
|1

أصــدر الرئيــس الجزائــري عبداملجيــد تبــون قــراراً يف 30 
يونيــو 2021، بتعيــن أميــن بــن عبدالرحمــن )60 عامــاً( وزيراً 
أول خلفــاً لوزيــر الحكومــة املســتقيل عبدالعزيــز جــراد، 
ــان  ــب إع ــايض عق ــو امل ــتقالته يف 24 يوني ــدم اس ــذي ق وال
النتائــج النهائيــة لانتخابــات الربملانيــة األخــرة، وتــم تكليــف 
ــزة يف  ــية الفائ ــزاب السياس ــع األح ــاور م ــن بالتش عبدالرحم
االنتخابــات الربملانيــة األخــرة لتشــكيل الحكومــة الجديــدة يف 

أقــرب وقــت ممكــن.

وتــم تكليــف أميــن بــن عبدالرحمــن لتــويل مهــام الوزيــر 
األول يف البــاد، وفقــاً ألحــكام الفقرتــن الخامســة والســابعة 
مــن املــادة »91« مــن الدســتور الجزائــري، والتــي تتيــح 
لتشــكيل  الشــخصيات  أحــد  تكليــف  الجزائــري  للرئيــس 

ــاد. ــؤون الب ــة إلدارة ش ــة وطني حكوم

خبرات اقتصادية:
جــاء تكليــف الرئيــس تبــون ألميــن بــن عبدالرحمــن ليشــغل 
منصــب الوزيــر األول، نظــراً لعــدد مــن االعتبــارات والعوامــل 

التــي ميكــن توضيحهــا يف التــايل:

ــر  ــون للوزي ــة تب ــس الدول ــر رئي ــتقلة: ينظ ــخصية مس 1- ش
األول املكلــف أميــن بــن عبدالرحمــن باعتبــاره شــخصية 
ــر  ــه غ ــا أن ــة، ك ــة ورجــاً ثق ــاءة علمي ــراط ذات كف تكنوق

محســوب عــى أي تيــار ســيايس أو أيديولوجــي.

ــن عبدالرحمــن منصــب  2- خــرات مرتاكمــة: شــغل أميــن ب
ــو  ــاً )يوني ــام تقريب ــدة ع ــراد مل ــة ج ــة يف حكوم ــر املالي وزي
2020 – يونيــو 2021(، كــا ســبق لــه تــويل منصــب محافــظ 
البنــك املركــزي عــام 2000 ليصبــح وقتهــا رابــع محافــظ 
للبنــك املركــزي، وهــو مــا أتــاح لــه اكتســاب خــربات ماليــة 
ــة  ــات واملشــكات املالي ــة التحدي ــه ملواجه ــة تؤهل واقتصادي
ــت الراهــن.  ــاد خــال الوق ــا الب ــي تواجهه ــة الت واالقتصادي

كــا أنــه معــروف باســم رجــل اإلصاحــات املاليــة، حيــث 
قــام خــال توليــه منصــب وزيــر املاليــة بصياغــة عــدد مــن 
ــام عبدالرحمــن  ــة إلصــاح االقتصــاد، كــا ق ــن الهادف القوان
بإبــراز منــط الرافــة اإلســامية يف القطــاع البنــي أو املــريف، 
ــعى  ــذي يس ــي ال ــج اإلصاح ــع الربنام ــاىش م ــا يت ــو م وه

تبــون لتنفيــذه عــى املســتوى االقتصــادي. 

3- أغلبيــة مواليــة: جــاء تكليــف أميــن بــن عبدالرحمــن 
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تــم تكليــف وزيــر الماليــة أيمــن بــن عبدالرحمــن )60 عامــًا( بتشــكيل الحكومــة الجزائريــة الجديــدة، باعتبــاره 
مــن التكنوقــراط وغيــر المحســوبين علــى أي مــن التيــارات السياســية أو األيديولوجيــة، وكذلــك لخبراتــه 
االقتصاديــة والماليــة، حيــث ســيتعين عليــه مواجهــة مجموعــة مــن التحديــات، خاصــة فيما يتعلــق بالتعامل 

مــع الحــراك الشــعبي، وعــاج األزمــة االقتصاديــة، وكذلــك مواجهــة التهديــدات األمنيــة.

