرنسا ربيطانيال ابلنسبة -1
 إقالة وبعد لكن ...الفرنسية النتوءات بعض يصاحبه اجلزائر يف مستحكم اإلجنليزي والنفوذ 1965 سنة بومدين انقالب منذ -أ
 أقرب وضع ىلإ وصل حىت اجليش داخل فشيئا   شيئا   يضعف فرنسا نفوذ أخذ فقد 1993 سنة الدفاع وزارة من نزار خالد فرنسا عميل

 1999 منذ الطويلة حكمه فرتة خالل لربيطانيا" والئهب "املعروف بوتفليقة وظل السياسي، الوالء ىلإ منه العسكرية" "الثقافة تبعية ىلإ
 ىلإ أقرب الدولة أجهزة عن الفرنسي النفوذ إبعاد مسألة فكانت ،ضجة إاثرة ودون ابلتدريج الفرنسية النتوءات تلك عالج ىلإ يلجأ

 بوتفليقة إعفاء لكن افس،التن صفة أخذت اليت النفوذ مسألة يف الطرفني من تسخني بوادر أي تظهر مل أي ،يالرايض التنافس
 قد كان الذي اجلزائر يف الفرنسي للنفوذ مؤملة ضربة كانت توفيق( اجلنرال)ـب وفر املع مدين حممد العامة املخابرات ملدير 13/9/2015

 الضربة هذه انتفك اجلزائر، يف الفرنسي للنفوذ وحيد شبه أمنيا   ركنا   ابعتبارها املخابرات على يعتمد وظل كبري بشكل اجليش من أخرج
 ...اجلزائر يف النفوذين بني للعالقة الظاهر اهلدوء رماد حتت للنار إشعاال   املؤملة

 الصراع وأصبح الرايضي التنافس حالة عن اجلزائر يف والفرنسي الربيطاين النفوذين بني التنافس أخرجا ظرفان دثح قدل -ب
 فهما: ساخنا   الدولتني بني التنافس جعال اللذان الظرفان هذان أما ...العظم" "كسر حد ىلإ يصل مل وإن األذرع" "يل ىلإ أقرب بينهما

 وفرنسا، بريطانيا بني اخلالف شقة توسعت فقد 2016 سنة "بريكست" األورويب حتادالا من للخروج بريطانيا ءابستفتا: األول
 الوزراء رئيس خطط يف أيضا   ذلك ظهرو  ماي، الربيطانية ءالوزرا رئيسة مع مفاوضاهتا يف األورويب" حتادال"ا فرنسا تصلب يف ذلك وظهر

 توتري مسألة يف كذلك الفاخل ظهر وقد. لفرنسا كبري ضرر هذا ويف تفاق،ا بدون ولو حىت حتاداال من للخروج جونسون اجلديد
 كانت أمريكا ملوقف مغايرا   موقفا   تتبىن فرنسا فيه كانت الذي الوقت ففي النووي، االتفاق من انسحاهبا بعد إيران مع لألزمة أمريكا

 أماكن يف موقفيهما على تنعكس اجلديدة الفرنسية الربيطانية اخلالفات وهذه ابلتوسع، بينهما اخلالفات استمرتو  له، أقرب بريطانيا
 ...كاجلزائر أخرى

 النفوذ أركان هتزازاو  اجلزائر يف اراالستقر  عدم حالة أن فرنسا رأت فقد 22/2/2019 اجلزائر يف الشعيب احلراك ندالعاب: والثاين
 منذ كامنةال الفرنسية النار كشف قد العفوي الشعيب احلراك أن أي جلزائر،ا يف اهل أكرب نفوذ إلعادة فرصة تشكل فيها اإلجنليزي
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2015! 
 ابالنقالب ةشبيه خطة األمن أجهزة كشفت فقد األذرع" "يل مستوى ىلإ بينهما التنافس حالة انتقلت فقد ذلك ونتيجة -ج

 حممد وهم اجلزائر، يف فرنسا رجاالت وأخطر أقوى مبوجبها األمن أجهزة عتقلتاف ،اجليش أركان رائسة عن صاحل قايد إلبعاد العسكري
 حنون ةلويز  اعتقال مث ،5/5/2019 يف اماعتقاهل مت ذينللا براتاخامل جلهاز سابقان مديران ومها طرطاق وبشري توفيق( اجلنرال) مدين
 لصفهم استقطبوه قد اجلزائر يف فرنسا رجاالت أبن يظهر الذي بوتفليقة سعيد مإليه يضاف ،م9/5/2019 العمال حزب زعيمة
 أربعة على عاما 15 ابلسجن قضت البليدة يف جزائرية عسكرية حمكمة) حوكموا وقد ...بوتفليقة الرئيس أخيه استقالة بعد خاصة

