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 مقدمة

بوتفليقة أســابيع من الحراك الشــعبي الرافض لترشــح الرئيس الجزائري عبد العزيز  3عقب 

يوما من التظاهر (على غرار  18بتغيير النظام، وتحديدا ية خامســة، والمطالب لعهدة رئاســ

قرارات تثير الجدل  7الثورة المصــرية)، قّرر بوتفليقة عدم خوض االنتخابات وتأجيلها، ضــمن 

 هل انتصرت إرادة الشعب حقيقة، أم أن الدولة العميقة مازالت تناور؟ف: والتساؤل

سليم، تعاني اإلجراءات  سي ال سيا سان بوفمن وجهة نظر االنتقال ال تفليقة المعلنة على ل

ن: (األول): تعيين رئيس الحكومة الجديد دون تشــاور مع القوى الســياســية خلال من وجهي

ية،  فاءات وطن مة ك عب وحكو لب الشــــ طا بة لم جا حدث عن االســــت نه يت ية، رغم أ مدن وال

 و(الثاني) أن البيان يعني تمديد رئاسة بوتفليقة (الرابعة بعد رفض الشعب للخامسة) إلى

 ند دستوري لذلك.أجل غير مسمى دون س

 وُيستخلص من بيان بوتفليقه ثالثة نتائج هامة:

البيان ظاهره تلبية مطالب االحتجاجات، إال أنه نســــخة من بيان ترشــــحه  ●

األســبوع الماضــي (الذي أعلن فيه أنه لن يبقى ســوى ســنة واحدة ثم يجري 

بات، وهو خا بات) ولكن دون المضــــي في إجراءات انت خا نه  انت ما يعني أ

انتخابات، ويشــــكل حكومة جديدة، ويدعو فترة لم يحددها دون ســــيحكم 

إلنشـــاء "جمعية وطنية" من القوى الســـياســـية لوضـــع إصـــالحات للنظام، 

 ويدعو النتخابات جديدة، برغم افتقاده الشرعية.

بوتفليقة كان قد طلب الصــــبر عليه لفترة (حددها مدير حملته االنتخابية  ●

ــــة، يتالن بســــنة فقط) حال تعبد الغني زع نحى بعدها وليه عهدة خامس

ويشــــكل حكومة جديدة، ووفقا لبيان الرئاســــة الجزائرية األخير يبدو أنه 

ســـيمدد حكمه الفترة التي طلبها (ســـنة) يدعو فيها النتخابات جديدة بعد 

كان  ظام، ويكون أر لة بغرض إصــــالح الن ية مســــتق ية وطن يل جمع تشــــك

 ى خليفته.خالفته قد اتفقوا علالسلطة المتصارعين على 

بيان بوتفليقة لم يحدد مدة تأجيل االنتخابات، أي أنه ســــيمدد فترة حكمه  ●

بــدون انتخــابــات، لهــذا خرجــت المظــاهرات هــذه المرة تقول "ال لتمــديــد 

 العهدة الرابعة" بعدما كانت ترفض العهدة الخامسة.
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 1988امتداد لحراك 

سلقد خرج الجزائريون  سيرات  شوارع في م ضارية أذهلت العالم، لكن بالماليين إلى ال لمية ح

جاوب مع مطالبهم لم يلب طموحاتهم، بعدما لجأت الســـلطة إلى تمديد عهدة بوتفليقة الت

الرابعة، والتي قد تمتد لعهدة خامســة بدون انتخابات، بدعاوي تلبية مطالب الشــعب، وهو 

 تمرارية.ف الرئاسي قبل أشهر، تحت غطاء االسالسيناريو الذي روجت له أحزاب التحال

بعبارة أخري: ما أعلنه النظام الجزائري من قرارات ردا على الحراك الشعبي قد يكون مكسبا 

للشـــــعب ينتهي بانتخابات حرة وديمقراطية حقيقية وفق تعهدات بوتفليقة، وعدم فرض 

س، هذه القرارات لها قراءة الدولة العميقة مرشــح آخر بدل بوتفليقة، وقد تكون، على العك

ك الشـــــعبي وإعادة إنتاج نفســـــه من جديد، فادها أن النظام يرتب إلجهاض الحراأخري، م

 ولذلك أعطي لنفسه مهلة لترتيب أوضاعه وتبريد الشارع.

ضد نظام حكم  1988ويبدو الحراك الجزائري األخير كأنه امتداد لحراك  حين خرج الجزائريون 

وطلبا للديمقراطية، لهذا تبدو  ، بسبب إفالس هذا البلد النفطي،1يدالرئيس الشاذلي بن جد

المخاوف أن ينتهي لنفس ســـــيناريو ما انتهي له األول، نتيجة رفض الدولة العميقة التخلي 

 عن مكاسبها، وأن تشهد الجزائر عشرية سوداء ثانية.

، وما 1992ات الجزائر وبدأت األزمة األولى بتدخل الجيش وإلغاءه الجولة الثانية من انتخاب

شهدت فترة عنتالهما من "ا سوداء" التي  شرية ال سلحي جبهة اإلنقاذ، لع ف واقتتال بين م

 والجيش والشرطة الجزائرية.

رؤســـاء في  3فمنذ ذلك الحين، والجزائر تعيش مرحلة عدم اســـتقرار ســـياســـي وتوالي عليها 

القوى المتحكمة في البالد،  ســنوات، لذلك جاء بوتفليقة في صــفقة بين 7فترة قصــيرة هي 

 بقي من أعضاء "حزب جبهة التحرير".لجيش، كحل توافقي باعتباره آخر من خاصة ا

واليات لبوتفليقة ومرضـــــه، عادت المشـــــكلة، فلم يخرج الحراك  4عاما على  20وبعد مرور 

ة الشــــعبي الجزائري الحالي من فراغ، وإنما خرج الجزائريون الســــتعادة الســــيطرة على الحيا

وا منها منذ  ، بحثا عن 1992وعام ، عام اســـتقالل الجزائر، 1962العام الســـياســـية التي ُأقصـــُ

                                                            
 العرب يعرب قبل الموءود الجزائر ربيع 1
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يا (الطبقة الحاكمة المســـــيطرة)  أهداف "ثورة التحرير الوطنية" األصـــــلية في التحرر داخل

 وخارجيا (القوى الدولية التي ترتبط مصالحها بالفئة الحاكمة).

ين قد ماتوا، ما ن القدامى الذين قاتلوا ضـــد الفرنســـيوألن المشـــكلة هي أن معظم المحاربي

مقبل لن يكون من المشـــــاركين في حرب التحرير، وأي رئيس من جيل ما يعني أن الرئيس ال

صداقية التي يملكها بوتفليقة حالًيا،  ضوعية والم شرعية المو سيفتقر إلى ال ستقالل  بعد اال

تار بوتفليقة في مأ زق البحث عن رئيس توافقي جديد فقد أوقع من يحكمون من وراء ســـــ

 ونه عبر صناديق االنتخابات.يفرض

سة لبوتفليقة وطالب بانتخابات حرة، ولم يتراجع  ضه والية خام شعب رف واآلن بعدما أعلن ال

رغم تهديدات قائد الجيش المســـــتترة، وعدم توقف المظاهرات، بات على الدائرة المغلقة 

، وتقرر خيارات وضــع، في أعقاب الحراك الشــعبي القويالحاكمة (الدولة العميقة) أن ُتقيم ال

 المستقبل.

