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 :الجزائريةاالنتخابات 

 بوتفليقة وغياب البدائل، االحتجاجات

 

في طفرة واضحة،   .استقطبت االحتجاجات الشعبية في الجزائر ضد إعادة انتخاب الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة اهتمام العالم

يتناول هذا  مسمىنتخابية برمتها إلى أجل غير أعلن بوتفليقة أنه سينسحب من العملية االنتخابية بالكامل، لكن مع هذا تم تأجيل العملية اال

يركز على فراغ السلطة في معارضة الجزائر، مما يشير إلى أن استمرار غياب أي منافس موثوق به س، والحالة الحالية للجزائرالمقال 

 .لبوتفليقة كان محوريًا في هذه الدراما السياسية
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، تغير  2019مارس  11. في الفترة القصيرة بين ذلك الوقت و 2019فبراير  22تم إعداد المسودة األولى من المقالة أدناه في 

الوضع في الجزائر بشكل كبير. نمت االحتجاجات الشعبية ضد والية بوتفليقة الخامسة، لتصبح حركة وطنية كبيرة للغاية، بحيث 

عالمية. استوعبت هذه االحتجاجات الهيئات الطالبية الشاسعة في الجزائر وتجلت في األعمال الصناعية جذبت انتباه وسائل اإلعالم ال

. في جميع أنحاء البالد. من جانبه، أصدر مكتب بوتفليقة بيانًا، أشار فيه إلى عزمه على التنحي قبل نهاية واليته إذا تم إعادة انتخابه

، بعد إقامة مطولة في جنيف بسويسرا للخضوع لعالج طبي لمشاكله 2019مارس  10 هو نفسه، الذي عاد إلى الجزائر فقط في

كان هو المرشح على الرغم من هذا الغضب العلني الواسع و، 2019مارس  11الصحية المستمرة ، كما هو موضح أدناه. حتى 

عند الغضب واإلحباط كانت بهناك شعور  ، بل كانللتجمع خلفهالمتظاهرين ا تجذب معارضة حقيقية : لم تكن هناك شخصيةاالسمى 

 .فكرة إعادة انتخاب بوتفليقة لوالية خامسةسرد 

 

تم إصدار إعالن للعالم بأن بوتفليقة لن يترشح اآلن إلعادة ثم . 2019مارس  11في  18:30استمر هذا حتى حوالي الساعة 

اقترن هذا الخبر بإعالن آخر يشير إلى استقالة  .تأجيلها رسميًا انتخابه لفترة رئاسية خامسة، وأن االنتخابات المقررة في أبريل قد تم

رئيس الوزراء الجزائري أويحيى من الحكومة. في غضون دقائق ، كانت هناك سلسلة من المقاالت التي نشرتها وسائل اإلعالم 

 .من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي، تشير إلى أن هذا الخبر كان، على األقل، متوقعًا بدرجة كبيرة  Le Point الفرنسية ، مثل

 

لم للوهلة األولى، قد ال يكون هذا أكثر من حيلة لبوتفليقة وأقربائه للبقاء في السلطة لفترة أطول، ألنه ال يزال رئيًسا لفترة مؤقتة، و

امة والمماطلة لبعض لجزائر الحتواء عواقب االحتجاجات العايرد ذكر أي جدول جديد لالنتخابات. لكن، ربما تكون هذه طريقة 

الوقت. بغض النظر، كشفت هذه الحلقة السياسية عن ندرة المرشحين البديلين لبوتفليقة، ألنهم أجلوا االنتخابات بأكملها بدالً من مجرد 

المعارضة سحب بوتفليقة من السباق المقرر. في الوقت الحالي، في الوقت الذي تسعى فيه اإلدارة إليجاد بديل موثوق لبوتفليقة، فإن 

 .لمرشحينمع االمنقسمة في الجزائر لديها فرصة لتعزيز صورتها الشخصية ومالءمتها 

 

على وسائل التواصل االجتماعي. في ذلك ، قُدم اقتراح مراًرا  التي انتشرتاالحتجاجات  مع بدايةتم كتابة النص األصلي لهذا المقال 

ن الوقت ينفد أمام األحزاب السياسية الجزائرية إليجاد حل. اآلن وقد انسحب وتكراًرا بعدم وجود بدائل موثوق بها لبوتفليقة، وأ

بوتفليقة رسمياً من السباق الرئاسي، وتم تأجيل االنتخابات، فقد خرج هذا الجني من الزجاجة. إن الوقت الذي جلب فيه هذا اإلعالن 

 .المروع اإلدارة أمر بالغ األهمية ويجب استخدامه بحكمة

 

 

يوم األحد  . أبريل 18، حيث من المقرر إجراء جولة االنتخابات الرئاسية في رسنة ذات أهمية سياسية في الجزائر تعتب 2019

