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ناجي عبد النور

*

االنتخابات الرئاسيّة الجزائرية عام 2014
وعسر المرحلة االنتقالية

تمت فيه
تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحليل السياق السياسي
ّ
الداخلي واإلقليمي الذي ّ
التعدديــة الحزبية ،ومحاولــة رصد الظواهر
االنتخابــات الرئاســ ّية الجزائرية الخامســة فــي عهد
ّ
السياســية التي شــهدتها االنتخابات بتفســير دالالتها السياســية وانعكاســاتها على عملية
االنتقــال الديمقراطــي ،ثم تقف عنــد نتائج االنتخابــات بالتحليل والمقارنة وتفســير العوامل
المتحكمة في سلوك الناخب الجزائري الذي ّ
ّ
فضل االستمرارية على التغيير.
* أكادميي وباحث بقسم العلوم السياسية جامعة باجي مختار  -الجزائر.

دراسات وأوراق تحليليّة
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االنتخابات الرئاسيّة الجزائرية عام  2014وعسر المرحلة االنتقالية

مقدمة
تع ّد االنتخابات الرئاسية الجزائرية الخامسة عام  2014عالمة
فارقة يف تاريخ االنتخابات ويف الحياة السياسية الوطنية ،منذ تب ّني
التع ّددية السياسية يف بداية تسعينيات القرن العرشين؛ إلجرائها يف
يل وإقليمي ودويل صعب وغري مستقر ،ولتداعياتها
سياق سيايس داخ ّ
وآثارها املستقبلية عىل عملية االنتقال الدميقراطي يف الجزائر ،وهذا
تأسيسا عىل أ ّن االنتخابات هي إحدى اآلليات الرئيسة يف عملية
ً
ّ
واملحك األسايس الختبار مدى قوة التغيري
االنتقال الدميقراطي،
وحقيقته؛ وذلك بتوفري مبدأ التداول عىل السلطة وتجديد النخبة،
معي الختبار
وبها تقاس درجة والء الشعب وقبوله لجهة أو لربنامج ّ
مستويات املشاركة السياسية.
تحظى االنتخابات الرئاسية الحال ّية يف الجزائر ،ويف األنظمة
السياسية العربية التي شهدت ثورات وانتفاضات شعبية وحركات
خاصة ،ألنها املحطة األبرز واأله ّم يف
احتجاجية ،بأه ّمية استثنائية ّ
املرحلة االنتقالية؛ فرئيس الجمهوريّة يف النظام السيايس يهيمن عىل
معظم السلطات والصالحيات يف الحياة السياسية والدستورية ومنها
وضع الدستور وتعديل موا ّده مبا يتامىش واستمرارية النظام القائم
ودميومته ،من خالل فتح أو متديد الواليات الرئاسية أو محارصة
كل ذلك مع استبعاد فكرة تداول
املعارضة أو إرشاكها يف الحكمّ ،
السلطة بطريقة سلسة؛ األمر الذي يطرح إشكالية تداول السلطة
يف الدول العربية التي نجحت أنظمتها السياسية يف تفادي الثورات
الشعبية بإجراء إصالحات سياسية وانتخابات تعددية ،لتتكيف مع
األوضاع الراهنة.

الدراسة بتحليل نتائج االنتخابات وتفسريها ،مع استرشاف انعكاساتها
عىل مستقبل االنتقال الدميقراطي يف الجزائر.
ويف ضوء ذلك تحاول الورقة البحثية اإلجابة عن التساؤالت التالية:

اإلشكالية
•هل ستنجح االنتخابات يف الجزائر يف تجاوز املرحلة االنتقالية؟

•ما األثر الذي ستحدثه نتائج االنتخابات الرئاسية يف املشهد
السيايس؟
املتغي اإلقليمي يف العملية االنتخابية يف الجزائر؟
•ما مدى تأثري ّ
•كيف ميكن تفسري نتائج االنتخابات وسلوك الناخب الجزائري؟

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة التحليلية إىل مقاربة السياق الداخيل واإلقليمي
الذي متّت فيه االنتخابات الرئاسية ،ثم تفكيك نتائجها ،وقراءة
معطياتها؛ لتع ّرف مدلوالتها وتداعياتها يف عملية اإلصالح السيايس
وتجاوز املرحلة االنتقالية يف الجزائر.

منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل واملقرتب القانوين املؤسيس
والبيئي ،لتحليل السياق الذي متّت فيه االنتخابات ،وتأثري ذلك يف
النتائج؛ كام ت ّم توظيف املقاربة السوسيولوجية لتفسري العوامل
املتحكّمة يف السلوك االنتخايب.

محاور الدراسة
وانطالقًا مام سبق ،تسعى هذه الورقة البحثية إىل دراسة السياق
الذي متّت فيه االنتخابات الرئاسية الخامسة التي ظهرت محسومة
النتائج مسبقًا يف عهد التع ّددية السياسية ،وسط مقاطعة املعارضة
اإلسالمية لها ،ث ّم تحاول الورقة رصد أه ّم الظواهر السياسية التي
شهدتها االنتخابات الرئاسية وتحليل دالالتها السياسية ،كام ستقوم

•أه ّمية االنتخابات الرئاسية يف تجاوز املرحلة االنتقالية يف الجزائر.
•بيئة االنتخابات الرئاسية الخامسة.

•الظواهر السياسية يف االنتخابات الرئاسية.

•تحليل االنتخابات من الناحية العملية وتفسري النتائج ودالالتها.
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•مستقبل االنتقال الدميقراطي بعد االنتخابات الرئاسية التع ّددية
الخامسة.

واملؤسسة العسكرية ارتباطًا كل ًّيا،
مؤسسة الرئاسة
ّ
 )1978ارتبطت ّ
ضمن تبعيّة مطلقة لرئيس الجمهوريّة بوصفه القائد األعىل للق ّوات
املسلّحة.

أهمية االنتخابات الرئاسية
في تجاوز المرحلة االنتقالية في الجزائر

يتبي لنا أ ّن ظاهرة احتكار السلطة وحرصها بيد
يف ضوء ما تق ّدمّ ،
الرئيس ،أصبحت من السامت البارزة يف النظام السيايس الجزائري
يف ذلك الوقت؛ ذلك أ ّن التقاليد السياسية يف الحكم مل تكن تسمح
بوجود قيادة ثنائية شخصية أو مؤسساتية.

يحظى منصب رئاسة الجمهوريّة يف النظام السيايس الجزائري مبكانة
بارزة ومتميزة ،استمدها من طريقة اختياره من جهة ،ومن السلطات
املخ ّولة له من جهة أخرى ،وكذلك الوسائل السياسية والقانونية
التي ع ّززت موقعه؛ فأصبح قبّة النظام وق ّمة الهرم التنفيذي ،وبنا ًء
عليه ،فإ ّن انتخابات اختيار الرئيس تُع ّد من أكرث الحوادث إثار ًة
للحوار والتنافس السيايس ،وكذلك رصاع العصب يف السلطة ،إضاف ًة
املؤسسة العسكرية منذ االستقالل إىل مرحلة التع ّددية
إىل تدخّل ّ
السياسية؛ إذ ارتبطت االنتخابات يف الجزائر باألزمة السياسية (أزمة
الدولة ،وأزمة النظام ،وأزمة األحزاب) وباالنتقال الدميقراطي ،والبناء
املؤسيس ،واالستقرار السيايس.
إ ّن املتتبع لتاريخ الجزائر السيايس والدستوري ال يجد صعوبة يف
كشف تركّز السلطة يف يد رئيس الجمهوريّة ،وشخصنتها عن طريق
االستحواذ عليها ،مبوجب موا ّد دستورية متكّنه من التمتّع بسلطات
واسعة عىل مستوى الدولة ،وتحافظ عىل بقائه واستمراره.

ولكن بعد وفاة الرئيس هواري بومدين ومجيء الرئيس الشاذيل
ظل
جيل جديد من الشباب ،ويف ِّ
بن جديد الذي واكب ظهوره ٌ
متغيات دولية جديدة "املوجة الثالثة للتح ّول الدميقراطي" ،والتمهيد
ّ
تبي أ ّن شخصنة السلطة مل تعد تتامىش مع
للتعددية ،وبعدما ّ
ومتغياته السياسية والدولية ،كانت حوادث  5ترشين
روح العرص
ّ
غيت مجرى الحوادث السياسية يف الجزائر؛
األ ّول /أكتوبر  1988التي ّ
فأصبحت مسألة التغيري يف طبيعة النظام السيايس من شخصنة
السلطة واألحادية الحزبية إىل التع ّددية السياسية ،هي املسألة األكرث
رضور ًة من أجل اإلبقاء عىل النظام واستمراريته(((؛ وعليه ،جاءت
بوادر التغيري يف طبيعة النظام السيايس يف دستور عام  1989الذي
يجسد وحدة القيادة
ألغى القاعدة التي تقيض بأ ّن رئيس الجمهوريّة ّ
السياسية للحزب والدولة؛ وأق ّر ثنائية السلطة التنفيذية (اقتسام
وفصل الدولة عن الحزب،
السلطة بني الرئيس والحكومة والربملان)ْ ،
ومبدأ الفصل بني السلطات ،وتكريس التع ّددية الحزبية والسياسية.

