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دالالت مهمة:
ــة  ــدة برئاس ــة الجدي ــة الجزائري ــة الحكوم ــف تركيب تكش
ــدالالت  ــن الســات وال ــن عبدالرحمــن عــن عــدد م أميــن ب
ــى النحــو  ــه ع ــن توضحي ــا ميك ــة، وهــو م السياســية املهم

ــايل: الت

1- الحكومــة الثانيــة: تعــد الحكومــة الجديــدة هــي الثانيــة 
مــن نوعهــا يف عهــد الرئيــس الحــايل عبداملجيــد تبــون منــذ 
ــة  ــاً للحكوم ــك خلف ــه الســلطة يف ديســمرب 2019، وذل تولي
الســابقة برئاســة عبدالعزيــز جــراد، والتــي اســتقالت عقب 
ــو  ــر يف 12 يوني ــكل مبك ــة بش ــات الربملاني ــراء االنتخاب إج
املــايض بنــاًء عــى قــرارات الرئيــس تبــون يف هــذا الخصــوص.

الحكومــة  تشــكيلة  تتســم  تكنوقــراط:  حكومــة   -2
ــن  ــراط، الذي ــن التكنوق ــا م ــة أعضائه ــأن غالبي ــدة ب الجدي
ــن  ــف أمي ــر األول املكل ــع الوزي ــة م ــس الدول ــم رئي اختاره
ــزاب  ــن األح ــا م ــار أعضائه ــم اختي ــن، ومل يت ــن عبدالرحم ب
السياســية الفائــزة يف االنتخابــات الربملانيــة األخــرة إال 

بشــكل محــدود. 

ــة  ــط ألربع ــة فق ــب وزاري ــاين حقائ ــناد مث ــم إس ــد ت فق
ــي  ــي الت ــر الوطن ــة التحري ــي جبه ــية، ه ــزاب سياس أح
ــات، وحصلــت عــى ثــاث وزارات  ــج االنتخاب تصــدرت نتائ
هــي الصيــد البحــري واملنتجــات الصيديــة وتوالهــا هشــام 
ــدي  ــن حم ــا ياس ــة ويتواله ــي، والصناع ــفيان صلوات س

ــواليف.  ــامية م ــب س ــن نصي ــت م ــة وكان والبيئ

الوطنــي  »التجمــع  حــزب  حصــل  املقابــل،  ويف 
الدميقراطــي« عــى وزاريت الثقافــة والفنــون للوزيــرة وفــاء 
ــرزاق ســبقاق،  ــر عبدال شــعان، والشــباب والرياضــة للوزي
وكذلــك جبهــة املســتقبل التــي حصلــت عــى وزاريت 
ــال  ــمة أزارو، واالنتق ــزرة بس ــان للوي ــع الربمل ــات م العاق
ــان،  ــو زي ــن عت ــر ب ــددة للوزي ــات املتج ــوي والطاق الطاق
ــامي(  ــار اإلس ــي )التي ــاء الوطن ــة البن ــت حرك ــا حصل بين

ــرايب. ــن م ــر ياس ــي للوزي ــن املهن ــى وزارة التكوي ع

3- عــدم محاصصــة الــوزارات الســيادية: تــم منــح الــوزارات 
الســيادية للتكنوقــراط املســتقلن، مثــل وزارة املاليــة 
ــن  ــن عبدالرحم ــن ب ــر األول أمي ــا الوزي ــظ به ــي احتف الت
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بــن  أيمــن  الماليــة  الوزيــر األول ووزيــر  برئاســة  الجديــدة  الجزائريــة  الحكومــة  تــم اإلعــان عــن تشــكيلة 
تبــون  الدولــة عبدالمجيــد  رئيــس  انتهــاء مشــاوراته مــع  2021، وذلــك بعــد  7 يوليــو  عبدالرحمــن فــي 
واألحــزاب السياســية الفائــزة فــي االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة، وقــد ضمــت تشــكيلة الحكومــة الجديــدة 

34 وزيــرًا مــن بينهــم 17 وزيــرًا جديــدًا واإلبقــاء علــى باقــي أعضــاء الحكومــة الســابقة.