فبراير، ظهرت تقارير تفيد بأن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة كان يسعى إلى الحصول على والية خامسة كرئيس   10الموافق 

 خصوصا عاًما، في األماكن العامة 81نادراً ما شوهد بوتفليقة، البالغ من العمر  .1999ام بعد أن حصل على الرئاسة في البداية ع

عندما حصرته سكتة دماغية على كرسي متحرك، ومنذ ذلك الحين ظهرت تقارير متقطعة عن تدهور حالته  2013منذ عام 

التقارير عبر وسائل التواصل االجتماعي إلى أن  الصحية. إلى جانب عالمة االستفهام هذه حول اللياقة البدنية لمنصبه، أشارت

اإلعالن عن ترشيحه قوبل ببعض االحتجاجات في العديد من المدن الجزائرية. فلماذا، رغم هذه المخاوف ، كان بوتفليقة هو المرشح 

 الرئاسي الوحيد القادر على البقاء في الجزائر في انتخابات أبريل؟

 



     
 

BRUSSELS INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH AND HUMAN RIGHTS 

 

3 

 البدائل نقص

 

 في الحاكم الحزب رشح وقد للعمل. كاف   دعم على الحصول يمكنه لبوتفليقة بديل مرشح يوجد ال أنه هو الرئيسي السبب

 رئيسية شخصيات تقريباً  الفور على عززته والذي مباشر، كخيار بوتفليقة الوطني، التحرير جبهة من وهي الجزائر،

 كبير بشكل شارك الذي أويحيى، أحمد الحالي الوزراء رئيس عوض مناقشة تمت المثال، سبيل على المؤسسة. في أخرى

ً  بنفسه أعلن أنه إال ، محتمل كمرشح ، الماضي القرن تسعينات منذ الجزائرية السياسة في  بوتفليقة لوالية دعمه علنا

 انقالب هناك ونيك أن الممكن من لكان ، وفاز للرئاسة ا ُرشح لو أنه المعلقين بعض تكهن ، أويحيى حالة في الخامسة.

 شخصية كونه من الرغم وعلى فإنه، ، األمر واقع وفي الجزائري. الجيش قادة كبار من دعم وجود عدم بسبب عسكري

 بوتفليقة. بها يتمتع التي االحترامية الهامة بنفس يتمتع ال انه اال ، نفسها المؤسسة في رئيسية

 خصوصا الجزائرية باالنتخابات يتعلق فيما محايد غير الجيش أن بخصوص  المتضاربة االقوال لالهتمام المثير ومن 

 على رداً  التصريحات هذه مثل ظهرت وقد الوطني. الشعب مجلس رئيس ، بوشارب معاذ من شديدة معارضة القت انها

 لقيتع فيما متحيز بأنه الجيش اتهم الذي تحديدا، العمال حزب ، العديدة المعارضة أحزاب أحد زعيمة حنون، لويزا

 من التجمع حزب دعا بديلين. مرشحين لتقديم الكثير الجزائر في المعارضة تفعل لم ، جانبهم من لكن المقبلة. باالنتخابات

 المعارضة أحزاب لمعظم وبالنسبة االنتخابية، للعملية المعارضة مقاطعة إلى الوطني التجمع وحزب الديمقراطية أجل

 في الفشل إن بوتفليقة. ضد للوقوف وحيد كممثل يختارونه من حول اآلراء في قتواف إلى التوصل في فشلوا فقد األخرى،

 واإلسالميون القوميون ذلك في بما هذه، المتغيرة المعارضة لمجموعات نتيجة نموذجي هو اآلراء في توافق إلى التوصل

 الطلب وتقديم الموافقة ليهمفع معارض، مرشح تقديم في رغبوا إذا ، الحظ لسوء المتطرفة. األيديولوجيات مختلف من

 منافس أي صورة ورفع للحملة المتبقي الوقت من شهر عن يزيد ما هناك سيكون ، الحين ذلك وحتى ، آذار 3 بحلول

 .لبوتفليقة

 

 والقمع االحتجاجات
 

 التي المعارضة من ، هامشية أنها رغم ، الشخصيات بعض وجود الظروف هذه من الرغم على ، المدهش من ربما

 ترشحه عن يعلن شخص أول كان ، غديري علي المتقاعد الجنرال ، المثال سبيل على محتملين. كمتنافسين برزت

 أكثر المباشر المنافس يكون ربما ناجحة. لحملة كافيال بالدعم يتمتع ال أنه واسع نطاق على يعتبر أنه رغم ، لالنتخابات

 من سابق رئاسي مرشح هو نكاز واالشتراكية. الديمقراطية أجل من المعارض الجزائري الحزب زعيم ، نكاز رشيد هو

 .2018 عام في الدنمارك في النقاب حظر على المفروضة الغرامات بدفع العلني بالتزامه مشهوراً  أصبح 2014 عام