فبد ًءا من الرئيس أحمد بن بلة الذي استطاع إبعاد معارضيه لتكريس
زعيم للشعب ،وأقام نظام حكم
مرشوعه السيايس ،إذ ّ
نصب نفسه ً
دستوري بواسطة الحزب الواحد كام جاء يف املادة ( )39من دستور
عام " 1963تُسند السلطة التنفيذية إىل رئيس الدولة الذي خ ّوله
الدستور صالحيات واسعة منها مشاركة الربملان يف الترشيع ،((("...ثم
جاءت مرحلة الرئيس هواري بومدين الذي تف ّرد بالسلطة والزعامة
وتع ّدت سلطته كث ًريا سلطات الرئيس بن بلة بعد االنقالب عليه عام
 ،1965فأصبح يشغل مكانة بارزة ومرك ًزا مهيم ًنا يف النظام السيايس
الجزائري؛ وهو ما سمح له بتدعيم سلطته الشخصية لقيادة الدولة
والنظام ،بإجراءات منها اتخاذ قرارات وإصدار توجيهات من دون
الرجوع إىل الربملان؛ األمر جعل منه مفتاح "قبّة النظام" نتيجة تركيز
أه ّم وظائف الحزب الواحد والدولة بيده (انظر دستور عام .((()1976
يف هذه الفرتة (من حزيران /يونيو  1965إىل كانون األ ّول /ديسمرب

واستنا ًدا إىل ما سبق ،شاركت األحـزاب السياسية يف االنتخابات
التع ّددية ،ولكن نتيج ًة لعدم االستقرار الذي م ّيز النظام السيايس
مؤسسة رئاسة الجمهوريّة ويف
الجزائري ،والذي أث ّر سلب ًيا يف أداء ّ
عملية االنتقال الدميقراطي؛ فشل الرئيس الشاذيل بن جديد يف إنهاء

 1الجمهوريّة الجزائرية الدميقراطية ،وثيقة دستور عام .1963
 2الجمهوريّة الجزائرية الدميقراطية ،وثيقة دستور عام .1976

 3ناجي عبد النور ،النظام السيايس الجزائري من األحادية إىل التعدّ دية السياسية
(الجزائر :مديرية نرش جامعة قاملة ،)2007 ،ص .107

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات الرئاسيّة الجزائرية عام  2014وعسر المرحلة االنتقالية

عهدته الثالثة بعد إلغاء نتائج االنتخابات الترشيعية عام 1991؛
لتدشّ ن الجزائر بعد ذلك مرحلة الرئاسة الجامعية بقيادة محمد
بوضياف الذي اغتيل ستة أشهر فقط بعد تعيينه ،ليخلفه الرئيس
عيل كايف يف متوز /يوليو .1992
رئيسا للجمهورية يف منافسة
ويف عام  1995انتُ ِخب الرئيس ملني زروال ً
تع ّددية؛ ويف عهده متّت املوافقة عىل الدستور الجزائري عام 1996
الذي ح ّدد عهدة الرئيس بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ومل يكمل الرئيس زروال عهدته األوىل ،مفضّ ًل االستقالة وتنظيم
انتخابات رئاسية مسبقة ،فاز بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي
عب أكرث من م ّرة عن عدم رضاه عن دستور عام 1996؛ فأظهر ن ّيته
ّ
عىل تغيريه للحصول عىل صالحيات أكرب لرئيس الجمهوريّة عىل
حساب رئيس الحكومة والربملان ،وكذا إلغاء تقييد عدد العهدات
ليعب عن تلك الرغبة
الرئاسية .وجاء التعديل األخري عام ّ 2008
وليكون الرضبة القاضية املو ّجهة ضد الدميقراطية وضد مفهوم النظام
الجمهوري بفتح العهدات الرئاسية ،ومتركز جميع الصالحيات بيد
يتول
رئيس الجمهوريّة؛ إذ أصبح رئيس الحكومة مج ّرد وزير أ ّولّ ،
رئيس الجمهوريّة تعيينه وإنهاء مهامته؛ وهو منصب كان موجو ًدا
يف دستور عام  .1976لقد أصبحت مهمة الوزير األ ّول هي تطبيق
برنامج رئيس الجمهوريّة وتنسيق عمل الـحكومة ،وبذلك يكون هذا
التعديل الجديد قد وضع ح ًدا للتساؤل الذي كان مطرو ًحا سابقًا
بأي الربنامجني أوىل بالتطبيق ،إذ ت ّم التنصيص رصاحة عىل
واملتمثّل ّ
أ ّن األمر يتعلّق بربنامج رئيس الجمهوريّة ،وما دور الوزير األ ّول سوى
تتبي لنا العودة إىل وحدة السلطة
تنسيق عمل الحكومة ،وعليهّ ،
التنفيذية((( ،لتكون بذلك األحزاب غري مطالَبة بربامج سياسية ،بل
بقبول برنامج الرئيس ،ثم التنافس عىل كيفية تطبيقه.
من خالل ما سبق ،ميكن القول إ ّن ظاهرة تركّز السلطة يف يد
رئيس الجمهوريّة وشخصنتها بطريق االستحواذ عليها مبوجب موا ّد
دستورية ،متكّنه من التمتع بسلطات واسعة عىل مستوى الدولة،
ظل الحزب
وتحافظ عىل بقاء النظام واستمراريته ،قد ظلّت قامئة يف ِّ
ظل إرهاصات التحول الدميقراطي يف التسعينيات؛
الواحد؛ لترتاجع يف ِّ
ثم تختفي يف املرحلة االنتقالية واألزمة األمن ّية؛ لتعود مجد ًدا عرب
التعديل الدستوري عام ( 2008شخصنة السلطة) ،وتصبح محاطة
بشبكة من القوى الرسم ّية وغري الرسم ّية ،وجامعات املصالح املبنية
 4طيبي عيىس" ،مكانة الوزير األ ّول يف الجزائر من خالل طبيعة سلطاته عىل ضوء التعديل
الدستوري  ،"2008مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة زيان عاشور الجلفة الجزائر،
العدد ( 3حزيران /يونيو  ،)2009ص .200
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هرم ًّيا من املركزية إىل املجتمع املحيل يف إطار غري رسمي؛ إذ عمد
للسلطة إىل إنتاج ق ًوى جديدة داخل النظام
الرئيس منذ مجيئه ّ
السيايس لتعزيز نفوذه.

بيئة االنتخابات الرئاسية الخامسة
عام 2014
جرت االنتخابات الرئاسية الخامسة يف عهد التع ّددية يف سياق سيايس
يل ودو ّيل صعب وغري مستق ّر؛ إذ مثّلت التح ّديات الداخل ّية
داخ ّ
واملتغيات اإلقليمية نسقًا تفاعليًا يف ما بينها لتؤث ّر يف العملية
ّ
املتغيات يف ما ييل:
االنتخابية .وميكن تحديد هذه ّ

البيئة الداخلية
انطلقت االنتخابات يف وقت مي ّر فيه املجتمع الجزائري بتح ّديات
داخليّة معقدة ومتداخلة ،فمن الناحية االجتامعية تفاقمت البطالة
خاصة الشباب منهم ،عالوة عىل ذلك
يجي الجامعات ّ
يف صفوف خ ّر ّ
أزمة السكن ،ومشكالت قطاع الصحة والرتبية والتعليم؛ أ ّما من
الناحية االقتصادية فتمثّلت بفشل السياسات العامة (التشغيلية
واالقتصادية  ...إلخ) وبرامج التنمية املحلية ،وتفيش الفساد اإلداري
وتوسعه إىل املؤسسات االقتصادية الكربى (مجمع البرتول
واملايل ّ
الجزائري "سوناطراك" ،ومرشوع الطريق السيار رشق -غرب  ...إلخ)،
إضاف ًة إىل انتشار الرشوة وتبذير املال العا ّم؛ أوصلت هذه الظواهر
الجزائر إىل مراتب متدنّية يف التقارير ال ُدولية الصادرة عن عديد
املؤسسات املهت ّمة بقياس الفساد عىل املستوى الدويل.
لقد أ ّدى تفاقم األزمات املجتمعية وسوء إدارة الحكومة لها إىل
الفعل الجامعي االحتجاجي؛ فظهرت حركات احتجاجية شملت
معظم القطاعات (التعليم ،والصحة ،واألمــن  -الحرس البلدي
خاصة الواليات الرشقية
ومست كامل مناطق البالدّ ،
  ...إلــخ)ّ ،والجنوبية ،حيث حاولت السلطة احتواء هذه الحركات االحتجاجية
واالعتصامات اليومية بوسائل أمن ّية سلم ّية (سياسة األمن الناعم)(((،
وبوعود سياسية وإج ـراءات اقتصادية (رشاء السلم االجتامعي)،
وخصوصا أ ّن املطالب يغلب عليها الطابع االجتامعي .ومع انطالق
ً
الحملة االنتخابية تج ّددت هذه الحركات االحتجاجية واالعتصامات،
 5نالت الرشطة الجزائرية الجائزة األوىل يف املؤمتر العريب  36لقادة الرشطة العرب يف
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مست ِغلّ ًة الظرف االنتخايب إلسامع صوتها إىل كل املؤسسات السياسية
الوصية((( .فبدأت تأخذ بع ًدا سياسيًا واض ًحا ،من خالل الشعارات
التي رفعها املحت ّجون ،والتي تن ّدد بالفساد والظلم االجتامعي وتنادي
بالتّغيري السيايس.
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ثانية؛ ونظّمت عدة احتجاجات واعتصامات ،أثناء الحملة االنتخابية
وقبيل االنتخابات بيوم واحد.