 موقف الجيش

ســـــاعة، رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد  24البيانان اللذان أصـــــدرهما في أقل من 

يارات الجيش ظاهرين لخ هذا الحراك ورفض المت حذيرات من  يا على ت ، ففي 2صـــــالح، انطو

واأللم"، في إشــارة  قال إن الجيش لن يســمح بعودة البالد إلى "ســنوات الجمر 3(البيان األول)

ية الســـــوداء" التي شـــــهدتها الجزائر في فترة إلى أحداث العنف المعروفة بــــــــــ "الع شـــــر

 ألف شخص. 100التسعينيات، وراح ضحيتها نحو 

ومتيقظًا تحدث بلهجة أقل حدة، أكد فيه أن "الجيش ســـــيبقى فطنًا  4وفي "البيان الثاني"

لدســـــتور، قًا ل حة الوطن وف نًا لمصـــــل ـــــًا أمي حارس نه يعرف كيف يكون على مســـــتوى  و وأ

 ملها في كل الظروف واألحوال".المسؤولية المطالب بتح

                                                            
 الجيش بيانات وراء المؤشرات 2

 للجيش األول البيان 3

 للجيش الثاني البيان 4
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ورغم أن البيان الثاني لـــ "صالح" لم يمثل تراجعًا على المستوى العملي؛ إذ أّكد أن االنتخابات 

ُتجرى في موعدها، فإن البعض رأى أن تغير اللهجة أبريل المقبل ســـــ 18المقرر إجراؤها في 

حراك الشــــعبي، ومحاولة إلى أن موقف الجيش بات أكثر تفهمًا لمبررات وأســــباب اليشــــير 

 االلتفاف عليه.

والالفت أن الحراك الحالي لم يقتصـر على المعارضـة فحسـب، إذ تقدم برلمانيون وأعضـاء في 

التهم من الحزب وأعلنوا دعمهم للحراك حزب جبهـــة التحرير الوطني الحـــاكم بـــاســـــتقـــا

 .كتهم فيه، ما قد يشير إلى تصدعات داخل معسكر بوتفليقةاالحتجاجي ومشار

وألن ثورة الشــعب الجزائري ليســت ضــد بوتفليقة وإنما ضــد "الجالد الوطني" الذي حل محل 

 "الجالد الفرنســـــي" ويتمســـــك باســـــتمرار المهمة ولكن برداء "بوتفليقة"، والشـــــعب خرج

يس يفرضـــــه الجيش مرة أخرى، ليطالب ببديل لهذا النظام ككل، ويصـــــعب توقع قبوله برئ

 عبة.تبدو الخيارات المستقبلية ص

لهذا ُيحمل خبراء ومحللون سياسيون، جنراالت المؤسسة العسكرية السبب في هذه األزمة 

ي بيانه "إنني ويرون أنهم َمن أساء إلى الرئيس بوتفليقة بترشيحه رغم مرضه (الرئيس قال ف 

، ويرون أن المؤسسة العسكرية والطبقة 5لخامسة")لـــم أْنِو قط اإلقدام على طلب العهدة ا

الحاكمة المتحالفة معها، التزمت الصـــــمت تجاه المســـــيرات دون أن تتحرك لحلحلة األزمة 

 ووفرت األسباب لتحول األزمة إلى حراك شعبي شامل يطالب بتغيير النظام ككل.

االت واألحزاب الحاكمة ان للحراك الجزائري: (األول) اســـتكمال بوتفليقة والجنروتبقي نهايت

التفــاف على مطــالــب الشـــــعــب، وعــدم تكرار مــا فعلــه  تنفيــذ مــا تعهــد بــه بوتفليقــة دون

الجنراالت مع الثورة المصـــــريــة، و(الثــاني) تســـــويف وإطــالــة الفترة االنتقــاليــة التي طلبهــا 

ءات وطنية وإجراء انتخابات جديدة، ما يعيد خيار عودة بوتفليقة لحين تشـــكيل حكومة كفا

ما يعيد إنتاج أزمة وعشــــرية  الشــــعب للحراك بصــــورة ربما أعنف، ورد األمن والجيش بعنف

 الجزائر السوداء.

 

                                                            
 للشعب بوتفليقه بيان 5

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://www.aps.dz/ar/algerie/68239-2019-03-11-17-39-30?fbclid=IwAR2f9NaPX557K0mw0sMB1vdSALC-dbJBxj1Bw51pNWEvrOF3LrzJaD-O5JY
http://www.aps.dz/ar/algerie/68239-2019-03-11-17-39-30?fbclid=IwAR2f9NaPX557K0mw0sMB1vdSALC-dbJBxj1Bw51pNWEvrOF3LrzJaD-O5JY
http://www.aps.dz/ar/algerie/68239-2019-03-11-17-39-30?fbclid=IwAR2f9NaPX557K0mw0sMB1vdSALC-dbJBxj1Bw51pNWEvrOF3LrzJaD-O5JY
http://www.aps.dz/ar/algerie/68239-2019-03-11-17-39-30?fbclid=IwAR2f9NaPX557K0mw0sMB1vdSALC-dbJBxj1Bw51pNWEvrOF3LrzJaD-O5JY
http://www.aps.dz/ar/algerie/68239-2019-03-11-17-39-30?fbclid=IwAR2f9NaPX557K0mw0sMB1vdSALC-dbJBxj1Bw51pNWEvrOF3LrzJaD-O5JY
http://www.aps.dz/ar/algerie/68239-2019-03-11-17-39-30?fbclid=IwAR2f9NaPX557K0mw0sMB1vdSALC-dbJBxj1Bw51pNWEvrOF3LrzJaD-O5JY
http://www.aps.dz/ar/algerie/68239-2019-03-11-17-39-30?fbclid=IwAR2f9NaPX557K0mw0sMB1vdSALC-dbJBxj1Bw51pNWEvrOF3LrzJaD-O5JY
http://www.aps.dz/ar/algerie/68239-2019-03-11-17-39-30?fbclid=IwAR2f9NaPX557K0mw0sMB1vdSALC-dbJBxj1Bw51pNWEvrOF3LrzJaD-O5JY
http://www.aps.dz/ar/algerie/68239-2019-03-11-17-39-30?fbclid=IwAR2f9NaPX557K0mw0sMB1vdSALC-dbJBxj1Bw51pNWEvrOF3LrzJaD-O5JY
http://www.aps.dz/ar/algerie/68239-2019-03-11-17-39-30?fbclid=IwAR2f9NaPX557K0mw0sMB1vdSALC-dbJBxj1Bw51pNWEvrOF3LrzJaD-O5JY
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 نشأة الحراك الشعبي

ــــاءلون عقب اندالع ثورة الربيع العربي األولى  ــــائل اإلعالم الجزائرية يتس ظل المراقبون ووس

، وكيف نجحــت الســـــلطــة 6"؟لمــاذا أفلتــت الجزائر من الربيع العربي حتى اآلن: "1120عــام 

الجزائرية في تجنب ربيع عربي على أراضيها؟، ويرجعون األمر إلى "البحبوحة المالية" بإغداق 

 السلطة المال لتهدئة أي جبهات احتجاجية كمطالب العمال وغيرهم.

تجربة الحرب األهلية المريرة التي عاشوها في  ويرجعون السبب أيضا لتخوف الجزائريين من

ا في عزوف الجزائريين عن القرن الماضي (العشرية السوداء) ويرون أنها لعبت دور تسعينات

 االلتحاق بركب دول الربيع العربي.

هذا الســـعي الجزائري الرســـمي إلجهاض االحتجاجات بالترغيب والترهيب، لم يمنع، مع هذا، 

حتجاجات ، ولكن أغلبها كان ا2016و 2011، أشهرها مظاهرات عامي وقوع احتجاجات عدة

اك الشـــــعبي الجماعي الحالي الذي بدأ ذات مطالب اقتصـــــادية أو فئوية، وتختلف عن الحر

 ، والتي ال تزال مستمرة.2019فبراير  22بمظاهرات الجمعة 

بوتفليقة ورفض ترشـــــيحه لفترة والتي تطورت من المطالبة برحيل الرئيس الحالي الُمقعد 

إلى إســـــقاط النظام ككل الذي أفرز بوتفليقة  خامســـــة ألنه واجهة لغيره وال يحكم فعليا،

 وغيره.