االقتصاد أواًل:
دالالت تكليف أمين بن عبدالرحمن بتشكيل احلكومة اجلزائرية اجلديدة

االقتصــاد أواًل: دالالت تكليــف أيمــن بــن عبدالرحمــن بتشــكيل الحكومــة الجزائريــة الجديــدة، تقديــرات المســتقبل، العــدد 1282، 5 يوليــو 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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بعــد إعــان األحــزاب السياســية املواليــة للحكومــة واملســتقلن 
ــة  ــة أغلبي ــات، تأييدهــم لتشــكيل حكوم ــن يف االنتخاب الفائزي
هــذه  وتتمثــل  الجمهوريــة.  لرئيــس  مواليــة  أي  رئاســية؛ 
األحــزاب يف جبهــة التحريــر الوطنــي )98 مقعــد( واملســتقلن 
)84 مقعــداً(، وحركــة مجتمــع الســلم )65 مقعــداً(، والتجمــع 
الوطنــي الدميقراطــي )58 مقعــداً(، وجبهــة املســتقبل )48 
ــظ أن  ــداً(. وياح ــي )40 مقع ــاء الوطن ــداً( وحركــة البن مقع
الحــزب األخــر هــو أحــد األحــزاب املنشــقة عــن حركــة مجتمع 

ــر.  ــلمن يف الجزائ ــوان املس ــية لإلخ ــذراع السياس ــلم، ال الس

تحديات منتظرة:
ــن  ــن عبدالرحم ــن ب ــة أمي ــدة برئاس ــة الجدي ــر الحكوم تنتظ
ــه  ــن توضيح ــا ميك ــو م ــة، وه ــات الداخلي ــن التحدي ــة م جمل

ــايل: ــو الت ــى النح ع

1- األزمــة االقتصاديــة املتفاقمــة: تعــاين البــاد مشــكات 
اقتصاديــة حــادة ازدادت خــال العامــن األخريــن بســبب 
تداعيــات جائحــة كورونــا، والتــي ترتــب عليهــا انكــاش 
الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة 5.5% خــال عــام 2020، ومــن 

ــي: ــا ي ــرى م ــلبية األخ ــؤرشات الس امل

تراجــع أســعار النفــط العامليــة: يعتمــد االقتصــاد الجزائــري 	 
ــوايل %60  ــل ح ــي متث ــط، والت ــر النف ــدات تصدي ــى عائ ع
مــن ميزانيــة الدولــة، و94% مــن إجــايل إيــرادات التصديــر. 
وخــال عــام 2020، بلغــت هــذه اإليــرادات حــوايل 24 مليار 
دوالر، مــا زاد مــن حــدة املشــكات االقتصاديــة يف البــاد. 

ــن  ــه م ــلبية، فإن ــروف الس ــذه الظ ــن ه ــم م ــى الرغ وع
ــعر  ــل س ــع أن يص ــن املتوق ــاً، إذ م ــر رسيع ــع أن تتغ املتوق
الربميــل إىل حــوايل 100 دوالر بحلــول عــام 2022، إىل جانــب 
عــودة تصديــر الغــاز الطبيعــي إلســبانيا منــذ العــام املــايض، 
وهــو مــا يصــب يف مصلحــة االقتصــاد الجزائــري بشــكل كبــر 
والــذي حقــق تحســناً ملحوظــاً خــال الربــع األول مــن العــام 
الجــاري، حيــث بلــغ معــدل النمــو االقتصــادي حــوايل %4.2.

ــحب 	  ــة للس ــت الحكوم ــدي: اتجه ــي النق ــع االحتياط تراج
مــن االحتياطــي النقــدي األجنبــي؛ وهــو مــا تســبب يف 
تراجعــه بشــكل ملحــوظ، حيــث انخفــض احتياطــي النقــد 
األجنبــي مــن 60 مليــار دوالر خــال الربــع األول مــن عــام 
عــام 2020،  مليــار دوالر خــال  إىل حــوايل 44.2   ،2020
ووصــل خــال 2021 إىل حــوايل 42 مليــار دوالر، كــا ارتفــع 
ــل  ــن يف ظ ــة للمواطن ــدرة الرشائي ــت الق ــم وتراجع التضخ
تراجــع قيمــة العملــة الوطنيــة مقابــل الــدوالر )134 دينــاراً 

ــوداء(. ــوق الس ــاراً يف الس ــزي و180 دين ــك املرك ــدى البن ل

ــن 	  ــة م ــع البطال ــع أن ترتف ــة: يتوق ــدالت البطال ــاع مع ارتف
حــوايل 11.5% يف مــارس 2021 إىل حــوايل 17 - 20% بحلــول 
أواخــر هــذا العــام، حيــث فقــد 500 ألــف شــخص وظائفهــم 
ــد األدىن  ــاض الح ــه انخف ــت نفس ــا، ويف الوق ــبب كورون بس
ألــف   20 )حــوايل  الدولــة  مبؤسســات  العاملــن  ألجــور 
دينــار أو 125 يــورو(، وهــو مــا ال يكفــي ســد احتياجاتهــم 

املعيشــية.

