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المتظاهرون يرددون منذ أشهر نفس المطالب وفي مقدمتها رحيل رموز نظام بوتفليقة (رويترز)

مثَّلت اهلبَّة الشعبية يف اجلزائر ،بتاريخ  22فباير/شباط  ،2019حد اًث استثنائيًّا ،أعاد إحياء الرؤية الثورية للتاريخ
السياسي اجلزائري بعد عقود من سيادة حالة االنعزال السياسية عن واقع غري دميقراطي عاشته اجلزائر بعد مرحلة
العشرية السوداء ،رغم حجم التظاهر اليومي والسلوك االحتجاجي الذي تعرفه اجلزائر منذ سنوات(.)1
أسباب تفجر الوضع
تعامل الرئيس املستقيل ،بوتفليقة ،منذ وصوله قصر املرادية آبليات تكرس السلطة الرائسية التنفيذية ،وساعده يف
ط يف سبيل مكافحة اإلرهاب ،وكذا االرتفاع غري املسبوق ألسعار النفط؛ مما جعل
الظرف
ذلك
الدويل الضاغ ُ
ُ
ُّ
اجلزائر تسدد التزاماهتا املالية .وقد حتول بوتفليقة يف املخيال اجلمعي اجلزائري ،خالل عهدته األوىل ،إىل الرجل
خصوصا بعد إقرار ميثاق السلم واملصاحلة وقانون الوائم املدين ،وهي أمور ُجعلت يف حساب الرجل منذ
املخلِّص
ا
.1999
كرس بوتفليقة سلطته املطلقة إبلغاء دور املؤسسة
ومع التعديل املمنهج للدستور وخوفاا من تداعيات الربيع العريبَّ ،
خصوصا بعد تعديل الدستور لتبير ترشح الرئيس لعهدة ًثلثة
مهيم ٍن على قرارها،
ا
التشريعية وحتويلها إىل مؤسسة َ

وحتديدا بيد مستشار الرئيس ،شقيقه
ورابعة .أضحت صناعة القرار السياسي يف اجلزائر مرهتنة بيد مؤسسة الرائسة
ا

األصغر ،السعيد بوتفليقة ،الذي أضحى يوصف الح اقا يف اإلعالم بـ"زعيم العصابة وسارق أختام الرائسة" .وهذا
مهسا و املزا الدور املشبوه الذي يقوم به يف صياغة القرارات وتعيني املسؤولني
ما جعل الساسة واملواطنني يتناقلون ا
وصوال إىل مترير العهدة اخلامسة ابلقوة رغم اعرتاض الكثريين على ذلك.
وتزوير اإلرادة الشعبية االنتخابية ،ا
ووضوحا هبذا الصدد حول من يقرر يف اجلزائر!
ومنذ بداية العهدة الرابعة يف سنة  ،2015بدأ النقاش يزداد حدة
ا

وبعد إقرار العهدة الرابعة ،وصفت خمتلف التشكيالت السياسية التعديل الدستوري ابلعبثي ،واهتمت شخصيات

اسعا على مصراعيه ملناقشة الفساد السياسي الذي
غري خمولة دستورًًّّي ابلسيطرة على القرار ،وهو ما فتح اجملال و ا
ينخر الدولة ،واخرتاق عملية صناعة القرار من طرف شخصيات ال متلك الصفة يف هذا اجملال.

جماال للتندر من اجلزائريني ومدعاة للسخرية؛ إذ كيف ميكن لرئيس مقعد مل خياطب
تفجرا ما أصبح َ
ومما زاد الوضع َ
شعبه منذ أكثر من أربع سنوات إال ابلرسائل املكتوبة أن حيكمها خلمس سنوات إضافية ،وهو الذي قال قبل

