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 : أوًال: تونس: وثیقة "انقالب قیس سعید" الحیثیات والتفاعالت 

 مضامین الوثیقة املسربة  

 ردود األفعال حول "وثیقة االنقالب"  

 : ثانیًا: االنتخابات البرملانیة الجزائریة املقبلة: الحیثیات والتفاعالت 

 حظر مظاهرات الحراك مع اقتراب موعد االنتخابات   

 املقاطعون واملشارکون يف االنتخابات البرملانیة  

 جدل حول تصریحات قیادة أرکان الجیش الجزائري بشأن االنتخابات  

 هذا العدد:  يف
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 المرصد المغاربي

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

فی لیبیا، تونس، املغاربي 

 وموریتانیا الجزائر، املغرب

 د. نورة الحفیان: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

 "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al M d 
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 تقدیم

،  2021ايو  يتناول هذا العدد من التقرير أهم التحوالت السياسية يف كل من تونس والجزائر خالل شهر م

 وذلك عىل النحو التايل: 

 املشهد التونسي
 تونس: وثیقة "انقالب قیس سعید" الحیثیات والتفاعالت 

،  2021مايو    13الربيطا�، بنرش وثيقة وصفها بالرسية، يعود تاريخها إىل    Middle East Eyeقام موقع  

انقالب دستوري يقوم وهي مرسبة من مكتب مديرة الديوان الرئايس نادية عكاشة، ينطوي محتواها عن  

من   80به الرئيس قيس سعيد بانتزاع السلطات من أيدي باقي مؤسسات الدولة عرب بوابة تفعيل املادة 

 الدستور.

 أوال: مضامین الوثیقة املسربة 

  "ديكتاتورية دستورية" من أبرز ما جاء يف الوثيقة املرسبة حول خطة انقالب الرئيس تحت مسمى  

 ما ييل:  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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دعوة خصوم رئيس الجمهورية قيس سعيد السياسي� وأبرزهم رئيس الحكومة هشام املشييش   

الرئايس تحت   القرص  القومي يف  األمن  عاجل ملجلس  اجت�ع  إىل  الغنويش  راشد  الربملان  ورئيس 

ذريعة مناقشة الوضع الوبايئ واألمني واالقتصادي التي متر به البالد. ويف إطار ذلك، سيبلغ سعيد  

جتمع� بخطة الديكتاتورية الدستورية وذلك عرب تركيز كل السلطات يف يده، ومن تم انتزاع  امل

البالد من ظروف   به  متر  ما  مزاعم  املنتخبة، تحت  الهيئات  أيدي جميع  من  الصالحيات  جميع 

الفصل    استثنائية  نص  تفعيل  خالل  من  وذلك  الدستور  80صعبة.  للرئيس    1من  يسمح  الذي 

 السلطات يف حالة الطوارئ الوطنية. باالستيالء عىل 

تنص الوثيقة أيضا بعدم الس�ح لرئيس الحكومة هشام املشييش ورئيس الربملان راشد الغنويش   

 مبغادرة القرص الذي سيكون يف عزلة تامة عن الخارج. 

وضع العديد من السياسي� والنواب البارزين تحت اإلقامة الجربية من أبرزهم نور الدين البح�ي،   

ورفيق عبد السالم، عبد الكريم الهارو�، سيد الفرجا� عن حركة النهضة، وأيضا الوجوه البارزة يف  

اب أخرى كل من أحزاب قلب تونس سفيان طوبال وغازي القروي، باإلضافة إىل سياسي� من أحز 

 ورجال أع�ل وموظف� بارزين يف ديوان رئاسة الوزراء.

