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الرابعة  العهدة  نهاية  ظروف  تشابهت 
األولى  العهدة  وبداية  2019م  لبوتفليقة 
أسوأ  من  خارًجا  كان  فالبلد  1999م،  له 
العشرية  بعد  المعاصر  تاريخه  مراحل 
السلم  مرحلة  يعيش  وبدأ  السوداء1، 
األمنية  األزمات  مرحلة  متجاوًزا  واألمن 
والدبلوماسية،  واالقتصادية  والسياسية 
الوطنية.  المصالحة  قانون  سياسات  عبر 
ارتفاع  نتيجة  مالية  طفرة  مع  ذلك  وتزامن 
أسعار البترول، التي ساهمت بشكل بكبير 
المحلية  التنمية  التأخر في  استدراك  في 
العشرين  بوتفليقة  سنوات  إن  إال  للبلد، 
البلد  تعيد  أن  إلى  خلصت  الحكم  في 
إلى ظروف بدايتها نفسها، فصار يعيش 
لبيئة  سياًقا  كانت  قديمة،  جديدة  أزمات 

منتجة لَحراك شعبي.

خامسة  لعهدة  الترشح  أن  اإلعالن  وكان 
إخراج  المباشر في  السبب  لبوتفليقة هو 
 22 جمعة  في  الجزائريين  من  الماليين 
فبراير/شباط 2019م، وما بلغ هذا الحراك 
أظهر  حتى  األولى  أسابيعه  الشعبي 
انكشاًفا عميًقا للنظام السياسي، كان من 
الخامسة،  العهدة  مشروع  إسقاط  نتائجه 
وتأجيل العهدة وتمديدها، ودفع مؤسسة 
وبات  االستقالة.  إلى  بوتفليقَة  الجيش 

استرجعت  المؤسسة  هذه  أن  واضًحا 
تحييدها  بعد  األمور،  وزمام  الحكم  مقاليد 
وإضعافها ألدوات وأذرع كلٍّ من مؤسسة 

الرئاسة والدولة العميقة )المخابرات(.

واآلن، بعد أكثر من عشرة أشهر من الحراك 
الشعبي، والتي ُتعد كافية لقراءة صيرورته 
من مختِلف جوانبه، فالمشهد السياسي 
االنتخابات  بعد  وضعه  على  مستقر 

الرئاسية. 

الحراك  موضوع  التقرير  هذا  يتناول 
األزمات  على  ًزا  مركِّ الجزائري،  الشعبي 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 
والدبلوماسية التي كانت البيئة المنتجة له. 
ن كيف كان مسار الحراك الشعبي  كما يبيِّ
بين فرص االستجابة وتحديات اإلجهاض، 
متناواًل انفجار األحداث وانكشاف النظام، 
إنتاج  وإعادة  المرافقة  بين  الجيش  ودور 
الرئاسية  باالنتخابات  يختتم  ثم  النظام، 

ومأزق الحراك.

مة مقدِّ
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قرن محمد إسالم
باحث في العالقات الدولية - الجزائر
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األزمة السياسية: 

لقد عمل النظام لسنوات طويلة على عدم 
خالل  من  السلطة،  تداول  قواعد  إرساء 
الحزبية،  للتعددية  الحقيقي  التفعيل  منع 
مؤسسات  من  الوسيطة  األطر  لت  وُعطِّ
على  مدني،  ومجتمع  وأحزاب  سياسية 
رغم وجود العشرات من األحزاب ووسائل 
والمؤسسات  الجمعيات  ومئات  اإلعالم، 
الوطنية(.   - الوالئية   - )البلدية  المنتخبة 
ا  وظيفيًّ لة  معطَّ أطًرا  صارت  إنها  إال 
إلى  أغلبها  ويفتقر  ا،  عمليًّ مفعلة  وغير 
الفضاء  تمييع  بسبب  وذلك  المصداقية، 
في  التعددي  المشهد  وصار  السياسي، 
ُيسمى  كما  فقط،  ا  وصوريًّ ا  الجزائر شكليًّ
بديمقراطية الواجهة. وفي العهدة األولى 
السياسية  اللعبة  ُأغلقت  لبوتفليقة، 
عدم  على  وُحوِفظ  الحزبية،  بالتحالفات 
يتحكم  ألنه  االنتخابية،  المسارات  تعطيل 
باستعمال  الناعم،  التزوير  عبر  بيسر  فيها 
وزارة الداخلية التي تشرف على تنظيمها2.