 22وأثار إعالن ترشـــــح بوتفليقة لفترة رئاســـــية خامســـــة موجة من االحتجاجات بدأت يوم 

ــباط  ــمة التي يمنع  2019فبراير/ش فيها التظاهر منذ في العديد من المدن، من بينها العاص

2011. 

عاما) بعدم  82لجزائر، مطالبين بوتفليقة (وخرج عشرات اآلالف إلى الشوارع في جميع أنحاء ا

 أبريل، بالرغم من أنه قدم أوراق ترشحه بالفعل. 18النتخابات الرئاسية، المقررة يوم خوض ا

متحرك، وقبل  تعرض الرئيس الجزائري لسكتة دماغية جعلته جالسا على كرسي 2013وفي 

جنيف الجامعي بسويسرا ترشيحه للعهدة الخامسة، خضع بوتفليقة للعالج داخل مستشفى 

صحية، وزاد تكهنات مر شديد عودة الطائرة التي تقله من بعد أنباء عن تدهور حالته ال ضه ال

                                                            
 ناآل حتى العربي الربيع من الجزائر أفلتت لماذا 6

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/03/130319_unrest_algeria
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لسويسرا وسط توقعات بعودته  2019مارس  10سويسرا بدون، ثم سفرها مرة أخرى األحد 

 رشيحه للرئاسة، إذ أن حضوره بنفسه شرط لتأكيد ترشيحه.لتأكيد ت

مرشـــًحا  21الترشـــح لمنصـــب الرئاســـة، ليكون هناك  ســـتوري الباب أماموأغلق المجلس الد

قدموا أوراقهم رســـــميًا للمجلس الدســـــتوري، ورفض اســـــتالم رســـــالة من اتحاد المحامين 

 فليقة لوالية رئاسية خامسة.الجزائريين، تطعن في دستورية ترشح الرئيس عبد العزيز بوت

في األوراق التي قدمها  2019مارس  14 وكان من المقرر أن يفصــل المجلس الدســتوري في

من  31و 30، 29حون ليعلن بعدها القائمة النهائية للمرشــحين، عمال بأحكام المواد المرشــ

عيز" النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدســتوري، وســط شــكوك الشــارع في "الطاهر بل

و ما توقف بعد رئيس المجلس واتهامه بأنه "قريب من بوتفليقة والمحيط الرئاســـــي"، وه

 تأجيل بوتفليقة لالنتخابات.

وكان بوتفليقة ســـــيواجه في تلك االنتخابات منافســـــين ال يتمتعون بحظوظ قوية في ظل 

مدعوم من ب غديري، ال عد على  قا بات، أقواهم اللواء مت خا عارضـــــة لالنت عة الم قاط عض م

 االنتخابات. القوى داخل النظام الجزائري، ليكون المنافس الوحيد لبوتفليقة في هذه

وفي محاولة المتصـــــاص الغضـــــب الشـــــعبي، قبل بيان تأجيل االنتخابات، حاول مدير حملة 

بوتفليقة عبد الغني زعالن، إقناع الجزائريين أن األخير ســــيدعو إلى انتخابات رئاســــية مبكرة 

 رشح فيها، حال فوزه في االنتخابات المزمع عقدها في أبريل المقبل.خالل سنة، لن يت

إن بوتفليقة ســيقوم بإعداد دســتور جديد يزّكيه الشــعب الجزائري عن طريق 7 انفي بيوقال 

االســـــتفتاء، "يكرس ميالد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضـــــع ســـــياســـــات 

عادل بإعادة التوزيع ال لة  لة كفي عاج ـــــاء على كل أوجه  عمومية  للثروات الوطنية وبالقض

ـــاء االجتماعيين،  ـــافة إلى تعبئة وطنية فعلية التهميش واإلقص ومنها ظاهرة الحرقة، باإلض

 شوة والفساد".ضد جميع أشكال الر

                                                            
 )كامل نص( الجزائر برئاسة فوزه حال لبوتفليقة تعهدات7

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1375078
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وهي رســــالة موجهة للمتظاهرين الغاضــــبين وتنازل مهم، بيد أنها أثارت مزيدا من غضــــب 

ماذا ال ينســحب بوتفليقة اآلن وليس بعد ســنة؟ ولماذا المتظاهرين ورفضــوها متســائلين: ل

 ألزمة عاما كامال؟اإلصرار على ترحيل ا

وُيعتقــد أن التــأجيــل راجع لخالفــات داخــل المنظومــة الحــاكمــة حول خليفــة "بوتفليقــة"، 

وإلعطاء الجيش فرصــة لتجهيز بديل يحظى بالتوافق بين الطبقة الحاكمة التي تتشــكل من 

 وسياسيي جبهة التحرير. الجيش والمخابرات

 

 تطور ومآالت الحراك

بــاالحتجــاج على إعــادة ترشـــــيح  2019فبراير/شـــــبــاط  22ي يوم بــدأ الحراك الجزائري الحــال 

بوتفليقة لدورة رئاســية خامســة وهو مريض وال يحكم فعليا، برفع شــعارات: "ال بوتفليقة ال 

ــــعبي الوطن  ــــابق للمجلس الش ــــارة إلى الرئيس الس ــــعيد" في إش ي، و"بوتفليقة ارحل"، الس

 أويحيى.و"أويحيى ارحل"، في إشارة إلى رئيس الوزراء أحمد 

ــــبوعها الثالث  ــــة أس ــــد العهدة الخامس ، بعد 2019مارس/آذار  8ومع دخول المظاهرات ض

مارس ثم الجمعة  1فبراير ثم  22خروج الماليين من الجزائريين في مســيرات حاشــدة الجمعة 

مارس، وتطور مطالب الجماهير من عدم ترشـــــيح  15واســـــتعدادهم للخروج في مارس،  8

عب يريد إســقاط النظام"، بات الرهان على مســتقبل الحراك صــعبا بوتفليقة فقط إلى "الشــ

 لنظري.حتى بعد بيان تنحي بوتفليقة ا

الجيش  فالشـــــعب رفض مجمل الخيارات التي تفكر فيها "الترويكا الحاكمة" المتمثلة في:

ها محمد األمين مدين، ( ـــــالح رئيس األركان)، واالســـــتخبارات (ويمثل يد ص قا له أحمد  ويمث

)، والدولة العميقة 2015باســـــم الجنرال توفيق الذي عزل من االســـــتخبارات عام المعروف 

 وتفليقة، شقيق الرئيس).(ويمثلها سعيد ب

اهرين والطبقـــة وزاد من مـــآالت أزمـــة الحراك الجزائري، الخالف في التفكير بين المتظـــ

سع ساس المطالبة بمزيد من الحريات و ي البالد الحاكمة، فطبيعة االحتجاجات جوهرها باأل

للتحول الديمقراطي الحقيقي، بينما الطبقة الحاكمة تســــعى لحصــــر الحكم في شــــخصــــية 

 فقية يقبلها كافة أعضاء الترويكا الحاكمة، كبديل لبوتفليقة.توا

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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"مرشح توافقي" سواء للترويكا الحاكمة أو بالنسبة لقطاع  فمن عقبات حلحلة األزمة، غياب

طراف الدولة العميقة في الجزائر المتمثلة في الجنرال عام من الجزائر في ظل صـــــراع بين أ

 د صالح، رئيس األركان.توفيق، ضد سعيد بوتفليقة، وأحمد قاي

نداءات «ت بأنها وزاد األزمة اشتعاال وصف قائد أركان الجيش مطالب الشعب في المظاهرا

جنوب): وقوله في كلمة أمام قيادات عسكرية بالمنطقة العسكرية السادسة ( 8»مشبوهة

نداءات مشـــبوهة، ظاهرها  "هل يعقل أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول من خالل

 التغني بالديمقراطية، وباطنها جر هؤالء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة وغير مأمونة".

