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 مقدمة  

له لما بات يشك    ،2019ول األكانون /ديسمبر 12يترقب الجزائريون من متتبعين ومواطنين موعد االنتخابات الرئاسية ليوم 

عبد  ،تميز بنهاية فترة حكم الرئيس السابق ،سياسي استثنائيكونه يأتي في سياق ، لبالغة للكثيرين أهميةهذا الموعد من 

فبراير/شباط  22 انطلق منذحراك شعبي سلمي  ، ويأتي في سياق(2019- 1999ن سنة من الحكم )يبعد عشر ،العزيز بوتفليقة

منظومة الحكم السابقة تفكيك وعلى رأسها  ،والذي يدعو بكل وضوح السلطة الفعلية إلى االمتثال إلى مطالبه وتنفيذها ،2019

انتخابية  إجراءاتا، ومنع استنساخ نظام الحكم لنفسه وتمديد عمره من خالل ومحاسبة كل الفاسدين فيها ومتابعتهم قضائي  

 ،بل يدعو إلى التوجه نحو هندسة سياسية وانتخابية جديدة تعزز القطيعة التامة مع منظومة الحكم السابقة وممارساتها شكلية.

زائر إلى انفتاح سياسي حقيقي يؤدي إلى بناء ديمقراطي مستمر وفعال تستطيع فيه التشكيالت السياسية والمدنية ونقل الج

ن ممارسة حقوقهم السياسية كاملة وبكل حرية، ومنها على وجه الخصوص اختيار ممثليهم من خالل ووالنقابية والمواطن

 يها وجوه من نظام الحكم السابق.رك فال تشا انتخابات ديمقراطية حقيقية شفافة ونزيهة

 

االنتخابات الرئاسية في الجزائر أهمية خاصة، باعتبارها تتعلق بأهم مؤسسة سياسية ودستورية هذه تكتسي  ،أخرىومن جهة 

مكانة مهمة في البناء السياسي والدستوري من جهة، وجملة من منتخبة )رئيس الجمهورية( لما يتمتع به رئيس الجمهورية 

 االمواعيد االنتخابية الرئاسية منذ االستقالل إلى اليوم اهتمام أغلب عرفت .(1)ات التي يتمتع بها من جهة أخرىالصالحي

روا ، سواء من طرف النخب السياسية واإلعالمية والجامعية، أو حتى من طرف معظم الناخبين الجزائريين الذين عب  اكبير

لكن  ا مرتفعة مقارنة بالمواعيد االنتخابية األخرى.نسب  في بعض األحيان لت عن ذلك من خالل المشاركة االنتخابية التي سج

اختلفت المواعيد االنتخابية الرئاسية في الجزائر من موعد إلى آخر من حيث مضامينها السياسية والقانونية،  ،في المقابل

االنتخابات  لتمث   االستقالل. لقدالجزائر منذ  ا في التحوالت السياسية والدستورية التي عرفتهاا مهم  وشكلت بوجه عام منعرج  

 عن إحداث التغيرات العميقة في العديد من مكونات العملية السياسية من ا مسؤوال   مهم  ا مستقال  متغير  الرئاسية في الجزائر 

 متظاهرون ضد شخصيات نظام الرئيس بوتفليقة )األناضول(
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على أهم ثوابت النظام  سهمت في الحفاظأفي الوقت نفسه  وغيرها. لكنهاالفعل الحزبي العام إلى الفعل االنتخابي واإلعالمي 

 للجزائر.السياسي الجزائري ولعل أبرزها قوة ومكانة مؤسسة الرئاسية والمؤسسة العسكرية في البناء السياسي والدستوري 

 

 المؤسسة العسكرية واالنقسام السياسي 

التي خرجت في مناطق عديدة  الحشود الشعبية إقناعوالفريق المساند له من  ،عبد العزيز بوتفليقة ،لم يتمكن الرئيس السابق

وطبيعة  في الجزائر األزمةحقيقة  أنا والتي كان قد تجاهلها لسنوات عدة معتبر   ،السياسية األزمةلحل  الجزائر بتصورهمن 

)المسيرات السلمية  األولى جمعاتوضوح الشعارات السياسية في ال أن إالمطالبها اجتماعية اقتصادية وليست سياسية. 

نت كل المتتبعين للشأن الجزائري من التعرف على مك   من الحراك الشعبي ا بأيام الجمعة(بي كانت كلها تقريب  للحراك الشع

سياساته االقتصادية واالجتماعية وليست بتتعلق بنظام الحكم وممارساته  أزمةوأنها  ،زمة في الجزائرالطابع السياسي لأل

والفريق المساند له عن  ،عبد العزيز بوتفليقة ،ل تراجع الرئيسلقد شك   عديدة.لتي اعتمد عليها منذ سنوات وبرامجه التنموية ا

بعدم الترشح مع تعهده ا الحق  ( واقتراحه تنظيمها 2019 أبريل/نيسان 18) األولفي موعدها تنظيم االنتخابات الرئاسية 

لتدخل الجيش مباشرة في المشهد  وقت نفسه بدايةل في الوشك   ا على الصعيدين الداخلي والخارجي،ا جد  ا متميز  حدث   ،(2)إليها

 2019 آذار/السابقة )مارس األشهرطيلة  تلمرحلة من االنقسامات السياسية الحادة في الجزائر استمر وبداية كذلك ،السياسي

 :أبعاد متعددةوقد تجلى ذلك في  ،(2019 تشرين الثاني/إلى نوفمبر

 

 هان نزاهة االنتخاباتور : التوجس من المرحلة االنتقاليةوالً أ

 األولىبالمطالب  األوليتمسك الفريق حيث  ؛ئاسية بين فريقينيتجلى االنقسام السياسي الحاد في الجزائر عشية االنتخابات الر

نظومة الحكم السابق خاصة الرئيس وز السياسية وغير السياسية من مللحراك الشعبي ويأتي على رأسها رحيل كل الرم

