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ثو٠ً )١َٔبْ( ا  17االٔزقبثبد اٌوئب١ٍخ اٌزٟ "فبى" ف١ٙب اٌوئ١ٌ ػجل اٌؼي٠ي ثٛرف١ٍمخ ثؼٙلح هاثؼخ فٟ ئْ 

(، لل ػىَذ ١ِياْ لٜٛ ١ٍبٍٟ 1937ِبهً )آماه(  2ٍٕخ ِٓ اٌؾىُ )ِٓ ِٛا١ٌل  15، ثؼل 2014

ثْىً أٚظؼ ٚاعزّبػٟ كافً إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌغيائوٞ ٚث١ٓ ِإٍَبرٗ، ١ٌٌ عل٠لا رّبِب، ٌىٕٗ ثوى 

هعبي األػّبي ٚىػّبء  ُ٘ر١ّي ثظٙٛه فبػ١ٍٓ ١ٍب١١ٍٓ علك ئٌٝ اٌَطؼ ٚثّٕبٍجخ االٔزقبثبد اٌوئب١ٍخ. 

ثصوٞ عل٠ل ٘ٛ  –أؽياة ١ٍب١ٍخ صغ١وح ) أؽياة اٌٛىهاء ( ِٕٚظّبد ِغزّغ ِلٟٔ ٚئػالَ ٍّؼٟ 

اٌؼبَ اٌنٞ اغزوف ِٕٗ اٌغ١ّغ  اٌّبي ئٌٝا٢فو ػٍٝ اٌَبؽخ ا١ٌَب١ٍخ ٚاإلػال١ِخ اٌغيائو٠خ. ئظبفخ ثبٌطجغ 

. ٚفوح ٍّؾذ  ثز٠ًّٛ ١ٍبٍخ 1999فٟ ؽبٌخ اٌٛفوح اٌزٟ ريإِذ ِغ ػٛكح ثٛرف١ٍمخ ئٌٝ اٌٍَطخ فٟ 

 اعزّبػ١خ وبْ ٌٙب األصو اٌفؼبي فٟ رف١َو ٔزبئظ االٔزقبثبد ٚاٌزؾبٌفبد اٌزٟ لبِذ ػ١ٍٙب.  

                                                           
1
 .II أستاذ علم االجتماع السٌاسً بجامعة الجزائر  

 ضحي وضع يف وهى 2014 نيسان/  اةزيل 17 يف راةعح رئاسيح لعهدج ةىدفليقح الزئيس دزشح
 فزضح االنذخاةاخ هذه دكىن أن الجشائزيني من الكثري فيه ينذظز كان وقر يف. هش جد

 . املنطقح دعيشها الذي الذحىل عمليح عن مبعشل الجشائز دتقى ال حذى للذغيري

 الزئيس عليها اردكش الذي والسياسيح االجذامعيح القىي هي ما دىضح أن دحاول الىرقح هذه
 فيها اسذعملر انذخاةيح حملح ةعد الطحي الىضع هذا يف وهى والفىس للرتشح  ةىدفليقح

 الساحح عىل جديد ظهز ما ومنها والخاص، العام كاملال قديم، هى ما منها مذعددج، أدواخ
 .املزشح الزئيس لطالح ةقىج الحملح دخلر الذي الخاضح الذلفشيىنيح كالفضائياخ السياسيح،

 العالقاخ ونىعيح الفىس هذا يف ةىدفليقح للزئيس الشخيص الدور هى ما الىرقح هده دتني كام
 ،1999 سنح يف الجمهىريح رئاسح إىل عىدده مند واملؤسساخ السياسيح النخث مع أقامها الذي

 املجذمع ومؤسساخ والنقاةاخ  العسكزيح املؤسسح من وجشء السياسيح األحشاب فيها مبا
 .املدين
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َبد إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌغيائوٞ لجً ٘نٖ ث١ٓ ِإٍٚثلأ فٟ اٌزغَل كافً  اٌغل٠ل للمٜٛ ا١ٌِياْ وبْ 

ال ٠ّىٓ فّٙٗ ِٚؼوفخ و١ف أّزغً أصٕبء االٔزقبثبد اٌوئب١ٍخ األف١وح  ئال ثوثطٗ  . ؽ١ش االٔزقبثبد ثّلح

َِٚبه ١ٍبٍٟ ٚػاللبد ِغ أعٙيح إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ ٚٔقجٗ،  ٔفَٗ ِٓ فصبئص ّقص١خ  ثّب ١ّ٠ي ثٛرف١ٍمخ

فمل ػبُ اٌوعً ِوؽٍخ ئثؼبك غ٠ٍٛخ ػٓ . لجً ونٌهؽزٝ ثً  اٌغّٙٛه٠خ،١ٌٌ ِٕن ٚعٛكٖ ػٍٝ هئبٍخ 

ِب١ٌخ أصٕبء فزوح  ارٙبِبد ثاِىب١ٔخ ل١بِٗ ثزغبٚىادثبٌَغٓ ػٓ  فالٌٙب( رُ رٙل٠لٖ 1979/1999اٌٍَطخ )

فٟ اٌٛلذ اٌنٞ وبْ ٘ٛ ِمزٕغ أٔٗ  اٌٛه٠ش اٌْوػٟ  (.1963/1978ر١ٌٛٗ ٚىاهح اٌْإْٚ اٌقبهع١خ ) 

إٌظبَ  ّٛ ِّبعؼٍٗ ٠ؼ١ِ ٘نا اإلثؼبك فٟ ِٕفبٖ  .1978 )وبْٔٛ األٚي( ثِٛل٠ٓ ػٕل ٚفبرٗ فٟ ك٠َّجوهٞ ٘

لوه ػلَ اٌزٕبىي ػٕٗ ثؼل اٌٛصٛي ئ١ٌٗ ِوح  االفز١بهٞ ثأٚهٚثب ٚاٌق١ٍظ اٌؼوثٟ وؾوِبْ ِٓ ؽك ّوػٟ،

 ، ِّٙب وبٔذ اٌْوٚغ  ٚاٌظوف. 1999صب١ٔخ فٟ 

ؾوة األ١ٍ٘خ ػ١ٍّب ٚرؾَٓ اٌٛظغ اٌّبٌٟ ٌٍجٍل ٌىٟ ٠ملَ ٔفَٗ ػبك اٌوعً ئٌٝ اٌٍَطخ  ئمْ ثؼل ٔٙب٠خ اٌ

ِب ٠زّزغ ثٗ ِٓ ػاللبد ك١ٌٚخ ٚؽٕىخ ولثٍِٛبٍٟ لل٠ُ  . َِزٕلاً اٌٝ ووعً ٌٍّصبٌؾخ اٌٛغ١ٕخ ِٕٚمن ٌٍغيائو

 ٚثؼل ؽوة أ١ٍ٘خ اوزٜٛ ثٙب اٌىض١و ِٓ اٌغيائو١٠ٓ. فٟ ٚظغ ئل١ٍّٟ ِعطوة،

ٌُ ٠ىٓ ٚاهكا ػٕل اٌىض١و 2014)ّجبغ(  ف١فوٞ 23ثؼخ فٟ ٌؼٙلح ها ْ روّؼ اٌوئ١ٌ ثٛرف١ٍمخئ
2
   ِٓ

ثَجت ؽبٌزٗ اٌصؾ١خ اٌزٟ رل٘ٛهد ئٌٝ ؽل غ١بثٗ ػٓ اٌَبؽخ  ٚمٌه  اٌّزبثؼ١ٓ  ٌٍَبؽخ ا١ٌَب١ٍخ اٌغيائو٠خ،

2006ٌّلح  ّٙٛه ٚكفٌٛٗ َِزْفٝ ػَىوٞ فٟ فؤَب  ٌؼلح ِواد  ثلءا ِٓ 
3
٘نا  ِٓ وغُٚػٍٝ اٌ .