سنوات إنه انتهى زمنه وانتهى معه زمن الشرعية الثورية لتحدث االنتكاسة مرة ًثنية إبقرار دستور على املقاس ،يف
مارس/آذار  ، 2016ولتنتهي املسرحية برتشيح الرئيس لعهدة خامسة ،يف فباير/شباط  ،2019يف جتمع
مجاهريي ابلقاعة البيضاوية وسط حشد ضخم أسهم فيه والة اجلمهورية ومجيع أحزاب التحالف الرائسي إبنزال
وزاري ضخم ،وهو ما يذكِّران بكتاابت أ ريشار ( )A. Richardsالذي يرى أن السلطة ويف خضم غفلتها
وفسادها ،تبر لنفسها اعتماد مجيع ميكانيزمات احملافظة على السلطة ،مبا فيها مجلة اإلجراءات واالسرتاتيجيات
اليت تسمح بتأسيس تقاليد للمحافظة عليها(.)2
وتعج مواقع التواصل واليوتيوب بتجمعات ما يعرف ابألعيان ورجال الدين ووعاظ السالطني ممن قدموا القرابني
وصوال إىل إهداء النوق واألحصنة النادرة
والتماثيل واللوحات العمالقة ،ممن يطلق عليهم يف اجلزائر بعبدة الكادر ا
كثريا من بني رجاالت الدين احملسوبني على
لشبح وطيف رئيس مل يروه منذ أكثر من أربع سنوات .على أن ا
السلطة َمن ركب موجة حترمي اخلروج على ويل األمر ،وأرسلوا رسائل هتديد ألئمة املساجد ابلدعاء للبالد أبن يعم
األمن ،وأن احلراك ظاهرة حمرمة جيب أن يطوهلا الغمز واللمز والتعزير.

فاقمت األوضاع من جرح كرامة اجلزائريني ،وجعلتهم يف موضع طعن يف قدرهتم على تغيري واقع ابئس ومؤمل ،وهم
الذين يفتخرون يف كون نسبة الشباب تناهز  % 75من جمموع السكان .ومع أنه من الصعب على نظام سياسي
يقوم على العصبوية والزبونية توفري السلم االجتماعي فقد وقعت حالة من االنسحاب اجلماعي من الفعل

السياسي لدى الشباب ،وهو ما ترك اجملال لألوليغارشيا السياسية اجلديدة من رجال األعمال الفاسدين أمثال
على حداد واألخوة كونيناف الذين يقبعون اآلن يف سجن البليدة حتت طائلة العقوابت اجلزائية.
أكد وزير الدفاع السابق ،خالد نزار ،الذي أصدرت احملكمة العسكرية عريضة دولية إللقاء القبض أمس السابع
أغسطس /آب  ،2019وهو الذي تُنسب إليه فصول من العشرية السوداء والذي يقيم حاليًّا بني فرنسا وإسبانيا
حيث ميارس املعارضة عب موقع تويرت ،أن السعيد بوتفليقة كان مستعدًّا ،حىت هناية شهر مارس/آذار ،2019
للقيام أبي شيء من أجل التمسك ابلسلطة ،مبا يف ذلك إدخال البالد يف "حالة احلصار" أو "حالة الطوارئ".
وكتب نزار ،الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع ساب اقا ،أنه "حىت آخر دقيقة ،متسك املتحدث ابسم الرئيس
ابلسلطة ،مما ضاعف حماوالت االلتفاف ،واملناورات واملخططات اليائسة للحفاظ على وضع يده على شؤون
البالد" ،وقال نزار إنه حتدث مع السعيد بوتفليقة مرتني منذ بداية احلراك الشعيب ،وإنه يريد أن يديل بشهادته
فهم أن الستار قد سقط
للتاريخ ،للتأكيد إىل أي مدى كان يريد هذا الرجل الذهاب ابجلزائر ،وإنه مل يُرد أن يَ َ
فعال .ويصف نزار حماورة السعيد بوتفليقة يف اللقاء األول أبنه "رجل يف حالة من الفوضى" ،ويقول إنه نصحه
ا
ابالستجابة ملطالب املتظاهرين.
وأضاف نزار" :قلت له :الشعب ال يريد عهدة خامسة ،ويريد الذهاب إىل مجهورية ًثنية ،ويرفض السياسيني
الذين يتقلدون مناصب حاليًّا ،وأرى أنه جيب االستجابة هلذه املطالب" ،وأضاف نزار أنه قدم االقرتاح األول،
وهو ندوة وطنية ،مع حتديد التواريخ ،ومنها رحيل الرئيس يف أجل ستة إىل تسعة أشهر ،وتغيري احلكومة احلالية
حبكومة تكنوقراطية ،واالقرتاح الثاين ،واألكثر منطقية ،هو أن ينسحب الرئيس إما عن طريق االستقالة أو عن
طريق اجمللس الدستوري؛ ويتم يف الوقت نفسه تعيني حكومة تكنوقراطية وإنشاء عدة جلان مستقلة تكون مؤهلة
لتنظيم االنتخاابت ووضع األدوات الالزمة للذهاب إىل اجلمهورية الثانية ،مع اقرتاح أن يستقيل رئيس جملس
خطريا عليهم" ،وعندما
األمة .وحبسب خالد نزار ،فإن السعيد بوتفليقة رفض على الفور االقرتاح الثاين ،واعتبه " ا