تذكير "صـــالح" للجزائريين بالعشـــرية الســـوداء كتلميح عســـكري بأن البديل عن قيادة وجاء 

ــداه الجيش للبال ــنوات الدم والنار، ما ترك ص ــيعود بالجزائر إلى س د عبر بوتفليقة أو بديله، س

 ضين السياسيين.لدى المعار

لشــــعب وبســــبب هذا الصــــدام بين رؤية الجيش (ومن خلفه الطبقة الحاكمة) للحل، ورؤية ا

 ممثال في المتظاهرين لحل مضــاد، يتوقع ُكتاب وباحثون جزائريون اتســاع رقعة االحتجاجات

وبدء اســتخدام العنف من جانب الجيش ومنع المظاهرات في العاصــمة، خصــوصــا بعد رفض 

 سموه التفاف بيان إلغاء بوتفليقة العهدة الخامسة، على مطالب الشعب.الشعب ما أ

جزائر لم يتعود على مثل هذه المطالب منذ نهاية ثمانينيات وبداية فالنظام السياسي في ال

وما واجهه منذ أكثر من عقدين من الزمن كانت مطالب ذات تســـــعينيات القرن الماضـــــي، 

 طابع اجتماعي، وليس سياسي.

مارس ووقوع مصادمات بين متظاهرين  8جزائري في آخر مظاهرات  200وجاء اعتقال قرابة 

إجازات الجامعات لمنع الطالب من التظاهر كإنذار أول بشــأن هذا التوجه  والشــرطة، وتبكير

 أول اختبار حقيقي للحراك الشعبي ضد العهدة الخامسة.الحكومي المترقب، و

مارس، بتنفيذ  10بالمقابل جاء رد الشـــــعب بالتصـــــعيد وبدء تنفيذ العصـــــيان المدني األحد 

ي واليات الجزائر وندرة حركة النقل، وتوســـع إضـــراب عام وغلق العديد من المحال التجارية ف 
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https://arabic.rt.com/middle_east/1003741-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1003741-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1003741-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9/
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ـــلطة وتوقع أن تبقي "التهدئة" بعيد ـــكل تحديا للس ـــة، ليش ـــبب رفض العهدة الخامس ه بس

 تعنت السلطة وتجاهلها لمطالب الشعب، وتصعيد الشعب بالمقابل.

جاءت الخطوة المتراج مة من بوتفليو حاســـــ بات عة ال خا يل االنت تأج مة ب حاك قة والقوى ال

واالستجابة النسبية لمطالب الشعب، بعدم ترشح بوتفليقة للمرة الخامسة، لتسطر انتصارا 

ما اســتكماله أو اجهاضــه على غرار ما ســعت حكومات معنويا هاما للشــعب ال يزال ينتظر، إ

 .2011عربية أخرى فعله في الربيع العربي األول 

عة  مديد الوالية الراب ـــــة وبدأ خطر ت خامس بات الجزائر، انتهى خطر الوالية ال خا غاء انت بإل ف

 لنفس النظام.

بوتفليقة ليس وال تزال المخاوف لدى القوى الســياســية المختلفة في الجزائر، أن يكون بيان 

سعي ال شعب، عبر ال صر" لاللتفاف على ما أنجزه هذا ال سيناريو م ـــــ " صاص سوى بداية لـ مت

الغضــــب الشــــعبي باإلعالن عن بعض اإلصــــالحات الشــــكلية بينما المطلوب هو اإلعالن عن 

ياســـــة كليا ثم إجراء مرحل ة انتقالية يتم خاللها تعديل الدســـــتور إلبعاد الجيش عن الســـــ

 ال رقابة عليها. انتخابات حرة

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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 كيف تفاعلت القوى المختلفة مع الحراك؟

سميين للحراك ا رغم أنه لم ُيعلن عن قائد لجزائري، الذي انطلق عفويا، إّال أن الكثير أو قادة ر

من القوى والفعاليات الجزائرية دعمت بقوة المســيرات الضــخمة التي شــهدتها العديد من 

ترشيح بوتفليقة لُعهدة رئاسية خامسة، منها أحزاب وتنظيمات وقوى المدن في البالد ضد 

 عمالية وجمعيات.

 ضد استمرار بوتفليقة على النحو التالي: 9داعمة للحراك مختلفةقوى  9ويمكن رصد 

 أوال: نشطاء المواقع االجتماعية

داة بتغيير لم تشهد الجزائر في سنوات ما يسمى بــــــ "الربيع العربي" حمالت إلكترونية للمنا

ضد األوضاع، لكن الوضع تغّير مؤخرًا، إذ يلعب نشطاء هذه المواقع أدوارًا كبيرة في الحشد 

ترشــح بوتفليقة، وهو ما دفع بقوى المعارضــة التقليدية إلى اســتلهام النموذج واالســتفادة 

 التواصل االجتماعي لنشر رسائلها السياسية.من آليات 

 ثانيا: مّرشحون للرئاسة

"رشيد نكاز"، رجل األعمال الشهير، المعارضون لتولي بوتفليقة فترة رئاسية خامسة، يتصدر 

عرف بنفسه على حالته ويكشفها للشعب واعتقل لهذا السبب. ويتميز وذهب لسويسرا ليت

إصـــراره على المشـــاركة في المظاهرات رغم مالحقة "نكاز" بقدرته الواضـــحة على الحشـــد و

 األمن له.

 بن فليس" رئيس حزب طالئع الحريات، الذي يدعو للمسيرات.وهناك أيضا "علي 

 ق، عن تأييده للمسيرات، لكن بشكل متحفظ.كما عّبر المرشح على غديري، وهو جنرال ساب

رئيس حركة مجتمع الســــلم (حمس) الممثل لجماعة اإلخوان عبد الرزاق مقري وأيدها أيضــــا 

للرئاســـة قبل أن يعلن مكتب الحركة المســـلمين وخرج في المظاهرات بعدما رشـــح نفســـه 

 سحب مرشحه بتصويت أغلبية أعضاءه.

 

                                                            
 بوتفليقة استمرار ضد للحراك داعمة قوى9

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9/a-47747700
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 ثالثا: حركات وجبهات وطنية

"قدماء وزراء التســـــليح واالتصـــــاالت العامة" (المالغ)، التي يترأســـــها وزير جمعية أعلنت 

الداخلية األســبق دحو ولد قابلية دعم االحتجاجات الشــعبية، ضــد العهدة الخامســة، وأكدت 

تها "قلق وغضب الشعب أمام االحتقار والرفض الذي أبدته السلطة في وجه مطالبه مشارك

 بالتغيير".

ائريين" إن مطالبة المحتجين بأن يترك بوتفليقة منصـــــبه بعد لمحاربين الجزوقال "قدامى ا

عاما في السلطة "تقوم على اعتبارات مشروعة"، وحثوا جميع المواطنين على  20أن أمضى 

 ادرة أخرى على االنشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة.التظاهر في ب

التظاهر ضـــــد تّرشـــــح بوتفليقة،  وقالت "حركة مواطنة" التي كانت من أوائل من دعوا إلى

 رئيس حزب جيل جديد، وهو حزب حديث النشأة. بقيادة "سفيان جياللي"،

بيانا وتضــم "حركة مواطنة" في صــفوفها بعض األحزاب والشــخصــيات المعارضــة، وأصــدرت 

دعت فيه لترشـــيح "مرشـــح إجماع" من أجل مرحلة انتقالية متفاوض عليها، ومرحلة انتقالية 

يح بوتفليقــة "يمثــل خطوة خطيرة تحكم على الجزائريين بــاليــأس وتغــذي واعتبرت ترشـــــ

ب على مواصـــلة الهجرة، وتضـــعف الدولة داخليا االنقســـام داخل الوطن، كما تشـــجع الشـــبا

 وأمام األمم".