هذه ، كما يرفض تنظيم االنتخابات الرئاسية في ظل (3)نور الدين بدوي ،األولوالوزير  ،در بن صالحعبد القا ،المؤقت

قانونية تشريعية و إداريةد نظام الحكم نفسه من خالل تنظيمه النتخابات بمنظومة ن يجد   الظروف والتي يعتبرها فرصة أل

الحكومية التي  األطقمضمن  م)خمسة مترشحين( كان معظمهبشخصيات و ،تهاجديدة ال توفر الشروط المطلوبة لنزاه/قديمة

ا بضرورة محاسبة كل الفاسدين في . كما يتمسك دائم  (4)ن سنة من الحكميطيلة عشر ،بوتفليقة ،عملت مع الرئيس السابق

الشخصيات البارزة  تجه العديد منيلغالب من الحراك الشعبي، في حين ل التيار اوهو ما يشك    ؛اقضائي   متلك الحقبة ومتابعته

والتي منها ضرورة  ،اعمق   األكثر واألطروحاتمن سياسيين وإعالميين وأكاديميين وحقوقيين وطلبة جامعيين نحو القضايا 

 ،سياسية جديدة وتعديل عميق في الدستور والقواعد العامة للتنافس السياسي متفق عليها أجندةالتوجه نحو مرحلة انتقالية وفق 

وتنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وبناء  ،سياسية وفكرية بارزة تحظى بقبول شعبي واسع تضمنها شخصيات

يواصل هذا الفريق مظاهراته السلمية في يوم  .(5)"جمهورية ثانية في بعض خطابات هذا الفريق أو"ديمقراطية جديدة 

 طة الفعلية الحاكمة بمطالبها.السل إلقناع الوحيد   لسبيل  ا أنها تي يعتبروال أسبوعالجمعة من كل 

 

قايد أحمد  ،الجيش برئاسة الفريق أركانممثلة في هيئة  ،في السلطة الفعلية الحاكمة والفريق المساند لها خراآليتمثل الفريق 

السياسية  األحزاببعض و ،وطاقمه الحكومي برئاسة بدوي نور الدين ،عبد القادر بن صالح ،والرئيس المؤقت ،صالح

 أي) الشخصيات السياسية البارزة. يتمسك هذا الفريق بالحل الدستوريو الخاصة اإلعالموسائل و واإلعالميينت والجمعيا

 ،ن الجزائر من الحفاظ على استقرارها من جهةالذي يعتبره الوسيلة الوحيدة التي تمك    المرحلة االنتقالية( أطروحةاستبعاد 

منذ سقوط  ،قايد صالحأحمد  ،ر الفريق. لقد عب  (6)ي الشأن الداخلي للجزائرف األجنبيةيخفض مستوى التدخالت  أوب ويجن   

من الدستور وينتهي  102عن تفضيله للحل الدستوري السلمي الذي يبدأ بتفعيل المادة  ،عبد العزيز بوتفليقة ،الرئيس السابق

ا في كل جمعة من هور في التظاهر سلمي  هذا الفريق إلى ضمان حق وحرية الجم علنكما ي بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
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ا للوحدة لضمان سالمة المتظاهرين وضمان   األحيانمن خالل اتخاذ بعض التدابير االستثنائية في بعض  ،جمعات الحراك

نحو التدخل  أخرىمن جهة ومحاوالت  األمنياالستقرار  ةالوطنية، بعدما توفرت لديه معلومات عن محاوالت لزعزع

التي تعتبرها  داخل الجزائر. تلك التدابير االستثنائية األطرافبالتنسيق مع بعض  األجنبيةعض الحكومات الخارجي من ب

مثل: اعتقال نشطاء الحراك، ومنع سكان  اإلنسانحقوق ا لا صارخ  الجزائر وخارجها انتهاك  الحقوقية من  األوساطبعض 

يتمسك هذا الفريق بتنظيم االنتخابات الرئاسية التي يعتبرها  . كماالمناطق األخرى من االنضمام للمتظاهرين في العاصمة

فبالرغم من فشل  السياسية الحادة التي تعرفها الجزائر. األزمةمن  اآمن  ا  للمسار الدستوري الطبيعي من جهة وخروج  استكماال  

وشخصيات  أحزاببعدما امتنعت  2019يوليو/تموز  4في تنظيم االنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم  األولىمحاولته 

 12المشاركة فيها، اتجهت السلطة الفعلية الحاكمة في الجزائر نحو تنظيم انتخابات رئاسية جديدة يوم عن سياسية عديدة 

 .2019ول األكانون /ديسمبر

 

 ا: التدابير الرسمية: امتثال لمطالب الحراك ثانيً 

مقارنة  األخيرة األسابيعتراجع مستوى التعبئة للحراك الشعبي في  األولىلة يستنتج للوه في الجزائر األحداثالمتتبع لتطور 

اعتمدتها ( التي تشريعيالو إلى التدابير الرسمية )ذات الطابع السياسي والقضائي باألساس، وهذا راجع األولى باألشهر

 ،ر عنها الفريققايد صالح( والتي عب  مد أح ،الجهات الرسمية )بالتنسيق مع هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة الفريق

من الحفاظ على  إطار لتطلعاته في وامتثاال   ،تلبية لمطالب الحراك الشعبي أنهامن مناسبة على  أكثرفي  ،قايد صالحأحمد 

 إطالقي في لت تلك التدابير في شقها السياسا على سالمة المواطنين. تمث  ا الستقراره وحفاظ  المصلحة العليا للبالد وتحقيق  

مهمته شخصيات سياسية وجامعية وحقوقية ومدنية بارزة برئاسة كريم يونس )رئيس المجلس ب كلفتحوار وطني شامل 

الواجب اتخاذها  اإلجراءاتبهدف التشاور حول  (7)الهيئة الوطنية للحوار والوساطةمي بفيما س  ا( الشعبي الوطني سابق  

لب مشترك ما بين العدد الكبير من التشكيالت السياسية والمنظمات المدنية والنقابات وهو مط ،لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة

 5676و اسياسي   احزب   23 -حسب منسق الهيئة- بلغ عددهمو الذين تواصلت معهم ،والشخصيات والجامعيين والحقوقيين

اختياره وليست ملزمة بتوصياته ورفضت لكن اعتبرته قوى سياسية أخرى والحراك بأنه ال يمثلها ولم تستشر في ، امشارك  

لمرحلة ما بعد االنتخابات  أخرىالمشاركة في الحوار الوطني مقترحات  األطراف. كما قدم العديد من المشاركة في أشغاله

عملها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة برئاسة كريم يونس  أنهتبمطالب قطاعية فئوية.  وأالرئاسية تتعلق بالبناء الديمقراطي 

من المقترحات تلك التي وجب تجسيدها قبل االنتخابات . عبد القادر بن صالح ،رئيس الدولة المؤقت إلىبتقديم مقترحاتها 

 إلىترى أطراف الحوار ضرورة الذهاب  ،األخرى التي يتعين تحقيقها عقب ذلك. ففيما يتعلق بالمجموعة األولىو الرئاسية

مع السهر على تحقيق الشروط واآلليات  ،في أقرب اآلجال الممكنةو لدستور القائمانتخاب رئيس الجمهورية في إطار ا

كما يتوجب استبعاد  لشعب يطالب بها منذ أمد غير قريب،السياسية والقانونية الضامنة للنزاهة والشفافية والحياد التي ظل ا

جميع صالحياتها في ذلك لهيئة مستقلة  وإسنادمرحلة من مراحل تنظيم االنتخابات  ةوزارة الداخلية )كجهة حكومية( عن أي

 .(8)ذات الغرض المتعلق بتنظيم جميع مراحل العملية االنتخابيةلستحدث ت  

 

فتقرير لجنة الحوار والوساطة  ،أما فيما يتصل بالمجموعة الثانية من المقترحات فهي تلك التي تتعلق بمرحلة ما بعد الرئاسيات

من أجل شرعنة عمل كافة  ،تفتح فيها الورشات اإلصالحية الكبرى ،انتقالية دستوريةيقترح الدخول مباشرة في مرحلة 

 ،بإجراء تعديل دستوري شامل أو إعداد دستور جديد ثابت اتكييف دورها بدء  و ،المرافق العموميةو المؤسسات الدستورية

   ة ككل.اإلداريو ةا بتكييف الترسانة القانونييكون متبوع  و طرح الستفتاء شعبي للمصادقة عليهي  
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توجهت السلطة الفعلية الحاكمة نحو اتخاذ كافة التدابير التي تتيح لها محاسبة الفاسدين من منظومة  ،وفي الشق القضائي

العديد التحقيقات في القضائية والتشريعات الوطنية المتعلقة بذلك، حيث تم فتح  األطرا ضمن الحكم السابقة ومتابعتهم قضائي  

 ،عبد العزيز بوتفليقة ،من حكم الرئيس السابق األخيرةاهتمام الرأي العام الداخلي في السنوات لت الفساد التي شك  من قضايا 

غرب وقضية تركيب السيارات وقضية العقار الفالحي والقروض /ار شرققضية الطريق السي   :منها على وجه الخصوص

ا منهم مدير شخصيات نافذة جد   والمحاكمات حقيقات واالعتقاالتفي الجزائر شملت الت األولىالبنكية. وفي سابقة هي 

الذي تعتبر جهات كثيرة متابعة للشأن  ،السعيد بوتفليقة ،وطرطاق وشقيق الرئيس ،الفريق محمد مدين ،المخابرات السابق

التي  ،اإلجراءاتما شملت تلك . ك2013منذ سنة  ،الرئيس بوتفليقة ،للبالد بعد مرض شقيقه الفعلي   الحاكم  كان نه أالجزائري 

 ووزراء   ،يىويحأحمد أعبد المالك سالل و :هما ،ن للوزراءرئيسي   ،صفت باالستثنائية في مسار تطور القضاء الجزائريو  

سابق( ال)ما كان يسمى التحالف الرئاسي  أحزابورؤساء  ون وكريم طابولويزة حن :منها ،ن وشخصيات سياسية بارزةسابقي

للرئيس  ممن كانوا يشكلون الفريق المساند ،الدين يعلي حداد وطحكوت محي :منهم على وجه الخصوص ،أعمالورجال 

قايد أحمد  ،قائد الجيشالتي اعتبر  اإلجراءاتا بتلك رت شريحة واسعة من المواطنين عن رضاه. لقد عب  (9)بوتفليقة ،السابق

قطاع واسع من المحتجين أنها تصفية  إليهاعبي. في حين ينظر تأتي استجابة لمطلب مهم من مطالب الحراك الش أنها ،صالح

سياسية متعلقة  أهدافذات  ،متسرعة وانتقائية من طرف الجهات الرسمية إجراءات أنها على العديد من الحقوقيينو حسابات

 موعد االنتخابات الرئاسية. بإنجاح

 

كاستجابة لمقترحات هيئة  ،بوتفليقة ،ة بعد سقوط الرئيس السابقومن التدابير التشريعية التي اعتمدتها السلطة الفعلية الحاكم

القانون  :هما ،نان تشريعيا، تدبير2019كانون األول /ديسمبر 12ا لالنتخابات الرئاسية ليوم الحوار والوساطة وتحضير  

سابقة  األخيرةتمثل هذه و ،المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات 7-19المتعلق بنظام االنتخابات والقانون  19-8

كانت كلها  (1962كل المواعيد االنتخابية التي عرفتها الجزائر بعد االستقالل )منذ سنة  أنحقيقية في الجزائر على اعتبار 

باستثناء االنتخابات  ،النتائج إعالنوتنظيم وزارة الداخلية التي احتكرت كل مراحل العملية االنتخابية بما فيها  إعدادمن 

 تعديال   آنذاكاعتمدت السلطة  أنبعد  مدني-)وليس تنظيم( قضائي إشرافوالتي كانت تحت  2017تشريعية والمحلية لسنة ال