لواهاد ِٚٛالف رإّو ثْىً برّقبم ث 2013فاْ اٌوئ١ٌ ثبكه ثلا٠خ ِٕن فو٠ف  ،اٌٛظغ اٌصؾٟ اٌصؼت

 ٔٗ ال ٠ٕٛٞ االثزؼبك ػٓ اٌَبؽخ ا١ٌَب١ٍخ.أ ػٍٝ ٚاظؼ

 انبذاية كانث بانحكومة  

ٍٍٍَخ ِٓ اٌمواهاد ارقن٘ب اٌوئ١ٌ عؼٍزٗ ٠فوض ١ِياْ لٜٛ ٌصبٌؾٗ كافً ِإٍَبد إٌظبَ ٕ٘بن 

 رؼ١١ٓ ٚى٠و أٚي عل٠ل فٟ ّقص ػجل اٌّبٌه ٍالي فٟ ٍجزّجوئٌٝ فمل ثبكه  ا١ٌَبٍٟ اٌغيائوٞ اٌّقزٍفخ.

١ٍطو ف١ٙب اٌوئ١ٌ ثٛرف١ٍمخ ػٍٝ  ؽىِٛخ   .2013 )أ٠ٍٛي( ٚرؼل٠ً ؽىِٛزٗ فٟ ٍجزّجو 2012 )أ٠ٍٛي(

و ِجبّوح اٌؼ١ٍّخ االٔزقبث١خ، ِضً ٚىاهح اٌؼلي ٚاٌلاف١ٍخ ٚاإلػالَ  ٚاٌّغٌٍ ١َّ ا١ٌَبك٠خ اٌزٟ ر   اٌٛىاهاد

ػ١ٓ ػٍٝ هأٍٙب هعبي ٠ل٠ْٕٛ ٌٗ ثبٌٛالء اٌْقصٟ اٌّؼزّل ػٍٝ اٌؼاللخ اٌغ٠ٛٙخ اٌزٟ رؼل ٚلل  اٌلٍزٛهٞ.

عل٠ل ثٛرف١ٍمخ أٔٗ أٚصً ٘نٖ اٌّّبهٍخ ثؼل  ِٓ اٌّّبهٍبد اٌْبئؼخ كافً إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌغيائوٞ.

ٌُ ٠ىٓ ِؼوٚفب ٚ٘ٛ ِب  .ِموٚٔب ِغ ؽعٛه لٛٞ ٌٍؼبئٍخ ػٛكرٗ ئٌٝ هئبٍخ اٌغّٙٛه٠خ ئٌٝ ِلا٘ب األلصٝ،

٠زؾٛي  اٌَّزْبه ثوئبٍخ اٌغّٙٛه٠خ،ِّٚب عؼً األؿ األصغو ٌٍوئ١ٌ  إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌغيائوٞ. ػٓ

                                                           
2
عن  3122انظر ما قاله وزٌر الخارجٌة األسبق ورئٌس  المجلس الدستوري  الحالً عندما سئل من قبل الصحافة الفرنسٌة فً فٌفري )شباط(   

 بوتفلٌقة .فقد شبه الرجل إمكانٌة الترشح  كنكتة سخٌفة ال ٌقبلها كجزائري.إمكانٌة ترشح 

http://www.chouf-chouf.com/actualites/bouteflika/mourad-medelci-le-4-mandat-de-bouteflika-est-une-
blague/ 

3
 قبٌل دعوة الهٌئة الناخبة. 3125آخر دخول للمستشفى كان فً مارس )آذار(   

http://www.chouf-chouf.com/actualites/bouteflika/mourad-medelci-le-4-mandat-de-bouteflika-est-une-blague/
http://www.chouf-chouf.com/actualites/bouteflika/mourad-medelci-le-4-mandat-de-bouteflika-est-une-blague/
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ػ١ٍّب ئٌٝ اٌوعً اٌفؼٍٟ اٌضبٟٔ فٟ ٘وَ اٌٍَطخ ثؼل اٌوئ١ٌ ِجبّوح  ٚلجً اٌىض١و ِٓ اٌَّإ١ٌٚٓ إٌّزقج١ٓ 

ٚاٌّؼ١ٕ١ٓ
4
. 

نٖ إٌّبصت اٌؾَبٍخ ػٍٝ َِزٜٛ ا١ٌٙئخ اٌزٕف١ن٠خ ٚاٌّغٌٍ ى٠بكح ػٍٝ ٘نٖ اٌّٛالغ اٌّّٙخ فٟ ٘ 

اٌلٍزٛهٞ  ِٚغٌٍ األِخ
5

رّىٓ اٌوئ١ٌ ثٛرف١ٍمخ ِٓ رؼ١١ٓ لبئل األهوبْ )اٌفو٠ك لبئل صبٌؼ( وٕبئت ٌٗ ، 

ٟٚ٘ اٌّوح اٌٛؽ١لح فٟ ربه٠ـ اٌّإٍَخ اٌؼَىو٠خ اٌزٟ ٠غّغ ف١ٙب  ػَىوٞ ث١ٓ  .ػٍٝ هأً ٚىاهح اٌلفبع

٠ؾبٚي اٌوئ١ٌ اٍزؼّبٌٙب فٟ  ؽ١ش لٛح كافً اٌّإٍَخ ٚفبهعٙب،ٗ ِّب ٠ّٕؾ ١ٌّّٙٓ.٘ن٠ٓ إٌّصج١ٓ ا

 ِٛاعٙخ ِل٠و اٌّقبثواد.