 والفريق العمال حزب زعيمة حنون ولويزة بوتفليقة السعيد على حضوراي   األحكام وصدرت يش،واجل الدولة سلطة ضد ابلتآمر متهمني
 الدفاع وزير ضد غيابيا   عاما   (20) النافذ ابلسجن حكما البليدة مدينة يف العسكرية احملكمة قضت كما ...مدين حممد املتقاعد
 فعند االعتقاالت، بسبب اجلزائر يف العسكرية القيادة ضد فرنسا ضجت قدو  (25/9/2019 يف عريب نيوز سكاي. نزار خالد األسبق
 السابق الوزراء رئيس بينها من فرنسية شخصية 1000 عتوق   18/5/2019 الربيطانية ندبندنتإلا صحيفة حبسب حنون لويزة اعتقال

 جان الفرنسي، الربملان يف اجلمهوري احلزب عن النائب )وأبدى :الصحيفة وأضافت سراحها، قإبطال تطالب مبادرة إيرولت مارك جان
 العسكرية املؤسسة يف واجلنراالت الضباط من جديد جيل "صعود إن وقال بالده، مصاحل على حداثاأل انعكاس من ختوفا   السال،

 يدل ما ("والسياسية واالقتصادية الثقافية اجلوانب يف سيما ال اجلزائر، يف الفرنسية املصاحل يهدد مركز، قومي وأتطري بتكوين اجلزائرية،
 يف الراجحة هي بريطانيا كفة كانت وإن التسخني من شيء فيه منحى أيخذ صار قد الصراع هذا أن أي ،حيدث مما فرنسا ضيق على

 .اجليش يف األركان رئيس من دعومامل النظام
 :اجلزائرية الساحة لخرتاق أمريكا حماولت -2

 السابق العام األمني طابو كرمي مثل الشعيب احلراك يف برزت اليت الشخصيات لبعض جالرتوي أمريكية إعالم وسائل حاولت لقد
 طابو كرمي لفيديوهات وروجت الشعيب" احلراك يف األبرز "الوجه) نهأب 12/9/2019 األمريكية "احلرة" فوصفته االشرتاكية القوى جلبهة

 ،("األحزاب كباقي وليس للسلطة، احلقيقية "معارضتهـل وروجت ،الشعيب احلراك ضمن اجلزائر العاصمة يف مسريات يقود "وهو بوصفها
 اجلزائرية األمن أجهزة اعتقلت وقد. اجلزائر يف الشعيب احلراك يف الناشطني هؤالء مبثل أمريكية اتصاالت وجود ىلإ إشارة هذا يف ورمبا
 يف الشعيب للحراك برموز أمريكية اتصاالت جودو  فرض وعلى للجيش"، املعنوية الروح "إضعاف هتمة له ووجهت وغريه الناشط هذا

 من تتمكن مل اليت أمريكا ليهإ تصبو امب اجلزائر يف السياسية احلياة يف التأثري على القدرة من يبلغوا مل هؤالء مثل فإن متوقع، وهذا اجلزائر،
 ...اآلن حىت الدولة مؤسسات أو اجليش داخل النفوذ ىلإ التسلل

 اجلادة احملاولة مع فرنسا وبني بريطانيا بني هي بل أمريكا، مع األورويب الصراع من ختلو تكاد جلزائريةا الساحة فإن ذلك لكل
 ابخرتاق تنجح فلم األمريكية احملاولت أما ...الساحة يف املوجودة الفرنسية األجنحة لقصقصة العسكرية ومنظومتها لربيطانيا

 متكن قد - الشعيب احلراك - األزمة فرتة طول أن من تتخوف اجلزائر يف احلاكمة ةالعصاب كانت وإن اجلزائر، يف األورويب الدور
 وإاتحة أتباعها لتنشيط احلراك فرتة طول تستغل قد كذلك فرنسا إن بل ،سنوات منذ له تسعى خرتاقا إحداث من أمريكا
 .هلم الفرص
 :يلي كما فهمه فيمكن النتخاابت عن املتوقع أما: اثلثاا  

 لذلك الدولة، أجهزة عن كبري بشكل فرنسا رجال إبعاد من اجليش وقيادة حاليا   احلكم يف ومن هي بريطانيا كنتمت لقد -1
 كنا اآلن )قبل صاحل قايد قال ستمر،م احلراك وأن خاصة   الظروف هذه تتبدل ال حىت نتخاابتاال تستعجل املنظومة هذه أخذت
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 اآلجال يف ستحصل االنتخاابت هذه أبن اتم يقني على فإننا اليوم، أما. الرائسية االنتخاابت إجراء يف اإلسراع ضرورة عن نتكلم
 جمال "ال واضحا   موقفا   تقتضي احلالية الفرتة أن   )إعالنه مثل واضح مبوقف مطالبته وكذلك (،14/9/2019 ندبندنتإ. "هلا احملددة
 احلكم منظومة أن على مؤشر وهذا (،14/9/2019 دبندنتنإ أعدائها"، مع أو اجلزائر مع إما …الوسط من )فيه( العصا ملسك
 هذه إجراء تعارض فهي هلا التابعة والقوى فرنسا وأما .صاحلها يف نسبيا   تبدو األمور ألن اليوم احلسم تستعجل لإلجنليز التابعة