أ  .االنتقال من االحتجاجات االجتماعية إلى
السياسية

بدأت االحتجاجات تأخذ بع ًدا سياس ًيا واض ًحا من خالل هتافات،
رفعت شعارات ومطالب سياسية ،أثناء إعالن رئيس الجمهوريّة
عبد العزيز بوتفليقة الرتشّ ح لعهدة رابعة .وعليه ،تح ّركت الساحة
السياسية بعد أشهر من الرتقّب ،فأصبحت العديد من األحزاب من
مختلف التيارات والتو ّجهات السياسية رافضة لهذا الرتشح ،وداعية
ملقاطعة االنتخابات؛ فانسحبت بعض الشخصيات الوطنية من
السباق الرئايس ،وظهر الرئيس املرتشّ ح أ ّول م ّرة منذ  15عا ًما من دون
ظل حراك شبايب الفت نشأت حركة تس ّمى
حليف "إسالمي" .ويف ِّ
"بركات" تض ّم مثقفني وإعالميني وجامعيني وشبابًا ،تستند بحسب
مؤسسيها إىل مبادئ الثورة التحريرية ،وتأخذ الطابع الجزائري(((.
ّ
كشفت الحركة يف بيان أرض ّيتها السياسية عن هويّتها ،وقالت إنّها
"حركة مواطنة وطنية سلمية مستقلة غري حزبية ،تسعى إلرساء
الحق والقانون يف الجزائر" ،وب ّررت أساس
الدميقراطية وبناء دولة ّ
نشأتها بسعي أبنائها للحفاظ عىل مستقبل بالدهم .كام نفت الحركة
الناشئة االتهامات املو ّجهة إليها ،بأنّها تتحرك بإيعاز من أطراف أجنبية
تسعى الستنساخ ال ّربيع العر ّيب يف الجزائر .ودعت حركة بركات إىل
مقاطعة االنتخابات الرئاسية ،وإىل مرحلة انتقالية إلقامة جمهورية
 6شهدت الحملة االنتخابية موجة من االعتصامات واالحتجاجات بالعاصمة ،نظّمها أفراد
التعبئة الجزئية لفرتة  1999 - 1995يف صفوف الجيش الوطني الشعبي ،إذ بلغ عدد الوقفات
االحتجاجية يف العاصمة ثالث ًا يف ساحة الربيد املركزي ،طالبوا خاللها باالعرتاف بتضحياتهم
وتقديرها ،وأكدوا أ ّن  123ألف عسكري ل ّبوا نداء السلطة ملكافحة اإلرهاب يف سنوات
العرشية السوداء ومل ينالوا حقوقهم؛ كام استغل شباب عقود التشغيل والشبكة االجتامعية
فرصة الحراك السيايس يف فرتة الحملة االنتخابية للضغط عىل الحكومة ،لقد كانوا الفئة
األكرث عددًا بنحو  900ألف موظف يعملون بهذه الصيغة فطالبوا باإلدماج؛ ونظّم متقاعدون
ومعطوبون وذوو الحقوق يف الجيش الوطني الشعبي وقفة احتجاجية ،طالبوا فيها الجهات
الوصية برضورة التكفل مبطالبهم؛ وتنقّل عامل مركز البحث النووي يف والية الجلفة إىل
العاصمة ،ونظّموا اعتصا ًما مفتو ًحا أمام مقر الوكالة الوطنية للطاقة الذرية ،مطالبني برضورة
اإلفراج عن القانون األسايس الخاص بهم ...إلخ .ملزيد من التفاصيل عن عدد االحتجاجات
وانتشارها أثناء الحملة انظر :تقري ًرا عن الظاهرة يف جريدة الفجر ،األربعاء .2014/04/16
 7قال أحد أعضاء تنظيم بركات يف ندوة صحفية نظّمتها جريدة الخرب مبق ّرها" :بركات ليست
مستلهمة أو مقلّدة من أي تنظيم آخر ،هو شعار أخذناه من الثورة التحريرية وراعينا فيه الطابع
الجزائري ،مثلام قال املجاهدون لالستعامر بركات ،نحن نقول للفساد بركات ،ثم إنّنا نريدها ثورة
سلمية إلحداث التغيري الجذري" ،انظر جريدة الخرب بتاريخ  ،2014/03/05ص .5

لكن ما ميكن مالحظته أنه من ناحية االنتشار واالستقطاب ،ظهرت
هذه الحركة عاجزة عن تعبئة الشارع الجزائري حولها ،وإقناع الشعب
ترسبات
بأهدافها؛ فهو مرت ّدد إزاء مسألة ال ّربيع العريب ،ذلك أ ّن ّ
املجتمعي الجزائري من
العرشيّة السوداء مازالت راسخة يف الضمري
ّ
جهة ،كام أ ّن الجمهور يجهل هويّة أعضاء الحركة من جهة أخرى.
أثبتت حركة "بركات" أنها عاجزة عن تعبئة الشارع الجزائري حولها،
ترسبات
بسبب تردد الشعب إزاء مسألة ال ّربيع العريب ،بسبب ّ
املجتمعي الجزائري.
العرشيّة السوداء التي مازالت راسخة يف الضمري
ّ
ب  .تأسيس تحالف للمعارضة

ت ّم يف سياق االنتخابات الرئاسية اإلعــان عن تشكيل تحالف
للمعارضة متمثّل بالتنسيقية الوطنية لألحزاب والشخصيات
املقاطعة للرئاسيات؛ ض ّمت حركة مجتمع السلم ،وحزب التج ّمع
من أجل الثقافة والدميقراطية "األرسيدي" ،وجبهة العدالة والتنمية،
وحركة النهضة ،وحزب جيل جديد ،ورئيس الحكومة األسبق املرتشّ ح
املنسحب أحمد بن بيتور.
دعــت التنسيقية الشعب الجزائري واملرتشّ حني إىل مقاطعة
االنتخابات ،ورأت أ ّن األزمة السياسية التي تشهدها الجزائر تستدعي
بغض النظر عن أيديولوجياتهم إليجاد
جميع الفاعلني السياسيني ّ
منفذ سلمي ،كام نظّمت وقفات ميدانية مشرتكة وتج ّم ًعا شعب ًيا،
وسخّرت يوم االقرتاع فريقًا من املالحظني عرب مكاتب التصويت يف
جميع الواليات ملتابعة عملية التصويت ،وتقديم أرقام موازية ألرقام
السلطة .وع ّدها العديد من املراقبني لهذا الحراك السيايس الحزيب
واالجتامعي يف سياق االنتخابات الرئاسية ،تط ّو ًرا ملحوظًا يف املشهد
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االنتخابات الرئاسيّة الجزائرية عام  2014وعسر المرحلة االنتقالية

السيايس الجزائري ،بسبب حجمها وبداية انتشارها يف ع ّدة واليات
ومحاولة تأطريها.
ج  .البيئة السياسية الداخلية

مت ّيزت بعدم االتفاق عىل موقف مو ّحد ،وبحالة ارتباك وانقسام يف
املشهد السيايس ّغري مسبوق ،فتوزّع املشاركون يف االنتخابات إىل
ع ّدة أقطاب:
•القطب األ ّول واملؤيّد للمرتشّ ح عبد العزيز بوتفليقة يض ّم ق ًوى
رسمية وغري رسمية مؤيّدة للحفاظ عىل الوضع القائم ،ومنها
األحزاب التقليدية مثل حزب جبهة التحرير الوطني ،والتج ّمع
الوطني الدميقراطي؛ ومجموعة أخرى من األحزاب الصغرية
التي أصبحت تُس ّمى "أحزاب املواالة" وقد بلغ عددها  26حزبًا،
أعلنت دعمها ترشّ ح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن بينها
حزب تاج لوزير النقل عامر غول ،والحركة الشعبية الجزائرية
لوزير الصناعة عامرة بن يونس ،إضاف ًة إىل منظامت املجتمع
خاصة.
املدين وتنظيامته ،ووسائل إعالم ّ
•القطب الثاين املشارك يف االنتخابات ميثّله املرتشّ ح ال ّحر عيل بن
تنظيم من بينها  18حزبًا سياس ًيا ،ومنظامت
فليس ،ويض ّم 21
ً
للمجتمع املدين ،وشخصيات وطنية ،ونخبة سياسية وعلم ّية،
وفاعلني باملجتمع املدين أعلنوا مساندتهم ودعمهم للمرتشّ ح
وبرنامجه .فقد جاء يف بيانهم املشرتك ما ييل" :نحن بصفتنا
نلتف حول املرشوع
أحزابًا سياسية وهيئات وشخصيات وطنيةّ ،
الوطني للمرتشّ ح الح ّر عيل بن فليس ،الهادف إىل إحداث تغيري
سيايس شامل ،يعيد السيادة والسلطة إىل الشعب عرب االختيار
مؤسسات رشعية وقوية.((("...
الح ّر ملمثليه ،وميكّنه من بناء ّ

•القطب الثالث يرفض املشاركة ،وينادي مبقاطعة االنتخابات
الرئاسية ،يض ّم التنسيقية الوطنية لألحزاب ،والشخصيات
املقاطعة للرئاسيات ،وتنظيامت الحركة االجتامعية مثل بركات
الخاصة والجرائد،
وحركة رفض ،إضاف ًة إىل بعض وسائل اإلعالم
ّ
وشخصيات سياسية مستقلة ،وجامعات من املجتمع املدين.
•القطب الرابع تب ّنى خيا ًرا وسطًا بني املشاركة يف العملية
االنتخابية ومقاطعتها (التصويت يوم االنتخاب بورقة بيضاء)،
ومتثّله أح ـزاب إسالمية هي جبهة التغيري وحــزب العدالة

8

انظر :جريدة الرشوق اليومي الجزائرية الصادرة بتاريخ .2014/03/07

والحريّة ،وبنا ًء عليه ،تُراهن هذه األحزاب عىل األوراق امللغاة
التي عادة ما تصل إىل مليون صوت يف كل استحقاق انتخايب.