احلكومة الثانية:
فرص جناح ابن عبدالرحمن يف حتقيق االستقرار باجلزائر

الحكومــة الثانيــة: فــرص نجــاح ابــن عبدالرحمــن فــي تحقيــق االســتقرار بالجزائــر، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1290، 14 يوليــو 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــاً  ــاع وفق ــوزارة الدف ــون ب ــس تب ــظ الرئي ــه، واحتف لنفس
ــم اإلبقــاء  ــذ التســعينيات، كــا ت ــه من للنظــام املعمــول ب
ــاب  ــد عرق ــة، ومحم ــود يف وزارة الداخلي ــال بلج ــى ك ع

ــم.  ــة واملناج ــراً للطاق وزي

ــرم  ــايس املخ ــة للدبلوم ــة الخارجي ــناد حقيب ــم إس وت
»مطــان لعامــرة الــذي يتــوىل منصــب وزيــر الخارجيــة يف 
الحكومــة الجديــدة لثالث مــرة يف تاريخ عملــه الحكومي، 
ــد  ــابقتن يف عه ــن س ــة مرت ــويل الخارجي ــه ت ــبق ل ــد س فق
ــاره  ــة، ويرجــع اختي ــز بوتفليق ــس الســابق عبدالعزي الرئي
ــة، إىل  ــخصيته املتزن ــرة وش ــية الكب ــه الدبلوماس إىل خربات
ــك  ــي احت ــدول الت ــن ال ــر م ــدد كب ــع ع ــه م ــب عاقات جان
ــة. ــنوات املاضي ــوال الس ــايس ط ــه الدبلوم ــال عمل ــا خ به

4- اســتبعاد وزيــر الخارجيــة الســابق: اســتبعدت الحكومــة 
بوقــادوم  صــربي  الســابق  الخارجيــة  وزيــر  الجديــدة 
ــو  ــون، وه ــن تب ــن م ــن املقرب ــه م ــن كون ــم م ــى الرغ ع
ــدى  ــرة ل ــربات الكب ــف الخ ــه يف توظي ــع إىل رغبت ــا يرج م
وزيــر الخارجيــة الجديــد لعامــرة، وذلــك لتعزيــز النفــوذ 
ــة،  ــات يف املنطق ــاه األزم ــاً وتج ــاً ودولي ــري إقليمي الجزائ

ــة. ــة الليبي ــها األزم ــى رأس وع

5- احتــواء الحــراك الشــعبي: تــم تغيــر وزيــر العــدل 
بلقاســم زغــايت، يف خطــوة رمبــا تهــدف إىل احتــواء وتهدئة 
ــايت  ــت زغ ــي اتهم ــعبي الت ــراك الش ــوى الح ــادات ق انتق
الحــراك  ورمــوز  لنشــطاء  سياســية  اتهامــات  بتوجيــه 
ــا  ــو م ــم، وه ــرات منه ــال الع ــاً، واعتق ــم قضائي وتتبعه
أدى إىل زعزعــة العاقــة بــن الرئيــس تبــون وقــوى الحــراك. 

ــواء  ــون الحت ــود تب ــاح جه ــره يف إنج ــهم تغي ــا يس ورمب
األســبوعية  املســرات  تجــدد  عــدم  وضــان  الحــراك، 
ــى  ــاظ ع ــن الحف ــن م ــكل ميّك ــة، بش ــرة القادم ــال الف خ

االســتقرار الســيايس يف البــاد. 

ــاء  ــة البن ــاركت حرك 6- تقليــص دور اإلخــوان املســلمني: ش
الوطنــي يف الحكومــة بــوزارة التكويــن املهنــي، بينــا 
رفضــت حركــة مجتمــع الســلم »حمــس« املشــاركة يف 
هــذه الحكومــة بســبب اشــراط الرئيــس تبــون عــى 
ــدة  ــي ترغــب يف املشــاركة يف الحكومــة الجدي األحــزاب الت
االلتــزام بتطبيــق الربنامــج االنتخــايب لــه، كــا اشــرط 
ســقفاً محــدداً للحقائــب الوزاريــة لــكل حــزب مشــارك يف 

الحكومــة الجديــدة. 