عبر  السياسية  التنافسية  انعدمت  ثم 
)المحاصصة( على بعض  الكوطات  توزيع 
ُضربت عملية  كما  السياسية،  التشكيالت 
المسؤول  بتقزيم  الصميم  االنتخاب في 
وصالحيته،  سلطته  وإضعاف  الُمنتخب 
ن، مما أدى  وتعظيم دور المسؤول الُمعيَّ
المنتخبة  المجالس  مصداقية  تراجع  إلى 

أوًل: أزمات ما قبل 
الحراك الشعبي

العملية  تعقيد  من  زاد  ثم  ا.  ووطنيًّ ا  محليًّ
أوصل  الذي  السياسي،  المال  تدخل 
بحًثا  البرلمان  إلى  المال  رجال  من  الكثير 
عن الحصانة واالمتيازات، فسرعان ما آلت 
تعيين  في  حتى  السلطة  بعضهم  إلى 
المشهد  تميز  كما  الحكومات.  في  وزراء 
السياسي بغياب رئيس الجمهورية -الذي 
ا-  جدًّ واسعة  دستورية  صالحيات  يملك 

بسبب المرض، منذ العام 2013م.

الرابعة  للعهدة  بوتفليقة  ترشح  وكان 
اليمين  تأدية  لحظة  سيما  -ال  2014م 
على  ويبعث  ُمهيًنا  فوزه-  بعد  الدستوري 
وهم  ال  كيف  الجزائري.  للشعب  االحتقان 
يشاهدون أمامهم رئيًسا عاجًزا عن الحركة 
ا  جليًّ صار  الوقت،  مرور  ومع  والنطق؟ 
أنهم يشعرون بشغور منصب  للجزائريين 
الرئيس، مع العلم أن البعض منهم عارض 
العهدة الرابعة في الشارع، فُقمعوا وجرى 
التصدي لهم بقوة. وصارت هناك فواعل 
غياب  في  تحكم  التي  هي  النظام  داخل 
الرئيس، وتستعمل صالحياته الدستورية، 
السعيد  ومستشاره  أخوه  رأسهم  على 
بوتفليقة. وكان الحفاظ على بقاء بوتفليقة 
توافق  ُيعد  كونه  هدًفا،  الواجهة  في 
النظام،  وفواعل  المصالح  من  مجموعٍة 
ا وراء ترشيحه لعهدة  وهذا ما كان دافًعا قويًّ
كبيًرا  تردًدا  خلقت  بدورها  والتي  خامسة، 

وانقساًما واضًحا داخل النظام نفسه3.



03

األزمة القتصادية: 

لم تخرج الجزائر عبر عقود عن نموذج الدولة 
والغاز  النفط  على  تعتمد  إذ  الريعية، 
لين مًعا نسبة %35 من إجمالي الناتج  مشكِّ
الحكومة،  عائدات  من   % و62  المحلي، 
و%98 من مداخيل التصدير. وعليه فالبلد 
تنوًعا،  ُيصنف ضمن االقتصاديات األقل 
مما يجعله رهينة تقلب أسعار المحروقات 
في األسواق العالمية، ال سيما في ظل 
التراجع الكبير لها. وال يزيد تعقيد المشهد 
-بصفته  فقط  األسعار  تراجع  االقتصادي 
وارتفاع  اإلنتاج  تراجع  بل  ا-  خارجيًّ سبًبا 

ين أيًضا. االستهالك الداخليَّ

السياسات  إخفاق  إلى  المشكل  ويرجع 
المتبعة َطوال عقود في التحرر من التبعية 
في  البلد  أدخل  مما  المحروقات،  لقطاع 
ديمغرافي  نمو  مع  تزامن  تنموي  ركود 
للبطالة  كبيرة  معدالت  لنا  أنتج  كبير، 
واجهتها  الشرائية،  القدرة  وانهيار  والفقر 
عهدة  آخر  في  المتعاقبة  الحكومات 
والتقشف،  الترقيع  بسياسات  لبوتفليقة 
التقليدي عبر  وتفعيل الضرائب والتمويل 
طبع األموال، وارتفاع األسعار التي تمس 
لع  يطَّ بدوره  والذي  البسيط،  المواطن 
عشرات  تسريب  على  اإلعالم  في  ا  يوميًّ
الفواعل  صراع  إطار  في  الفساد،  ملفات 
مليارات  نهب  عن  لتكشف  النظام،  داخل 
الدوالرات من المال العاّم )ملف سونطراك 
- الطريق السّيار - تركيب السيارات - ...(. 
أعمال  رجال  طبقة  تشكُّل  علًنا  ُيالحظ  كما 

ُجدد، ُمنحت لهم امتيازات كبيرة من العقار 
عن  والتنازل  الضخمة  والقروض  الصناعي 
المالية  كّرستها قوانين  الوطنية،  الشركات 

في السنوات األخيرة4.