كفٍٙب ػٍٝ اٌؾىِٛخ ٚاٌّغٌٍ أرّىٓ اٌوئ١ٌ ثٛرف١ٍمخ ِٓ فوض ١ِياْ لٛح ٌصبٌؾٗ ثٙنٖ اٌزؼ١١ٕبد اٌزٟ 

ٓ فوض هعبٌٗ ف١ٙب ِٕن ٚصٌٛٗ رّىٓ ِ ٌّب وبْ ٠ٍّىٗ ِٓ ِٛالغ لل٠ّخ،ئظبفخ  اٌلٍزٛهٞ ٚل١بكح األهوبْ،

ؽزٝ ٠َّؼ ٌٗ ثبٌجمبء فٟ اٌٍَطخ كْٚ رؾل٠ل  2008ٚرؼل٠ٍٗ اٌلٍزٛه اٌغيائوٞ فٟ  1999ئٌٝ اٌؾىُ ٍٕخ 

١ِياْ لٛح أصجؼ أوضو ٚظٛؽب ثؼل اإلػالْ ػٓ روّؼ  .1996وّب وبْ ٠ٕص ػ١ٍٗ كٍزٛه  ٌٍؼٙلاد

١ُٕٙ هئ١ٌ اٌؾىِٛخ األٍجك اٌنٞ رٛلؼذ وبْ ِٓ ث. ٚفٌّ ِوّؾ١ٓ ِمبثًاٌوئ١ٌ ٌٙنٖ اٌؼٙلح اٌواثؼخ 

اٌىض١و ِٓ اٌّصبكه أْ ٠ىْٛ ِٕبفَب ّوٍب ٌٍوئ١ٌ لل ٠فوض ػ١ٍٗ اٌن٘بة ئٌٝ كٚه صبٟٔ فٟ االٔزقبثبد 

ْ ؽصٍذ فؼالئزىْٛ ٍبثمخ ٚوبٔذ ٌ
6
. 

 ٌُ ٠ىٓ اؽزّبي اٌلٚه اٌضبٟٔ ٚاهكا ئال ثؼل أْ ّبػذ اٌىض١و ِٓ األفجبه ػٓ "رؾفع" ِل٠و اٌّقبثواد ػٓ 

ٌٚىٓ ألٍجبة ِزؼٍمخ ثبٌٛظغ اٌلٌٟٚ اٌنٞ ٠عغػ ػٍٝ اٌغيائو  فؾَت١ٌٌ ثَجت ِوظٗ  روّؼ اٌوئ١ٌ،

 ٌّٛاوجخ اٌزغ١١و  ٚاٌزلاٚي اٌٍَّٟ ػٍٝ اٌٍَطخ ؽزٝ ال رَمػ فو٠َخ ٌٍزؾٛالد اٌؼ١ٕفخ اٌزٟ ّٙلرٙب إٌّطمخ.

٘ٛ ٔفَٗ اٌنٞ وبْ  ،رأّولإٌّبكٞ ثبٌزغ١١و اٌٌٍَ ػٍٝ ٘وَ اٌٍَطخ ئما  ِٛلف هعً اٌّقبثواد اٌمٛٞ،

 2011 )وبْٔٛ اٌضبٟٔ( فبصخ ثؼل  اؽزغبعبد عبٔفٟ ٠طبٌت ثٗ عيء ٚاٍغ ِٓ اٌوأٞ اٌؼبَ اٌغيائوٞ.

اٌزٟ عؼٍذ اٌوئ١ٌ ٠جبكه ثاصالؽبد ١ٍب١ٍخ  ٠ٚصوػ فٟ فطبة ِْٙٛه فٟ ِل٠ٕخ ٍط١ف أْ ع١ٍٗ لل 

لبَ ثلٚهٖ ٚالثل أْ ٠غبكه اٌٍَطخ
7
ئ١ٌ، ثؼل صالس ػٙلاد، ٍٛف ٌٓ ٠زوّؼ ٚ٘ٛ ِب فُٙ فٟ ؽ١ٕٗ أْ اٌو .

 ٌالٔزقبثبد اٌمبكِخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رىْٛ فوصخ ٌٍزلاٚي ػٍٝ اٌٍَطخ فٟ اٌغيائو.

اٌصواع اٌقفٟ ث١ٓ اٌوئ١ٌ ِٚل٠و اٌّقبثواد ٍوػبْ ِب فوط ٌٍؼٍٓ ػٕلِب ٘بعُ األ١ِٓ اٌؼبَ ٌغجٙخ 

اٌزؾو٠و اٌٛغٕٟ ػّبه ٍؼلأٟ
8
ِل٠و اٌّقبثواد ثْىً  ٌوئ١ٌ،إٌّزقت ؽل٠ضب ٚاٌّؾَٛة ػٍٝ أؿ ا ،

                                                           
4
اء  تم تداول شائعات كثٌرة حول إمكانٌة أن ٌكون الخلٌفة للرئٌس بوتفلٌقة فً حالة غٌابه. لكن سرعان ما تم نفً هذه الشائعات بمناسبة أجو  

والتكذٌب الصادر فً الٌوم  3121دٌسمبر )كانون األول(  32ربً المعادٌة للتورٌث فً مصر ولٌبٌا. انظر جرٌدة الجزائر نٌوز لٌوم الربٌع الع

 الموالً وفً نفس الجرٌدة.
5
الرئٌس أو عجزه عن رئٌس مجلس اآلمة هو الرجل الثانً فً هرم السلطة  باعتباره الرجل الذي  ٌتقلد منصب رئاسة الدولة فً حال غٌاب   

 قٌامه بمهامه.
6
ذكر المرشح علً بن فلٌس فً حصة تلفزٌونٌة مع قناة كً بً س  بعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات مباشرة، أن مفاوضات تمت بٌن  الرئٌس    

بنسبة عالٌة كما حصل فً االنتخابات بوتفلٌقة والمؤسسة األمنٌة قبل إعالن نتائج االنتخابات حول إمكانٌة  تنظٌم دور ثانً لكنه رفض وطالب 

التً ٌكون قد قام بها بوتفلٌقة  :::2السابقة .انظر على سبٌل المثال ماجاء فً هذا  المرجع حول المفاوضات مع نفس الجهات  بمناسبة انتخابات 

 لإلعالن عن نسبة فوز عالٌة.

 Mohamed Benchicou,.Bouteflika , une imposture algérienne, éditions le matin, Alger 1999 p17 
7
 . انظر فً هذا الصدد دراستنا حول األجٌال واالنتقال السٌاسً فً الجزائر 3123فً أول ماي    

7235c201c9ee-9c75-4748-1564-http://www.dohainstitute.org/release/4b67864c 

 

 
8
 http://www.elkhabar.com/ar/politique/384122.html 

 

http://www.dohainstitute.org/release/4b67864c-4156-4748-9c75-7235c201c9ee
http://www.dohainstitute.org/release/4b67864c-4156-4748-9c75-7235c201c9ee
http://www.elkhabar.com/ar/politique/384122.html
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١ٍبٍٟ ثّب ف١ٙب رٍه ماد األثؼبك  –ػٍٕٟ ِطبٌجب ِٕٗ االٍزمبٌخ، ثؼل فًْ ِصبٌؾٗ فٟ أوضو ِٓ ٍِف إِٟٔ 

وّب غبٌت ثؼلَ رلفً اٌّقبثواد فٟ اٌؾ١بح اٌلاف١ٍخ  (.1996اٌل١ٌٚخ ومع١خ اغز١بي اٌو٘جبْ اٌفو١١َٔٓ )

 اٌّٛاعٙبد ث١ٓ ِل٠و اٌّقبثواد ٚلبئل األهوبْ ٔبئت ٚى٠و اٌلفبع،١ٌَزّو ًٍََِ  ٌألؽياة ٚاٌغّؼ١بد.