وواجهــت خطــط »حمــس« لتشــكيل حكومة سياســية 
ــوان  ــة اإلخ ــة لحرك ــل صدم ــا مث ــو م ــياً، وه ــاً رئاس رفض
ــة  ــون يف محاول ــس تب ــن الرئي ــت م ــي متلق املســلمن، والت
للحصــول عــى عــدد أكرب مــن املقاعــد الوزاريــة، والحصول 

عــى منصــب رئاســة الربملــان، غــر أن مــا حــدث هــو 
ــاب  ــم انتخ ــد أن ت ــة بع ــة، خاص ــف املعارض ــا يف ص بقاؤه
النائــب املســتقل إبراهيــم بوغــايل رئيســاً للربملــان، والــذي 
حصــل عــى أصــوات 295 نائبــاً، فيــا حصــل مرشــح حركــة 

ــط. ــاً فق ــى 87 صوت ــد صــادوق ع »حمــس« أحم

ــيدات  ــع س ــار أرب ــم اختي 7- مشــاركة محــدودة للنســاء: ت
ــبة  ــن 34 وزارة )بنس ــن ب ــة م ــب وزاري ــع حقائ ــويل أرب لت
حــوايل 12%( وهــي نســبة ضئيلــة نســبياً، حيــث تــم 
ــي  ــر الوطن ــة التحري ــن جبه ــي ع ــامية موالف ــار س اختي
لــوزارة البيئــة، وبســمة أزارو عــن جبهــة املســتقبل لــوزارة 
ــر كريكــو  ــار كوث ــم اختي العاقــات مــع الربملــان، يف حــن ت
الوطنــي واألرسة وقضايــا  التضامــن  لــوزارة  )مســتقلة( 
املــرأة، ووفــاء شــعان )مســتقلة( لــوزارة الثقافــة والفنــون. 

ــيادية.  ــر س ــع غ ــوزارات األرب ــذه ال ــظ أن ه وياح

ــتحداث وزارة  ــم اس ــوزارات: ت ــض ال ــة بع ــادة هيكل 8- إع
ــم  ــي ت ــات« والت ــة واإلحصائي ــي وزارة »الرقمن ــدة ه جدي
ــة  ــاء كاتب ــم إلغ ــا ت ــل، ك ــر حســن رشحبي إســنادها للوزي
الدولــة »لرياضــة النخبــة« التــي كانــت تتوالهــا الرياضيــة 

ــواكري. ــليمة س ــودو س ــة الج ــابقة بطل الس

انتقادات حزبية وشعبية:
ــادات،  ــن االنتق ــد م ــدة للعدي ــة الجدي ــت الحكوم تعرض

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن تفصيله ــي ميك والت

1- اتهــام بإعــادة إنتــاج النظــام الســابق: انتقــدت »حمــس« 
الحكومــة باعتبارهــا إعادة لرموز النظام الســيايس الســابق 
يف عهــد عبدالعزيــز بوتفليقــة، كــا رأت أن تشــكيلة 
الحكومــة الجديــدة تعكــس نجــاح الثــورة املضــادة يف 
ــاة  إعــادة رمــوز النظــام الســابق أنفســهم إىل صــدارة الحي
ــويل  ــرة لت ــان لعام ــار رمط ــع اختي ــة م ــية، خاص السياس

ــة.  وزارة الخارجي

ــس  ــة ال تعك ــت بطريق ــة مت ــكيلة الحكوم ــا أن تش ك
ــار  ــم اختي ــث ت ــرة، حي ــة األخ ــات الربملاني ــج االنتخاب نتائ
ــون  ــس تب ــن للرئي ــن املوال ــدة م ــة الجدي ــاء الحكوم أعض
ــل  ــس« فش ــت »حم ــة، وتوقع ــام بوتفليق ــوز نظ ــن رم وم
ــا  ــة، ألنه ــة االقتصادي ــاج األزم ــدة يف ع ــة الجدي الحكوم