إعفاء جميع ، و من كبار رجال األع�ل والسياسي� بالتزامن مع ذلك، سيتم إلقاء القبض عىل العديد   

منع أي برملا� مطلوب للمحاكم التونسية  ، و ب السياسية من مناصبهم يف البالداملنتم� إىل األحزا

 . من مغادرة البالد 

إجراء تعديل وزاري شامل  ، و ليحياوي وزيرا للداخلية باإلنابةتنص الوثيقة عىل تعي� اللواء خالد ا 

أل  وذلك  مؤقتة،  بصفة  غ�ه  دون  فقط  الحكومة  رئيس  عىل  اإلبقاء  تحتهامع  تنطوي  اإلقالة    ن 

اإلبقاء   عىل  الوثيقة  تنص  التعقيدات  تلك  كل  ولتجنب  الربملان.  تصويت  منها  معقدة  إجراءات 

 اضطراريا عىل هشام املشييش.

 
من الدستور التونيس صالحيات لرئيس الجمهورية صالحية اتخاذ التداب� التي تفرضها الحالة االستثنائية يف حالة خطر داهم    80ينص الفصل    - 1

ب  مهدد لكيان الوطن وأمن البالد واستقاللها، يتعذر معه الس� العادي لدواليب الدولة، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشع

 وإعالم رئيس املحكمة الدستورية، ويتم اإلعالن عن هذه التداب� من طرف الرئيس يف بيان موجه إىل الشعب.

انعقاد  ويف املقابل، يجب أن تضمن هذه التداب� إىل تأم� عودة الس� العادي لدواليب الدولة يف أقرب اآلجال، ك� يكون نواب الشعب يف حالة  

  هذه الحالة ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب، ك� ال يجوز تقديم الئحة لوم ضد الحكومة. دائم طوال هذه الفرتة، ويف
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باملئة،    20يف سبيل امتصاص الغضب الشعبي، سيتم تخفيض أسعار السلع األساسية والوقود بنسبة   

،  يوما  30لقروض والرضائب ملدة  مع تعليق تسديد فوات� الكهرباء واملياه واإلنرتنت والهاتف وا

 سيقوم قيس سعيد بتوجيه خطاب تلفزيو� موجه إىل األمة يعلن فيه عن انقالبه. 

 

 ثانیا: ردود األفعال حول "وثیقة االنقالب" 

 فّجرت الوثيقة املرسبة جدال واسعا يف تونس تواترت عىل إثره العديد من ردود األفعال من أبرزها: 

 الرئاسة التونسیة: 

رد فعلها عىل الوثيقة املرسبة، نفت الرئاسة التونسية ما تم تداوله يف نص الوثيقة أن الرئيس يخطط  ويف  

مستشار الرئيس وليد الحجام الذي أشار إىل أن توقيت نرش الوثيقة غ�    وهذا ما أكدهالنقالب دستوري،  

ت بهدف  التشويش  عىل  وتعمل  لتونس  الخ�  تريد  ال  جهات  وراءه  تقف  رئاسة    شويهبرئ،  مؤسسة 

املنتخب من طرف الشعب وبصفته   الجمهورية واملس بهيبة الدولة التونسية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية

رجل قانون حريص عىل ح�ية الدستور من أي م�رسات غ� د�قراطية، مضيفا أن عهد االنقالبات قد  

طاء الشكلية التي ال �كن أن تصدر  انتهى. وقد أوضح الحجام أن الوثيقة املزعومة تتضمن العديد من األخ

عن الرئاسة، مؤكدا أن األخ�ة ال تتعامل بهذه األساليب السخيفة، معتربا إياها مرسحية سيئة اإلخراج يتم  

 تسويقها بهدف التشويش عىل الوضع يف تونس. 

ل تفعيل  حو   لكن يف الوقت نفسه، فقد رد مستشار رئيس الجمهورية حول ما تم تداوله يف مضمون الوثيقة 

، معتربا أن هذا الفصل هو جزء من الدستور، وإذا رأى الرئيس أن هناك مصلحة يف  من الدستور   80الفصل  

 تطبيقه فإنه سيفعل ذلك. 