فٟ وٍٙب صجذ . ٚلل ؽٛي رؼ١١ٕبد ٚئلبالد ٚرغ١١واد كافً اٌّإٍَخ اٌؼَىو٠خ ٚاأل١ِٕخ  فالي ٘نٖ اٌفزوح

 .1990فبٔخ ئظؼبف ٌوعً اٌّقبثواد اٌمٛٞ اٌنٞ ٌُ ٠غبكه ِٕصجٗ ِٕن 

أصٕبء اٌؾٍّخ اٌْوٍخ اٌزٟ فوظٙب ػ١ٍٗ غو٠ّٗ هئ١ٌ اٌؾىِٛخ اٌوئ١ٌ ثٛرف١ٍمخ ثىً صمً رؾبٌفبرٗ  أٌمٝ 

اٌّوّؼ هعبي األػّبي اٌن٠ٓ غٍت ِٓ  ٔمبثزُٙ –فمل عٕل اٌوئ١ٌ  ػٍٟ ثٓ ف١ٌٍ. األٍجك
9 

أْ رزجٕٝ ِٛلفب 

 ٚاظؾب فٟ كػّٗ، ِّب عؼً ٘نٖ إٌّظّخ رؼ١ِ ٚظؼب صؼجب  أكٜ ئٌٝ اٍزمبالد ٚرنِو ث١ٓ  أػعبئٙب.

اٌنٞ  ٠ٍّه ِإٍَخ  ٠ّىٓ أْ ٔأفن وؼ١ٕخ ٌُٙ  صبؽت ِإٍَخ ؽلاك ٌألّغبي اٌؼ١ِّٛخ،اٌنٞ  ،أهثبة اٌؼًّ

ػّاللخ ٌألّغبي اٌؼ١ِّٛخ رؾصً ػٍٝ أغٍج١خ ػمٛك٘ب ِٓ اٌلٌٚخ اٌزٟ رجٕذ ِْبه٠غ وض١وح ِٕن أطالق 

االٍزضّبهاد اٌؼ١ِّٛخ فٟ ٘نا اٌمطبع. ػٍٟ ؽلاك
10

ح وفبػً الزصبكٞ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِّضً ٌٙنٖ اٌمبػل، 

لل رىٍّذ اٌىض١و ِٓ اٌّصبكه ػٓ كٚهٖ فٟ ٚ .اٌغل٠لح  ٌٍٕظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌزٟ ثوىد ثّٕبٍجخ ٘نٖ االٔزقبثبد

 .2009"ّؾن" رأ١٠ل هعبي األػّبي ٌٍوئ١ٌ اٌّوّؼ وّب فؼً فٟ هئب١ٍبد 

 رجال األعمال، اننقابات وانقنوات انتهفسيونية انخاصة  

فمل فوط ٌٍّْٙل  ي اٌؼ١ِّٛخ اٌنٞ أطٍك ِٕٗ فٟ اٌجلا٠خ.اٌوعً ٌُ ٠ىزفٟ ثبالٍزضّبه فٟ لطبع األّغب

ا١ٌَبٍٟ اإلػالِٟ ثاصلاه
11
١ِٛ٠ز١ٓ 

12
ٚلٕبح رٍفي١ٔٛ٠خ 

13 
ػٍٝ روأٍٗ ألؽل أوجو إٌٛاكٞ اٌو٠بظ١خ  ى٠بكح

ِّب ٠إٍ٘ٗ ٚغ١وٖ ِٓ هعبي األػّبي اٌن٠ٓ ٠ٍّىْٛ ٔفٌ اإلٍزوار١غ١خ   )ارؾبك اٌؼبصّخ(. ثبٌغيائو اٌؼبصّخ

 . 2014ه ثمٛح  فٟ ٌؼت اكٚاه ١ٍب١ٍخ هئ١َ١خ فٟ عيائو ِب ثؼل هئب١ٍبد ئٌٝ االٍزّوا

ِٓ أصؾبة اٌوأٍّبي اٌوِيٞ اٌزبه٠قٟ ) ِٕظّخ اٌّغب٘ل٠ٓ ( اٌن٠ٓ رُ غٍجٗ ٔفٌ اٌزأ١٠ل ٌٍوئ١ٌ اٌّوّؼ 

ٚ٘ٛ ِب  ِّب عؼً أ١ِٓ ػبَ إٌّظّخ ٠غ١و ِٛلفٗ األٚي  ٠ٕٚبكٞ ثلػُ اٌوئ١ٌ. رؼوظٛا ٌٕفٌ اٌعغػ،

اٌوئ١ٌ ثؼل  –ٌم١بكح اٌغّؼ١خ اٌٛغ١ٕخ ٌٍيٚا٠ب اٌزٟ رواعؼذ ػٓ ِٛلفٙب ٚرجٕذ اٌّوّؼ  بً عوٜ أ٠ع

 اٌعغٛغ اٌزٟ رؼوظذ ٌٙب ِٓ لجً هعبي ؽٍّخ اٌوئ١ٌ.

 ،ِّضال فٟ اٌٛالح ٚهؤٍبء اٌلٚائو ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌّؾٍٟ ،اٌغٙبى اٌزٕف١نٞ ٚاإلكاهٞ ئظبفخ ئٌٝ ؽْل

ٚهعبي األػّبي ٚاٌّإٍَبد اٌل١ٕ٠خ اٌزم١ٍل٠خ  ،ِّضال فٟ ل١بكح األهوبْ ،ٚعيء ُِٙ ِٓ ِإٍَخ اٌغ١ِ

ٌغأ هعبي اٌوئ١ٌ ئٌٝ رغ١ٕل ِغّٛػخ وج١وح ِٓ األؽياة ا١ٌَب١ٍخ اٌّزفبٚرخ اٌؾغُ  ،ٚاٌّغب٘ل٠ٓ

: ى٠بكح ثبٌطجغ ػٍٝ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ اٌزٟ ٍٕأفن وؼ١ٕخ ػٕٙب ؽبٌخ إٌمبثخ اٌو١ٍّخ  ٚاٌؾعٛه.