•القطب الخامس ميثّله أقدم حزب معارض يف الجزائر ،جبهة
القوى االشرتاكية التي متتلك وعا ًء انتخابيًا محرت ًما يف واليات
القبائل ،والتي تب ّنت موقفًا محاي ًدا ،فقد أُعلن أ ّن املوقف الذي
اتخذه الحزب بعدم املشاركة ،وعدم مقاطعة استحقاقات 17
نيسان /أبريل  2014هو موقف "حكيم" ،إذ هو يرى أ ّن نتائج
االقرتاع محسومة مسبقًا(((.
يُالحظ أ ّن الطبقة السياسية انقسمت يف التعامل مع العملية
االنتخابية بوصفها آل ّية للتغيري وتجاوز املرحلة االنتقالية؛ ويظهر هذا
من خالل التموقع واالصطفاف السيايس ،والتحالفات البعيدة عن
األيديولوجيات املختلفة لألقطاب.
د  .البيئة القانونية

مدخل أساس ًيا لإلصالح السيايس،
ً
متيزت باإلصالح االنتخايب الذي يُع ّد
فقد أُدخلت تعديالت جوهرية عىل القانون االنتخايب الجزائري،
جعلته يرتقي إىل األنظمة الدميقراطية .وشهدت هذه االنتخابات
اختالفًا عن االنتخابات السابقة متثَّل باإلرشاف القضايئ عليها ،وهو
من أه ّم املطالب التي كث ًريا ما نادت بها أحزاب املعارضة ،لضامن
حرية االنتخابات ونزاهتها ،من خالل تشكيل لجنة وطنية لإلرشاف
عىل العملية االنتخابية مك َّونة من قضاة ،تنظر يف كل تجاوز أو خرق
ميس من صدق ّية العملية االنتخابية ونزاهتها أو القانون االنتخايب.
ّ
وتتعاون هذه اللجنة مع اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات ،وتتك ّون
من ممثِّيل األحزاب والقامئات الح ّرة املشاركة ،وتنتخب رئيسها
بطريقة دميقراطية .وت ّم تدعيم هذه الرقابة املحل ّية برقابة ُدولية
اب إمكان الطعن أمام
(مالحظني ُدوليني) ،كام خ ّول القانو ُن األحز َ
القضاء اإلداري يف املنازعات االنتخابية ،وحضور ممثِّليها يف مكاتب
التصويت وتسليمهم محارض الفرز(.((1
هـ  .البيئة األمنية

سادها التوتر ،وغذّتها خطابات تخويف ّية ،ر ّوجت لها وسائل إعالم
خاصة ،وترصيحات بعض املرتشّ حني يف الحملة االنتخابية ،محذِّر ًة
ّ
من وجود تهديدات إقليمية يف حالة فشل االنتخابات ،وأعامل
 9انظر :ترصيح األمني الوطني األ ّول لحزب جبهة القوى االشرتاكية ،وكالة األنباء الجزائرية
للنرش ،السبت :2014/04/05
http://www.aps.dz/ar/breves-algerie/2347
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معي؛ إضاف ًة إىل بروز
عنف وصدامات داخل ّية يف حالة فوز مرشّ ح َّ
احتجاجات وحاالت عنف غري مسبوقة عرب واليات الوطن .أثارت هذه
جهازي الرشطة والدرك الوطنيني ،باحتامل وقوع
املحطة تخ ّوفات
ْ
صدامات أو احتجاجات يوم االقرتاع؛ األمر الذي وضعهام يف حالة
طوارئ لتعزيز الجانب األمني وضامن نجاح العملية السياسية؛ إذ
قامت أجهزة األمن الجزائرية بحشد  186ألف رجل أمن ،وضاعفت
ألي حوادث؛
تحسبًا ّ
من عدد الحواجز األمنيّة بـ  10آالف حاجز ّ
وذلك ملا شهدته الحملة االنتخابية من حوادث عنف واحتجاجات
غري مسبوقة.

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

مت ّر بها ،بعد أن غابت فيها املؤسسات القادرة عىل القيام مبهامتها،
وتزايدت داخلها ح ّدة الرصاعات السياسية والحزبية واأليديولوجية،
وانترشت فيها املليشيات املسلّحة ،وت ّم تهريب األسلحة وترسيبها
إىل دول الجوار؛ ومن ث َّم خطر تح ّولها إىل دولة فاشلة ،وما سينج ّر
عنها من تأثريات مبارشة وغري مبارشة وتداعيات متن ّوعة ،عىل البلدان
املجاورة ومنها الجزائر.

البيئة الخارجية
جرت االنتخابات الرئاسية الجزائرية يف سياق دويل وإقليمي صعب
ومتوتّر ،أث ّر يف السلطة الحاكمة ،والقوى السياسية ،وتو ُّج ِه الناخبني
يف العملية االنتخابية.
أ  .الناحية السياسية

شهدت دول الجوار (تونس  -ليبيا) تح ّوالت سياسية عميقة ،فقد
سقطت أنظمة كانت حليفة للنظام الجزائري؛ فتع ّرضت البيئة
اإلسرتاتيجية للنظام السيايس الجزائري إىل االرتباك بعد وصول نُخب
جديدة إىل الحكم بفعل ثورات ال ّربيع العريب ،تفاعلت معها السلطة
الجزائرية الحاكمة بإجراء حوار وطني وإصالحات سياسية قبل
االنتخابات الرئاسية؛ إلبعاد الحراك الثّوري عن الجزائر.
إضاف ًة إىل ذلك ،تأث ّر الرأي العام الجزائري بالنتائج غري املتوقَّعة
خاصة يف مرص ،وتدمري الدولة يف ليبيا وسورية؛ ما
لهذه الثورات ّ
دفع الناخب الجزائري للتصويت ضد القوى السياسية اإلسالمية يف
االنتخابات الترشيعية التي أُجريَت عام  ،2012وأضحى كثري من
الناخبني مييلون إىل تصعيد القادة الذين جلبوا لهم األمن واالستقرار
ظل تأكّل الثّقة يف ال ُّنخَب السياسية التي
خاصة يف ِّ
أو الحفاظ عليهم؛ ّ
أنتجتها األحزاب ،وإخفاق التيارات اإلسالمية يف مواجهة تح ّديات
السلطة.
ب  .المستوى األمني

املجال املغاريب
تشهد املنطقة املغاربية وض ًعا أمنيًا غري مستق ّر ،أفرز جملة من
التهديدات واألخطار األمن ّية نتا ًجا للمرحلة االنتقالية؛ بعضها مرتبط
بالدولة ككيان مثلام هو الحال بالنسبة إىل ليبيا ،والحالة الهشة التي

املجال األفريقي
الساحل األفريقية،
تشهد البيئة اإلقليمية للجزائر عىل مستوى دول ّ
مجموعة من التح ّديات واألزمات ذات الطابع األمني والسيايس؛ كان
يل ،وميكن إبراز أه ّم مظاهرها يف ما ييل:
لها تأثري يف الوضع الداخ ّ
•أزمة مايل :وجدت الدولة الجزائرية نفسها أمام دولة فاشلة
تجسدها "الحالة املالية" ،وذلك بعد انقالب نيسان /أبريل
 - 2012والذي أدى الحقًا إىل إعالن "كيان أزوادي"  -أشبه
بالحالة األزمويّة الفاشلة التي تجمع يف خصائصها "الفشل
ال َدويل" الصومايل واألفغاين؛ وما ستج ّره الحقًا من أزمات ترتبط
وتوسعها
مفصل ًيا بنرش رقعة التهديدات األمن ّية الصلبة والناعمة ّ
متمثّلة بانتشار تجارة السالح ،والجرمية املنظّمة ،والهجرة غري
الرشعية .وتأخذ السلط الجزائرية هذه التهديدات يف الحسبان
وتتعامل معها بحذر ودقّة؛ ملا لها من آثار ستكون تداعياتها
واضحة عىل صعيد الوحدة الرتابية ،بحكم الروابط اإلثنية
والتاريخية بني املك ّون األمازيغي الطارقي املوجود يف مايل
والدول املغاربية.
•وتع ّد أزمة الطوارق يف مايل من البؤر ذات الجغرافيا السياسية
البالغة الحساسية أمنيًا ،كام ُع ّدت من أقدم التحديات التي
تواجه األمن القومي الجزائري وأعقدها ،بل إنّها حارضة ضمن
الشواغل األمن ّية الجزائرية منذ زمن قديم ،مقارن ًة مبشكالت
دوائر إسرتاتيجية أخرى وتهديداتها.

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات الرئاسيّة الجزائرية عام  2014وعسر المرحلة االنتقالية

تنظيم القاعدة :إ ّن دخول القاعدة عىل الخط يف بالد املغرب اإلسالمي،
ومن حولها شبكات التهريب والجرمية املنظمة ومعسكرات االكتتاب
والتدريب واملتاجرة بالسالح واملخدرات والسيارات والسجائر
واالتّجار بالبرش ،والهجرة غري الرشعية من دول الساحل ،وتفاقم
كل ذلك ح ّول رشيط الساحل
األوضاع اإلنسانية لالجئني ...إلخ؛ ّ
أصل من منطقة رمادية خارجة عن السيطرة ،إىل برميل بارود
املأزوم ً
آخذ يف االنفجار.
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الثالث "أنبوب ميدغاز" الذي يربط نهاية ميناء بني صاف يف أقىص
غرب الجزائر مبيناء أملرييا اإلسباين.
املتغيات اإلقليمية والدولية التي متّت فيها االنتخابات
يف ضوء هذه ّ
املتغي اإلقليمي يف تحقيق االستقرار
الرئاسية األخرية ،يتّضح جل ًّيا أثر ّ
يل يف الجزائر.
الداخ ّ

الظواهر السياســية التي ميزت
االنتخابات الرئاسية الخامسة
ميكن رصد عدد من الظواهر السياسية التي شهدتها االنتخابات
الرئاسية األخرية ،وتحليل داللتها عىل النحو التايل:

املجال الدويل
حظيت االنتخابات الرئاسة يف الجزائر باهتامم ُدويل استثنايئ ،تَ ثَّل
بزيارة الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري دولة قطر ،ثم جون كريي
وزير الخارجية األمرييك ،ووزير خارجية إسبانيا للجزائر ،قبل فرتة من
إجراء االنتخابات (أثناء الحملة االنتخابية)؛ ذلك أ ّن انتخابات الرئاسة
مهم عىل طريق توفري
أصبحت متثّل عىل املستوى الدويل منعطفًا ًّ
املزيد من االستقرار للجزائر الدولة الكربى يف منطقة االتحاد املغاريب؛
وهذا األمر سينعكس بدوره عىل اإلقليم وعىل أوروبا التي أصبحت
تعاين من تداعيات ثورات ال ّربيع العريب بفعل تنامي الهجرة غري
الرشعية إليها .وتكتيس هذه الزيارات أه ّمية عىل خلفية التوتر القائم
بني الدول الغربية وروسيا التي ض ّمت إليها شبه جزيرة القرم يف إطار
الرصاع الجيوسيايس عىل أوكرانيا بني روسيا والغرب بزعامة الواليات
املتحدة األمريكية.
وقد قام كريي قبل هذه الزيارة ،بعقد لقاء جمعه بوزيرة خارجية
االتحاد األورويب كاثرين آشتون ،لعقد مجلس للطاقة بني االتحاد
األورويب والواليات املتحدة .وركّز اللقاء عىل قضية إيجاد مصادر
جديدة للطاقة من أجل تج ّنب األزمات ،كام حدث يف أوكرانيا وتلويح
روسيا باستعامل سالح الطاقة .وأشار إىل الجزائر والرنويج بوصفهام
أه ّم البدائل للرفع من الكميات املصدرة .وتع ّد الجزائر من أه ّم
مز ِّودي بلدان جنوب أوروبا بالغاز ،كام أ ّن هناك أنابيب للغاز تربط
الجزائر بأوروبا ،األ ّول مع إيطاليا والثاين مع إسبانيا ،وآخرها األنبوب

العنف االنتخابي
ما يُالحظ يف هذه االنتخابات هو تصاعد أعامل العنف واالعتداءات
خاصة ممثِّيل حملة عبد العزيز
عىل ممثّيل املرتشّ حني للرئاسياتّ ،
بوتفليقة االنتخابية الذين اضطُ ّروا إىل إلغاء تج ّمعات انتخابية وسط
إجـراءات أمنيّة .وقد تركّزت هذه األعامل يف والية بجاية وتيزي
وزو وباتنة ومنطقة غرداية ،وانتقلت حتى إىل املهجر (فرنسا) ،إذ
تدخلت الجهات األمنيّة عىل املستوى الوطني يف  29حالة .وتكررت
أعامل العنف يوم االنتخاب بتخريب مراكز انتخابية يف الواليات
املذكورة سابقًا ،والواقع أنه ال ميكن فهم العنف االنتخايب الذي هو
عبارة عن ردة فعل عىل عنف آخر ،مبعزل عن العوامل السياسية
واالجتامعية واالقتصادية؛ فمن العوامل السياسية نذكر خطابات
املرشّ حني االستفزازية واملغذية للعنف ،والتي تثري النعرات الجهويّة
والطائفية ،أ ّما العوامل االجتامعية فيمكن إجاملها يف العديد من
الظواهر السلبية التي يعاين منها املجتمع كتصاعد اإلجرام واملخدرات
والظلم االجتامعي يف تلك الفرتة.
مقاطعة اإلسالميين االنتخابات
ما ميكن تسجيله يف هذه االنتخابات الرئاسية الخامسة بعد إقرار
التع ّددية السياسية يف الجزائر ،أ ّن اإلسالميني قد قاطعوها أ ّول
خاصة االتجاه اإلخواين التشاريك الذي انخرط يف الحكم منذ
مرةّ ،
منتصف التسعينيات ويتمثّل بحركة مجتمع السلم وحركة النهضة
وحركة اإلصالح التي تحصلت عىل االعتامد القانوين قبل التعديالت
الدستورية عام  .2008ولقد تحالفت األحزاب الثالثة تحت اسم
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"الجزائر الخرضاء" ،وشاركت يف االنتخابات الترشيعية األخرية عام
 2012بقامئة مو ّحدة ،إضاف ًة إىل أربعة أحزاب جديدة ،ت ّم اعتامدها
ملامرسة العمل السيايس مبوجب قانون األحزاب األخري عام 2012؛
لتتمكن من املشاركة يف االنتخابات الربملانية واملحلية املقبلة ،وتتمثّل
هذه األحزاب بحزب الحرية والعدالة الذي يتزعمه محمد السعيد،
املرشّ ح لالنتخابات الرئاسية عام  ،2009وهو إسالمي معتدل ،والحزب
ومؤسسه رئيس حركة
اإلسالمي الثاين هو جبهة الجزائر الجديدة
ّ
اإلصالح الوطني سابقًا جامل عبد السالم ،والثالث هو جبهة العدالة
مؤسسهام عبد الله
والتنمية املنبثق عن حركتي النهضة واإلصالحّ ،
جاب الله ،أ ّما الحزب الرابع فهو جبهة التغيري ،ورئيسها وزير الصناعة
املنشق عن حركة مجتمع السلم.
األسبق عبد املجيد منارصة
ّ
ويض ّم هذا االتجاه اإلسالمي سبعة أحزاب مل تق ّدم أي مرشّ ح ،بعدما
شكّلت الق ّوة السياسية األوىل املنافسة ملرشّ ح السلطة يف املواعيد
السابقة .فغابت حركة مجتمع السلم ،وحركة النهضة ،وحركة اإلصالح،
وجبهة العدالة والتنمية عن هذه االنتخابات؛ ودعت جبهة التغيري
إىل التصويت بالورقة البيضاء ،يف حني فضّ لت جبهة الجزائر الجديدة
مساندة املرشّ ح عيل بن فليس .وقد شاركت األحزاب اإلسالمية يف
حملة مقاطعة االنتخابات ،إىل جانب الحزب العلامين التج ّمع من
أجل الثقافة والدميقراطية الذي كان يدعو إىل منع األحزاب اإلسالمية
من مامرسة نشاطاتها.
أ ّما االتجاه السلفي فينقسم إىل جناحني :أحدهام يرفض العمل
السيايس ،وهو يف تنامٍ مستمر ،ويحاول االستفادة من تناقضات
االتجاه اإلخواين وأخطاء السلطة الحاكمة ،والثاين متش ّدد ينبذ العمل
السيايس.
وميكن تفسري مقاطعة األحزاب اإلسالمية االنتخابات الرئاسية بدوافع
داخل ّية مرتبطة باألزمات الداخل ّية والتنظيمية واالنشقاقات التي
عرفتها هذه األحزاب ،والتي أث ّرت سلبًا يف الناخب الجزائري الذي
يحمل صورة مع ّينة عن سلوك اإلسالميني يف املؤسسات وخارجها .ولقد
كانت املفاجأة صادمة يف النتائج التي حصل عليها التيار اإلسالمي
يف االنتخابات الترشيعية واملحلية املاضية؛ األمر الذي دفع هذه
األحزاب إىل مراجعة خياراتها ومواقفها وخطاباتها .فحركة مجتمع
السلم التي تب ّنت مبدأ املشاركة يف الحكم ،ومل تحكم ،وانض ّمت إىل
تركيبة الحكومة ،وانخرطت يف تحالف رئايس ،واكتسبت خربة وتجربة
يف عالقاتها بالسلطة ،خرجت من التحالف الرئايس والحكومة ودخلت

العدد ١١
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يف تحالف إسالمي ،وقررت مقاطعة االنتخابات الرئاسية والتخندق يف
جبهة املعارضة.
إىل جانب الدوافع الداخل ّية ،ساهمت دوافع خارجية إقليمية يف تب ّني
خيار املقاطعة بالنسبة إىل األحزاب اإلسالمية ،ولها عالقة مبا يجري يف
وخاصة يف بلدان ال ّربيع العريب كمرص وتونس حيث
املنطقة العربية،
ّ
تع ّرض أداء اإلسالميني إىل انتقادات واسعة.

توظيف شبكات التواصل االجتماعي
في االنتخابات
متثِّل الحمالت اإللكرتونية تح ّولً يف مجال الدعاية االنتخابية ،عرب
قدرة الفاعلني السياسيني عىل التعبئة ،والحشد ،والتأثري يف توجهات
الناخبني ،وتغطية عملية التصويت والرقابة ،وإعالن النتائج ،وإتاحة
الفرصة ملشاركة املتطوعني يف تنظيم الفعاليات االنتخابية؛ وعليه،
فقد فرضت شبكات التواصل االجتامعي نفسها عىل املرتشّ حني
للرئاسيات ،مبا يف ذلك املقاطعني وقطا ًعا كب ًريا من الشباب الذي
انخرط يف التنافس االفرتايض للحملة االنتخابية؛ فدفع إدارات
الحمالت االنتخابية للمرتشّ حني الستة إىل فتح حسابات عىل فيس
بوك ويوتيوب ،وإنشاء مواقع إلكرتونية ،لتُع ّرف جمهور الشبكات
االجتامعية باملرتشّ ح وبرنامجه وأفكاره ،بل وت ُرشك هذا الجمهور
يف نقاشات.
دخلت هذه الشبكات معرتك التنافس أ ّول م ّرة إىل جانب القنوات
الخاصة ،بعد أن كان التلفزيون الحكومي املنرب الوحيد الذي يبثّ
ّ
لقاءات املرتشّ حني .ومن بني املرتشّ حني املبادرين ،عبد العزيز بلعيد
أصغر مرشّ ح للرئاسيات ،والذي أطلق موق ًعا رسميًا عىل االنرتنيت،
تض ّمن معلومات عن املرتشّ ح ونشاطاته وبرنامجه االنتخايب باللغتني
العربية والفرنسية ،وبرامج التج ّمعات يف مختلف الواليات؛ كذلك
فعل عيل بن فليس ،وعبد العزيز بوتفليقة ،واملرشّ ح موىس توايت،
واملرشّ حة لويزة ح ّنون ،فأطلقوا مواقع إلكرتونية وصفحة فيس بوك
ويوتيوب.
ويف املقابل ،انخرطت األحزاب والقوى املقاطعة يف التنافس االفرتايض؛
فظهرت صفحة رئيس الحكومة األسبق أحمد بن بيتور ،لتنرش أفكاره
وجديده ،وكذلك صفحة رئيس حركة حمس مقري عبد الرزاق.
وميكن تقييم أداء شبكات التواصل االجتامعي ،بأ ّن تأثريها كان
محدو ًدا لع ّدة أسباب منها محدودية عدد الكتلة الناخبة يف
الشبكات االجتامعية.