فرد السعيد بوتفليقة" :ستكون حالة الطوارئ أو
طرح عليه سؤ ااال :يف حال رفض الشعب الرسالة ماذا ستفعل؟ َّ
حالة احلصار".
أما احملادثة الثانية بني نزار والسعيد بوتفليقة ،فكانت عب اهلاتف ،يف يوم  30مارس/آذار 2019؛ حيث يؤكد
نزار أن السعيد كان "مذعورا" ،وأخبه عن اجتماع انئب وزير الدفاع الوطين مع قيادات اجليش .وحبسب نزار،
كدا أنه حاول ثنيه بشدة عن القيام
فإن سعيد بوتفليقة أراد معرفة ما إذا كان الوقت قد حان إلقالة قايد صاحل .مؤ ا

مسؤوال عن تفكيك اجليش يف هذا الوقت احلرج ،كما أوضح خالد نزار أنه نصح
بذلك ،على أساس أنه سيكون
ا
السعيد بوتفليقة بتطبيق املادة  7اليت يطالب هبا احلراك وتعيني ممثلني عن اجملتمع املدين لضمان االنتقال(.)3
هل كانت اجلزائر حمكومة من طرف عصابة؟
بعد ستة أشهر من احلراك السياسي اكتشف اجلزائريون أهنم كانوا ُحيكمون من طرف سلطة قمعية وظفت كل
معاين الطغيان واالستبداد والفساد غري الظاهر ،والذي جتلى تدرجييًّا بعد دخول جهاز العدالة يف كشف ملفات
ثقيلة أظهرت الح اقا تورط قيادات وزارية وسياسية وحزبية وأمنية يف خط اإلجرام املايل والتجاري العابر للقارات،
وهو ما تطلب تفعيل منظومة القضاء العسكري لتسهيل حماكمة قادة النواحي العسكرية املتورطني يف الفساد
الكبري ،إضافة إىل قادة أمنيني على غرار اللواء اهلامل ،مدير األمن الوطين ،الذي تبني الح اقا ضلوعه يف هتريب
املال وجتارة الذهب هو وأفراد عائلته الصغرية وعددهم أربعة (ثالثة ذكور وبنت) ،وذلك حسب حتقيقات
أولية(.)4
إن فكرة إجرامية السلطة ،ظهرت يف اجلزائر ابتداء من هناية العهدة الثانية للرئيس ،ومع تزايد نفوذ شقيق الرئيس
املعزول السعيد بوتفليقة ،حبيث ابتت املافيات املالية العبا أساسيا يف تسيري دواليب السلطة واحلزب احلاكم.
ويشري الباحث فنشينزو روجريو أن فكرة إجرامية السلطة تتيح لنا فهما أفضل لفكرة املنهج املافيوي املمارس من
قبل جمموعات إجرامية تستلهم ثقافة الطرف األقوى اليت يشاء منطقها أن يكون الطرف األقوى هو من حيميه
القانون .حيث إن املنهج املافيوي يستند إىل فكرة أن اجملتمع مبجمله يستفيد من املؤسسة غري الشرعية( ،)5وهو
حول السلطة السياسية يف اجلزائر إىل سوق سياسية تتنازعها مافيا املال والعقار الفاسد اليت تتدخل يف صناعة
ما َّ
القرار السياسي واالنتخايب.
حني ترتكز السلطة بني يدي جمموعة وجدت من الوقت ما يكفي لبناء نسقها الزبوين لكي تضرب جبذورها يف
أعمق أعماق اجلسم االجتماعي ،وذلك ما ميكنها بطبيعة احلال من احلصول على أغلبية انتخابية من خالل
االستحواذ على نتائج صناديق االقرتاع ،فتغدو اآلمرة على األجهزة التنفيذية والتشريعية .غري أن احلراك السياسي
أسا على عقب وأعاد التنقيب يف طبيعة النظامني السياسي واالقتصادي والعصب احلاكمة يف الشأن
قلب األمور ر ا

الداخلي( .)6وقد كشف اخلبري االقتصادي ،عبد املالك سراي ،عن حتويل  160مليار دوالر من أموال اجلزائر

مشريا إىل أنه بني 2017
بطرق غري شرعية ،عن طريق "قنوات متعددة" ،وذلك خالل السنوات اخلمس املاضية ،ا