لقائه برئيس الحكومة هشام املشييش ووزير   يح له حول الوثيقة املرسبة وعقبويف هذا الصدد، ويف ترص

هم ليسوا من دعاة انقالب وال دعاة خروج عن الرشعية، بل  الدفاع ابراهيم الربتاجي، قال قيس سعيد إن

املؤسسات. ب�  التكامل  يف    دعاة  أو  والتصورات  النظر  االختالف يف وجهات  الرغم من  أنه عىل  مضيفا، 

املقاربات، فإن ذلك لن يكون إال يف ظل دولة واحدة لها دبلوماسية واحدة ولها تكامل يف إطار  

ىل ضوء احرتام الدستور والقانون. مؤكدا أن الدولة ليست قامئة عىل  تنسيق كامل ب� مؤسساتها ع

 بل عىل احرتام املؤسسات باعتبارها دولة قانون.  ،الحساباتتصفية 
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 أمن رئاسة الجمهوریة: 

من جهته، استنكر جهاز أمن رئيس الجمهورية، ما جاء يف مضمون الوثيقة، والتي أشارت عىل أنه سيكون  

عملية االنقالب، مؤكدا أن ما تم نرشه هو عبارة عن مغالطات خط�ة يف شأن اإلدارة  له دور مهم يف تنفيذ  

العامة ألمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، ك� أنها تدخل يف زاوية املس من هيبة السلطة ومبادئ  

رسية    الرشف والحياد واألمانة، وأن ذكر أس�ء قادة وضباط يف هذا الجهاز يعد رضبا وكشفا ملعلومات

 خط�ة.

 األحزاب السیاسیة: 

"حركة يف بيان أصدرته    Middle East eyeوقد تجلت أبرز ردود األفعال الحزبية حول ما ورد يف تقرير   

، دعت فيه إىل رضورة فتح تحقيق قضايئ وبرملا� يف مضمون الوثيقة التي نرشها املوقع، بحيث  النهضة"

املرسبة، وما تضمنته من توجيهات ومقرتحات خط�ة تحت طائلة الفصل  أدانت الحركة ما ورد يف الوثيقة  

من الدستور. ويف سبيل ذلك أكدت الحركة عىل رضورة ترسيع التحقيق حول هذه املالبسات الخط�ة   80

وذلك يف سبيل ط�نة الرأي العام الوطني والدويل، وتفاديا النزالق البالد نحو منحنيات خط�ة ممكن أن  

 تجربة الد�قراطية التونسية. تعصف بال

ونشطاء   واألحزاب  الوطنية  املنظ�ت  تضم جميع  وطنية  تشكيل جبهة  إىل  الوقت  نفس  يف  ك� دعت 

كل   أمام  والوقوف  والحريات  والحقوق  الد�قراطي  املسار  عن  الدفاع  سبيل  يف  وذلك  املد�  املجتمع 

ة عىل ضوء املكاسب التي حققتها الثورة يف  املخططات التي تريد أن تنسف بالتجربة الد�قراطية التونسي

   جل الجوانب واملجاالت.

كتلة   أعلنت  الكرامة في�  املحكمة    ائتالف  يف  الجمهورية  وكيل  أمام  قضائية  شكاية  رفع  عن  بالربملان، 

االبتدائية يف تونس ضد مديرة الديوان الرئايس نادية عكاشة وكل من سيكشف عنه البحث والتحقيق من  

ب جر�ة التآمر لتبديل هيئة الدولة والوفاق اإلرهايب بهدف حمل وإجبار أجهزة الدولة عىل  أجل ارتكا

من املجلة الجزائية، هذا فضال    73و  72و    71و  70و  69و    68فعل يشء من عالئقها، وذلك ألحكام الفصول  

 Middleيطا�  من قانون اإلرهاب، وذلك عىل خلفية ما تم نرشه من وقائع عىل املوقع الرب  13عن الفصل  

East Eye. 