دراسات وأوراق تحليليّة
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االنتخابات الرئاسيّة الجزائرية عام  2014وعسر المرحلة االنتقالية

قراءة االنتخابات الرئاسية وتحليلها
المترشحون
لقد وصل عدد الذين سحبوا استامرة الرتشح ملنصب رئيس الجمهوريّة
بحسب إحصاء مديرية الحريّات العامة بوزارة الداخليّة مئة وستة
( )106مواطنني ،وهو الرقم الذي يُع ّد سابقة يف تاريخ االنتخابات
الرئاسية الجزائرية ،لكن الذين ق ّدموا ملفاتهم إىل املجلس الدستوري
بعد جمع نصاب التوقيع ( 60الفًا يف  25والية) ،كان اثني عرش
مرتشّ ًحا ،وبعد دراسة امللفات ،ت ّم قبول ستة مرشّ حني لخوض خامس
استحقاق رئايس جزائري بعد إقرار التع ّددية السياسية ،وض ّمت
القامئة األسامء التالية:
•عبد العزير بالعيد :يبلغ من العمر  50سنة ،أصغر املرشّ حني الستة
س ًّنا ،ورئيس حزب جبهة املستقبل ،ميت ّد مساره السيايس يف حزب
جبهة التحرير الوطني عىل  23سنة ،إذ انتُخب عض ًوا يف اللجنة
املركزية ونائبًا لفرتتني يف الربملان ،استقال من حزب جبهة التحرير
الوطني عام  2011ليؤسس يف  2012حزب جبهة املستقبل الذي
فاز بثالثة مقاعد يف االنتخابات الترشيعية عام .2012

•عبد العزير بوتفليقة :يبلغ من العمر  77سنة ،أكرب املرتشّ حني
الستة س ًّنا ،وهو مرتشّ ح ح ّر ،ورئيس رشيف لحزب جبهة التحرير
الوطني ،ويرتشّ ح لوالية رابعة بعد انتخابه يف ثالث عهدات
رئاسية أعوام  1999و 2004و.2009
تول
•عيل بن فليس :يبلغ من العمر  69سنة ،وهو مرتشّ ح ح ّرّ ،
الوطني ،ثم انتُ ِخب
منصب األمني العام لحزب جبهة التّحرير
ّ
نائ ًبا برملان ًيا ،ث ّم ع ّينه بوتفليقة مدي ًرا لحملته االنتخابية عام
 ،1999كام ترشّ ح لالنتخابات الرئاسية عام .2004
•عيل فوزي رباعني :يبلغ من العمر  59سنة ،يرتأس حزب ع ْهد
 ،54وهو حقوقي من مؤسيس رابطة حقوق اإلنسان ،كام ترشّ ح
ثالث م ّرات لالنتخابات الرئاسية.
•موىس التوايت :يبلغ من العمر  60سنة ،مرشّ ح الجبهة الوطنية
الجزائرية ،وهو عسكري سابق يرتشّ ح للم ّرة الثالثة.
•لويزة ح ّنون :تبلغ من العمر  60سنة ،هي األمينة العا ّمة لـحزب
العمل الجزائري ،ومحامية وناشطة من أجل حقوق املرأة،
ّ
ترشّ حت للم ّرة الثالثة النتخابات الرئاسة ،كام تُع ّد أ ّول امرأة
ترتشّ ح ملنصب الرئاسة يف املنطقة العربية.

بعد النظر يف قامئة املرتشّ حني ميكن تسجيل املالحظات التالية:
غياب املرشّ ح الذي ميثّل التيار اإلسالمي عن املشهد االنتخايب ،وهذا
املعطى يكتيس قيمة كبرية من الناحية السياسية.
ينتمي أغلب املرتشّ حني إىل حزب السلطة وهو جبهة التحرير الوطني.
نتبي الفارق يف الوزن السيايس بني املرتشّ ح عبد العزيز بوتفليقة
ّ
عبت عنه نتائج االنتخابات الرئاسية
وبقية املرتشّ حني ،وهذا ما ّ
السابقة التي شارك فيها معظم املرتشّ حني.
وجود متثيل للشباب والعنرص النسوي (الجندر) ضمن القامئة ،إضاف ًة
إىل املرتشّ حني املستقلّني واملتح ّزبني الذين تقف وراءهم أحزاب ممثَّلة
يف مجالس منتخ َبة.

الحمالت االنتخابية
إ ّن املتابع واملراقب لسري الحملة االنتخابية الرئاسية عام  ،2014يخرج
بانطباع متشائم عىل أنها أعنف حملة انتخابية شهدتها الجزائر،
فالتنافس بني املرتشّ حني بدا رصا ًعا بني األشخاص أكرث منه رصاع برامج
أو مشاريع وخيارات أو أيديولوجيات .ولقد تحولت بعض التج ّمعات
الدعائية إىل احتجاجات بشعارات سياسية رافضة ملرشّ ح السلطة
وأحيانًا بالعنف ،وساهمت الخطابات املستعملة إىل حد بعيد يف
استقطاب جهوي خ َِطر ،وتهييج تسبب يف تغذية العنف ،إضاف ًة إىل
تخويف الجزائريني من أعداء محت َملني.
مل تخ ُْل لغة الخطاب والتسويق السيايس من بعض العنف اللفظي
والتهديد املتبادل ،كام مل تُرا ِع الخطابات خصوصية كل والية من
الناحية االجتامعية والثقافية والتنموية ،وغرقت يف ما ينبغي أن
يكون .ولقد أخرجت هذه الخطابات من الناحية السياسية ،الرصاع
املوجود بني أجنحة النظام إىل العلن.

البرامج االنتخابية
تُع ّد الربامج االنتخابية من أه ّم املرتكزات التي تقوم عليها الحمالت
االنتخابية ،لتض ّمنها تو ّجهات املرشّ ح أو الحزب يف جميع املجاالت.
كانت برامج املرتشّ حني متشابهة يف الجانب االجتامعي من خالل
االهتامم بالشباب والتعليم والتأمني الطبي والح ّد من البطالة
ومحاربة الرشوة والفساد وقضايا املرأة؛ وغابت املسألة الثقافية
والسياسة الخارجية؛ كام يُس ّجل غياب ثقافة املناظرات االنتخابية يف
املشهد االنتخايب الجزائري.

العدد ١١
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عرض النتائج وتحليلها
أ  .عرض النتائج

جاءت النتائج النهائية النتخابات عام  2014بحسب بيان املجلس
الدستوري ،كام كان يتوقّعها املتنافسون ،ومل ت ُفاجِئ الطبقة السياسية؛
إذ أفرزت فوز املرتشّ ح عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية ساحقة قُ ّدرت
نسبتها بـ  %81.49أي ما يعادل  8531311صوت ًا متق ّد ًما عىل منافسيه
وحل يف املرتبة الثانية املرتشّ ح عيل بن فليس بـنسبة %12.30
الخمسةّ ،
أي  1288338صوتًا ،ثم يف املرتبة الثالثة رئيس جبهة املستقبل عبد
العزيز بلعيد بـنسبة  %3.36أي  328030صوت ًا ،واحتلت األمينة العامة
لحزب العامل لويزة ح ّنون املرتبة الرابعة بـنسبة  %1.37أي 157792
صوتًا ،ثم رئيس حزب عهد  54عيل فوزي رباعني يف املرتبة الخامسة
بنسبة  %0.99أي  105223صوتًا ،ويف املرتبة األخرية رئيس الجبهة
الوطنية الجزائرية موىس توايت بـنسبة  %0.56أي  58154صوت ًا.
وقُ ّدرت نسبة املشاركة الوطنية بـ  %50.70من إجاميل الهيئة الناخبة
البالغ  22880678ناخ ًبا ،منهم  21871393ناخ ًبا عىل املستوى الوطني،
املعب
وبلغ عدد املص ّوتني  11600984ناخبًا ،يف حني بلغت األصوات ّ
عنها  10468848صوت ًا ،أ ّما األصوات امللغاة فق ّدرت بـ  1132136صوت ًا.
جدول ()1
نتائج ّ
املرتشحني يف االنتخابات الرئاسية عام 2014
املرتشّ ح

النسبة املئو ّية

العدد

عبد العزيز بوتفليقة

%81.49

8531311

عيل بن فليس

%12.30

1288338

عبد العزيز بالعيد

03.36%

328030

لويزة ح ّنون

%01.97

157792

عيل فوزي رباعني

%0.99

105223

موىس التوايت

%0.56

58154

بتصف.
املصدر :بيان املجلس الدستوري املؤرخ يف ّ ،٢٠١٤/٠٤/٢١

ب  .تحليل النتائج

تع ّد املفارقة الجوهرية أبــرز استنتاج نخرج به عند مالحظة
الجدول ( )1الخاص بنتائج املرتشّ حني؛ فالفارق الكبري يف الوزن النسبي