 ٌؼبَ ٌٍؼّبي اٌغيائو١٠ٓ .االرؾبك ا

                                                           
 

9
 /www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/35588?tmpl=component&print=1http:/ 

 
10
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Ali_Haddad 

 
11
 http://www.wakteldjazair.com  

12
 http://www.letempsdz.com/   

 
13
 page.html-http://dztubetv.blogspot.com/p/blog 
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فزوح األؽبك٠خ إٌمبث١خ ثلءاً ِٓ  وبٔذ لو٠جخ كائّب ِٓ إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌغيائوٞ إٌمبثخ اٌؼّب١ٌخ 

 .1990 االػزواف اٌلٍزٛهٞ ثبٌزؼلك٠خ ا١ٌَب١ٍخ ٚإٌمبث١خ ٚؽك اإلظواة ِٕن أٚ ِٕن، (1962/1990)

وّؼ اٌوٍّٟ  رأرٟ فٟ ظوف ٠ز١ّي ثؼلَ للهح  إٌمبثخ اٌغل٠ل ٘نٖ اٌّوح  أْ ٘نٖ اٌّٛالف اٌمو٠جخ ِٓ  اٌّ

ٔز١غخ اٌزٕبفٌ اٌنٞ ٚعلرٗ ِٓ لجً ٚمٌه اٌّووي٠خ ػٍٝ اٌزى١ف ِغ فصبئص اٌقبهغخ إٌمبث١خ اٌٛغ١ٕخ 

 إٌمبثبد اٌَّزمٍخ اٌىض١وح.

ظبَ اٌّووي٠خ ِٓ إٌ رٙبريآِ ِغ لوة أوجو ٌم١بك ،ٚظؼف اٌزغ١ٕل ٘نا االٔىّبُ فٟ اٌمبػلح اٌؼّب١ٌخ

 ٌلِّٜب عؼٍٙب فبللح ٌٍىض١و ِٓ اٌْوػ١خ  2000 ٟٚ٘ اٌم١بكح اٌزٟ ٌُ رٕظُ ِإرّو٘ب اٌٛغٕٟ ِٕن  .ا١ٌَبٍٟ

٠ّىٓ  ،فاما أظفٕب ئٌٝ مٌه ّجٙبد اٌفَبك اٌزٟ الؽمذ ثؼط ل١بكاد االرؾبك ِب رجمٝ ٌٙب ِٓ لٛاػل ػّب١ٌخ.

أٔٙب ال رع١ف ئ١ٌٗ اٌىض١و ػٍٝ َِزٜٛ  ِٓ غُ. ٚػٍٝ اٌوأْ ٔفُٙ ٍو لوة ٘نٖ اٌم١بكح ِٓ اٌّوّؼ اٌوٍّٟ

اٌؼّبي رؾ١ْل
14

ٔظوا ٌٍّىبٔخ اٌزبه٠ق١خ ٌالرؾبك ٚأكٚاهٖ   أً ٠جمٝ ِّٙ، ئال أٔٗ ِٓ ٔبؽ١خ اٌوِي٠خ ا١ٌَب١ٍخ، 

كْٚ ١َٔبْ رأص١و اٌلٚه اٌنٞ ٌؼجزٗ ا١ٌَب١ٍخ االعزّبػ١خ اٌزٟ رٛعٗ ثٙب   اٌزم١ٍل٠خ فٟ رأ١٠ل اٌّٛالف اٌو١ٍّخ.

 عزّبػٟ ؽزٝ ٌٚٛ ثْىً ِإلذ.اال أٌٍَُؾٛ اٌْجبة ٚاألعواء  ٌْواء   اٌوئ١ٌ ثٛرف١ٍمخ

اٌنٞ ١ِي ػًّ ٘نٖ اٌزٕظ١ّبد ٚغبثؼٗ اٌوِيٞ فٟ ثؼط األؽ١بْ اٌنٞ ظٙو ػٍٝ َِزٜٛ  اٌزؾ١ْلظؼف  

عؼً ل١بكح ؽٍّخ اٌوئ١ٌ رووي ػٍٝ فبػ١ٍٓ ِؾلك٠ٓ وبإلكاهح ) اٌٛالح ( ٚاٌّبي  ٔزبئظ االٔزقبثبد ٔفَٙب،

 ٚاٌمٕٛاد اٌزٍفي١ٔٛ٠خ اٌقبصخ اٌزٟ رؾ١يد ثْىً ِفعٛػ  ٌصبٌؼ اٌوئ١ٌ. ،ػبِب وبْ أٚ فبصب ،ا١ٌَبٍٟ

 أصٕبء اٌؾٍّخ.فصٛصبً رؾ١ي ٌُ ٠ىٓ ِّىٕب أْ رمَٛ ثٗ اٌمٕبح اٌؼ١ِّٛخ اٌزٟ ؽبٌٚذ اٌزم١ل ثٕٛع ِٓ" اٌؾ١بك " 

ٔغل٘ب ػٍٝ َِزٜٛ األؽياة اٌزؾ١ْلٔفٌ ؽبٌخ ظؼف  
15
اٌّإ٠لح ٌٍوئ١ٌ اٌزٟ رؼوف ؽبالد أْمبق ّجٗ  

األؽياة اٌزٟ ٌٚلد أصال ٔز١غخ االْٔمبق وّب ٘ٛ  ئظبفخ ئٌٝ وّب ٘ٛ ؽبي ؽية عجٙخ اٌزؾو٠و. كائّخ،

أٚ اٌؾووخ اٌْؼج١خ ، ؽبي ؽية اٌٛى٠و ػّبه غٛي إٌّْك ػٓ ؽووخ ِغزّغ اٌٍَُ )رغّغ أًِ اٌغيائو(

هؤٍبئٙب ل١بكح اٌؾٍّخ  ّّىًأؽياة  ٓ اٌزغّغ ِٓ أعً اٌضمبفخ.ٌؼّبهح ثٓ ٠ٌٛٔ، إٌّْك ٘ٛ ا٢فو ػ

االٔزقبث١خ ٌٍوئ١ٌ اٌّوّؼ رؾذ ئِوح اٌٛى٠و األٚي اٌَبثك ٚاٌالؽك ػجل اٌّبٌه ٍالي
16
اٌنٞ وبْ لل لبَ  

. أِبَ ل١بكح  ٌؾٍّخ أزقبث١خ غو٠جخ فؼالئماً ٌٕىْٛ  (.200/2009ثٙنٖ اٌّّٙخ فٟ االٍزؾمبلبد اٌَبثمخ ) 

١ٌزىفً ِغّٛػخ ِٓ  ٌُ ٠ظٙو ٌُٚ ٠قبغت عّٙٛهٖ ٚال ِوح ٚاؽلح.ٚ ٟ اٌّجبّو ثبٌزوّؼ ف١ٙب غبئت،بٌّؼٕف

هؤٍبء األؽياة اٌّزصبهػ١ٓ ٚغ١و اٌّزغب١َٔٓ ١ٍب١ٍب
17
ٚاٌّجؼل٠ٓ ِٓ ػٍٝ هأً ل١بكح أؽياثُٙ   

 ثبٌؾل٠ش ثبٍّٗ.