األزمة الجتماعية: 

للعل أهم ما حرك الجزائريين في السنوات 
ما  وهو  االجتماعية،  الظروف  هي  األخيرة 
ا بمظاهر االحتجاجات الشعبية  ر عنه يوميًّ ُيعبَّ
الشغب  وأعمال  والنقابية،  والفئوية 
إطارات  وإشعال  الطرق  وقطع  العْفوية، 
السيارات، وهي مرتبطة أساًسا بالالعدالة 
بتاًتا  الجزائري  يرفضها  التي  االجتماعية، 
ويسميها »الحقرة«. فاإلحصائيات تقول إن 
ذو  لهو  ا-  احتجاج -سنويًّ ألف   12 يقارب  ما 
مطالب اجتماعية وفئوية، من توزيع السكنات 
إلى التوظيف ورفع األجور، ونقص التزود 
األوضاع  وتسوية  والغاز،  والكهرباء  بالماء 
إضافة  وغيرهم،  للموظفين  االجتماعية 
الشرعية  غير  الهجرة  ظاهرة  انتشار  إلى 
المستعدين  الشباب  لمئات  )الحرقة( 
الذين  المتوسط،  البحر  عرض  للموت في 
فحركت  صادمة  بعضهم  جثث  صور  كانت 
الجزائريين.  عند  والتذمر  الغضب  مشاعر 
وغيرها  االجتماعية  األزمات  هذه  وتكشف 
والعنف  المجتمعية  اآلفات  انتشار  -من 
األطفال،  اختطاف  وظاهرة  األحياء،  في 
قصور  عن  الجهوي-  االصطفاف  وتغذية 
الحكومية،  والسياسات  البرامج  في  فادح 
وشراء السلم االجتماعي في معالجة هذه 

القضايا المجتمعية5.
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أزمة السياسة الخارجية: 

لألبعاد  تجاوًزا  الخارجي  البعد  هذا  ُيعد 
تشهد  فالجزائر  الذكر،  السالفة  الداخلية 
مضطربة  بيئة  اإلقليمي  جوارها  في 
تعيش  إذ  ا،  وأمنيًّ ا  سياسيًّ مستقلة  وغير 
على  الممتدة  األزمات  من  ساحل  في 
حدود تتجاوز 6343 كم، ترتبط أساًسا بعدد 
تتمثل  التي  األمنية،  المعضالت  من 
والبنى  المخفقة،  الدولة  مؤشرات  في 
األداء  وضعف  الهشة،  االقتصادية 
األمنية  التهديدات  وانتشار  السياسي، 
الجديدة العابرة للحدود )الظاهرة اإلرهابية 
تجارة   - البشر  تجارة   - المنظمة  الجريمة   -
التي   ،)...  - الالجئين  مشكلة   - األسلحة 
تؤكدها تقارير األمم المتحدة والمنظمات 
األمنية  األعباء  من  يزيد  وهذا  الدولية. 
على  االقتصادية  والتكاليف  والسياسية 
فمن  التهديدات،  تلك  لمواجهة  الجزائر 
لمناطق  المتاخمة  البلدان  أن  المعلوم 
موارد  على  هائلة  ضغوًطا  تواجه  الصراع 
أن  إلى  ميزانياتها، وتذهب تقديرات مثاًل 
الجزائر أنفقت نحو ملياري دوالر منذ بداية 

الحرب في ليبيا6.