فقد كانت لها نظرة أخرى، بحيث أعلنت عىل لسان رئيسها أسامة الخليفي،    قلب تونسأما كتلة  

وذلك تعقيبا عىل ما جاء يف الوثيقة املرسبة أن زمن االنقالبات انتهى والدولة محصنة بالشعب  

رباك عمل مؤسسات الدولة،  واملؤسسات. ك� أوضح الخليفي أن الهدف من وراء هذا الترسيب هو إ

https://almarsad.co.uk/
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املواضيع رغم أنها تساهم يف تأزيم    ها، مؤكدا أن الكتلة ال تعطي أهمية ملثل هذهوخلق رصاع يف دواليب

املؤسسايت؛ ومن أجل ذلك دعت الكتلة  -السيايس  ستقرارالوضع وتروج لصورة أن تونس تعيش يف كنف الال 

 إىل رضورة التصدي لكل هذه املحاوالت التي تريد النيل من أمن واستقرار تونس.

عصام الشايب، أن هناك جهات تستثمر يف األزمات   الجمهوري  للحزب وعىل نفس املنحى، أكد األم� العام

ب�   السارية  الخالفات  ظل  يف  البالد،  تعيشها  هذه   تمؤسساالتي  ب�  الرصاع  تأجيج  هدفها  الدولة، 

املؤسسات عرب الرتويج ألخبار زائفة هدفها بث الخوف يف صفوف املواطن�. مش�ا أن هناك أطراف خارجية  

بالتعاون مع أطراف داخلية تحاول رضب تونس وتأجيج الوضع بعدما ظهرت مؤرشات إيجابية عن انفراج  

الدو  مؤسسات  ب�  السياسية  االنتقال  األزمة  هدم  هو  املشاريع  هذه  وراء  من  الخفي  أن  مش�ا  لة. 

 الد�قراطي التي جاءت به الثورة التونسية. 

ويف خضم كل هذه التجاذبات، قررت النيابة العمومية يف تونس فتح تحقيق حول ماجاء يف محتوى الوثيقة  

الجمهور  Middle East Eyeالتي نرشها موقع   انقالب يقودها رئيس  بإجراء بحث حول خطة  ية، وذلك 

من نظام اإلجراءات الجزائية والذي ينص عىل أن: " لوكيل    31تحقيقي بواسطة أحد القضاة وفق الفصل  

الجمهورية إزاء شكاية مل تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التربير، أن يطلب إجراء بحث مؤقت ضد مجهول  

وقد جاء قرار النيابة    اء طلبات ضد شخص مع�".بواسطة حاكم التحقيق إىل أن توجه أو تصدر عند االقتض

بفتح تحقيق حول مالبسات املوضوع بعد ارتفاع العديد من األصوات الداعية يف البحث حول حيثيات  

 املوضوع، وذلك ملا يشكله هذا األمر من تهديد مبارش وخط� لألمن القومي التونيس.

 ة عام اتثالثا: استنتاج 

 باستنتاج� حول الجدل الدائر يف تونس في� يخص الوثيقة املرسبة: من كل ذلك، �كن الخروج 

 االستنتاج األول:

 ، وذلكMiddle East Eyeيدعو إىل رضورة التحقيق يف املضام� التي تم نرشها عىل موقع  يعرب عنه فريق  

رئيس والجدل  يف سبيل التأكد من مدى صحة ما تم تداوله. خصوصا أن املؤرشات األخ�ة التي ظهر عليها ال

الوثيقة   ذريعة  تحت  صالحياته  توسيع  محاوالته  حول  دالالت  طياتها  يف  حملت  التي  ترصيحاته  حول 

  الدستورية. كان آخرها إعالنه يف ذكرى االحتفال بعيد قوات األمن الداخيل عىل أنه هو القائد األعىل

ر ذلك، هذه الترصيحات  للقوات املسلحة واملدنية. وأن الدستور يخول له كل الصالحيات يف إطا

 يف مرمى الشكوك عىل ضوء هذه الوثيقة املرسبة.  التي جعلت مؤسسة الرئاسة
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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الوزاري   التعديل  أزمة  بدء  منذ  سعيد  قيس  وقرارات  ترصيحات  أثارت  األوساط  فلقد  يف  واسعا  جدال 