و ،2018فقط مت حتويل مثانية مليارات دوالر بطرق غري شرعية(.)7

تعاملت سلطة بوتفليقة مع األفراد يف اجلزائر كرعاًّي وفضَّلت شراء السلم االجتماعي بدل إحداث نقلة تنموية
نوعية يف البالد؛ إذ تشري التقديرات إىل إنفاق ما يعادل  42مليار دوالر سنوًًّّي لشراء السلم االجتماعي .وعلى
سبيل املثال ،يكشف تقرير عرض مشروع قانون املالية لسنة  2016أن السلطات العمومية أنفقت ما يعادل 42
مليار دوالر كتحويالت اجتماعية ودعم للسلع االستهالكية يف ظل غياب مشاريع واضحة يف جمال التشغيل أو
بناء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وهو ما قنَّن هنب االحتياطي اجلزائري من النقد األجنيب(.)8
لقد َّ
شكلت هناية عهد حكم الرئيس ،عبد العزيز بوتفليقة ،اليت استغرقت عشرين سنة ،حالة جد استثنائية يف
اتريخ الرؤساء اجلزائريني الذين سبقوه إىل قصر املرادية ،بسبب إطالته يف احلكم رغم العوائق الصحية وكثرة
معارضيه ،لينتهي هذا العهد يف األخري بضغط من احلراك الشعيب السلمي الذي أهبر العامل ،بشكل خمتلف عن
مناذج "الربيع العريب" و"الثورات البتقالية" اليت شهدهتا أورواب.
مل يكن أي جزائري ،قبل نشوب أول شرارة للحراك الشعيب السلمي ،يوم  22فباير/شباط  ،2019يتصور أن
هناية الرئيس بوتفليقة" ،الرئيس الكامل الصالحيات" ،ستكون ابلشكل الذي مت بعد ضغط كبري من الشارع،
ضغط حظي بدعم كامل من املؤسسة العسكرية ،اليت اختارت صف الشعب وأكدت التحامها به وصوهنا
ملطالبه "املشروعة غري منقوصة يف التغيري"(.)9
مل يكن أحد يتوقع أن تكون ردة فعل الشارع اجلزائري على اإلعالن عن ترشح بوتفليقة لوالية رائسية خامسة يف
 10فباير/شباط  2019على النحو الذي تُرجم أمام عدسات الكامريات مبا يف ذلك متزيق صوره املوجودة على
مقرات األحزاب واملؤسسات احلكومية من طرف شباب ُولدوا يف عهده .وكان أنصاره حيرصون على تضخيم كل
فعل له وتصويره كمنجز سياسي واقتصادي .ومل يرتدد البعض يف إطالق أوصاف ونعوت عليه بكونه "الرجل

املنقذ وامللهم واملبعوث اإلهلي" وتكرميه يف أكثر من مناسبة.
ُ
متاما ،فشعبية الرئيس ظلت تتناقص بشكل الفت من والية رائسية
لكن الوقائع على الصعيد الشعيب كانت خمتلفة ا
إىل أخرى ومل ينتبه الفريق الرائسي والدوائر الفاعلة يف السلطة إىل مؤشرات اقرتاب انفجار شعيب واالستياء من

غموض املوقف الصحي لبوتفليقة وغيابه عن املشهد ،وشعور اجلزائريني ابإلهانة واملساس بكرامتهم ،واليت أدت يف
النهاية إىل حراك قضى على الصورة الرمزية للرئيس وأطاح مبا تبقى من شعبيته ونسف مساره السياسي ابلكامل.
مست املعلمني واألطباء واحملامني والشباب العاطل عن العمل
فقد تراكمت موجة من االحتجاجات اليت َّ
ومعطويب اجليش ،واليت كشفت السلطات أن جمموعها بلغ  1100احتجاج خالل العام  ،2018على أن
استدعاء األرقام واملقارانت بني ما حصل عليه بوتفليقة يف آخر استحقاقني رائسيني ،يؤشر إىل تراجع الفت يف
شعبيته(.)10
تداعيات احلراك السياسي اجلزائري
يبدو احلراك اجلزائري ظاهرة سياسية واجتماعية ودستورية معقدة وعصية على الفهم السهل حبكم تداعياهتا
السريعة ،فقد أسقط هذا احلراك جمموعة من املسلَّمات اليت كانت عصية على السقوط يف زمن قريب ،وقد متثلت
التداعيات فيما يلي:


َّ
شكل احلراك السياسي عالمة سياسية فارقة يف اتريخ اجلزائر حبكم زمخه واستمراريته منذ  22فباير/شباط