 .هيئة عليا مستقلة لمراقبة االنتخاباتوالذي استحدثت بموجبه  ،10-16لدستور والقانون العضوي المتعلق باالنتخابات ل

 تتكون الهيئة العليا بشكل متساو منو .هورية، بعد استشارة األحزاب السياسيةترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجم

قضاة يقترحهم المجلس األعلى للقضاء، ويعينهم رئيس الجمهورية، وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، 

 . (10)يعينها رئيس الجمهورية

 ىوالمالي إضافة إل اإلداريتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل سلطة وهي  ،تتولى السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات

من صالحيات  اوبعض   ،جميع اختصاصات وصالحيات وزارة الداخلية ،والخارجيتمتعها بامتداد على المستويين المحلي 

تتشكل السلطة المستقلة من  االنتخابية. جميع مراحل العمليةفي والرقابة  واإلشرافالمجلس الدستوري فيما يتعلق بالتنظيم 

 .عبر مندوبيات والئية وبلدية وقنصلية ين على مستوى مركزي ومحلي وخارجيمجلس ومكتب ورئيس للسلطة موزع

أعضاء من  ، وعشرةمن كفاءات المجتمع المدني امنهم عشرون عضو  ا، خمسين عضو   من ا مشكال  تتضمن هيكلتها مجلس  

ن ان قضائيان، ومحضران اثناقن، وموث   ان اثنا، ومحامين المحكمة العليا ومجلس الدولةم قضاة وأربعة، الكفاءات الجامعية

يتم اختيار أعضاء و .ن عن الجالية الوطنية بالخارجان اثنممثالو ،شخصيات وطنية ، وثالثكفاءات مهنيةن، وخمس ااثن

هو و ،ستقلة الهيئة المداولة للسلطة المستقلةويعد مجلس السلطة الم .مجلس السلطة المستقلة عن طريق االنتخاب من النظراء

نتخب من ورئيس ي   ،يساعدان رئيس السلطة المستقلة في أداء مهامهوالرئيس  امكتب يتكون من ثمانية أعضاء من بينهم نائب

 يترأس رئيس السلطة المستقلة مجلس ومكتب السلطة .طرف أعضاء مجلس السلطة بأغلبية األصوات خالل االجتماع األول



 6 

بينما يعتبرها الحراك وأحزاب معارضة أنها هيئات معينة وليست مستقلة، وال تمتلك القدرات الالزمة  .(11)وينسق أشغالهما

 لإلشراف على االنتخابات، وبأنها ستعتمد على اإلدارة للقيام بذلك.

 

حد كبير،  إلىن القوة لصالحه فريق السلطة الفعلية الحاكمة في الجزائر من خالل تلك التدابير من قلب موازي حسبلقد 

مستوى التعبئة لديه انخفض بشكل جلي  أن إالالسابقة  األشكالا وبنفس يزال مستمر   الحراك الشعبي السلمي ال أنفبالرغم من 

السياسيين  بعض القطاعات من إقناعلكامل متابعي الشأن السياسي في الجزائر. لقد تمكنت السلطة الفعلية الحاكمة من 

وقت  بأسرعتنظيم انتخابات رئاسية  :األساسوالتي عنوانها  ،األزمةوالمواطنين بخارطة طريقها للخروج من  ديميينواألكا

مرحلة الفراغ المؤسساتي التي تعرفها الجزائر منذ فشل تنظيم االنتخابات  وإنهاء ،الشرعية الدستورية االنتخابية إلىوالعودة 

في حين يبقى جمهور عريض من  من الدستور. 102بعد تفعيل المادة  2019 موزيوليو/ت 4 ،األولالرئاسية في موعدها 

 ،اعمق   أكثردون اتخاذ تدابير سياسية ودستورية وتشريعية  الحراك الشعبي السلمي المستمر يرفض تنظيم االنتخابات الرئاسية

يأتي على رأس تلك المطالب رحيل كل و .القطيعة الحقيقية مع منظومة الحكم السابق وممارساتها إحداثتعمل على والتي 

 ىحدإا لت سابق  شك   أنهارموز النظام السابق من شخصيات رسمية تتولى مناصب قيادية في الدولة وشخصيات حزبية يرى 

غياب التأطير  أن إال. (12)والتوجه نحو مرحلة انتقالية ،عبد العزيز بوتفليقة ،الدعائم التي كان يعتمد عليها الرئيس السابق

وتعدد تلك  ،السياسية الحادة في البالد األزمةوغياب رؤية موحدة المتعلقة بالخروج من  األطروحاتوعدم وضوح 

حال دون تحقيق نتائج ملموسة من الحراك الشعبي. فمسار المرحلة  ،األحيانوتنوعها واختالفها في الكثير من  األطروحات

الجزائر جربت مناسبات سابقة للمراحل ويحاججون أن  ،مؤيدي السلطةلدى  ال غموض  بات يشك    وأهدافهااالنتقالية ومراحلها 

ناهيك عن حساسية مواضيع الوحدة الوطنية والتدخالت  ا على مسار بنائها الوطني.االنتقالية والفراغ المؤسساتي انعكست سلب  

والقضائي لمواجهة أي تهديد  األمنيطابع ذات ال اإلجراءاتتخاذ العديد من الالجهات الرسمية  تستند عليهاوالتي  ،األجنبية

 يتيح التدخالت الخارجية في الشأن الداخلي للجزائر.  أويهدد الوحدة الوطنية 

 

 السباق الرئاسي: وضع جديد بشخصيات وبرامج سابقة

ا ا انتخابي  وضع   ،2019ول األكانون /ديسمبر 10غاية  إلىوالمستمرة  ،لت الحملة االنتخابية للسباق الرئاسي في الجزائرشك  

الرئيس  على حمالت انتخابية بصيغة األخيرةن سنة يالذين اعتادوا طيلة العشر ،غير مألوف لدى الجزائريين

الرئيس السابق كان يترشح لالنتخابات التي ينظمها فريقه الحكومي وتراقبها  أنعلى اعتبار  ،نين الصورييالمترشح/المترشح