السيايس   للحقل  واملتابع�  املكونات  من  العديد  اعتربتها  بحيث  النهج  السياسية،  عىل  انحرافا  التونيس 

الد�قراطي التونيس عرب عرقلة الحياة السياسية والسعي لتعطيل أجهزة الدولة وتفكيك مكوناتها، وذلك  

من خالل سعي رئيس الجمهورية إىل احتكار جميع السلطات والصالحيات، عرب استغالل الثغرات القانونية  

االستيالء عىل الحكم وبسط النفوذ، وهذا ما يشكل عامال    من أجل االنقالب عىل السلطة تدريجيا ومحاولة 

مكن أن تكون لها  مساعدا يف تعميق األزمة املندلعة من شهور وانتقالها إىل مستويات أكرث تعقيدا من امل

 تداعيات خط�ة عىل مستقبل تونس السيايس وعىل تجربتها الد�قراطية. 

 االستنتاج الثا�:

رسيب الوثيقة يف ظل هذه الظرفية هو استث�ر واستغالل لألزمة السياسية  يرى أصحاب هذه النظرية أن ت

الثالث   الرؤساء  وصالحيات  اختصاصات  ب�  الصدام  نتيجة  البالد،  بها  متر  التي  -الرئاسة (واملؤسساتية 

الربملان). وذلك بهدف قطع الطريق عىل أي محاوالت ملعالجة أزمة الصالحيات ب� مؤسسات  - لحكومةا

رب بوابة حوار وطني سبيله الخروج بتوافقات تنتهي معها دواليب األزمة السياسية املندلعة منذ  الدولة ع

ك� يرى أصحاب هذه الرؤية عىل أن اختالق مثل هذه األزمات هدفه األكرب هو نسف  نهاية العام املايض.  

رب مؤامرات خارجية  املسار الد�قراطي التي مرت به تونس منذ اإلطاحة بنظام زين العابدين بن عيل ع

  يتم تنفيذها بأيادي داخلية.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 املشهد الجزائري
 االنتخابات البرملانیة الجزائریة املقبلة: الحیثیات والتفاعالت

االنتخابات الربملانية بالجزائر، وتعد األوىل بعد اإلطاحة بنظام عبد العزيز   2021يونيو    12يوم    تجرى

، وحسب املعطيات التي أدلت بها السلطة  2019بوتفليقة عىل ضوء الحراك الجزائري الذي اندلع يف فرباير  

حزب سيايس    28من أصل    646ها  قامئة من بين  1483املستقلة لالنتخابات، يتنافس خالل هذه االنتخابات  

من مقاعد املجلس. وتأيت هذه االنتخابات وسط تزايد اشتداد القبضة    407قامئة مستقلة، عىل    837و

"دولة مدنية  األمنية عىل ضوء تطويق الحراك الداعي إىل تأجيلها لح� تحقيق أهم مطالب الحراك وهي  

 .  "ال عسكرية

 

 موعد االنتخابات  حظر مظاهرات الحراك مع اقتراب أوًال: 

تظاهرات الحراك عىل اعتقال العديد من الوجوه السياسية واإلعالمية    منذ حظر  أقدمت القوات األمنية 

يف   اعتقالهم  تم  من  مجموع  وصل  بحيث  الحراك  متظاهري  من  العديد  جانب  إىل  والحقوقية، 

حبس االحتياطي  منهم رهن ال  100متظاهر تم إيداع نحو    2000  مظاهرات شهر مايو إىل أكرث من

 شخص.  60وإصدار مذكرات توقيف يف حق 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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وقد كانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أصدرت قرارا مبنع التظاهر إال بعد الرتخيص له مسبقا وفق رشوط  

ُوصفت بالتعجيزية من طرف ناشطي الحراك وذلك يف سبيل كبح ج�ح الحراك الذي بدأت ترتفع أصواته  

 ابات الربملانية. املطالبة مبقاطعة االنتخ

قرار السلطات الجزائرية مل ينأى بالجزائري� عن مواصلة حراكهم، الذي امتد إىل خارج األرايض الجزائرية  

خصوصا يف باريس وجنيف رفضا لقرارات النظام التي تتناقض مع أهداف الحراك الشعبي والتي تسعى  

 من ورائها إىل القضاء عىل الحراك ونسف مطالبه.  