كْٚ  به" اٌقبصخ اٌغل٠لح،لٕبح "إٌٙ ٙبػجل اٌّبٌه ٍالي أهثه ؽٍّخ اٌوئ١ٌ ثزصو٠ؾبرٗ اٌزٟ ثضذ ثؼع 

 وزٍه اٌّزؼٍمخ ثّٕطمخ " اٌْب٠ٚخ " اٌزٟ ٠ٕزّٟ ٌٙب اٌّوّؼ إٌّبفٌ ػٍٟ ثٓ ف١ٌٍ. ،ػٍّٗ ٚال ِٛافمزٗ

رصو٠ؾبد عؼٍذ ٍىبْ ٘نٖ إٌّطمخ ماد اٌّىبٔخ اٌوِي٠خ، ٠ّٕؼْٛ ٍالي ِٓ رٕظ١ُ ْٔبغبد ثزواة ٘نٖ 

                                                           
14

 إذا استثنٌا التجمعات العمالٌة الكبرى  وبعض الشركات العمومٌة فً مجال النفط والكهرباء  كسوناطراك وسونلغاز.  
15

السابق لجبهة التحرٌر عبد العزٌز بلخادم  كما انسحب احمد وٌحً من قٌادة التجمع الوطنً سحبت  اللجنة المركزٌة الثقة من األمٌن العام    

 الدٌمقراطً.
16

 29 هو الذي أعلن عن ترشح الرئٌس بوتفلٌقة وهو ال ٌزال رئٌس وزراء. استقال قبل  إطالق الحملة بأٌام  لقٌادتها وعاد لرئاسة الوزراء ٌوم  

 سمٌا.ابرٌل ٌوم بعد إعالن النتائج ر
17

 انظر ما جاء فً هذه األسبوعٌة حول هؤالء الرجال   

http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2759p050.xml2/fln-abdelmadjid-sidi-said-abdelmalek-sellal-
ugtaalgerie-bouteflika-et-ses-vrp.html 
 

http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2759p050.xml2/fln-abdelmadjid-sidi-said-abdelmalek-sellal-ugtaalgerie-bouteflika-et-ses-vrp.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2759p050.xml2/fln-abdelmadjid-sidi-said-abdelmalek-sellal-ugtaalgerie-bouteflika-et-ses-vrp.html
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١ٕب اٌؾل٠ش ػٓ اٌلٚه اٌغل٠ل اٌنٞ ٌؼجزٗ ٚ٘ٛ ِب ٠فوض ػٍ اٌٛال٠بد ؽزٝ ثؼل اػزناهٖ ػلح ِواد.

اٌزٍفي٠ٛٔبد اٌقبصخ ِٚٓ ٚهائٙب ِٓ لٜٛ ِب١ٌخ ١ٍٚب١ٍخ أصٕبء ٘نٖ االٔزقبثبد اٌوئب١ٍخ ألٚي ِوح فٟ 

 ربه٠ـ االٔزقبثبد اٌغيائو٠خ.

ؽزٝ ا٢ْ لٕبح "األغٌٍ" ِؼوٚفخفمل أغٍمذ اٌٍَطبد ألٍجبة غ١و  
18 

اٌزٟ ّبع ػٕٙب لوثٙب ِٓ ػٍٟ ثٓ 

ثّٕبٍجخ ٘نٖ االٔزقبثبد ٌٍزو٠ٚظ ٌجؤبِغٗ  "اٌٛئبَ"فٟ ؽ١ٓ رّىٓ اٌوئ١ٌ اٌّوّؼ ِٓ ئْٔبء لٕبح  ف١ٌٍ،

اػزّبكا ػٍٝ اٌلػُ اٌنٞ ٠ىْٛ لل ٚعلٖ ِٓ هعبي أػّبي  ٚأصؾبة لٕٛاد فبصخ ٌؼجذ اكٚاه عل٠لح فٟ  

رْٕظ اٌؾٍّخ االٔزقبث١خ ٌٙنا االٍزؾمبق اٌوئبٍٟ
19 
. 

 ات ومسجذ انسبعيني 4102انتخابات 

ٚهغُ اٌْىٛن اٌزم١ٍل٠خ اٌزٟ رؾَٛ ؽٛي ٔزبئغٙب اٌو١ٍّخ اٌّؼٍٕخ، ػلح ارغب٘بد  ،أولد ٔزبئظ االٔزقبثبد

ِٕٙب روٍـ ظب٘وح ِمبغؼخ االٔزقبثبد ٚػلَ اٌّْبهوخ ف١ٙب ؽزٝ ئما صللٕب األهلبَ اٌو١ٍّخ اٌّؼٍٕخ 
20
. 

 ّمبغؼخ.بٌٌْقص١بد اٌزٟ ٔبكد ثِمبغؼخ ال ٠ّىٓ رف١َو٘ب وٍٙب ثبٌّٛلف اٌنٞ ارقنرٗ ثؼط األؽياة ٚا

وّب رإول ٘نٖ إٌزبئظ اٌو١ٍّخ اٌّؼٍٕخ رمٍص ّؼج١خ اٌوئ١ٌ اٌنٞ فمل فٌّ ِال١٠ٓ صٛد ث١ٓ أزقبثبد 

ٔزبئظ االٔزقبثبد رإول ِوح أفوٜ َٔت اٌّْبهوخ اٌعؼ١فخ اٌزٟ الىِذ اٌّلْ اٌىجوٜ  .2014ٚ 2009

 ِٕٚطمخ اٌمجبئً وجإه ٌٍّطبٌجخ ٚاٌؾوان ا١ٌَبٍٟ.

فٌ االرغب٘بد أولرٙب ٘نٖ االٔزقبثبد ف١ّب ٠زؼٍك ثٕزبئظ ِْبهوخ اٌْجبة ٚاٌفئبد اٌٍٛطٝ اٌزٟ ال رؼ١و ٔ

ػىٌ اٌفئبد اٌىج١وح فٟ آٌَ ٚاٌو٠ف١خ ِٓ أثٕبء اٌٙعبة اٌؼ١ٍب  .ا٘زّبَ وض١و ثٙنا إٌٛع ِٓ االٔزقبثبد

ٔزقبثبد ا١ٌَب١ٍخ اٌغيائو٠خ رغٕل ِؼب٠ٕخ رغؼٍٕب ٔمٛي أْ اال ٚاٌغٕٛة اٌزٟ رَغً أػٍٝ ِؼلالد اٌّْبهوخ.

فٟ  ِب وبْ ٠غٕلٖ  َِغل اٌَز١ٕ١بد ٚاٌَجؼ١ٕ١بد فٟ اٌغيائو، لجً أْ ٠زٍٛغ ٠ٚزٕٛع رغ١ٕلٖ ١ٌٍٍٛٛٛع١ب،

 ؽ١ٓ ثمذ االٔزقبثبد ػٍٝ ؽبٌٙب. 