لحركة إنها "تهدف إلى تغيير جذري لنظام الحكم من خالل إرســـــاء دولة القانون وتقول ا

 روح المواطنة".بالطرق الديمقراطية وإنماء 

 رابعا: طلبة الجزائر

لعب الطلبة دورا كبيرا في الحراك الشــعبي، وكانوا همزة وصــل حقيقية بين المســيرات من 

رية التي نظموها وباتوا هم الشـــــريان جمعة إلى أخرى، ال ســـــيما من خالل المظاهرات الدو

ما أن ا ية، ك عة المليون ئة لمســـــيرة الجم مل على التعب لذي يع كانوا في الحقيقي ا بة  لطل

مقدمة الصـــفوف المنظمة للمســـيرات، وعملوا على عدم وقوع اســـتفزازات أو تجاوزات في 

 ت.المسيرا

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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فبراير  26مظاهرات يوم الثالثاء وشــــارك الطلبة الجزائريون بكثافة في المظاهرات، خاصــــة 

جت من أســـــوار2019 جاتهم خر جا لدن قوى األمن، إّال أن احت حاوالت منعهم من   ، ورغم م

 الجامعات.

ومن المرجح أن يكون هذا الدور الريادي الذي قام به الطلبة وراء قرار وزارة التعليم العالي 

يع وتمديد فترتها، لمنع تواجد والبحث العلمي لتبكير إجازات الجامعات وموعد عطلة الرب

ة وتنظم آالف الطلبة المقيمين في األحياء الجامعية من التعبئة والتواجد في المدن الرئيسي

 المسيرات.

مارس، وربما بســـــبب ردود الفعل القوية من الطلبة تراجعت وزارة  9غير أنه وفي مســـــاء 

مات الجامعية" االســـــتمرار في التعليم على هذا القرار ضـــــمنا، وأعلن "الديوان الوطني للخد

تقديم مختلف الخدمات والطعام للطالب، وبالتالي ســـــيكون الطالب قادرين على البقاء في 

 األحياء الجامعية وقيادة المظاهرات.

 خامسا: الحركة األمازيغية

ضور   سيرات بكثافة، حيث لوحظ ح شاركت منطقة القبائل، ذات الغالبية األمازيغية، في الم

 ألمازيغية في منطقة لطالما شهدت عالقتها توترا مع السلطة المركزية. األعالم ا

ريـــة المـــدافعـــة عن المكّون األمـــازيغي ودعـــت الكثير من الفعـــاليـــات واألحزاب الجزائ

 اجات، خاصة "حزب التجمع من أجل الثقافة".لالحتج

 سادسا: معارضون مستقلون وشخصيات شهيرة

وشخصيات شهيرة في المسيرات دفعة كبيرة للمتظاهرين، مّثل حضور معارضين مستقلين 

 أبرزهم المناضلة "جميلة بوحيرد" التي تمتلك رصيدا شعبيا كبيرا.

ر رجل األعمال "يسعد ربراب" الذي توترت عالقته مع السلطة منذ سنوات، فضًال عن حض كما

معارضـــــون حشـــــد كبير يمارســـــه مثقفون وفنانون وأكاديميون تجاوز عددهم المائتين، و

 جزائريين في الخارج مثل محمد العربي زيتوت.

 

 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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 سابعا: األحزاب اإلسالمية

ظام صـــــة االحتجاجات لتأكيد رفضـــــها المجدد لنلم تفّوت أحزاب المعارضـــــة اإلســـــالمية فر

 بوتفليقة.

وكانت "حركة مجتمع الســــلم" أبرز المشــــاركين بأعضــــائها في المســــيرات، وكذلك "جبهة 

كالهما أكدا مبدئيًا اتفاقهما على ضـــــرورة توحد كل أطياف المعارضـــــة العدالة التنمية"، و

ســحب رئيس حركة مجتمع الســلم وراء مرشــح وحيد ألجل قطع الطريق أمام بوتفليقة، لهذا 

 ترشيحه للرئاسة.

أيضا شارك "علي بن حاج" نائب رئيس "جبهة اإلنقاذ اإلسالمية" المحظورة في االحتجاجات، 

 من بعنف وتمنعه.قبل أن توقفه قوى األ

 ثامنا: أحزاب اليسار

ـــاركت لويزة حنون، األمينة ـــيرات ورفض بوتفليقة، وش ـــارية في المس ـــاركت األحزاب اليس  ش

 العامة لحزب العمال الجزائري اليساري المعارض، في االحتجاجات.

كما شـــــارك حزب "جبهة القوى االشـــــتراكية"، أحد أقدم أحزاب البالد المعارضـــــة في رفض 

بوتفليقة، وأكد في بيان له أنه "اختار االصـــطفاف إلى جانب الشـــعب"، معلنًا تعليق ترشـــيح 

 نشاطاته في البرلمان وسحب نوابه.

 قابات المهنية: النتاسعا

 13شـــاركت عدة نقابات مهنية في المســـيرات واالحتجاجات ضـــد ترشـــيح بوتفليقة، ودعت 

 لسلمية للتظاهر.نقابة مستقلة إلى حماية المتظاهرين وتوفير األجواء ا

وخرج الكثير من الصـــــحفيين العاملين في وســـــائل اإلعالم الرســـــمية، لالحتجاج على الرقابة 

تغطية االحتجاجات، كما خرج العديد من المحامين في مســـيرة خاصـــة  الممارســـة عليهم في

 لتأكيد رفضهم تّرشح بوتفليقة.

ــلطة أن ــاند بوتفليقة، وهو موقف بالمقابل أكدت "المركزية النقابية" القريبة من الس ها تس

 لم يفاجئ المراقبين.

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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يدة، فقد رفض ورغم بيان عدم ترشـــــح بوتفليقة والترتيب لحكومة انتقالية وانتخابات جد

با يان بوتفليقة وأعلنوا الجزائريون على اختالف أحزابهم وحركاتهم وأطيافهم وشـــــ بهم ب

رافــــعــــيــــن شــــــــعــــارات:  مــــارس_15_حــــراك#مــــارس  15خــــروجــــهــــم الــــجــــمــــعــــة 

، وهي مؤشـــــرات أن أهــل الجزائر ترحلوا_يعني_ترحلوا#، والرابعــة_العهــدة_لتمــديــد_ال#

بعد بيان تنحي  2011فبراير/شــباط  11تعلموا من نكبة أهل مصــر بعد مغادرتهم الميادين 

 مبارك.

بالجزائر، اإلجراءات التي أعلن ) المعبرة ورفضـــــت حركة مجتمع الســـــلم (حمس عن اإلخوان 

عنها بوتفليقة، واعتبرتها إفراغا لمبادرة الحركة للخروج بالبالد من األزمة الســـــياســـــة التي 

 تعيشها.

وكانت "حمس" قد قدمت قبل أشــهر مبادرة ســياســية للخروج باألزمة الســياســية وتفادي 

النتخابات والقيام بإصــالحات ســياســية رح تأجيل االصــدام بين الدولة والشــارع، من خالل مقت

 وقانونية ترسي ضمانات انتخابات حرة وديمقراطية.

: "إن هــذه اإلجراءات هي التفــاف على إرادة 2019مــارس  12، في 10وقــال بيــان الحركــة

الجزائريين يقصد بها تفويت الفرصة التاريخية لالنتقال بالجزائر نحو تجسيد اإلرادة الشعبية 

 نهائيا من النظرة األحادية الفوقية".لص والتخ
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https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://twitter.com/search?q=%23%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83_15_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3&src=tyah
https://twitter.com/search?q=%23%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83_15_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3&src=tyah
https://twitter.com/search?q=%23%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83_15_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3&src=tyah
https://twitter.com/search?q=%23%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83_15_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3&src=tyah
https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7_%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7_%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7?src=hash
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 مواقف القوى اإلقليمية

كانت الشـــــعارات والالفتات التي رفعها الجزائريون في مســـــيراتهم، أبلغ تعبير عن القوى 

اإلقليميــة، الممثلــة في دول عربيــة تعــارض المظــاهرات في الجزائر وتــدعم بقــاء بوتفليقــة 

مقدمة لموجة  –حال نجاحه  –يكون الحراك الجزائري  رئيســــا، ألســــباب تتعلق بالقلق من أن

ثانية من الربيع العربي تخشـــــاها هذه الدول التي تمثل تيار "الثورة المضـــــادة" في العالم 

 العربي.