انفجار األحداث وانكشاف النظام: 

ماليين  لخروج  المباشر  الدافع  كان 
والمذلة  باإلهانة  إحساسهم  الجزائريين، 
خامسة،  لعهدة  بوتفليقة  ترشح  تأكد  بعد 
فالرجل غائب منذ سنوات بسبب المرض 
توالت  وقد  النطق،  وفقدان  والعجز 
في  أحد  أي  ها  يتبنَّ لم  التي  الدعوات 
)فيسبوك  االجتماعي  التواصل  مواقع 
مثاًل( للخروج يوم الجمعة 22 فبراير/شباط 
البعض أوعز ذلك  أن  2019م. وعلى رغم 
إلى دور خفي للدولة العميقة )المخابرات( 
فإن  الرئاسة،  مؤسسة  مع  المتصارعة 
هذا لم يكن بإمكانه أن ُيخرج الماليين من 
في  قوي  اتجاه  أنه  تأكد  بل  الجزائريين، 
الشارع الجزائري، رافض للعهدة الخامسة، 
من  تصدر  أو  تأطير  أو  راية  أي  دون  ومن 
لم  كما  أشخاص.  أو  منظمات  أو  أحزاب 
ا،  يكن وقفة عقل أو إدراًكا أو اختياًرا عقالنيًّ
ا  بل لحظة عاطفية الندفاع الماليين سلميًّ
وفي كل مدن الجزائر، رفًضا للوضع القائم 

واستمرارية العهد البوتفليقي7.

زالوا  ما  الجزائريين  أن  رغم  وعلى 
آثار  من  والخوف  التوجس  يستحضرون 
فإن مسيرات  وآالمها،  السوداء  العشرية 

ثانًيا: مسار الحراك 
الشعبي بين فرص 
الستجابة وتحديات 

اإلجهاض:
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للجميع  مفاجئة  ا  حقًّ كانت  فبراير/شباط   22
الدول  وسفارات  والشعب  )النظام 
والتنظيم  الكبيرة  باألعداد  سواٌء  األجنبية(، 
أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  السلمي.  والطابع 
تعترضها  لم  -التي  األمنية  األجهزة  سلوك 
ماليين  لدفع  آخر  سبًبا  كان  تقمعها-  أو 
أخرى إلى الخروج في الجمعة الثانية، التي 
ُقدرت  حيث  مارس/آذار،  من  الفاتح  وافقت 
ثم  مشارك.  مليون   16 من  بأكثر  األعداد 
مارس/  8 الَحراك،  من  الثالثة  الجمعة  كانت 

متابعين  حسب  حضوًرا  األكثر  الجمعة  آذار، 
ا على  ا قويًّ )22 مليون مشارك(، فكانت ردًّ
ترشحه  فيها  أعلن  التي  بوتفليقة  رسالة 
المرأة  عيد  بمناسبة  شهدت  كما  ا.  رسميًّ
العالمي مشاركة واسعة للنساء واألطفال، 
وهو ما كرس السلمية والمظاهر الحضارية 

واألخالقية8.

كافية  األولى  الستة  األسابيع  كانت  لقد 
لت  ُعطِّ إذ  النظام،  داخل  عميق  النكشاف 
العهدة الخامسة ومشروع التأجيل والتمديد 
األسابيع  هذه  وانتهت  بوتفليقة،  لعهدة 
إلى  بوتفليقة  ودفع  األول،  الوزير  بإزاحة 
من   102 المادة  تفعيل  عبر  االستقالة 
منصب  شغور  عن  تتحدث  التي  الدستور، 
رئيس الجمهورية، وبات واضًحا أن مؤسسة 
الحكم وزمام  العسكر قد استرجعت مقاليد 
وأذرع  أدوات  وإضعاف  تحييد  عبر  المبادرة، 
كلٍّ من مؤسسة الرئاسة والدولة العميقة، 
السياسيين  والخصوم  المال  برجال  ابتداء 
واألمنيين، ورجال القضاء ووسائل اإلعالم.

مرتبًطا  إخفاقها  أو  الثورات  نجاح  كان  وإن 
فإن  منها،  الجيش  مؤسسة  بموقف 
الجيش الجزائري ُيعد العامل الحاسم الذي 
محطات  كل  في  الجزائري  النظام  أنقذ 
االنتقال السياسي، إال إنه في حراك 22 
الشعب  إلى  انحاز  2019م،  فبراير/شباط 
وأسقط نظام بوتفليقة، واحترم الدستور 
دون  المدنية  المؤسسات  على  بالحفاظ 
كان  إنه  بل  عسكري.  بانقالب  المغامرة 
الفاعل الجوهري في عدم إراقة قطرة دم 
تجِربة  َتكرار  تهديد  البالد  وتجنيب  واحدة، 
العشرية السوداء، عبر عزل وتحييد الرؤوس 
المدبرة لكلٍّ من مؤسسة الرئاسة والدولة 
العميقة )المخابرات(، التي خططت لتغيير 
قيادة األركان بتوقيع قرارات باسم رئيس 
الجمهورية العاجز، وهو ما تنبه له الجيش 

الذي تحرك بضربات استباقية وسريعة9.