فهو  ،ن رئيسهس دستوري هو من عي  مجلو ،و من يعينها ويفصل في نتائجهاقضائية ه وجهات ،داعمة له أسياسية أحزاب

المترشحون الذين تتعدد  مفيه ننتائجه الرسمية بم إعالنبالسباق الرئاسي قبل  زنه الفائأن كانوا يعلمون يومعظم الجزائري

ل السباق الرئاسي الراهن في لقد شك   ا.سبق  دوافع ترشحهم ولكنهم يشتركون في علمهم بنتائجها لصالح الرئيس المترشح م

وزارة  أبعدت( والتي 08-07/19-19ا يظهر من خالل المنظومة التشريعية التي تنظمه )القانونين ا جديد  الجزائر وضع  

عدم الل ا كلية من خالداخلية وبيروقراطيتها المحلية )الوالة ورؤساء الدوائر( عن تنظيم االنتخابات، ويظهر الوضع جديد  

ومنها اللجان  ،ترشح الرئيس لالنتخابات وبالتالي غياب لكل المظاهر التي اعتاد عليها الجزائريون في مثل هذه المناسبات

 سياسية وشخصيات بارزة تتسابق نحو مساندته. ألحزابالمدنية لمساندة الرئيس المترشح والبيانات الحزبية والشخصية 

لالنتخابات الرئاسية دون المؤسسة العسكرية التي قررت مرافقة المسار السلمي ا كذلك في خطابات ويظهر الوضع جديد  

ل ويدعو نه يفض   أح بكل وضو األركانر رئيس هيئة عب  قد . لندة مترشح على حساب المترشحين اآلخرينحو مساالتوجه ن

، كما جرت اآلخرينحساب  في االنتخابات من طرف الجزائريين ولكنه ال يدعم أي طرف مترشح علىمشاركة قوية  إلى

 عدين اثنين:ينبغي تبيين ب   ،وهنا العادة من قبل.
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 لها؟ م استمراريةمع ممارسات سابقة أقطيعة هل االنتخابات : وال  أ

المجلس  إعالنل ، فلقد شك  لم تستمر طويال   تلك القطيعة النسبية مع الممارسات السابقة والتي تتجلى في هذا الوضع الجديد

صدمة  ن من طرف السلطة الوطنية المستقلة لالنتخاباتيالمترشحة بعد دراسة ملفات المترشح األسماءالدستوري عن قائمة 

ر عن تلك القطيعة ا ترشحها ال تعب   رسمي   تعلنأ  ار االنتخابي الطبيعي. فالشخصيات الخمس التي بالمس عديد من المتفائلينلدى ال

العام السابق لحزب  األمينهو  ،علي بن فليس ،عن الفترة السابقة. فالمترشح بأخرى أورون بطريقة يعب    أنهمعلى اعتبار 

في كل المواعيد االنتخابية وشكل  ،عبد العزيز بوتفليقة ،وهو حزب السلطة الذي ساند الرئيس السابق ،جبهة التحرير الوطني

ن شغل منصب مدير الحملة سبق له أوالذي  ،حكمالن سنة من يمتحالفة أخرى كل الحكومات المتعاقبة طيلة عشر أحزابمع 

 األمر. وهو 2003و 2002لحكومة ما بين سنتي اثم رئيس  ،(1999عبد العزيز بوتفليقة )سنة  ،االنتخابية للرئيس السابق

الذي شغل عدة و ،عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ،عبد المجيد تبون ،خراآلا مع المترشح نفسه تقريب  

في منصب رئيس الوزراء  األخيريعينه هذا  أنقبل  ،ضمن األطقم الحكومية للرئيس السابق 2017مناصب وزارية قبل سنة 

السياسية  األحزاببرز أحد أ ،بالنسبة لعز الدين ميهوبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي األمروكذلك  .2017سنة 

ا لثقافة في الفترة ما الذي استوزره الرئيس بوتفليقة في منصب وزيرو ،ابية للرئيس السابقالمساندة في كل المواعيد االنتخ

 إال ،الحزبية وألم يشارك في الحكومات السابقة بصفته الشخصية  نهأورغم  ،عبد العزيز بلعيد أما. 2019 إلى 2015ن بي

-1997ا بالبرلمان باسم الحزب لعهدتين نائب  خب وانت   ،حرير الوطنينه ناضل لسنوات عديدة في صفوف حزب جبهة التأ

 .2012 فبراير/شباطينشق عن حزب جبهة التحرير الوطني ويؤسس حزب المستقبل منذ  أنقبل  2007-2002ثم  2002

ولكنه  1999ا عن القاعدة حيث لم يكن ضمن الحكومات التي شكلها بوتفليقة منذ جزئي   استثناءل عبد القادر بن قرينة ويشك   

 إسالميةوهي تشكيلة سياسية ذات توجهات  ،تحت مظلة حركة مجتمع السلم 1997ا في البرلمان منذ خب نائب  المقابل انت  في 

ينشق عن  أنقبل  ،ضمن تحالف حكومي ثم تحالف رئاسي 1999منذ سنة  ،عبد العزيز بوتفليقة ،دعمت الرئيس السابق

عزز هذا الحدث الشكوك لدى العديد  .2018لتي يترأسها منذ سنة الحركة ويؤسس مع قيادات أخرى حركة البناء الوطني ا

جمهورية  إلىن حول حقيقة نوايا السلطة الفعلية الحاكمة في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة واالنتقال حقيقة يمن الجزائري

 .(13)اكل الجزائريين تقريب   أملجديدة هي 

 

قل. لقد تمكن أكما يشهده الحراك الشعبي ولكنه بمستويات  -التعبير صح   إذا-ا ا انتخابي  حراك   شهدت الحملة االنتخابية

المسار الطبيعي  أعمال عنف محدودة إلعاقةرغم ما عرفته بعض التجمعات من تنشيط عدة تجمعات  المترشحون الخمسة من

 للحمالت االنتخابية.