فقد رفع الجزائريون الفتات تنتقد اإلمارات ومصــر والســعودية على وجه الخصــوص، وحملت 

 من" و"ســــيســــي يا ارحلة"، و"بوتفليق يســــقط اإلمارات تســــقطالالفتات شــــعارات منها: "

كما طرد متظاهرون جزائريون  "،لوحدك مش انت اطمن المصري للشعب الجزائري الشعب

 الســعودية حكامالمظاهرات، وبرروا هذا بأن "مراســل قناة "العربية" الســعودية من تغطية 

 ."وشعبها الجزائر ضد يقفون

عربية التي عانت من تدخل نها تختصر معاناة كل الثورات الوبدت هذه الالفتات الجزائرية كأ

العربي، هذه الدول الثالثة وكانت ســـــببا في موجة "الثورة المضـــــادة" التي أعقبت الربيع 

على أول تجربة ديمقراطية  2013يوليو/تموز  3وتمثلت بوضوح في دعم انقالب الجيش في 

 جاء بها ربيع مصر.

والســــعودية من الحراك  لمضــــادة" خاصــــة مصــــر واإلماراتوأظهرت مواقف دول "الثورة ا

ها  حاولت ية من الربيع العربي، وم ثان جة  مدده لو انتصـــــر كمو نه ومن ت ها م الجزائري، قلق

التدخل فيه، وبالمقابل أظهرت دول مثل قطر وتركيا رغبتها في أن يســـتمر الحراك وينتهي 

 لديمقراطية فعلية.

التي انطلقت من  ســـنوات من أحداث الربيع العربي 8د وجاء الحراك الســـلمي في الجزائر بع

بيع تونس وانتشرت في ليبيا ومصر والعديد من الدول األخرى، ليبدو كأنه تصحيح لموجة الر

 األولى.

ويمثل ما تشـــــهده الجزائر وكذلك الســـــودان، موجة جديدة من الربيع العربي في مواجهة 

سائل لقادة محور الثو سل ر ضادة، تر سعودية) بأن الثورة الم صر واإلمارات وال ضادة (م رة الم

 ئري.هناك جولة جديدة من الثورات قد تمتد لدولهم، ما يفسر رفض هذه الدول للحراك الجزا

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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قت مظاهرات الجزائر والسودان المؤشرات بأن أحداث الماضي القريب يمكن أن تتكرر، وعم

أعوام، جاءت  8ســــياســــي قبل فكما كانت تونس الحجر األول في "دومينو" حراك التغيير ال

شـــرارة اإللهام للموجة الثانية من االحتجاجات الشـــعبية العربية من خارج المنطقة، وتحديدا 

ــتلهمة  ــا، مس ــفراء، ثم من عدد من الدول العربية المأزومة من فرنس ــترات الص تظاهرات الس

شــحه لالشــتعال اقتصــاديا، والمحتقنة ســياســيا واجتماعيا، لتبدأ من الخرطوم ثم الجزائر ومر

 في دول عربية أخرى.

ــــك االندالع ليس في الجزائر فقط ولكن العديد  ــــونامي احتجاجي على وش وبدأ أن موجة تس

ة ألن ما شــهدته المنطقة في موجة الربيع األولى لم يكن كافيا لتحقيق من العواصــم العربي

 مطالب الشعوب.

ثم تنفرط الســـــبحة، فالربيع  فإذا نجح الربيع في الجزائر فســـــتهب نســـــائمه على الســـــودان

لتمهيدية، ودخل في التصـــــفيات النهائية، فإما أن يحقق البطولة الجزائري نجح في األدوار ا

 ات المضادة أو فليستعد للسيسي الجزائري.ويهزم أموال الثور

عدم  قة التنحي و طاف، بقبول بوتفلي ية الم ها ـــــار الحراك الجزائري في ن ـــــك أن انتص وال ش

ئاســية خامســة وتأجيل االنتخابات، ســيســبب إزعاجا كبيرا في أوســاط مثلث الترشــح لفترة ر

ــر واإلمار ــادة (مص ــعودية)، فقبل إعالن بوتفليقة الثورة المض ــاعات ات والس ــحه بس عدم ترش

كان الرئيس المصـــري عبد الفتاح الســـيســـي يبدي انزعاجه من مظاهرات الجزائر، وقبله كان 

مد  ـــــد ومح مد بن راش مارات (مح كان قادة اإل يد) يلتقون رئيس األر يد ومنصـــــور بن زا بن زا

 الجزائري.

صـــر ، من مخاطر تظاهر الشـــعوب في "الدول المجاورة" على م11وحذر عبد الفتاح الســـيســـي

وعلى هذه الدول، قائال، في ندوة عقدت في إطار احتفال الجيش المصري بـــــ "يوم الشهيد"، 

في بلــدهــا ألن كــل هــذا الكالم أن "النــاس في هــذه الــدول"، التي لم يســـــمهــا، "تضـــــيع 

 (االحتجاجات والتظاهرات) له ثمن ومن سيدفع الثمن هو الشعب واألوالد الصغار".

ائر لــه أبعــاد على المنطقــة، وهنــاك حكــام قــد تهتز من تحتهم إذ أن نجــاح الثورة في الجز

حققها الكراســـي حال انتهاء الحراك الجزائري بتحقيق مطالبه الفعلية، فهذه النتيجة التي 

                                                            
 "المجاورة الدول تظاهرات" من يحذر السيسي 11

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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ية من الربيع  ثان جة ال مار في نعش الثورة المضـــــادة وتؤرخ للمو تدق أول مســـــ الجزائريون 

 العربي.

فورين وتفليقة الرمزي، قال تقرير نشـــــرته مجلة "وقبل انتصـــــار الشـــــعب الجزائري وتنحي ب

، أن الربيع العربي لم ينته بعد وروحه ال تزال 2019مارس  8البحثية األمريكية "12 بوليســـــي

مرة، وأنه رغم تصـــور الحكام العرب أن الســـلطات األمنية والعســـكرية والنظام القديم مســـت

وإلى األبد، إال أن ظهور  يضـــــمن لهم ســـــيطرة نهائية على الحراك الشـــــعبي مرة واحدةســـــ

سنوات ال يزال  8موجات جديدة من االحتجاجات يثبت أن هذا الحراك الشعبي الذي بدأ قبل 

 .ملتهبا، ولن ينتهي قريًبا

وشــدد التقرير على "أن الدعم الغربي لألنظمة االســتبدادية في الشــرق األوســط قصــير النظر 

الرغم من أن بعض تلك األنظمة العربية ويمثل فشـــــًال في التعلم من أخطاء الماضـــــي، على 

االستبدادية قد تبدو مستقرة، إال أنها ذات أسس هشة، ما يجعلها عرضة لالنهيار المفاجئ، 

 ق أمام انتشار الفوضى في المنطقة".ويفتح الطري

جات  جا ية من الربيع العربي في الجزائر واحت ثان جة ال ورصـــــد تقرير "فورين بوليســـــي" المو

، لالحتجاج على 2011ا من المدن في جميع أنحاء البالد مثلما حدث في مصر العاصمة وغيره

 الد.ترشح بوتفليقة لوالية رئاسية خامسة، وعلى الفساد المستشري في الب

ويشــدد تقرير المجلة األمريكية على أنه "ربما يكون الربيع العربي قد خفت في مصــر واليمن 