ولعــل التريحــات األوىل التــي أطلقهــا الوزيــر األول أميــن 
بــن عبدالرحمــن عقــب تكليفــه مبهــام منصبــه حــول التزامــه 
بتنفيــذ برنامــج الرئيــس تبــون االنتخــايب، خاصــة فيــا يتعلــق 
بتحقيــق التنميــة االقتصاديــة، وتقليــص الــواردات بشــكل كبر، 

وتخفيــض ميزانيــة إدارة الدولــة. 

2- رفــض »حمــس« املشــاركة: عــرض الرئيــس تبــون عــى حركة 
مجتمــع الســلم »حمــس« املشــاركة يف الحكومــة الجديــدة، غر 
أنهــا رفضــت املشــاركة يف الحكومــة، وتســمية مرشــحيها لتــويل 
الحقائــب الوزاريــة الخمــس )مل تحــدد( التــي عرضــت عليهــا. 
ــة  ــب وزاري ــرض حقائ ــاركة إىل ع ــض املش ــبب رف ــع س ويرج
ــرزاق  ــة عبدال ــس الحرك ــده رئي ــا أك ــو م ــا، وه ــية عليه هامش
ــن دون  ــة م ــاركة يف الحكوم ــض املش ــد رف ــث أك ــري، حي مق

رشاكــة حقيقيــة يف الحكــم.

بــن  أميــن  ينتظــر  الشــعبي:  الحــراك  مــع  التعامــل   -3
عبدالرحمــن تحــٍد مــن نــوع خــاص، وهــو التعامــل مــع قــوى 
الحــراك الشــعبي التــي توتــرت عاقاتهــا برئيــس الدولــة خــال 
الفــرة األخــرة، خاصــة مــع رفــض الحــراك املشــاركة يف هــذه 
االنتخابــات، ودعوتهــا ملقاطعتهــا. وانخفضــت نســبة املشــاركة 
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دالالت تكليف أيمن بن عبدالرحمن بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

ــط.  ــوايل 23% فق ــت إىل ح يف التصوي

ــودة  ــا ع ــن رفضه ــعبي ع ــراك الش ــوى الح ــرّبت ق ــا ع ك
»جبهــة التحريــر الوطنــي« التــي كانــت مواليــة للرئيــس 
الســابق عبدالعزيــز بوتفليقــة مــرة أخــرى إىل صــدارة املشــهد 
الســيايس، بعــد أن حلــت يف املرتبــة األوىل يف االنتخابــات 
الربملانيــة األخــرة، ومــن ثــم فــإن مســألة التعامــل مــع الحــراك 
ــال  ــدول أع ــى ج ــة ع ــة خاص ــل أهمي ــوف تحت ــعبي س الش

ــدة.  ــة الجدي الحكوم

ومــن املتوقــع أن تســتمر سياســات تضييــق الخنــاق عــى 
قــوى الحــراك، ومنعهــا مــن تنظيــم املســرات األســبوعية تحــت 

مســمى الحفــاظ عــى األمــن القومــي للبــاد.

4- اســتيعاب جائحــة كورونــا: تعــاين البــاد ارتفاعــاً غــر 
مســبوق يف أعــداد املصابــن بوبــاء كورونــا خــال الفــرة األخرة 
ليصــل إىل حــوايل 140 ألــف حالــة خــال يونيــو املــايض. وعــى 
الرغــم مــن حصــول الدولــة عــى اللقاحــات الخاصــة بكورونــا 
وبــدء حمــات تطعيــم املواطنــن باللقــاح، فــإن ذلك غــر كاٍف، 
ــن تدهــور  ــاد باألســاس م ــه الب ــا تعاني ــى اآلن، يف ظــل م حت
واضــح يف القطــاع الطبــي والصحــي بشــكل عــام، ولــذا يتوقــع 
أن يضــع أميــن بــن عبدالرحمــن األوضــاع الصحيــة املتدهــورة 

عــى رأس أولوياتــه خــال الفــرة القادمــة.