تحصل عليها املرتشّ ح عبد العزيز بوتفليقة،
ويف عدد األصوات التي ّ
تحصل عليها
مقارن ًة بالوزن النسبي اإلجاميل وعدد األصوات التي ّ
يعب عن أكرب وعاء انتخايب ميلكه املرتشّ ح الفائز
املرتشّ حون الخمسةّ ،
من بني املرتشّ حني املتنافسني ،وميكن تفسري هذا الفارق مبا ييل:
•مل تكن األوزان الحقيقية للمرتشّ حني متساوية ،فلم يكن أمام
الناخب الجزائري مرتشّ حون كبار باستطاعتهم منافسة املرتشّ ح
عبد العزيز بوتفليقة؛ وما ي ّربر عزوف الشخصيات ذات األوزان
السياسية الثقيلة عن ترشيح نفسها هو رفضها لعب دور "املنافس
الكبري" واستغاللها كـ "أرنب سباق" عىل أساس أ ّن االنتخابات مغلقة
ومحسومة النتائج من جهة ،والتخ ّوف من العراقيل التي ميكن أن
تضعها وزارة الداخل ّية يف وجه منافسني ملرشّ ح النظام من جهة
أخرى ،كام حدث يف االنتخابات الرئاسية عام  1999ملرشّ ح حركة
حمس الشيخ الراحل محفوظ نحناح؛ فقد ُمنع من الرتشح بحجة
عدم مشاركته يف ثورة التحرير ،وتك ّرر املوقف نفسه مع أحمد طالب
اإلبراهيمي يف انتخابات عام .2004

•غياب املرتشّ حني املنافسني للمرتشّ ح الفائز عن املشهد السيايس،
خاصة املرتشّ ح عيل بن فليس املنافس األ ّول الذي انسحب من العمل
ّ
السيايس ملدة عرشة أعوام منذ االنتخابات الرئاسية عام  ، 2004وهكذا
تع ّد االنتخابات فرصة لتقييم أداء السياسيني واألحزاب السياسية يف
نظر الناخبني.
حيت الرأي العام الجزائري يف سلوك بعض
•بروز ظواهر سياسية ّ
املرتشّ حني املنافسني للمرتشّ ح عبد العزيز بوتفليقة ،بالتسويق له
إعالميًا أثناء الحملة ،وترصيح منافسني آخرين بأ ّن االنتخابات
محسومة مسبقًا.
وخاصة القنوات املرئية ،يف التسويق اإلعالمي
•دور اإلعالم الخاص،
ّ
للمرتشّ ح عبد العزيز بوتفليقة أثناء الحملة ،وربط األمن واالستقرار
بالتصويت له بصفته رجل املصالحة والوئام.

•إسرتاتيجية التخويف من املجهول التي تب ّناها أنصار املرتشّ ح الفائز
ظل هاجس الخوف من العودة إىل عنف
يف مواجهة منافسيهم ،يف ِّ
التسعينيات الذي مازال يسكن الجزائريني ،عىل ال ّرغم من أنّه من
الناحية النفسية يُع ّد التصويت  -بوصفه سلوكًا انتخابيًا  -وسيل ًة
للتحرر من الخوف ،والبحث عن االستقرار واألمن.
•الدعم االنتخايب من القوى السياسية (ستة وعرشين حزبًا سياس ًيا،
مبا فيها جبهة التحرير الوطني والتج ّمع الوطني الدميقراطي)،
وتنظيامت املجتمع املدين ،مبا فيها الحركات الطالبية والنسوية ورجال

دراسات وأوراق تحليليّة
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االنتخابات الرئاسيّة الجزائرية عام  2014وعسر المرحلة االنتقالية

الفن والرياضة ،وجامعات املصالح واملقاولني ورجال املال واألعامل
الذين استفادوا من مشاريع مخططات التنمية املحلية (دور املال يف
االنتخابات) ،وعرشات اآلالف من الشباب الذين استفادوا من قروض
مالية ملؤسسات صغرى يف إطار رشاء السلم االجتامعي ،وعليه،
أصبحت الكفّة غري متكافئة.
•دارس التجارب االنتخابية الجزائرية يلمح أ ّن الناخب يص ّوت
للشخص وال يص ّوت للحزب ،ويتبع املرشّ ح يف ترحاله بني األحزاب
وبخاصة أ ّن كل برامج املرتشّ حني كانت متشابهة.
واملواقع السياسية،
ّ
الجدول ()2
تحصل عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
عدد األصوات ونسبتها التي ّ
يف االنتخابات األربعة
عام االنتخابات الرئاسية

النسبة املئوية

عدد األصوات

1999

%73.79

7445045

2004

%84.99

8651723

2009

%90.24

1211705

2014

%81.49

8531311

الخاصة
املصدر :معطيات من وزارة الداخل ّية وبيانات املجلس الدستور
ّ
باالنتخابات بترصف.
ناجي عبد النور ،تجربة االنتخابات الجزائرية يف نظام التعدّ دية
( 2007 - 1990الجزائر :دار نرش جامعة باجي مختار.)2008 ،

تحصل عليها
من خالل الجدول ( )2والخاص بحجم األصوات التي ّ
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف االستحقاقات الرئاسية األربعة،
يُالحظ تراجع األصــوات املؤيّدة له مقارن ًة بنتائجه يف الواليات
الرئاسية السابقة  2004و 2009التي حقّق فيها ( ،%84.99و،)%90.24
فس هذا الرتاجع بالرصاع القائم داخل حزب جبهة التحرير
ويُ َّ
الوطني (رصاع األجنحة عىل قيادة الحزب) وهو ما جعل الجناح
رصح برتك الحرية للمناضلني
املعارض للقادة املفروضني عىل الحزب ي ّ
يف التصويت يف االنتخابات الرئاسية ،وهي إشارة واضحة إىل رفض
العهدة الرابعة ،وعليه ،فَق َد املرتشّ ح والرئيس الرشيف للحزب جز ًءا
من الوعاء االنتخايب لحزب جبهة التحرير ،واملوقف نفسه اتخذته
عدة منظامت جامهريية كمنظمة املجاهدين ،وأبناء الشهداء ،وأبناء
املجاهدين ،وفئة الحرس البلدي وهي الكتلة التصويتية التي ص ّوتت
للرئيس بوتفليقة يف االنتخابات املاضية.

الجدول ()3
خاصة باالنتخابات الرئاسية 2014
معطيات ّ
املعطى االنتخايب

النسبة املئوية  /العدد

الناخبون املس ّجلون

22880678

الناخبون املص ّوتون

11600984

املعب عنها
األصوات ّ

10468848

األصوات امللغاة

1132136

نسبة املشاركة

% 50,70

املصدر :بيان املجلس الدستوري املتعلّق باالنتخابات الرئاسية الخامسة
يوم .2014/04/20
الجدول ()4
معطيات خاصة باالنتخابات الرئاسية الخامسة يف عهد التعدّدية
االنتخابات االنتخابات االنتخابات االنتخابات االنتخابات
عام
الرئاسية الرئاسية الرئاسية الرئاسية الرئاسية
االنتخاب
2014
2009
2004
1999
1995
الناخبون
املس ّجلون

22880678 20595683 1809555 17488759 15969904

الناخبون
املص ّوتون

11600984 15351305 10496083 10652623 12087281

األصوات
املعرب عنها

10468848 14309578 10167834 10093611 11619532

األصوات
1132136 1042727 328249 556012 347722
امللغاة
نسبة
املشاركة

%60.91 % 75.35

%58.07

% 50,70 %74.11

املصدر :بيانات املجلس الدستور حول االنتخابات الرئاسية الخامسة
بترصف.

عرض االنتخابات الرئاسية وقراءتها
من خالل قراءة اإلحصاءات يف الجدول ( ،)4ميكن تسجيل االنخفاض
النسبي يف درجة املشاركة االنتخابية إىل نسبة  ،%50.7وذلك مقارن ًة
باالنتخابات الرئاسية الخمسة السابقة وباالنتخابات الترشيعية
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واملحلية ،ذلك أ ّن االنتخابات الرئاسية هي األكرث استقطابًا للناخبني
الجزائريني ،بالنظر إىل الدور املحوري للرئيس يف النظام السيايس،
وألسباب تاريخية وكاريزمية (الشخصيات تعاقبت عىل الحكم منذ
االستقالل)ّ .
املؤش السيايس واالجتامعي البارز عىل عزوف
ويدل هذا ّ
جزء من املجتمع الجزائري عن املشاركة االنتخابية ،عىل ال ّرغم من
توظيف الحكومة الجزائرية جميع الوسائل الدعائيّة من أجل تعبئة
الشارع الجزائري ملصلحة املشاركة ،واتفاق املرشّ حني عىل الدعوة
للتصويت بكثافة يوم االق ـراع .فحسب عدد الناخبني املس ّجلني
والناخبني املص ِّوتني (انظر الجدول  )3فإ ّن أكرث من أحد عرش مليونًا
ومئتي ألف ( )11200000مس ّجل يف الواليات الثامين واألربعني مل
مينحوه ثقتهم ،وامتنعوا عن التصويت.

وميكن تفسري هذا التغري والرتاجع يف نسبة املشاركة االنتخابية لرئاسيات
عام  2014بامتناع املواطن عن التصويت ،و يأخذ االمتناع مظهرين:
األ ّول هو االمتناع االختياري بإحجام املواطن الناخب عن التو ّجه إىل
تعب
االنتخاب لإلدالء برأيه ألسباب متعددة (مقاطعة) ،فاملقاطعة ّ
عن موقف إزاء الوضع السيايس العام ،واألفـراد الذين يتع ّمدون
يعبون عن آراء أحزابهم التي
االمتناع عن التصويت هم يف العادة ّ
ال تشارك يف االنتخابات؛ أ ّما املظهر الثاين لالمتناع فهو تع ّمد الناخب
بعد تو ّجهه إىل مكاتب االنتخاب ترك ظرفه فارغًا ،أو تع ّمده إفساد
ورقة االنتخاب (األصوات امللغاة).
وفقًا للقانون الجزائري ،يُعترب ممتن ًعا عن التصويت كل مواطن
مسجل يف القوائم االنتخابية ،ومل يذهب إىل االنتخاب يوم االقرتاع،
وهذا التعريف يقيص املواطنني الذين مل يس ّجلوا أنفسهم يف القوائم
االنتخابية ،رغم إجبارية التسجيل قانون ًيا مبوجب املادة الثامنة من
األمر  97/07واملتضمن قانون االنتخابات(.((1
 11انظر :الجمهوريّة الجزائرية ،وزارة الداخليّة ،األمر رقم  97/07واملتض ّمن قانون
االنتخابات.
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أ  .أسباب االمتناع االختياري (المقاطعة)

إذا كان االمتناع االنتخايب يع ّد ظاهرة سلبية بالنسبة إىل النظم
السياسية العربية ،فإنه يُع ّد ظاهرة صح ّية يف املجتمعات املتطورة ،
يعب عن موقف شعبي سيايس ،رافض
كام يراه جابريـال أملوند ألنه ّ
للجمود وعدم التغيري ،وميثّل بداية التح ّول .وميكن تفسري االمتناع
واملتغيات التالية:
بالعوامل
ّ
•السلوك االنتخايب من الناحية السياسية هو سلوك إلظهار الوالء
للنظام السيايس مبنحه الرشعية للحكام ،أو برفضه لنظام حكم معني،
وهكذا ،ميكن تفسري سلوك املقاطعني لالنتخابات الرئاسية الجزائرية
برفضهم الوضع القائم ،واستمرارية النظام الحايل ،واستجاب ًة لدعاة
املقاطعة من األحزاب التي متتلك وعا ًء انتخابيًا وتعاطفًا شعبيًا.