الجيش بين التحول وإعادة إنتاج النظام: 

بعد الجمعة األولى من الحراك، خرج الفريق 
أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش بخطاب 
يقول فيه إن المسيرات نداءات مشبوهة، 
لكنه  بهم.  ر  بالُمغرَّ المتظاهرين  ووصف 
الحق  خطاب  في  استدرك  ما  سرعان 
»نفس  الشعب  مع  يتقاسم  الجيش  بأن 
الجيش  بيانات  والمبادئ«، وصارت  القيم 
وتصريحات قائد أركانه تتماهى مع مطالب 
الرئاسة  مؤسسة  على  الضاغطة  الحراك 
ا. ثم جاءت مخرجات لقاء التحالف بين  يوميًّ
في  -المتمثلة  العميقة  والدولة  الرئاسة 
بوتفليقة  السعيد  بين  كان  الذي  اللقاء 
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المخابرات  ورئيس  الرئيس،  مستشار 
)توفيق(،  مدين  محمد  الجنرال  السابق 
إنهاء  لتعّجل  السياسيين-  من  ومجموعة 
الغطاء  وسحب  بالرئاسة،  الجيش  عالقة 
الذي  اللقاء  وهو  السلطة.  من  األمني 
ُكشف محتواه الحًقا، إذ كان رامًيا إلى وضع 
مخطط لتسيير األزمة وإقالة قائد األركان، 
وهذا يمثل انشقاًقا عميًقا داخل النظام، 

ُيعد أبرز تحول في الحراك الجزائري. 

أركان  رئيس  اقترح  مارس/آذار،   26 وفي 
ا لألزمة، يتمثل في  الجيش مخرًجا دستوريًّ
التي  الدستور،  من   102 المادة  تطبيق 
تحدد إجراءات إعالن )ثبوت المانع( لرئيس 
مهامه،  ممارسة  واستحالة  الجمهورية، 
ألسباب بينها »المرض الخطير والمزمن«. 
وفي 2 أبريل/نيسان، دعا القايد صالح إلى 
الذي  الدستوري«  للحل  الفوري  »التطبيق 
يتيح عزل الرئيس، حتى ُأعلنت بعده بوقت 

قصير استقالة بوتفليقة10.

ثم جاء استحواذ الجيش على مقاليد القرار 
ابتداء من األسبوع السادس للحراك تحت 
أن  بعد  الدستور،  من   102 المادة  غطاء 
يباركه  للحراك  الثاني  األسبوع  منذ  كان 
ويمدحه، وهو ما شجع الكثير على القول 
هو  الجيش  صار  حينها  ُيقمع.  لم  بأنه 
رؤيته  تنفيذ  في  وبدأ  الفعلية،  السلطة 
متماهًيا مع الحراك، تلك الرؤية التي كانت 
مطالبة بمحاسبة المسؤولين والفاسدين 
ناهبي المال العاّم، فبدأت تتساقط بعض 

جزائري  أي  يحلم  يكن  لم  التي  األسماء 
بسقوطها يوًما، وصار الحراك يطالب يوم 
خطابات  -عبر  الجيش  ليستجيب  الجمعة، 

قائد األركان- يوم الثالثاء.

حول  النقاش  بدأ  األسابيع  مرور  ومع 
عشرات  وظهرت  الجزائر،  مستقبل 
وتصورات  لحلول  المختلفة  المبادرات 
المسار  رغم  وعلى  للوضع.  ورًؤى 
االحتجاجي السلمي، فقد كانت المطالب 
»يتنّحاو  الشعار  عنها  عّبر  ثورية  راديكالية 
كان  الجميع. وهذا ما  رحيل  قاع«، بمعنى 
مطلب  سيما  ال  الجيش،  برؤية  يصطدم 
عبد  المؤقت  الدولة  رئيس  من  كلٍّ  رحيل 
الدين  نور  األول  والوزير  بن صالح،  القادر 
بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب 
تنحيتهم ألسباب  الذي رفض  بلعيز، وهو 
والخوف  بالدستور،  التقيد  منها  متعددة، 
من الفراغ المؤسساتي وفخ الوقوع في 
الحراك  وذهب  العسكري.  االنقالب  تهمة 
بإقصاء  المطالبة  حد  إلى  مطالبه  في 
أحزاب المواالة، وطرد كثير من السياسيين 
ورؤساء األحزاب من المسيرات )وكأنه عزل 
إلى  ذلك  األمر  ى  وتعدَّ ا(،  عمليًّ سياسي 
ودعوات  الشارع،  من  الحكومة  وزراء  طرد 
مداخل  وغلق  المدني،  العصيان  إلى 