 جلزائريا الشعب أبن لوماسيبد لبشك هتقول بل بذلك، علنية تصرحيات تصدر ال ولكنها يناسبها لظرف أتجيلها تود أو االنتخاابت،
 !بالده شؤون يقرر من هو

 علي السابقان الوزراء رئيسا )وأعلن ألواهنم تغيري بعد أتباعها من مرشحني الرائسة انتخاابت إىل تدفع أن احلكم منظومة حتاول -2
 رويرتز. ديسمرب/األول كانون 12 يف جترى اليت الرائسية االنتخاابت يف ترشحهما اخلميس يوم تبون اجمليد وعبد فليس بن

 حزب زعيم فليس بن فعلي املعارضة، دور اليوم بعضهم ويلعب احلكم، نظومةمل املوثوقة الوجوه من وأمثاهلم ءوهؤال (،28/9/2019
-0200 عامي بني بوتفليقة وزراء رئيس كان فليس بن وزعيمه التغيري، ىلإ ويدعو معارض حزب أنه على نفسه يقدم احلرايت طالئع

 !احلراك نهيفي   اجلزائر شعب على ذلك ينطلي أن عسى نسبيا   جديدة بوجوه النظام جتديد تريد املنظومة ذهه أن أي ،2003
 هي ،نفسه النظام ظل يف لالنتخاابت الرافضة العفوي الشعيب احلراك يف األوسع القطاعات أن هو الظاهر فإن ذلك رغمو  -3

 ىلإ تسري البالد جيعل وهذا االنتخاابت، تؤيد أن ميكن واليت ابملعارضة اةسمامل طرافاأل أو امنظلل املؤيدة األصوات من بكثري أقوى
 :احتمالني أحد

 18/4/2019 انتخاابت موعد يف حدث كما األخرية اللحظة يف االنتخاابت أتجيل على احلالية احلكم منظومة جترب أن إما -
 ...فأجلت
 بعض انسلخت لو حىت حتصل مل نتخاابتاال وكأن الشعيب احلراك يستمر حبيث كبري، بشكل منقوصة انتخاابت جتري أن وإما -
 مت أبنه تقول بعدما للحراك حد لوضع السلطة هبا تقوم عنف ألعمال ةأمهي الظروف تكون حينها لكن الشعيب، احلراك عن القوى

 !!ورد أخذ بني اضطراب يف األمور تستمر وهكذا! بقراراته االلتزام الواجب وأن شرعي رئيس انتخاب
 بريطانيا تدخالت أن إال عفواي   نشأ وإن احلراك هذا ألن مؤثرة هنضة أو حقيقيا   تغيريا   دثحي   لن احلايل احلراك فإن وهكذا -4
 لأصي جزء هي بل ،ماظالن مع اجليش قيادة اصطفاف عن الستار كشف قدو  خاصة فاعليته احلراك فقدي   واألتباع واألشياع فيه وفرنسا

 وهذا ،األصيل الشعب هذا إسالم لصاحل اجليش والء حتويل عرب إال اجلزائر يف إحداثه ميكن ال التغيري أن يعين وهذا ،وتنهى أتمر ،فيه
 األمور زمام على السيطرة من الضباط من املخلصة الفئة ومتكني والغرب، بريطانيا عمالء اجلنراالت كبار إزالة بعد للتحقيق وقابل ممكن
 بل ابحلكم، العسكر ميسك أن ذلك معىن وليس ...اإلسالم أساس على األمة إليه صبوت الذي احلقيقي رييالتغ نصرة مث اجليش، داخل

 وإقامة اإلسالمية احلياة ابستئناف وذلك الشامل، التغيري إلحداث األمة تنتظرها اليت احلقيقة القيادة فتأيت ،ابحلق نصرته أهل يكونوا أن
ت مْ ﴿ نكون أن لنا هللا أراد كما هبا ونعود ،عوالضر  الزرع وحتيي األمة نهضت   اليت احلقة الراشدة الفةاخل ره  ك ن ْ ي ْ  ِللن اسِ  أ ْخرِجهتْ  أ م ة   خه

ههْونه  اِبْلمهْعر وفِ  َتهْم ر ونه   ...﴾اِبّلل ِ  وهت  ْؤِمن ونه  اْلم ْنكهرِ  عهنِ  وهت هن ْ
 ﴾الر ِحيم   اْلعهزِيز   وهه وه  يهشهاء   مهنْ  ي هْنص ر   اّلل ِ  رِ نهصْ بِ  * اْلم ْؤِمن ونه  ي هْفرهح   وهي هْومهِئذ  ﴿

 ه1441 اخلري صفر من الرابع
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