ً  ليصبح حملة نكاز بدأ ، 2019 عام االنتخابات هذه وفي  أثناء جديدة. عقبات واجه ، الحين ذلك حتى للرئاسة. مرشحا

 الحدوث. من االجتماع لمنع المحلية البلدية تدخلت ، فبراير 20 في خنشلة مدينة في مؤيدين مع مسيرة تنظيم محاولة

 :قوله البلدية رئيس عن الصحيفة ونقلت

  ."الرئيس بمعارضة شخص ألي أسمح لن مدينتي. بدخول مرشح يأل أسمح لن "

ً  نكاز أنصار شكل ، هذا على رداً   بتمزيق المتظاهرون قام حيث ، البلدية مكتب إلى المطاف نهاية في وصل احتجاجا

 في ظاهرةم المتظاهرون نظم ، شباط / فبراير 16 في وسائل. بال معزولة هذه االحتجاج حادثة كانت .بوتفليقة ملصقات

 العاصمة بينها من مدن عدة في احتجاجات عن أُبلغ ، شباط / فبراير 18 وفي بوتفليقة. انتخاب إعادة حملة ضد خراطة

 االحتجاجات هذه عن اإلبالغ يتم لم ، ذلك ومع تيشي. في فبراير / شباط 21 في وكذلك ، وباتا وعنابة ووهران الجزائر

 لدعم تصدر افتتاحية مقاالت تكليف على ذلك من بدالً  ركزت التي ، الجزائر في يةالرئيس اإلعالم وسائل من العديد في

 أخبار وصلت ، ذلك من بدالً  الجزائرية. اإلعالم وسائل من الكثير تديرها التي الدولة طبيعة على يدل مما ، بوتفليقة

  الشبكات هذه على تويتر. مثل تماعياالج التواصل منصات على االجتماعي التواصل وسائل عبر العالم إلى االحتجاجات

 القضايا على ركزت يستريح" "دعه تدعى الحمالت هذه إحدى و الظهور، في بوتفليقة انتخاب إعادة ضد الحمالت بدأت
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 .للحكم ولياقته للرئيس الصحية

 

 الحياة؟ مدى الرئيس

 

 بوتفليقة، انتخاب ضد الجزائريين السكان جانب من االحتجاجات بعض أيضا هناك كان فرنسا في الجزائر، خارج

 لضمان بوتفليقة انتخاب إعادة ، وتروج ، تتوقع فرنسا بأن بالفعل االقتراحات بعض ظهرت ، لكن باريس. في وخاصة

 حول ارتياح عدم هناك يكون قد ، ككل الدولي والمجتمع ، المحليين للسكان بالنسبة أنه هي الحقيقة الجزائري. األمن

 أمراضه من الرغم على ، بوتفليقة فإن ، مصداقية ذات معارضة أي غياب في ولكن ، الحياة مدى رئيس وجود احتمال

 يكفي بما االحترام من الكافي بالقدر يحظى الذي الفاعل يعتبر يزال ما فهو للبقاء القابل الوحيد يكون ربما  الجسدية

 .سياسيا الجزائر على للسيطرة

 

 عنابتا اذا لكن .حتميةال الفكرة هذه زعزعة إلى االنتخابية العملية وتأجيل الرئاسي السباق من انسحابه أدى األولى، للوهلة

 الرئاسية واليته ستستمر بينما رئيًسا بوتفليقة وسيظل جديدة، انتخابات اآلن توجد ال انه نجد اخر منظور من الحالة

 ينفد، الوقت لكن المرحلة، هذه في تكهنات محض مجرد هو هذا  كل يكون قد جديدة. انتخابات تنظيم يتم حتى الرابعة

 ال أنه الواضح فمن ذلك ومع هشة، بوتفليقة صحة أن الواضح من الحياة. وواقع المتظاهرين غضب لتخفيف حاجة وهناك

 .طبيعي بشكل لخالفته مستعدون بديلون مرشحين يوجد

 

 السياسي النظام في اإلصالح ضرورة تُظهر القضية هذه فإن بدائل، على العثور تم لو حتى ذلك، إلى باإلضافة

 المهام من الكثير عن المسؤول الرئيس، نائب دور إنشاء أن مفادها اقتراحات هناك كانت الوقت، من لفترة الجزائري.

 وقت يوجد ال الحظ، لسوء للمستقبل. المحتملين المرشحين وعرض تجربة لخلق وسيلة يكون أن يمكن للرئيس، الحالية

 الرئاسية االنتخابات من الوضع، هذا أن لضمان للمستقبل وسيلة يكون أن يمكن هذا ولكن الحالي، الوقت في لهذا كاف

 قد الجزائرية للسياسة الحقيقي االختبار فإن الحال، هو هذا كان إذا أخرى. مرة يحدث لن بهم، موثوق مرشحين دون

 .المقبلة السنوات في القادمة الرئاسية االنتخابات الواقع في يكون
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