مقرات البلديات.

لحل  المطروحة  الرؤى  كل  كانت  لقد 
التي  األغلبية  بين  ما  متباينة،  الوضع 
إلى حلول  أن األزمة سياسية وتحتاج  ترى 



07

الحلول،  هذه  اختالف  على  سياسية، 
انتقالية،  بمرحلة  ينادي  كان  فالبعض 
مجلس  أو  تأسيسي  بمجلس  والبعض 
االنتخابات  بضرورة  وآخرون  للدولة،  أعلى 
لإلشراف  مستقلة  ولجنة  نزيهة  بشروط 
على عليها، وبين رؤية الحلول الدستورية 
التي كان تتبناها السلطة الفعلية )الجيش( 
الدور  وهو  فيه.  مفصواًل  ِخياًرا  بصفتها 
ِقَبل:  ُتطرح حوله األسئلة من  بدأت  الذي 
هل الثقة بمؤسسة الجيش ممكنة؟ وهل 
الثقة ُتبنى أم ُتصدر؟ وبدأت َتخلق توجًسا 
من عسكرة الدولة على رغم الحفاظ على 
)مدنية  شعار  وبات  المدنية،  الواجهة 
شهد  إذ  بقوة،  حاضًرا  عسكرية(  وليست 
الحراك منذ الجمعة العشرين شعارات ضد 

الجنرال القايد صالح قائد األركان11.

بالدستور،  الجيش  مؤسسة  تقيد  إن 
وحرصها على االنتخابات الرئاسية التي كان 
من المفروض أن تكون بعد تسعين يوًما 
يصادف  ما  وهو  بوتفليقة،  استقالة  من 
الرابع من شهر يونيو/َحِزيران، لم يكن كافًيا 
ا في ظلِّ رفض الحراك لها،  لتنظيمها عمليًّ
المجلس  إعالن  بعد  ا  فعليًّ حدث  ما  وهو 
الدستوري استحالة إجرائها. وبمرور األشهر، 
حول  الحراك  في  االنقسام  بوادر  ظهرت 
ضعًفا  يعكس  ما  وهو  والحلول،  الرؤى 
صار  إذ  طريق،  خريطة  تصور  في  وعجًزا 
الحراك يرفض أي طرح أو حلول، دون تقديم 
بديل لها، كما لم يستطع -عبر شهور- إخراج 
االصطفاف  تغذية  وكانت  له،  ممثلين 

مما  األمازيغية(  )الراية  والعرقي  الجهوي 
تنصيب  ظلِّ  وفي  تسميمه.  في  زاد 
اجتمعت  التي  والوساطة،  الحوار  هيئة 
والجمعيات  األحزاب  رؤساء  كبير من  بعدد 
كان  الحراك،  شباب  وبعض  والنقابات 
عامل الزمن لصالح مؤسسة الجيش، التي 
 3( للحراك  السادس  الشهر  بحلول  أعلنت 
سبتمبر/أيلول( عن ضرورة استدعاء الهيئة 
وتنصيب  سبتمبر/أيلول،   15 يوم  الناخبة 
الهيئة المستقلة لمراقبة االنتخابات، وإذا 
استجاب رئيس الدولة المؤقت بن صالح، 
وحدد موعد إجراء االستحقاق الرئاسي في 

12 ديسمبر/كانون األول12.