5- مكافحــة اإلرهــاب والتحديــات االنفصاليــة: متثــل مواجهــة 
اإلرهــاب والحــركات االنفصاليــة أبــرز التحديــات األمنيــة التــي 
تواجــه الحكومــة الجديــدة، خاصــة بعــد أن صنفــت الســلطات 
حركتــي »رشــاد« و«الحركــة مــن أجــل تقريــر املصــر يف منطقة 
القبائــل« )املــاك( ضمــن التنظيــات اإلرهابيــة. ووجهــت 
الحكومــة اتهامــات لــكا الحركتــن بالتخطيــط الرتــكاب أعــال 

إرهابيــة وســط تجمعــات الحــراك الشــعبي األســبوعية. 

ــة  ــات اإلرهابي ــال التنظي ــن انتق ــر م ــى الجزائ ــا تخ ك
مــن داخــل ليبيــا إليهــا. وقــد عــرب عــن ذلــك الفريــق الســعيد 
ــد يف  ــذي أك ــري، وال ــش الجزائ ــس أركان الجي ــنقريحة، رئي ش
أواخــر يونيــو 2021، يف بيــان رســمي رضورة إدراك مــا يحيــط 
بالجزائــر، مــن مخاطــر وتهديــدات، والتــي نتجــت عــن الوضــع 

ــبب  ــر بس ــر فأك ــم أك ــذي تفاق ــن، ال ــش واملزم ــي اله األمن
العســكرية  والتدخــات  النفــوذ،  عــى  الــدويل  التنافــس 
الخارجيــة عــن املنطقــة، وهــو مــا أزم الوضــع األمنــي اإلقليمــي 
ــرة عــى  ــا أوضــاع مؤث ــايل نجمــت عنه املتدهــور أصــاً، وبالت
أمــن لبــاد، الســيا مــن خــال رعايــة وتوفــر الظــروف املامئــة 
التــي يتغــذى منهــا اإلرهــاب، والجرميــة املنظمــة العابــرة 

ــدود. للح

ويف الختــام، تذهــب املعطيــات الراهنــة يف اتجــاه تشــكيل 
ــات  ــات وتوجه ــة لسياس ــية موالي ــة رئاس ــة ذات أغلبي حكوم
ــا النهــوض  ــي ســيكون عــى رأس أولوياته ــون، والت ــس تب الرئي
الشــعبي  الحــراك  مــع  والتعامــل  االقتصاديــة،  باألوضــاع 
تواجــه  أن  يتوقــع  وال  واالنفصاليــة.  اإلرهابيــة  والحــركات 
ــك.  ــق ذل ــرة يف ســبيل تحقي ــات كب ــدة تحدي الحكومــة الجدي

عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع 

القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم 

القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهات 

االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

الوزير األول
• اســتند الرئيــس تبــون إلــى صاحياتــه التــي منحهــا إيــاه 
أحــد الشــخصيات لتولــي  الدســتور الوطنــي لتكليــف 

مهــام  تشــكيل الحكومــة الجديــدة.

• تنــص المــادة 103 مــن الدســتور علــى أن الحكومــة 
ــر أول فــي حــال أســفرت النتائــج  الجديــدة يقودهــا وزي
مواليــة  أغلبيــة  عــن  البرلمانيــة  لانتخابــات  النهائيــة 

لرئيــس الدولــة.

ــة مــن المــادة نفســها  ــن تنــص الفقــرة الثاني • فــي حي
علــى أنــه فــي حــال أســفرت االنتخابــات البرلمانيــة عــن 

ــة برلمانيــة فيتــم تكليــف رئيــس للحكومــة. أغلبي

تبعيــة  أكثــر  يصبــح  النحــو  هــذا  علــى  األول  الوزيــر   •
لرئيــس الدولــة، وهــو مــا يعنــي هامــش حريــة محــدودًا 
لــه، حيــث يطبــق توجيهــات وسياســات رئيــس الدولــة، 
يتمتــع  الــذي  الحكومــة  رئيــس  خــاف  علــى  وذلــك 
مــن  أكبــر  بصاحيــات  ويتمتــع  أكبــر،  حركــة  بهامــش 

األول. الوزيــر 
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