 

 ا: مترشحون بأوزان متباينة بطموحات كبيرةثانيً 

 "فالناأل"دون حزب  "فالنيأ"رشح عبد المجيد تبون: م

 ،العديد من التشكيالت السياسية والحزبية ةمن الحملة االنتخابية من استمال األولى األيامفي  ،عبد المجيد تبون ،تمكن المترشح

 ،الوطني والعديد من الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لصالحه اإلصالحمنها حزب التجديد الجزائري وحركة 

 األخيررغم تأكيد هذا  ،(14)قايد صالحأحمد  الفريق ،قربه من المؤسسة العسكرية وقائد الجيش أبرزهاكونه يتمتع بنقاط قوة 

وتأكيده كذلك على مرافقة  ،المترشحين جميعنه يقف على مسافة متساوية بين أفي العديد من المناسبات حيادية الجيش و

وال يرافق أي مترشح على  ،زمة السياسيةلأل الوحيد   لسلمي الطبيعي باعتباره المخرج  الجيش للمسار الدستوري واالنتخابي ا

 أول التي يروج لها باعتباره كذلك الصورة النمطية ،عبد المجيد تبون ،ومن نقاط قوة المترشح .اآلخرينحساب المترشحين 

ا بسبب يوم   80من  أكثرلتي لم يمكث فيها ا األولتنحيته من منصب الوزير  تتم أنبعد  ،ضحايا منظومة الحكم السابق

بين رجال األعمال المقر  مع الحرب على الفساد، ودخوله في مواجهة  إعالنهو وليغارشية الماليةاتخذها لمحاربة األ إجراءات
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السابق  كوزير للسكن في الفريق الحكومي أداءه أنكما  محل متابعة قضائية في الوقت الراهن. وهم من شقيق الرئيس السابق

الحكومية للرئيس السابق وخطاباته  األطقممشاركته في  أن إال ا على صورته كمرشح في السباق الرئاسي.يجابي  إانعكس 

عرف ي   أضحىضمن ما  قضايا فساد منها قضية ابنهبمن عائلته  أفرادفي الحكم وارتباط  ،بوتفليقة ،السابقة لصالح بقاء الرئيس

ضمن  اسمهوورود  ،وهي قضية توريد كميات كبيرة من المخدرات من أمريكا الجنوية ،في الجزائر "بقضية البوشي"

الالفت في  أن إال ، شكلت نقاط ضعف حقيقية في حملته االنتخابية.طهم في قضية بنك الخليفةمجموعة الوزراء المشتبه بتور

 يةالذي يشغل عضو ،المجيد تبون عبد ،ذلك هو عدم مساندة حزب جبهة التحرير الوطني بشكل صريح وعلني للمترشح

تبون يعتزم حل البرلمان الذي يعتبر أنه ال يحوز الشرعية  أن إلى أطرافرجعه الذي ت   األمراللجنة المركزية للحزب، وهو 

وهو البرلمان الذي يسيطر عليه حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني  .خب في ظروف غير نزيهةكونه انت  ل ؛الكافية

رشح حزب اندة غريمهم التقليدي محزب جبهة التحرير الوطني نحو مس مقراطي وهو ما يفسر توجه العديد من قياداتالدي

 عز الدين ميهوبي. ،التجمع الوطني الديمقراطي

 

 ون بوتفليقةدمنافسة ب :برنامج طموحعلي بن فليس: 

وبات يعاني  ،من الحملة االنتخابية األخيرة ماأليا"كرسي المرادية" في  إلىفي الوصول  ،تبون ،تقلصت حظوظ المترشح

 ،المترشح أسهم، في الوقت الذي ارتفعت فيه آخرينن منه نحو مترشحين وفيهم المقرب نمن نزيف حقيقي من مسانديه بم

زيز عبد الع ،ا من تجربته السابقة في معارضة الرئيسنه استفاد كثير  أالذي يبدو  ،رئيس حزب طالئع الحريات ،علي بن فليس

التي يشكل فيها  ذلك على دعم حزبي كبير من طرف قواعده الحزبية إلى إضافةبن فليس ا. يستند 2004منذ سنة  ،بوتفليقة

دعم تشكيالت سياسية  إلى إضافة .من عقد من الزمن ألكثرالتي عمل على تنظيمها و ،اا واسع  عنصر الشباب الجامعي تيار  

وشخصيات سياسية  ،وجبهة الجزائر الجديدة ،وحركة النهضة ،حزب الفجر الجديدو ،حزب العدل والبيان :منها ،أخرى له

والعالقة  2004منذ سنة  ،علي بن فليس ،ويعتبر مسار المترشح .(15)بارزة منها مترشحون سابقون منهم سليمان بخليلي

الحقوقية  تهتسيير الشؤون العامة وخلفي خبرته في أنكما  .برز نقاط قوتهأ بعض   ،فليقةتبو ،العدائية بينه وبين الرئيس السابق

بن فليس برنامج اذلك يسوق  إلى إضافة الكثير من المتتبعين بلغته الفصحى الصريحة الواضحة والبسيطة. إقناعنته من مك  

 ،قة للحراك الشعبييتقاطع في العديد من تفاصيله مع المطالب العمي لالنتقال الشامل ااستعجالي  ا ا وطني  برنامج  ا اعتبره انتخابي  

حدث القطيعة الحقيقية مع المرحلة ا وبناء شرعية جديدة وفق نظام حكم جديد ي  حل المؤسسات المنتخبة سابق   إلىخاصة بدعوته 

 الفارطة.