شتداد القبضة األمنية عىل مظاهرات الحراك، نددت منظ�ت حقوقية جزائرية بالقمع املتزايد  ويف ظل ا 

قبل االنتخابات الربملانية التي يقاطعها متظاهرو الحراك الشعبي املؤيد للد�قراطية والرافض لديكتاتورية  

ات لدليل واضح عىل النظام يف تسي� شؤون الدولة، مؤكدة أن القمع املكثف واملمنهج من طرف السلط

فشل هذا النظام يف تدب� الخريطة السياسية وعدم قدرته عىل إيجاد حل لألزمات السياسية واالقتصادية  

 واالجت�عية التي تعصف بالبالد.

 املقاطعون واملشارکون يف االنتخابات البرملانیةثانیًا: 

نشطاء   رأسها  وعىل  االنتخابات،  هذه  الفعاليات  من  مجموعة  من تقاطع  ومجموعة  الجزائري  الحراك 

األخرى، وعىل رأسها األحزاب اليسارية التي تنضوي تحت لواء تكتل البديل الد�قراطي والتي    األحزاب

تضم حزب الع�ل واالتحاد الد�قراطي االجت�عي االشرتايك والحركة الد�قراطية االجت�عية والتجمع من  

 أجل الثقافة والد�قراطية. 

ويف إطار اتساع رقعة مقاطعة االنتخابات، أكدت الفئة الرافضة لتنظيمها، وعىل رأسها نشطاء الحراك، عىل  

أنها ستكون انتخابات فاشلة وأن الربملان الذي سيتولد عنها هو برملان صوري سيكون أداة بيد النظام، ك� 

ا إليه  الذي عهد  الطريقة واألسلوب  بنفس  االنتخابات  السابق، ستساهم يف تعميق  اعتربت إجراء  لنظام 

 األزمة السياسية التي تعصف بالبالد منذ اإلطاحة بنظام بوتفليقة.  

وباملقابل من ذلك، قررت األحزاب اإلسالمية املشاركة يف هذه االنتخابات، ومن أبرزها حركة مجتمع السلم  

اء الوطني؛ ويف إطار ذلك طالب  ، وحركة البن2019التي كانت من أبرز املقاطع� النتخابات الرئاسة عام  

رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، برضورة توف� ض�نات أكرب لتفادي التزوير يف هذه  

االنتخابات، مؤكدا أن الحركة وضعت ثقتها يف الرئيس لض�ن شفافية ونزاهة العملية االنتخابية إىل  

ىل إبرام تحالفات عىل شكل رشاكة سياسية،  أن يثبت العكس. أما حركة البناء الوطني، فقد دعت إ 

قبل وبعد االنتخابات، تنتج أغلبية برملانية عن طريق التحالف، وتسمح في� بعد بتشكيل حكومة  

 سياسية متوافقة مع مؤسسات الدولة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

10 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي 
 June 2021 10 || 016العدد 

 

 

 

 

 
 

الربملانية،   االنتخابات  يف  األصوات  بح�ية  لالنتخابات،  املستقلة  الوطنية  السلطة  تعهدت  ذلك  إطار  ويف 

العلبة السوداء أي املحاصصة والتزوير قد انتهى، مع تأكيدها أن دخول   حيث أشارت يف بيان لها أن عهدب

 الجزائر مرحلة وعرص جديد سوف يكون عرب بوابة الربملان. 