 ابتساز، استقرار وعقود 

ٌّٛظف اٌصغ١و وجٛق ٌمل ٌٚٝ مٌه اٌيِٓ اٌنٞ وبْ ٠ؼزّل ف١ٗ إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌغيائوٞ ػٍٝ اٌّؼٍُ ٚا

فمل ث١ٕذ االٔزقبثبد اٌوئب١ٍخ ٚاٌزْو٠ؼ١خ فٟ  روٚط ٚرزوّؼ ٌٙب.ُٚ االٔزقبثبد ئ٠ل٠ٌٛٛعٟ ٠ٚل ؽيث١خ رٕظّ 

إٌَٛاد األف١وح
21
ٚوٕز١غخ ِٕطم١خ ٌٍزؾٛالد االلزصبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ اٌؼ١ّمخ اٌزٟ َِذ اٌزْى١ٍخ   ،

ثوٚى فبػ١ٍٓ ١ٍب١١ٍٓ علك اغٍٛا ثوأٍُٙ  ثْىً ٚاظؼ  االعزّبػ١خ اٌغيائو٠خ فالي أوضو ِٓ صالس ػمٛك،

ٚعٙذ هٍبٌخ ٚاظؾخ ٌٍغيائو١٠ٓ ِفبك٘ب أْ ال رؼ٠ًٛ ػٍٝ  . ٟٚ٘فالي ٘نٖ االٔزقبثبد اٌوئب١ٍخ

االٔزقبثبد و١ٍٍٛخ ٌٍزلاٚي اٌٍَّٟ ػٍٝ اٌٍَطخ ٚأْ اٌغيائو ٌٓ رىْٛ االٍزضٕبء اٌؼوثٟ اٌنٞ ٠غبكه ف١ٗ 

ػ١ٍٗ وّب ظٙو اٌوئ١ٌ ثٛرف١ٍمخ  بعيا ثل١ٔب ػٓ اٌم١بَ ثّٙبِٗ اٌلٍزٛه٠خاٌوئ١ٌ اٌٍَطخ ؽزٝ ٚئْ وبْ ػ

                                                           
18

ٌس شائعات متداولة  تصر أن القناة جزئٌا على األقل ملك لصهر جنرال فً المخابرات .أقٌل /أحٌل على التقاعد أثناء مرحلة الصراع بٌن الرئ  

 نتخابٌة.ومدٌر المخابرات قبٌل انطالق الحملة اال
19

 ٌس . لعبت  قناة النهار ونومٌدٌا  المقربتٌن من حملة الرئٌس  ادوار كبٌرة فً  تعكٌر جو هذه الحملة  بتحرشهما بالمرشح المنافس علً بن فل  
20

 وأكثر من ملٌون صوت ملغى. 61.28أعلنت وزارة الداخلٌة عن نسبة مشاركة   
21

وحتى قبلها من بروز ظاهرة المال السٌاسً فً االنتخابات أو  3123االنتخابات التشرٌعٌة األخٌرة اشتكت الكثٌر من القوى السٌاسٌة بمناسبة   

 ما سمً جزائرٌا  بـ "الشكارة ".
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فمل فًْ ا١ٌَٕبه٠ٛ اٌّزفبئً اٌنٞ وبْ ٠زُ اٌزؼ٠ًٛ ف١ٗ ػٍٝ  ٚ٘ٛ ٠مَٛ ثأكاء ٚاعجٗ االٔزقبثٟ ٠َٛ االلزواع.

ٞ ئٌٝ ِأىق ثؼل أْ ٚصً إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ اٌغيائو ئِىب١ٔخ اٌزغ١١و اٌٍَّٟ ثّٕبٍجخ ٘نٖ االٔزقبثبد اٌوئب١ٍخ

 فؼٍٟ فٟ ر١١َوٖ ٌٍجٍل.

 .فمل أكد ٘نٖ االٔزقبثبد ثىً اٌّالثَبد اٌزٟ رّذ ف١ٙب ئٌٝ رى٠ٛٓ ألطبة ِؼبهظخ ل٠ٛخ، هغُ ٘نا اٌفًْ

ثوٚى ؽوو١خ ١ٍب١ٍخ عل٠لح ػٍٝ َِزٜٛ اٌْبهع اٌغيائوٞ غبثذ ػٕٗ ٌؼمٛك وّب ظٙو  ،ٌهمٚاألُ٘ ِٓ 

ٌزٟ ثبكهد ثبٌقوٚط ئٌٝ ٟٚ٘ ا ؽووخ "ثووبد ". بفخ ئٌٝ ثوٚىئظ مٌه ِغ اٌز١َٕم١بد اٌغّؼ٠ٛخ ٚإٌمبث١خ،

ْا٢ٚغبثؼٗ إٌقجٛٞ اٌّمزصو ػٍٝ اٌفئبد اٌٍٛطٝ ؽزٝ  رؾ١ْل٘بهغُ ِؾلٚك٠خ  ، اٌْبهع
22
. 

ٔغؼ هئ١ٌ اٌؾىِٛخ األٍجك ػٍٟ ثٓ ف١ٌٍ فٟ رى٠ٛٓ "لطت لٜٛ اٌزغ١١و" اٌّىْٛ ِٓ ػلك وج١و ِٓ ٚ

ِٓ  اً ػلك وّب ظّذ "ر١َٕم١خ اٌؾو٠بد ٚاالٔزمبي اٌل٠ّمواغٟ". (ؽيثب 11األؽياة اٌصغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ )

٘نٖ األلطبة اٌؾيث١خ ٚاٌغّؼ٠ٛخ رعُ ألٚي ِوح أؽياة ّٚقص١بد ِٓ   اٌٛغ١ٕخ. األؽياة ٚاٌْقص١بد

وّب وبْ اٌؾبي ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ث١ٓ  ِوعؼ١بد فىو٠خ ِقزٍفخ وبٔذ روفط اٌؼًّ ا١ٌَبٍٟ اٌّْزون ث١ٕٙب،

كافً  أمَب١ِخ ١ٍب١ٍخ ثأثؼبك صمبف١خ ٌل٠ّمواغٟ ٚؽووخ ِغزّغ اٌٍَُ أٚ إٌٙعخ )ئفٛاْ(.اٌزغّغ اٌٛغٕٟ ا

 .ٌَٕٛاد أكد ئٌٝ رأف١و اٌزغ١١و وبٔذ ِٓ أٍجبة ػلَ فبػ١ٍزٙب، إٌقجخ ا١ٌَب١ٍخ،

ثمٟ أْ ١ْٔو أف١وا أْ اٌوئ١ٌ ثٛرف١ٍمخ لل هوي فٟ ؽٍّزٗ االٔزقبث١خ ػٍٝ اٌٛظغ األِٕٟ اٌنٞ رؼ١ْٗ  

. ف١ٗ ث١ٓ األِٓ ٚاالٍزمواه األلوة ٌٍووٛك ٌٍغيائو١٠ٓ "٠ق١وُ٘" خ ٌٍم١بَ ثٕٛع ِٓ "االثزياى"إٌّطم

أٚ اٌفٛظٝ ٚػلَ االٍزمواه وّب  ،فٟ اٌؾىُ اٌنٞ ٠زوّؼ ئ١ٌٗ ؽزٝ ٚ٘ٛ ػبعي ثل١ٔب ِق١ّواً ئ٠بُ٘ اٍزّواهٖ

 ٘ٛ ؽبصً فٟ كٚي اٌغٛاه.