النتخابات الرئاسية ومأزق الحراك: 

الحراك  من  أشهر  تسعة  من  أكثر  بعد 
الشعبي المستمر في المطالبة بتغييرات 
ترفض  األصوات  بعض  زالت  ما  جذرية، 
أحد  بصفته  الرئاسية  االنتخابات  إجراء 
الظروف  أن  وترى  المطروحة،  الحلول 
في  لتنظيمها  تتوافر  لم  زالت  ما  العامة 
متهًما  أوَل  وزيًرا  بدوي،  الدين  نور  وجود 
بالتزوير بصفته وزير الداخلية في محطات 
انتخابية سابقة، ومنها جمع أكثر من ستة 
ماليين استمارة للمترشح بوتفليقة. في 
على  العسكرية  المؤسسة  تصر  حين 
كلف  مهما  الرئاسية  االنتخابية  تنظيم 
في  األركان  قائد  به  صرح  ما  وهو  األمر، 
ال  سبتمبر/أيلول،  شهر  في  خطاباته  أحد 
سيما أن الحراك نجح في تعطيل موعدين 
الشعبي  الحراك  وقت  رئاسيين  انتخابيين 
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من  وز(.  يوليو/تمُّ و4  أبريل/نيسان   18(
العسكرية  المؤسسة  عملت  لذلك  أجل 
بعد  ما  مدة  في  فعلية  سلطة  -بصفتها 
الظروف  لتوفير  جاهدًة  وز-  يوليو/تمُّ  4
المناسبة إلجراء انتخابات رئاسية، فُشكلت 
برئاسة  الوطني  والحوار  الوساطة  هيئة 
األسبق13،  البرلمان  رئيس  يونس  كريم 
للخروج  توافقي  نهج  إيجاد  هدفها  وكان 
من المأزق السياسي، بالحوار مع مختِلف 
المجتمع  ونشطاء  السياسية  الفواعل 
وكان  الشعبي،  الحراك  وممثلي  المدني 
رئيس  إلى  ُرفعت  التي  مخرجاتها  من 
تعديل  صالح،  بن  المؤقت  الجمهورية 
وإنشاء  لالنتخابات،  العضوي  القانون 
لالنتخابات،  المستقلة  الوطنية  السلطة 
التي تأسست الحًقا برئاسة محمد شرفي 
نهائي  موعد  وُحدد  األسبق،  العدل  وزير 
إلجراء االنتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/

كانون األول14.

وهنا ُطرح النقاش مجدًدا: هل ُتعد االنتخابات 
الرئاسية فرصة لالستجابة لمطالب الحراك 
بالتغيير والتحول الديمقراطي، أم إجهاًضا 
الوساطة  )هيئة  إجراءات  كانت  وهل  له؟ 
والحوار( و)السلطة المستقلة لالنتخابات( 
أرضية بناء الثقة مع الشارع؟ فالبعض يرى 
النظام  أرشيف  من  شخصيات  اختيار  في 
الهيئتين مؤشًرا من مؤشرات  رأس  على 
أكدته  ما  وهو  نفسه،  النظام  إنتاج  إعادة 
خوض  لغمار  المرشحة  الخمسة  األسماء 
السلطة  موافقة  نالت  والتي  الرئاسيات، 

المستقلة لالنتخابات عليها، إذ ُيذكر أن اثنين 
منهما شغال منصب رئيس الوزراء تحت حكم 

الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

بأدنى  اتسمت  رئاسية  انتخابات  وفي 
االنتخابات  تاريخ  في  مشاركة  مستوى 
الرئاسية في البالد، إذ بلغت نسبة المشاركة 
عبد  الحر  المرشح  فوز  أفرزت   ،39.9% نحو 
الوزير  منصب  شغل  الذي  تبون،  المجيد 
حزب  في  القيادي  والعضو  سابًقا،  األول 
جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقالل 
البلد. وفي أول خطاب له بعد إعالن فوزه، 
الشعبي،  الحراك  الجاد مع  الحوار  أكد عزمه 
ه البعض هدية مسمومة تهدف  وهو ما عدَّ
مجموعة  الحًقا  لتأتي  الحراك.  تفكيك  إلى 
إجراءات منها إطالق سراح الكثير من السجناء 
على خلفية االحتجاجات، ووجود بعض وجوه 
الحراك في تشكيلة الحكومة الجديدة، لتزيد 
في انقسام مواقف الشارع وتباينها. ففي 
المطالب  مشروعية  أن  البعض  يرى  حين 
تبقى قائمة متمثلة في القطيعة النهائية 
رموزه،  جميع  ورحيل  السياسي  النظام  مع 
غاته  الحراك فقَد جميع مسوِّ يرى آخرون أن 
رئيس  وإعالن  الرئاسية  االنتخابات  مع 

جديد15.
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