 تصریحات قیادة أرکان الجیش الجزائري بشأن االنتخابات  جدل حولثالثًا: 

التي تستهدف    ة، إىل إفشال ما أس�ه مخططات التشويشدعا قائد أركان الحيش الجزائري سعيد شنقريح 

النيابية املزمع تنظيمها يف   التأث� عىل مجريات العملية االنتخابات  يونيو. ويف إطار ذلك، مل    12بحسبه 

يحدد شنقريحة الجهة التي تسعى إىل التشويش عىل هذه االنتخابات، وهل األمر يتعلق بجهات داخلية  

 أم خارجية. 

إىل إن الجيش سيسهر عىل تأم� وض�ن الس� اآلمن للعملية االنتخابية من أجل متك� املواطن�    ك� أشار

الهدوء واالستقرار. مؤكدا يف نفس الوقت أن املواطن الجزائري قد    من التعب� عن أصواتهم يف جو يشوبه

يث سيكون صدا أمام  أصبح أكرث وعيا من أي وقت مىض وال �كن تغليطه ودفعه إىل متاهة املخاطر بح

 كل املخططات التي تستهدف البالد. 

وقد قوبلت ترصيحات شنقريحة بالعديد من االنتقادات من طرف ناشطي الحراك والصحفي� الذين أكدوا  

أن أحوال الجزائر لن تستقيم يف ظل الخطابات التي زالت ترددها القيادات العسكرية، منتقدين تدخل  

السيايس، مؤكدين يف نفس الوقت عىل رضورة تحقيق أوىل مطالب الحراك    املؤسسة العسكرية يف الشأن

 قبل الذهاب ألي مسار د�قراطي انتقايل.  دولة مدنية ال عسكريةوهي 

 توقعات حول نتائج االنتخابات البرملانیة

قد أكد  أما في� يخص سيناريوهات وتوقعات النتائج التي ستؤول إليه االنتخابات الربملانية الجزائرية، ف

معظم املتابع� للشأن السيايس الجزائري، بأن كافة املؤرشات ترجح كفة تيار اإلسالم السيايس الذي يعترب  

الناخب�. وذلك يف ظل غياب   األوفر حظا للفوز يف االنتخابات املقبلة، وحصد النسبة األكرب من أصوات 

ملشهد السيايس والحزيب الجزائري من  التي كانت لها أهمية كربى داخل ا  ومقاطعة مجموعة من األحزاب

. ويف حال حدوث هذا السيناريو فستكون الكتلة اإلسالمية هي األقرب إىل  أحزاب التيار الد�قراطيأبرزها  

تشكيل الحكومة املقبلة ضمن تركيبة ائتالفية وهو الخيار الذي يدعمه النظام الحاكم يف الجزائر  

 ). املؤسسة العسكرية(

يونيو ستشهد نسبة مشاركة ضعيفة نتيجة تكالب   12من الواضح، أن انتخابات  ،  صفوة القول ومن  

مجموعة من العوامل، من أبرزها رفض الحراك لهذه االنتخابات قبل تحقيق املطالب التي ناضل  

https://almarsad.co.uk/
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تصحيح املسار الد�قراطي وإقامة دولة مدنية متكاملة األركان،   من أجلها، بحيث تنطوي نظرة الحراك يف

قبل  حيث  ب شاملة  إصالحات جذرية  إىل  الوصول  سبيل  يف  املرحلة  لهذه  الرئييس  الهدف  هو  ذلك  يعد 

 الذهاب يف مس�ة خارطة الطريق التي رسمها الحراك والتي تعترب االنتخابات من أواخر محطاتها. 

واالجت�عية    لذلك، فإن تنظيم االنتخابات يف الفرتة الراهنة يف ظل االضطراب السيايس واألوضاع االقتصادية

املرتدية التي تعيشها الجزائر لن يفيض إال الستفحال وتأزم الوضع العام وهذا ما يعترب عامال مساعدا لعدم  

خروج املؤسسة العسكرية من املشهد السيايس باعتبارها املتحكم األول يف زمام الدولة الجزائرية بجميع 

  )1( أركانها ومؤسساتها وشؤونها.

 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(
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