.2019
 أسقط احلراك واجب التحفظ عن مجيع املسؤوليات واألطر واألفراد يف مجيع القطاعات بدءاا بقطاع
ووصوال لقطاع التعليم العايل والرتبية والصحة واألمن وغريها.
العدالة
ا


بعدا
اندجمت يف موجة احلراك أطياف اجملتمع اجلزائري مبختلف تشكيالته وانتماءاته وهو ما أعطاه ا



َّ
شكل عالمة فارقة يف سلميته ،بل إنه سجل مظاهر جديدة متثلت يف مشاركة أجهزة األمن وقطاع

شعبيًّاَّ ،
وشكل نواة اجتماعية صلبة زادت يف تدفقه ودميومته.

الشرطة والدرك واحلماية املدنية بشكل محى احلراك السياسي اجلزائري من مجيع مظاهر االنزالقات.
 أعطى نـَ َف اسا قانونيًّا ودستورًًّّي للنقاش العميق ملفاهيم ترتبط بطبيعة السلطة السياسية وقواعد االنتخاب
خصوصا بعد أن أُجب -ألول مرة يف اتريخ الثورات واهلبات الشعبية -الرئيس
وحاالت االستقالة والشغور،
ا
أوال ،مث االستقالة ًثنياا بضغط من املؤسسة العسكرية ،مث إلغاء
املستقيل بوتفليقة على أتجيل االنتخاابت ا
االنتخاابت اليت كانت مقررة يف  4يوليو/متوز  2019إىل أجل غري مسمى .لقد كان االحتجاج يف الشارع

متمظهرا يف منط جديد جيمع يف ثناًّيه التظاهرات املهنية والتظاهرات املشاركة والتظاهرات
السياسي اجلزائري
ا
االنفعالية والتظاهرات االحتجاجية السياسية.

ولو أردان تقييم نتائج احلراك اجلزائري ميكن أن نقف على املخرجات التالية(:)11


إلغاء االنتخاابت برسالة من بوتفليقة ،يف  11مارس/آذار  ،2019متت بضغط من شارع منفعل وأمر

من املؤسسة العسكرية.


القضاء هنائيًّا على فكرة العهدة اخلامسة.



إرجاء سيناريو انتخايب مزور ،وجتنب تبديد أموال طائلة على محالت انتخابية صورية.



وضع حد للتمديد واستمرار تسيري شؤون الدولة ابسم الرئيس احملتجز.



إعادة الثقة يف اجملتمع خاصة لدى الشباب الذي ظل لسنوات يعتزل العمل السياسي ،وذلك بفعل

تنامي التعاطي مع وسائل التواصل االجتماعي؛ إذ يقدر عدد مستخدمي اإلنرتنت يف اجلزائر حبوايل  22مليون
شخص ،أي حوايل نصف عدد السكان.


تراجع أحزاب السلطة وما شهدته من تناقض يف اخلطاب وتشرذم واستقاالت مجاعية وبعث رسائل

طمأنة وانتقاد لألحزاب املعارضة يف ذات الوقت.
وضع ٍ
وخصوصا والة اجلمهورية الذين كانوا حيكمون ابسم السعيد
حد حلضور املسؤولني املتعجرفني

ا
ُ
مشهودا يف سلب اإلرادة الشعبية وتزوير االنتخاابت احمللية
دورا
ا
بوتفليقة ورجال أعماله النافذين ،والذين مارسوا ا
والتشريعية السابقتني ابإلكراه.



إسقاط لويب الطبقة املهيمنة ابإلعالن عن استقالة الرئيس ،يوم الثالًثء  2أبريل/نيسان .2019



مر به اجملتمع اجلزائري
لفت انتباه العامل ونيل إعجاب الدول املعادية والصديقة ابحلراك وسلميته ،رغم ما َّ

من سنوات عجاف وإرهاب أكلت األخضر واليابس.
مآالت االستحقاقات املقبلة
خطااب تطمينيًّا لشباب ولقادة احلراك ،وذلك
نالحظ أنه وبعد أسبوعني من احلراك تبنَّت املؤسسة العسكرية
ا
ابلرتكيز على عدة عناصر ،أمهها أن الرابطة بني اجليش والشعب قوية وعفوية وأن اجلزائر حمظوظة بشعبها واجليش
حمظوظ بشعبه .واستمرت املؤسسة العسكرية ابستعمال خطاب متناغم مع مفردات احلراك ،وقد تـُ ِّوج ذلك التوجه
ئيس بوتفليقة ابلتنحي الفوري.
إبلزام اجليش الر َ