عن التدخل اإلقليمي والدولي غير المسبوق، إال  وليبيا بفعل خليط من القمع والعنف، فضال

أن الشــــعوب العربية ال تزال قادرة على إيجاد طرق ســــلمية للتعبير عن غضــــبها، ولن تجدي 

 ت التخويف التي تمارسها السلطات لمنعهم من المطالبة بحقوقهم".محاوال

االنتفاضــات العربية  ويختم التقرير بتأكيد أن "العرب يواصــلون البناء على الموجة األولى من

، ويبقى الحراك الشـــعبي الســـلمي هو الخيار الوحيد المتاح لمواصـــلة النضـــال من 2011في 

سوف ضادة في العالم العربي في فقدان  أجل الديمقراطية في المنطقة، و ستمر الثورة الم ت

 قوتها وستنهار في نهاية المطاف تحت وطأة هذه الحركات".
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 الموقف الغربي

صد  شير ر وتحليل الموقف األوروبي واألمريكي تجاه الحراك الجزائري إلى أن الخيارات التي ي

ســــيطرة الجيش على  تفضــــلها هذه األطراف كانت تصــــب في صــــالح خيار بقاء بوتفليقة أو

األوضاع، ولكنهم حين اضطر بوتفليقة أو من يحكمون باسمه إعالن الغاء العهدة الخامسة، 

 أعلنوا أنهم مع البيان.

 ،13جاءت تصريحات المسئولين الفرنسيين واألمريكيين خصوصا (وزير الخارجية الفرنسي فقد

ديانو)، لتؤكد متابعتهم ت باالروبر 14جان إيف لو دريان والمتحدث باســم الخارجية األمريكية

يث عن حق  حد مة في الجزائر، وال ناهضـــــة للحكو جات الم جا مام" االحت باهت ثب" و" "عن ك

 ستقبلهم دون محاولة استفزاز.الجزائريين في تحديد م

وأثار تصـــريح الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، المرحب بقرار تأجيل االنتخابات الرئاســـية 

ق ته الرئيس بوتفلي ًعا في البالد، وردود ودعو جدًال واســـــ لة،  لة معقو ية بمه قال ة لفترة انت

رضــــة نددت بما ماعي وأحزاب من المعاأفعال قوية من قبل نشــــطاء مواقع التواصــــل االجت

 15.وصفته "التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية للجزائر"

ئيس الفرنســـي وعّجت مواقع التواصـــل االجتماعي بمئات التعليقات المنّددة بتصـــريحات الر

 خلية للجزائر.إيمانويل ماكرون، والرافضة للتدخل الخارجي في الشؤون الدا

المليونية الســلمية الثالث التي شــهدتها البالد، عن رفضــهم وعّبر الجزائريون في المســيرات 

للتــدخـل الخــارجي في الجزائر، من خالل رفع شـــــعــارات عـديـدة على غرار "زيتنــا في دقيقنــا" 

 فتات المعبرة.وغيرها من الال

أن موجة االحتجاجات في الجزائر والســودان تمثل فرصــة  16مجلة فورين بوليســيوقال تقرير 

إلعالن دعمهم للحراك الشـــعبي في البلدين، وتعويض مواقفهم الســـابقة  للزعماء الغربيين

 المؤيدة للثورة المضادة.
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 والمعارضة الشارع حفيظة ثيريُ  الجزائر في بالوضع الفرنسي االهتمام 15
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قصـــير النظر ويمثل  وأوضـــحت أن "الدعم الغربي لألنظمة االســـتبدادية في الشـــرق األوســـط

عض تلك األنظمة العربية االستبدادية قد تبدو فشًال في التعلم من أخطاء الماضي، رغم أن ب

ستقرة،  ضة لالنهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام م شة، ما يجعلها عر سس ه إال أنها ذات أ

 انتشار الفوضى في المنطقة".

ه الحكام الدكتاتوريين في المنطقة فورين بوليســـــي "إن عدم اتخاذ موقف حازم تجا وقالت

ة بهذه االحتجاجات الشــعبية الســلمية، ويشــكك في مصــداقية التمســك الغربي يضــر بشــد

 يم الديمقراطية واألخالقيات األساسية، ويقوض استقرار المنطقة".بالق

وأنه "ينبغي على القادة األوروبيين التأكيد على أهمية العدالة وحقوق اإلنســـــان كشـــــرط 

ار العالقات العســـكرية واالقتصـــادية القوية، فقد ثبت أن مبيعات الســـالح لألنظمة الســـتمر

تأزيم الوضـــع الســـياســـي واالقتصـــادي في المنطقة ال تســـاهم إال في مزيد من  االســـتبدادية

لتمكينها من المزيد من االنتهاك لحقوق اإلنسان، كما جرى في مصر من استخدام لألسلحة 

جاجات الســـــلمية، واســـــتخدام القوات الســـــعودية واإلماراتية الفرنســـــية في مواجهة االحت

 لألسلحة األمريكية لتدمير اليمن".

قمة االتحاد «انتقادات عنيفة للقادة األوروبيين الذين حضــروا  ووجه تقرير "فورين بوليســي"

في شــرم الشــيخ وجلســوا مع الرئيس المصــري عبد الفتاح » األوروبي وجامعة الدول العربية

غم االنتهاكات الواضحة والواسعة المدى لحقوق اإلنسان، قائال: "لم يلمح أي من السيسي ر

ناقض بين القمع الواســـــع الذي يمارســـــه مضـــــيفهم القادة األوروبيين في فبراير إلى أي ت

 (السيسي) وبين ما تدعو الدول األوروبية االلتزام به من قيم الحرية والديموقراطية".

بأنه "ببساطة بمثابة غطاء سياسي  االتحاد األوروبي في القمةووصف التقرير مشاركة قادة 

رض فيه نظامه لالنتقاد للســـــيســـــي، الذي يســـــعى إلى إثبات أنه حتى فى الوقت الذي يتع

الشديد بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان، فإنه ما زال يتمتع بدعم الحلفاء الدوليين البارزين"، 

اإلنسان، بادعائه تقبله للمعارضة السلمية، وأن  وانتقد تبرير السيسي انتهاك نظامه لحقوق

 لحقوق اإلنسان.» ثقافة خاصة«مصر لها 
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 المستقبلسيناريوهات 

انطلقت تظاهرات عارمة في الجزائر، أدت إلى اإلطاحة بالرئيس الراحل الشـــــاذلي  1988عام 

تخابات حرة بن جديد، وســـــيطرة "الجبهة اإلســـــالمية لإلنقاذ" على المقاعد االنتخابية في ان

 على غرار الربيع العربي الذي تالها.

ئري نتائج االنتخابات، خاصـــة بعد ، ألغى الجيش الجزا1991ولكن في ديســـمبر/كانون األول 

ما أظهر بعض اإلسالميين تسرعا متطرفا في التغيير والتشريع أقلق باقي القوى السياسية 

مال عنف واســـــعة، خلفت مئات والغرب، ودخلت البالد في نفق مظلم، بعدما اندلعت أع

رفت تلك الحقبة بـ اآلالف من القتلى والمصابين والمفقودين، ودماًرا هائًال في االقتصاد، وُع 

 "العشرية الحمراء أو السوداء".