 

 استثمار في الدولة العميقةوكبيرة السياسية التركة طموح ال عز الدين ميهوبي:

ن في السباق الرئاسي، ل ضعفه البي   ا من عدة جوانب تشك   ا جد  طي نفسه مقيد  يجد المترشح عن حزب التجمع الوطني الديمقرا

دقيقة من حكمه يحمل تبعات سلفه على رأس  آخر إلىجانب ترشحه الصريح باسم حزب بقي يساند الرئيس بوتفليقة  إلىفهو 

قال المؤقت بخصوص قضايا فساد الموجود رهن االعت ،أويحيىأحمد  ،حزب التجمع الوطني الديمقراطيالعامة ل األمانة

سنوات كاملة على رأس وزارة الثقافة  ألربع رهازياست أن. كما إعالميةعبر عدة منصات  مباشرةبث محاكمته والذي ت   ،كثيرة

خبة الجماهير النا إقناع في ا ثقيال  عبئ   الما فيها شك   حد    إلىالمثير للجدل  هئوأدا( ضمن حكومة الرئيس السابق 2019- 2015)

نه الوحيد أقوته خاصة  أركان أحد   ل  ث  حد كبير م   إلىاعتماده على قاعدة حزبية منظمة وملتزمة  أن إال ،شخصه وبرنامجهب

نه من ما مك  وهو  ،كرسي الرئاسة إلىن في حال وصوله نه لن يقدم على حل البرلماأبصراحة  قر  أمن بين المترشحين الذي 

عبد  ،ا عن مساندة المترشحالتي تراجعت مؤخر   وكذا العديد من المنظمات الجماهيرية ،التهمجلب العديد من المساندين وعائ

لبقاء  االمترشحين ضمان   أكثري تعتبره تالميهوبي بات يتمتع بدعم كبير من مكونات الدولة العميقة  أنكما  .(16)المجيد تبون

 ب الشعر والرواية.عالوة على خلفيته المحافظة وصورته كمثقف يكت. الوضع القائم
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 اإلسالميةدون دعم الحركات  إسالميةمترشح بتوجهات  عبد القادر بن قرينة:

رئيس حركة البناء  ،بن قرينةا ،بتشكيالته السياسية والحزبية في الجزائر عن دعم المترشح اإلسالميل امتناع التيار يمث   

رجع العديد من القراءات ي  و .نحو قصر المرادية الرئاسي ضعف كبيرة في سباقه نقطة   ،اإلسالميةالوطني ذات التوجهات 

ي تتميز ، والتالمعتدلة في الجزائر منذ نهاية التسعينات اإلسالميةبالحركات السياسية  وعالقته طبيعة مساره إلىسبب ذلك 

 "جبهة التغيير"ى ليؤسس مع قيادات أخر ،2008سنة  ،"حركة مجتمع السلم" األمكونه انشق عن الحركة لبالتوتر الشديد 

 ،وتحت مظلة حركة البناء الوطني ،بن قرينةا أنرغم  .2017سنة  "حركة البناء الوطني"والتي انشق عنها كذلك ليؤسس 

حركة "و "جبهة العدالة والبناء" :هي ،إسالميةسياسية ذات توجهات  أحزابتجمعه تحالفات انتخابية وبرلمانية سابقة مع 

مال بن عبد السالم( بقيادة ج إسالميةلت مع جبهة الجزائر الجديدة )حزب سياسي ذو ميول ي فض  الت األخيرةهذه  "،النهضة

حين امتنعت كل من حركة مجتمع السلم بقيادة عبد الرزاق مقري وجبهة العدالة  بن فليس، فيعلي  ،خراآل دعم المترشح

ما  أما. هذه كانون األول/ديسمبر 12مترشح في انتخابات  أليتقديم الدعم  أوالترشح  نع ،والتنمية بقيادة عبد هللا جاب هللا

منذ سنة  محظورا )حزب سياسي سابق   لإلنقاذ اإلسالميةالجبهة  إلىا المنتمين تقليدي   اإلسالميينتعلق بشريحة عريضة من 

علي  :منهم ،ي الجديدرت صراحة عن قبولها بالمسار االنتخابي الرئاس( فهي محل انقسامات داخلية ما بين قيادات عب  1992

وبين قيادات أخرى رافضة للمسار  ،نها في االستحقاق الرئاسي القادمادون تحديد الجهة التي سيدعم ،قمازي لجدي وكما

في السباق  أسهمهسيستفيد من نقاط قوة أخرى ترفع من  ،بن قرينةا ،المترشح أن إال .1992االنتخابي منذ توقيفه سنة 

، والية ورقلة في الجنوب الجزائريوهي  ،بن قرينةاالخصوص المنطقة الجغرافية التي ينحدر منها الرئاسي، منها على وجه 

وضوح مواقفه تجاه الحراك الشعبي وخاصة فئة الشباب منه جعلته يقنع الكثيرين  أنما يجعله المترشح الوحيد منها، كما  وذلك

 ين.الحراكيين مقارنة بباقي المترشح أطروحات إلى األقربنه أب

 

 أخرىدعائم  إلىبحاجة طموح سياسي  عبد العزيز بلعيد:

، (1963مولود سنة فهو يعاصر االستعمار الفرنسي للجزائر  أوا من جيل االستقالل )لم يشارك صغر المترشحين سن  هو أ

ياسي ورئيس حزب مناضل س، وهو ذو شهادات جامعية )دكتوراه في الطب وشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة(ومتعلم  كما أنه

غير سياسية مع الرئيس عبد العزيز  أومسؤوليات سياسية  أية، ولكنه في المقابل لم يتقلد 2012جبهة المستقبل منذ سنة 

ول األكانون /ديسمبر 12في االنتخابات الرئاسية ليوم  عيدبلعبد العزيز  المرشحتلك هي نقاط قوة  .2004بوتفليقة منذ سنة 

السياسية  باألحزابالذي يوصف بالحزب غير القوي مقارنة فقط، وهو الحزب ه على قواعد حزبه اعتماد أن إال .2019

 األخروهي نفس والية مسقط رأس المترشح  ،انحداره من والية باتنة نثم إل نقطة ضعف كبيرة بالنسبة له، يشك    ،التقليدية

أن  إلى إضافة ،ا جد  وراس والهضاب العليا( ضئيال  األ يجعل من اعتماده على معطى الجهة الجغرافية )منطقة ،علي بن فليس

راك الشعبي وسبل تحقيقها وفق برنامج متكامل يحول دون تحقيق المترشح عبد في مواقفه تجاه مطالب الح   الغموض الكبير