استمر خطاب قيادة األركان بنفس االجتاه وعلى مدار ستة أشهر بنفس الوترية الداعمة للحراك ،إال أنه يف
و َّ
مرحلة ما التزم ابملسار الدستوري ختوفاا من إقرار مراحل انتقالية قد أتخذ البالد إىل اجملهول .ومن جهته ،أعلن
اجمللس الدستوري استحالة إجراء رائسيات  4يوليو/متوز  ،2019وجاء يف بيان للهيئة أنه مت رفض ملفي الرتشح
املودعني لديه يف إطار هذه االنتخاابت؛ حيث ذكر البيان أن "الدستور أَقَـَّر أن املهمة األساسية ملن يتوىل وظيفة
ن

رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس اجلمهورية ،فإنه يتعني هتيئة الظروف املالئمة لتنظيمها وإحاطتها ابلشفافية
واحلياد ،ألجل احلفاظ على املؤسسات الدستورية اليت ُمت ِّكن من حتقيق تطلعات الشعب السيد" ،مضي افا أنه "يعود
لرئيس الدولة استدعاء اهليئة االنتخابية من جديد واستكمال املسار االنتخايب حىت انتخاب رئيس اجلمهورية
وأدائه اليمني الدستورية"(.)12
وبناء على طبيعة احلراك الراهن يف اجلزائر ومع إسقاط حكم بوتفليقة وإسقاط اتريخ االنتخاابت ،تبقى العملية
خصوصا إذا
مهما .لكن ما يرتبط هبا من إجراءات لوجستية وقانونية أكثر من مهم،
خمرجا دستورًًّّي ًّ
ا
االنتخابية ا
أخذان بعني االعتبار أن االنتخاابت السابقة أشرفت عليها وزارة الداخلية رغم استحداث هيئة عليا مستقلة ملراقبة
أصيال ،بل إن االنتخاابت ظلت
االنتخاابت مبوجب املادة  194من الدستور واليت مل تكن متتلك
اختصاصا ا
ا
أسرية اإلدارة ممثلة يف والة اجلمهورية الذين أشرفوا بشكل مباشر على تزوير االنتخاابت يف أغلب الوالًّيت
ومارسوا ضغطاا رهيباا على أعضاء اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخاابت .وعليه ،فإن إعادة صياغة هذه اهليئة
بتمكينها من صالحيات واسعة تتجاوز املراقبة إىل اإلشراف والتنظيم وإعالن النتائج أصبحت عملية أكثر من
ضرورية(.)13
إن ما يتطلب حتقيقه مستق ابال من إصالحات مهمة رهني ابملعطيات التالية:


إهناء مهام حكومة بدوي وذلك ابستقالتها ألن رئيس الدولة احلايل ال ميلك صالحيات اإلقالة يف حالة

التمسك ابخليار الدستوري أو إهناء مهام إذا مت االحتكام للخيار السياسي كما وقع مع إهناء وزير العدل ،سليمان
براهيمي ،من قبل رئيس الدولة بتاريخ  31يوليو/متوز.


توفري مجيع شروط إجناح احلوار عب آلية تفعيل دور جلنة الوساطة واحلوار وتعزيزها بشخصيات وطنية وازنة

وجامعة والنأي هبا عن مجيع الضغوط السياسية واألمنية وحتديد مطالبها بدقة.


اإلسراع بتشكيل سلطة عليا دستورية للمراقبة واإلشراف والتنظيم وإعالن نتائج االنتخاابت وسحب

مباشرا على مهام اهليئة
أتثريا
مجيع الصالحيات من وزارة الداخلية ومن الوالة ومديرًّيت التنظيم اليت مارست ا
ا

السابقة وصلت يف بعض الوالًّيت إىل التهديد وكتابة تقارير مضلِّلة إلًثرة الرعب يف وسط أعضائها من القضاة
أصال وذلك حسب مالحظات ميدانية قدمتها مكاتب هذه اهليئة يف
والكفاءات ،والسطو على مهامها املنقوصة ا
خمتلف الوالًّيت أو اعرتاضات خمتلف التشكيالت السياسية .وهذا ما يتطلب إطالع الرأي العام على التقارير
التفصيلية اليت قدمتها اهليئة العليا السابقة لرائسة اجلمهورية يف املوعدين االنتخابيني السابقني احمللية والتشريعية
لسنة  ، 2017واليت تضمنت تفاصيل العملية واخلروقات املسجلة يف عملها ،وهو ما جعل انئب رئيس اهليئة
السابق ،القانوين إبراهيم بودوخةِّ ،
يصرح ليومية البالد أبن إهناء مهام أعضاء اهليئة مبرسوم رائسي جاء بسب
كشفها للتزوير ولكون طبيعة عملها َّ
هتديدا حلكم العصابة.
شكلت ا


استمرار التفاف الشعب واحلراك حول املؤسسة العسكرية ابعتبارها ضامنة االنتقال الدميقراطي ومرافقة

احلراك ،وهي اليت أرسلت رسائل قوية لتحريك جهاز العدالة وفتح امللفات الثقيلة للفساد ودعمها يف النأي
بنفسها على العمل السياسي.