 –رغم اختالف األجيال واعتدال مطالب القوى اإلســالمية  –ويتشــابه الحراك الجزائري الحالي 

حول المســـتقبل وهل يكرر الجيش الموقف ذاته ويصـــر  ، ما يطرح تســـاؤالت1988مع أزمة 

مدني بعينه، أم يتعظ من على اختطاف الســـــلطة وفرض بوتفليقه أو مرشـــــح عســـــكري أو 

ويبتعد عن دفع ضريبة الدم مرتين، ويقبل بانتخابات حرة ويضمن صورة  عشرية الدماء األولى

مار ا تداد لجيش التحرير من االســـــتع باره ام باعت ية للجيش  قال رئيس وطن ما  لفرنســـــي ك

 األركان؟

الل األيام القادمة، ورغم إعالن "بوتفليقة" عدم ترشـــــحه وتأجيل االنتخابات، تنتظر الجزائر خ

ســــيناريوهات وخيارات مفتوحة أخطرها محاولة االلتفاف على مطالب الشــــعب واســــتمرار 

ــوخ ــي، أو رض ــياس ــار بديل لبوتفليقة وبقاء نفس النظام الس ــلطة بإحض ــك الس ــلطة  تمس الس

لمطــالــب الشـــــعــب، بــإجراء انتخــابــات جــديــدة تســـــمح ببعض التغيير ولو جزئيــا في الحيــاة 

اســـتمرار التســـويف وإطالة الفترة االنتقالية بما يجعل بوتفليقة يســـتمر في الســـياســـية، أو 

 الحكم بفترة رئاسية خامسة دون انتخابات، أو انقالب عسكري.

ــــعي الحزب الحاكم لحيلة ا ــــيناريو س ــــمن س ــــتغالل تأجيل االنتخابات في تمديد واليوض ة س

ي بات، للحصـــــول على المز خا بدون انت ية  حال عة ال قة الراب يل بوتفلي بد يب  قت لترت د من الو

سماء متداولة منها "عبد المجيد تبون"،  ضاع على ما هي عليه، هناك أ لبوتفليقة، وبقاء األو

ق الرئيس (ســعيد بوتفليقة) الوزير األول األســبق، الذي يحظى ببعض الشــعبية، وربما شــقي

 ة.الذي سيكون ورقة اللحظة األخيرة، ألنه ال يحظى بتأييد معظم القوى السياسي
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وفي كل االحوال ســـيظل الجيش يدير األوضـــاع من وراء الســـتار، وقد يظهر ســـيناريو تدخل 
 الجيش إذا انفلتت األمور في حالة الحراك الشعبي المتزايد.

 17معهــد واشـــــنطننشـــــرهــا  اإللــه بن داودي" في دراســــــة ويري البــاحــث الجزائري "عبــد
 ، أن هناك قوتين ستحسمان اختيارات المرحلة المقبلة.2018سبتمبر/أيلول 

ويقول إن النظام الســـياســـي الجزائري يقوم في شـــرعيته منذ االســـتقالل على ديناميكيتين 
 حاسمتين لموازنة القوة:

 ابقين حتى بوتفليقة) ظل يســـــتمد الجزءأن الرئيس (أي رئيس من الرؤســـــاء الســـــ (األولي):

 مصداقيته من دوره في حرب الجزائر من أجل االستقالل ومشاركته فيها. األكبر من

تقاســـــم الســـــلطة بين "جماعة تلمســـــان" في غرب الجزائر التي ينتمي لها الرئيس  (الثانية):
لجيش الكبار، وهما الحالي بوتفليقة، و"الجماعة الشـــــرقية"، التي غالبا ما يمثلها جنراالت ا

الشــــعب الجزائري الرئيســــية، ويجري تقســــيم الحصــــص جماعتان تقســــمان كافة شــــرائح 
 الحكومية والسلطة عليهما دائما.

وهذه القواعد في تقســـــيم الســـــلطة تمثل حاليا أزمة كبيرة خاصـــــة لو غاب بوتفليقة عن 
ماتوا، ما يعني أن  الســـلطة، ألن معظم المحاربين القدامى الذين قاتلوا ضـــد الفرنســـيين قد

المشــــــاركين في حرب التحرير، وأي رئيس من جيــل مــا بعــد الرئيس المقبــل لن يكون من 
 االستقالل سيفتقر إلى الشرعية الموضوعية والمصداقية التي يملكها بوتفليقة حالًيا.

وهذه الضــبابية وعدم بقاء القواعد الســابقة على طبيعتها هي ســبب أزمة الســلطة الحالية، 
ــار بديل ينتمي ا تؤدي إلدخال البالد مرحلة جديدة من ترتيبات وربم ــتحض ــواء باس ــلطة س الس

ولو ظاهريا لجيش التحرير الجزائري، أو بقفز الجيش عليها مباشـــــرة باعتباره وريث "جيش 
التحرير" كما حاول رئيس األركان اإلشــارة بذلك للمحتجين، أو أن تدخل البالد صــدامات وربما 

 ية.عشرية سوداء ثان

ادم ســـيظل معلقا بالتالي إما بتجاهل مطالب وهو ما يعني أن المســـتقبل أو الســـيناريو الق
الشـــعب والقفز عليها، أو االســـتجابة الكاملة لها أو الوصـــول لحلول توافقية تضـــمن حرية 

 الشعب الجزائري وبقاء دور للجيش في الحياة السياسية.

 

 

                                                            
 الجزائر في الخالفة أزمة 17
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 من ينتصر .. الشعب أم الدولة العميقة؟

ــــــــم أْنِو قط اإلقدام على الن الرئيس بوتفليقة أنه "ال محلَّ إع جاء لعهدة خامســــة بل إنني لـ

ّني ال يتيحان لي ســــوى أن أؤدي الواجب األخير تجاه  طلبها حيـــــــــث أن حالتي الصــــحية وســــِ

ــار جزئي للحراك الجزائري، ويبقي نتائج هذا "الواجب االخير"  ــعب الجزائري"، بمثابة انتص الش

 نتصار الكلي للثورة.تخابات وشخصية الرئيس المقبل لتحسم االوطريقة االن

فالقرارات الصـــادرة من طرف الرئيس الجزائري هي انتصـــار جزئي للشـــعب، ولكنها لم تجب 

على مطالب الشــــعب المؤجلة إلى المرحلة االنتقالية، والتي ُيخشــــي أن تكون التفاف حول 

، وتبقي حصانة ضمان نجاح الحراك في مطالب الشعب بشأن انتخابات وديمقراطية حقيقية

 ية المطاف هي في استمرار الحراك كلما تطلب األمر.نها

لة كبيرة ضــــــد قوى  ما على مســـــتوى الربيع العربي فقوى التحرر كســـــبـت حتى اآلن جو أ

االستبداد والفساد والثورة المضادة، وحسم الصراع سيكون لألكثر قدرة على المناورة وعدم 

 الشعبي السلمي.رف في المطالب أو تفتيت للحراك االنسياق وراء تط

فما تشـــــهده الجزائر وكذلك الســـــودان هو موجة جديدة من الربيع العربي الذي ثبت أنه لم 

يموت رغم عتو الثورة المضـــادة، وحراك الجزائر يرســـل رســـائل تحدي عدة لقادة محور الثورة 

 ألول.المضادة والدول الغربية التي وقفت ضد الربيع العربي ا

الجزائر والســودان، وعدم اإلنصــات ألصــوات الشــعب ســيكون  والتوســع في مهام الجيش في

تكرار ألخطاء الربيع العربي األول ويقود إلى جفاف سياسي في الحياة السياسية ألنه ال يترك 

فرصـــة للنخب لتمارس أدوارها بحرية، ويمّكنها من التأثير على توجهات المواطنين بطريقة 

 ته على الشعب إلى موجات عنف.قد يدفع استمرار فرض الجيش وصايمنظمة، و

ية في الربيع العربي األول، ال مفر من اإلنصـــــات  وفي ظل تحفز شـــــعبي وتذوق لطعم الحر

لصــــوت الشــــعب وال مجال لاللتفاف على مطالبه المشــــروعة المتمثلة في ســــحب الترشــــح 

قادم، من أجل التوافق الوطني، للعهدة الخامسة وقطع الصالت مع المسلك السياسي المت

ما يفضـــي إلى إفســـاح الميدان لبناء جمهورية جزائرية جديدة قوامها الديمقراطية والحرية ب

 التي كانت هي هدف تضحيات شعب المليون شهيد.
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