ٌٍّؾ١ػ اٌلٌٟٚ اٌغوثٟاٌوئ١ٌ  –ٔغؼ فٟ اٌم١بَ ثٗ اٌّوّؼ  ""اثزياى 
23 

اٌنٞ اٍزفبكد الزصبك٠برٗ  ٚ

ثبٌىض١و ِٓ اٌؼمٛك ِغ اٌغيائو)اٍجب١ٔبونٌه اٌّزؼجخ 
24

رط١ّٕبد ثبٌؾفبظ ػٍٝ اٍزمواه  . ئظبفخ ئٌٝ/ا٠طب١ٌب(

األٚظبع ا١ٌَب١ٍخ كافً اٌجالك ٚاٌم١بَ ثّب ٘ٛ ِطٍٛة ِٕٙب عيئ١ب ػٍٝ اٌؾلٚك اٌغٕٛث١خ ٚاٌْول١خ ٌٍؾل ِٓ 

 ظّبْ رلفك إٌفػ ٚاٌغبى ٌٍّزؼب١ٍِٓ اٌزغبه١٠ٓ اٌزم١ٍل١٠ٓ ٌٍغيائو. ،ٚأف١وا. خ اٌَبؽً ١ٌٚج١برلاػ١بد أىِ

ٌزجمٝ وً االؽزّبالد ٚاهكح فٟ  ٚ٘ٛ ِب رىْٛ لل افزبهرٗ ٘نٖ اٌمٜٛ اٌغوث١خ وّب ٠جلٚ ػٍٝ األلً ِإلزب.

 . اٌِٙ اٌنٞ ؽممٗ اٌوعً فٟ ِٛاعٙخ إٌظبَ اٌغيائو كاف١ٍب ثؼل ٘نا "االٔزصبه"

غي ِب وبْ ِطٍٛثب ِٕٗ. ؽ١ش ثؼضذ ٘نٖ االٔزقبثبد  ٌمل أزٙٝ ٘نا االٍزؾمبق اٌوئبٍٟ ئمْ، كْٚ أْ ٠ٕ 

ثبٌْىً اٌنٞ رّذ ف١ٗ، هٍبٌخ ئٌٝ اٌغيائو٠بد ٚاٌغيائو١٠ٓ ِفبك٘ب أال رؼٌٛٛا ػٍٝ االٔزقبثبد و١ٍٍٛخ 

بد فوصخ فؼ١ٍخ ٌظٙٛه ِؼبهظخ  ٌٍزغ١١و اٌٍَّٟ ٚاٌزلاٚي ػٍٝ اٌٍَطخ. ِغ مٌه، فمل أربؽذ ٘نٖ االٔزقبث

ِزؼلكح، ؽبٌٚذ أْ رزغبٚى ِب وبْ ٍبئلاً ِٓ أمَب١ِخ  صمبف٠ٛخ ٌلٜ إٌقجخ ا١ٌَب١ٍخ اٌغيائو٠خ اٌزٟ فوط 

ّْطٗ ١ٍب١ٍب، ثؼل فواؽ كاَ ػلح ػمٛك.  عيء ِٕٙب ئٌٝ اٌْبهع  ١ٌٕ

                                                           
22

ابرٌل فً مصر. على األقل فً بداٌاتها  7تشبه حركة بركات فً سوسٌولوجٌتها  بعض الحركات  السٌاسٌة العربٌة مثل حركة كفاٌة أو    

ٌرها ٌغلب علٌه طابع الفئات الوسطى الحضرٌة الشابة، صاحبة التأهٌل من أطباء وصحفٌٌن. كما تعكسه خصائص بوراوي أمٌرة  األولى. فتأط
 المبادرة األولى بتكوٌن حركة بركات.  

23
راء.بعد أن تم رفض أهم عتاب بسٌط عبر عنه االتحاد األوروبً والوالٌات المتحدة بمقاطعة االنتخابات وعدم إرسال مالحظٌن واالكتفاء بخب  

 والمتعلقة بنشر قوائم الهٌئة الناخبة  الوطنٌة. 3123التوصٌات التً قدمها مالحظً االتحاد فً آخر انتخابات تشرٌعٌة 
24

مامه  فً المرشح  الذي اشتكى أ –قام وزٌر الخارجٌة االسبانً بزٌارة  رسمٌة إلى الجزائر أثناء الحملة االنتخابٌة لٌستقبل من قبل الرئٌس   

 التلفزٌون العمومً من منافسه علً بن فلٌس.
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ثؼل ٘نا اٌفًْ فٟ رؾم١ك اٌزغ١١و ػٓ غو٠ك االٔزقبثبد، ظٙو ٌلٜ عيء ٘بَ ِٓ اٌوأٞ اٌؼبَ ٚإٌقت ئؽجبغ 

زظو ِٓ ٘نا االٍزؾمبق أْ ٠ىْٛ ٔمطخ لط١ؼخ ١ٍب١ٍخ فٟ اٌغيائو. ٚ٘نا اإلؽجبغ  ٔفَٟ ١ٍٚبٍٟ. فمل وبْ ٠ٕ 

ػٍٝ َِزمجً اٌجالك اٌزٟ لل رزغٗ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِإّواً ٘بِبً ٌٍقٛف اٌنٞ ٠ْؼو ثٗ اٌىض١و ِٓ اٌّٛاغ١ٕٓ 

 ٔؾٛ ؽَُ فالفبرٙب ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌْبهع ٚػٓ غو٠ك اٌؼٕف عيئ١ب ِٚٓ فبهط اٌّإٍَبد. 

٘نا اٌؼٕف اٌغيئٟ ١ٍىْٛ اؽزّبالً ٚاهكا فبصخ فٟ ؽبٌخ ػلَ اٌزمبء اٌؾوان ا١ٌَبٍٟ، اٌنٞ ظٙو ثّٕبٍجخ 

اٌْبهع اٌغيائوٞ ثمٛح  فٟ إٌَٛاد األف١وح  االٔزقبثبد، ِغ اٌؾووبد االعزّبػ١خ اٌّطٍج١خ اٌزٟ ػوفٙب

١ٌٌ فٟ اٌّلْ ّّٚبي اٌجالك فؾَت، ثً ٚؽزٝ فٟ اٌغٕٛة ػٍٝ اٌوغُ ِٓ اٌٛظغ اٌّبٌٟ اٌغ١ل اٌنٞ 

رؼوفٗ اٌجالك. فّبما ١ٍىْٛ ػ١ٍٗ اٌؾبي ػٕلِب رْؼ ٘نٖ اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ ٚرزفبلُ االفزالالد االلزصبك٠خ أوضو، 

 اٌّزٍٛػ؟ وّب ٘ٛ ِزٛلغ، ػٍٝ اٌّلٜ 

 