عهد إليها بضبط املسار االنتخايب الرائسي.
تشكيل حكومة تكنوقراطية يُ َ

إهناء مهام مجيع والة اجلمهورية الذين كانوا جزءاا من املشهد السياسي السابق.

أما على املدى املتوسط فيتطلب األمر:
 االستمرار يف حماربة الفساد؛ إذ ألول مرة يف التاريخ السياسي اجلزائري ميتلئ سجن احلراش بوزراء سابقني
ومسؤولني يف قطاعات األمن واجليش واإلدارة ،بل برؤساء أحزاب التحالف الرائسي املودعني رهن احلبس
املؤقت.
خصوصا ما يتعلق ابلقضاء العسكري جتنباا ملا من شأنه زج البالد يف ملفات
 ضمان احملاكمات العادلة
ا
قانونية دولية واحلديث عن خروقات يف جمال حقوق االنسان .وهنا نشري إىل استحداث مصلحة
الضبطية القضائية ألمن اجليش مبوجب مرسوم رائسي لضمان قضاء عسكري يلتزم بشروط التقاضي
والذي صدر بتاريخ  18يونيو/حزيران .2019
 إعادة صياغة القوانني العضوية لالنتخاابت واإلعالم واجلمعيات وقانون متثيل املرأة وقانون النقاابت.
 إعادة تشكيل سلطات الضبط يف اإلعالم السمعي البصري ،وهيئة مكافحة الفساد والديوان الوطين
ملكافحة الفساد وقمع الغش ،واجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي وغريها من اجملالس االستشارية
اليت حولتها العصابة السابقة إىل أدوات سياسية لضمان استمرارية قبضتها السياسية على املشهد
السياسي.

 إعادة النظر يف اجملالس الشعبية البلدية والوالئية والتشريعية وجملس األمة ،إما ابحلل أو بتقصري عمر
عملها مبا يضمن إعادة االنتخاابت يف أقرب اآلجال لضمان جمالس أكثر متثيلية وأكثر نزاهة ومصداقية
بشكل يعطي رسالة طمأنة للناخبني وللفاعلني السياسيني.
 إهناء وصاية الشرعية الثورية اليت مارستها األحزاب العتيدة واليت أدخلتها أتون املال الفاسد وشراء الذمم
وتغليب دور رجال األعمال والدخالء على احلياة احلزبية.
__________________________________
* أ .د .بوحنية قوي :أكادميي جزائري ،جامعة ورقلة اجلزائر.
اإلحاالت

:

 - 1عاجل الفقه القانوين األورويب حتدي ًدا التظاهر ليس كحالة سياسية فقط ،وإمنا كمنعرج قانوين ابعتباره يرتبط بصياغة مشهد قانوين جديد ومبنطق إعادة بلورة دولة العدل
والقانون اليت هتتم ابملقام األول بتعزيز منظومة احلقوق املدنية الفردية واجلماعية .لالستزادة أكثر ،يطالع :لويس روالن وآخرون ،التظاهر يف الشارع ،جملة القانون العام وعلم
السياسة ،العدد الرابع .2006
 - 2قصي حسني ،أركيولوجيا الفساد والسلطة ،املكتبة اجلامعية ،دار البحار ،بريوت ،2009 ،ص .76
 – 3انظر :السعيد بوتفليقة كان متشبثًا ابلسلطة ومستعدًّا إلدخال البالد يف حالة طوارئ ،موقع آخر ساعة 29 ،أبريل/نيسان ( ،2019مت الدخول يف  1يوليو/متوز
:)2019
https://bit.ly/2Ym3nIM
 – 4ورد يف بيان لوكيل اجلمهورية لدى حمكمة الشراقة أن مدير األمن الوالئي متهم ابلنشاط يف مجاعة إجرامية منظمة لتبييض األموال؛ إذ مت ضبط مبلغ خيايل مبقر الضيافة
التابع للدولة يف إحدى الفلل على مبلغ  11مليار دينار و 343مليون سنتيم و 220ألف يورو و 30ألف دوالر و 17كيلوغر ًاما من اجملوهرات ،وهذه املبالغ اليت مت
ضبطها هلا عالقة مباشرة ابللواء ،اهلامل ،وابن الوزير السابق ،حممد الغازي ،يومية اخلرب ،الثالاثء  16يوليو/متوز .2019