ــا.  ــاً له ــعبي، وفق ــر ش ــا ظه ــس له لي

»حمــس«  مــع  الشــعبي  الحــراك  قــوى  واتفقــت 
لحقبــة  امتــداداً  متثــل  الجديــدة  الحكومــة  أن  يف 
ــد  ــة العدي ــكيلة الحكوم ــن تش ــث تتضم ــة، حي بوتفليق
التــي شــغلت مناصــب ســيادية يف  مــن الشــخصيات 
ــن  ــن ب ــر األول أمي ــم الوزي ــن أبرزه ــة. وم ــد بوتفليق عه
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ــد،  ــة الجدي ــر الخارجي عبدالرحمــن ورمطــان لعامــرة وزي
ــوري  ــراك الث ــب الح ــع مطال ــاً م ــد متناقض ــا يع ــو م وه
ــذري  ــر الج ــرض التغي ــابق بغ ــام الس ــقط النظ ــذي أس ال
ــوز  ــر أن رم ــا، غ ــاً وقته ــذي كان قامئ ــيايس، ال ــام الس للنظ
يتصــدرون  للحــراك، اليزالــون  الســابق، وفقــاً  النظــام 

املشــهد الســيايس يف البــاد. 

مــن  رســالة  الجديــدة  الحكومــة  تشــكيلة  ومتثــل 
النظــام الســيايس القائــم للحــراك الشــعبي بأنــه املســيطر 
عــى الحيــاة السياســية يف البــاد، ولــن يســتجيب ملطالــب 
ــهد  ــح أن تش ــا يرج ــو م ــذري، وه ــر الج ــراك بالتغي الح
ــوى الحــراك الشــعبي  ــل ق ــن قب ــركاً م ــة تح ــرة القادم الف
ــم  ــن معارضته ــر ع ــة للتعب ــرات احتجاجي ــم مس وتنظي
للحكومــة الجديــدة وسياســاتها، فضــاً عــن املطالبــة 

ــة.  ــراك كاف ــي الح ــن معتق ــراج ع باإلف

2- رفــض حمــس رئيــس الربملــان: رفضــت »حمــس« طريقــة 
اختيــار رئيــس »املجلــس الشــعبي الوطنــي« )الغرفــة 

األوىل للربملــان( النائــب املســتقل إبراهيــم بوغــايل )58 
ــوف  ــه س ــلطة« وأن ــح الس ــه »مرش ــه بأن ــاً(، ووصفت عام
يســهم يف مزيــد مــن اإلحبــاط لــدى الجزائريــن بعــد 
ــة  ــن جبه ــان م ــل الربمل ــدة داخ ــواالة جدي ــت م أن تكون
ــي  ــي الدميقراط ــع الوطن ــزب التجم ــي وح ــر الوطن التحري

ــلمن(. ــوان مس ــاء )إخ ــة البن ــتقبل وحرك ــة املس وجبه

ويف الختــام، فــإن تشــكيلة الحكومــة الجديدة تكشــف 
ــة  ــى حكوم ــاد ع ــون باالعت ــس تب ــات الرئي ــن توجه ع
ــراط، مــع مشــاركة محــدودة لألحــزاب السياســية،  التكنوق
ــاعية  ــه الس ــاته ورؤيت ــذ سياس ــه يف تنفي ــة من ــك رغب وذل
االســتقرار  وتحقيــق  البــاد  داخــل  رشعيتــه  لتعزيــز 

ــة.  ــرة القادم ــال الف ــيايس خ الس

عــدة  الجديــدة  الحكومــة  تنتظــر  عــام،  وبشــكل 
تحديــات داخليــة، مــن أبرزهــا األزمــة االقتصاديــة الحالية، 
ــايل،  ــام الح ــة الع ــل نهاي ــة قب ــات املحلي ــراء االنتخاب وإج

ــعبي. ــراك الش ــوى الح ــع ق ــل م والتعام
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