 كرسي الرئاسة. إلىالوصول ب 2014لطموحه منذ سنة العزيز بلعيد 

  

 لةمتماثبرامج متنافسة بمضامين ا: ثالثً 

في تشخيص الوضع الراهن في الجزائر  ،2019ول األكانون /ديسمبر 12 ،السباق الرئاسي فييشترك جميع المترشحين 

 ا من خالل النقاط التالية:والموروث عن منظومة الحكم السابق والذي يصفونه عموم  

 .بوتفليقة عبد العزيز ، في الرئيس السابقلحكم الفرد المطلق ممثال   سأس  نظام سياسي رئاسي  -

 .م فيه من طرف المال الفاسدالدولة في رسم معالمه ومتحك   أجهزةوضع سياسي حزبي هش نتج عن تدخل  -

  .وضع اقتصادي ريعي تبعي كارثي غير مهيكل تسيطر عليه مستويات من الفساد المالي -
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ان يسياسات عمومية حكومية استهلكت موارد مالية كبيرة طيلة عشر - الحلول المناسبة  يجادإمن الحكم دون  عام 

 والمستدامة للجزائريين خاصة ما تعلق بمحاربة البطالة والفقر.

 .ومشروعية مطالبهفي أسابيعه األولى  شرعية الحراك الشعبي السلمي -

وانحيازه ومرافقته السلمية لمطالب الحراك الشعبي السلمي في  ،قايد صالحأحمد  ،التدخل المناسب للجيش بقيادة الفريق -

 من الحفاظ على المصلحة العليا للبلد. إطار

والتدابير السياسية التي اتخذتها الجهات الرسمية بغية تنظيم استحقاق رئاسي نظيف شفاف  لإلجراءاتارتياح كبير  -

وتجريد وزارة الداخلية كلية من تنظيم جميع مراحل  ،خاصة ما تعلق باستحداث السلطة الوطنية لالنتخابات ،ونزيه

 .خابيةالعلمية االنت

 

وتظهر تلك  ،السياسية الحادة األزمةكما يشترك المترشحون على العموم في العديد من الحلول التي يقترحونها للخروج من 

 نذكر منها: ،في شقها السياسي للمترشحينالنقاط جلية في البرامج االنتخابية 

 إطاربناء ديمقراطي حقيقي في  إلىالنتقال التوافق على مراجعة عميقة للدستور تؤسس للقطيعة مع المرحلة السابقة وا -

 ."جمهورية جديدة"

 األحزابقانون  :منها على وجه الخصوص ،التوافق على مراجعة جميع القوانين الناظمة للتنافس السياسي واالنتخابي -

تقلة لالنتخابات المتعلقة بالسلطة الوطنية المس باإلجراءاتمع االحتفاظ  ،اإلعالمالسياسية وقانون االنتخابات وقانون 

 .أكبر بإمكانياتوتدعيمها 

 .تعزيز استقاللية القضاء عن هيمنة السلطة التنفيذية وتنمية الحريات العامة الجماعية والفردية -

 ا.شامل يجمع الفاعلين السياسيين والمدنيين حول القضايا المذكورة آنف  مجتمعي التوافق حول فتح حوار  -

 

 خاتمة

ا التكهن بنتيجة االنتخابات، على عكس المناسبات االنتخابية السابقة التي بات من الصعب جد   ،ضوء المعطيات السابقة في

سيناريو التنافس الشديد  أن إالالنتائج.  إعالنحتى قبل  ،عبد العزيز بوتفليقة ،ا لصالح الرئيس المترشحواضح  فيها كان الحسم 

دون  ا،التجسيد واقعي   إلى األقرب  ووزن كل واحد منهما يبقى هو  ،ونعبد المجيد تب ،والمترشح ،علي بن فليس ،بين المترشح

 دور ثان يعد احتماال   إلىتوجه ال أنكما  استبعاد احتمال أن يحقق ميهوبي اختراقا نظرا لالعتبارات التي تطرقنا إليها سابقا،

 ا.جد   اوارد  

 

بالرغم من كل تلك التدابير السياسية والقضائية الرسمية، ف كبر التحديات بالنسبة للجهاتيعتبر تحدي المشاركة االنتخابية أ

 ،كاستجابة لمطالب الحراك الشعبي السلمي من جهة ،2019أيلول /التي اعتمدتها الجهات الرسمية منذ شهر سبتمبر

في التعبئة  ومخرجات هيئة الحوار والوساطة من جهة أخرى، وبالرغم من نجاح العديد من المترشحين للموعد الرئاسي القادم

 تبقى هاجس   2019ول األكانون /ديسمبر 12نسبة المشاركة االنتخابية في موعد  أن إال ،الحملة االنتخابية أثناءالجماهيرية 

ضرورة التوجه نحو صناديق االنتخاب والمشاركة بقوة في هذا  نر في كل مناسبة عتعب    أضحتالتي  ،الجهات الرسمية

  استمرار لممارسات سابقة. أنهاذلك معتبرة  إلىمقاطعة االنتخابات تستمر في الدعوة  اتأصون أالموعد الفاصل. خاصة 

 .ستاذ العلوم السياسية بجامعة مستغانم/ الجزائرأ، بلغيث عبد هللا* 
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 مراجع

 8، موقع الجريدة الرسمية الجزائرية، )تم التصفح في 01-16من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور معدل بموجب القانون رقم  93إلى  84انظر: المواد من  (1)
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ديسمبر/كانون األول  8، )تم التصفح في 2019سبتمبر/أيلول  8انظر: كريم يونس يقدم لرئيس الدولة التقرير النهائي حول مسار الحوار والوساطة، وكالة األنباء الجزائرية،  (8)
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 :(2019ديسمبر/كانون األول  6، )تم التصفح في 2019ديسمبر/كانون األول  1راء المتهمون سيحاكمون في المحاكم العادية، جريدة الخبر، زغماتي: الوز (9)
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 .، مرجع سبق ذكره01-16من دستور معدل وفق القانون  194المصدر: المادة  (10)
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