 – 5فنشينزو روجريو ،املافيات كممثالت للحوكمة ،من كتاب من حيكم العامل؟ أوضاع العامل  ،2017مؤسسة الفكر العريب بريوت.
 – 6لالستزادة يطالع :فرانسوا بورغا ،الربيع العريب :السنة السادسة عودة إىل املربع األول ،أوضاع العامل  ،2018مؤسسة الفكر العريب بريوت.
 – 7انظر :حتويالت غري شرعية لـ 160مليار دوالر يف  5سنوات ،موقع املساء 8 ،أبريل/نيسان ( ،2019مت الدخول يف  1يوليو/متوز :)2019
https://bit.ly/2YpjQvB
 – 8انظر :مراد حمامد ،احلكومة ِّ
جتمد إجناز املشاريع بسبب نقص االعتمادات املالية ،موقع اخلرب 23 ،أكتوبر/تشرين األول ( ،2015مت الدخول يف  29يونيو/حزيران
:)2019
https://bit.ly/2Zv0JN9
 – 9انظر :شريفة عابد شريفة عابد ،هناية استثنائية للرئيس بوتفليقة بعد  20سنة من احلكم 4 ،أبريل/نيسان ( ،2019مت الدخول يف  29يونيو/حزيران :)2019
https://bit.ly/2MDL5f4

 – 10انظر :عثمان حلياين ،هكذا تراجعت شعبية بوتفليقة :إخفاقات سياسية واقتصادية وفساد املقربني ،موقع العريب اجلديد 10 ،مارس/آذار ( ،2019مت الدخول يف 1
يوليو/متوز :)2019
https://bit.ly/2Zu1ru1
 - 11انظر :فريدة بلفراق هناية نظام وانتصار ثورة هادئة ،يومية اخلرب 12 ،افريل ( .2019النسخة الورقية)
 – 12انظر :اجمللس الدستوري يؤجل رائسيات  4جويلية ،موقع جريدة اخلرب 2 ،يونيو/حزيران ( ،2019مت الدخول يف  30يونيو/حزيران :)2019
https://bit.ly/31cKa96
انقالاب يف بنية النظام السياسي ،لعل أمهها :استقالة بوتفليقة ،واستقالة الطيب بلعيز ،رئيس اجمللس الدستوري احملسوب
 – 13حقق احلراك السياسي مطالب مهمة أحدثت
ً
على بوتفليقة ،وإيداع اإلخوة كونيناف ورجل األعمال ،يسعد ربراب ،ابحلبس املؤقت ،وإعادة فتح ملف املتابعة القضائية يف حق وزير الطاقة األسبق ،شكيب خليل،

وتوقيف قائد الناحية الع سكرية الثانية ،السعيد ابي ،وقائد الناحية العسكرية األوىل ،احلبيب شنتوف .وإيداع الفريق توفيق ،واللواء طرطاق ،والسعيد بوتفليقة ،احلبس
املؤقت بتهمة التآمر على الدولة واملساس بسلطة اجليش .وإيداع األمينة العامة حلزب العمال ،لويزة حنون ،احلبس املؤقت بتهمة املساس بسلطة اجليش والتآمر على سلطة
األولني ،أمحد أوحييي وعبد املالك سالل ،احلبس املؤقت يف عدة قضااي .وإيداع وزير التجارة ،عمارة بن يونس ،احلبس املؤقت .وإيداع عمار غول،
الدولة .وإيداع الوزيرين
ن
رئيس حزب اتج ووزير األشغال العمومية ،ومجال ولد عباس ،األمني العام السابق جببهة التحرير الوطين ،احلبس املؤقت يف قضااي فساد مايل .واستقالة رئيس الربملان ،معاذ

ئيسا للربملان .وإيداع عدد كبري من رجال األعمال احملسوبني على
بوشارب ،وتزكية سليمان شنني ،الربملاين عن حركة البناء املنشقة عن احلزب اإلسالمي (حركة محس) ر ً
السلطة السابقة احلبس املؤقت على ذمة التحقيق