املتغيات السياسية ميكن إدراج عدة عوامل متعلقة بعدم
ويف إطار
ّ
الرضا لدى املواطنني عن السياسات العامة التشغيلية والسكانية
(غياب العدالة يف توزيع السكن) والوعود الكاذبة بتسوية املشكالت
واألزمــات ،والفجوة بني القول والفعل يف املجتمع ،ونتائج العمل
خاصة اإلصالحات السياسية التي أُعلن عنها للتكيف مع
السيايسّ ،
ال ّربيع العريب وغريها ،إضاف ًة إىل النظرة السلبية لل ُنخب الحاكمة
وخطابها ومؤسساتها السياسية السائدة لدى الشباب وفئات واسعة
من املجتمع ،عالو ًة عىل ذلك سيادة بعض الظواهر السلبية يف
املامرسة السياسية ،كتزوير االنتخابات (عام  )2012وربطها باألزمات
األمن ّية والحاالت االستثنائية ،وموسمية نشاط األحزاب وأزماتها
الداخليّة ،ونوعية املرشّ حني وتقليص هامش االختيار ،ودخول رجال
املال واألعامل العمل السيايس ،وضعف أداء املؤسسات السياسية
(الربملان والحكومة).
كل هذه الظواهر أفقدت املواطنني الجزائريني الثقة يف االنتخابات
ّ
والعمل السيايس ،ولقد ترجمتها سلوكيات غريبة صاحبت العملية
االنتخابية كظاهرة االعتداء عىل املرشّ حني أثناء تنشيطهم الحمالت
االنتخابية األخرية ،األمر الذي قد يجعلهم ميتنعون عن املشاركة،
فجميع هذه العوامل السائدة يف املجتمع والدولة ت ُع ّد من األسباب
املؤدية إىل زيادة االمتناع عن التصويت.
املتغيات االجتامعية من أزمة السكن وغالء املعيشة وارتفاع
• ّ
خصوصا اإلطارات
نسبة البطالة ،والتي متس فئة كبرية من الشباب،
ً
وخريجي الجامعات الذين تتسابق عىل استغاللهم الدول األوروبية،
وازدياد تفاقم مشكلة الهجرة غري الرشعية نحو الدول األوروبية،
وتفاقم مشكلة الرشوة والفساد واملحسوبية .وهكذا فإ ّن الوضعية
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مهم ،ومحد ًدا أساس ًيا
ً
االجتامعية للشاب الجزائري تُع ّد
عامل ً
ملشاركته يف الحياة السياسية واالنتخابية(.((1
ب  .أسباب العزوف االنتخابي

يتصف العزوف االنتخايب بعدم املباالة وفقدان االهتامم باألمور
السياسية والشعور باالغرتاب يف الحياة العامة ،وهي ظاهرة عادية
وظرفية ،ميكن معالجتها من خالل التأطري والدعاية .وتظهر يف
الجزائر مالمح العزوف من خالل االمتناع عن التسجيل يف القوائم
االنتخابية ،كأ ّول ملمح وتنتهي بعدم الذهاب إىل االنتخاب .وميكن
عبت عنه الحركات
تفسري هذا العزوف بعامل سوسيواقتصاديّ ،
االحتجاجية واالضطرابات التي عرفتها البالد قبيل االنتخابات،
مست معظم القطاعات (التعليم ،والصحة ،واألمن ممث ًّل
والتي ّ
بالحرس البلدي ...إلخ) وشاركت فيها الرشيحة االجتامعية التي
متثّل الوعاء االنتخايب األكرب (الشباب ،وموظفو القطاع العمومي)،
وتطالب بتحسني أوضــاع املعيشة والعدالة يف توزيع األجور
والتشغيل والسكن؛ هذه القضايا صارت من األولويات يف أجندة
املواطن الذي أصبح غري مبال باالنتخابات.

باملتغيات
صوت يف كل استحقاق انتخايب ،وميكن تفسري هذا السلوك
ّ
التالية:
•تقليص هامش اختيار الناخب الجزائري يف االنتخابات الرئاسية
األخرية ،بفعل غياب مرتشّ حني لهم وزن ينافسون املرشّ ح عبد العزيز
بوتفليقة؛ ما أدى بالناخبني إىل التصويت بالورقة البيضاء.

•تخ ّوف الناخب من سلوك اإلدارة من حيث ربط التصويت يف
االنتخاب مبامرسة حقوقه ،وقد مارست اإلدارة املحلية يف الجزائر
هذا الترصف بطريقة غري رسمية ،إذ أصبحت تلزم كل مواطن بتقديم
بطاقة التصويت الستخراج بعض الوثائق اإلدارية ،وما يؤكد هذه
املامرسة ترصيح وايل (محافظ) العاصمة الجزائر يف أوج الحملة
االنتخابية األخرية يف زيارة تفقدية لبعض األحياء بقوله "ال سكن ملن
ال ينتخب"(.((1
•استجابة بعض الناخبني لنداء بعض األح ـزاب السياسية منها
اإلسالمية بالتصويت بالورقة البيضاء.

•العامل االجتامعي املتمثّل بتدهور مستوى معيشة املواطن (وجود
أوراق معلّبات الحليب واملواد الغذائية وسط أظرف التصويت).
عامل ثقايف يتعلّق باملستوى التعليمي وانتشار األميّة يف صفوف
قطاع من الناخبني.
ج  .التفسير الجغرافي للسلوك االنتخابي

كام ظهر نوع آخر من االمتناع بالورقة البيضاء ،إذ مثّلت كتلة األوراق
امللغاة مفاجأة لجميع املرتشّ حني واألحزاب؛ فعدد األوراق امللغاة بلغ
 1132136ورقة ،وقد يأخذ هذا السلوك عدة مظاهر ،ويبدو يف إفساد
ورقة التصويت أو ترك الظرف فارغًا .ويف سياق هذا الخيار دعت
أحزاب قبل االنتخابات إىل موقف وسط بني املشاركة يف العملية
االنتخابية ومقاطعتها (بالتصويت يوم االنتخاب بورقة بيضاء) ،وهي
أحزاب إسالمية مثل جبهة التغيري وحزب العدالة والحرية ،وعليه،
فهذه األحزاب تراهن عىل هذه الكتلة التي عادة ما تفوق مليون

 12فـؤاد فـاطمي فريد" ،أثر الوضعية االجتامعية للشباب الجزائري عىل املشاركة
السياسية" رسالة املاجستري ،جـامعة الجـزائـر.2010/02/16 ،

يظهر أثر البعد الجغرايف يف اتجاهات املواطنني نحو املشاركة االنتخابية
يف الجزائر من خالل التجارب االنتخابية السابقة( ،((1ودراسة النتائج
امل ُعل َنة يف مرحلة التع ّددية يف الجزائر ؛ ذلك أ ّن االستعداد للتصويت
يف االنتخابات يختلف بني الريف واملدن يف الوالية الواحدة ،فبلديات
أقل مشارك ًة انتخابية من البلديات البعيدة عن الوالية
عواصم املدن ّ
التي تض ّم سكان البوادي واألرياف ،ونفس املالحظة تنطبق عىل املدن
خاصة السياحية الساحلية منها التي ت َعرف نسبة مشاركة
الشاملية ّ
أقل من الواليات يف وسط البلد (الهضاب العليا) واملناطق الجنوبية.
ّ
كام ميكن توظيف املقاربة الجغرافية يف تفسري السلوك االنتخايب يف
مدن منطقة القبائل(األمازيغ) ،حيث يالحظ تكرار ظاهرة انخفاض
نسبة املشاركة االنتخابية وتدنّيها ،منذ تب ّني التع ّددية الحزبية يف
الدوائر االنتخابية التي يقطنها األمازيغ بكثافة.
" 13وايل العاصمة متّهم بارتكاب جرمية" ،جريدة الخرب الجزائرية ،2014/04/10 ،ص .2
 14ناجي عبد النور ،االنتخابات الجزائرية يف نظام التعدّ دية ( 2007 - 1990الجزائر:
جامعة باجي مختار.)2008 ،
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ولقد جاءت نتائج االنتخابات الرئاسية من حيث نسبة املشاركة
لتؤكد مثل هذه الفرضية ،ففي املدن الساحلية الشاملية الكربى
واملتوسطة والتي متثّل األغلبية الساحقة من السكان ،كانت نسبة
املشاركة كالتايل الجزائر  ،%37.84وع ّنابة %53.43؛ خالفًا للمدن
الداخل ّية (الهضاب العليا) الجلفة  ،%70.55وغليزان  ،%82ومعسكر
 ،%69.7والبيض %69.47؛ والواليات الجنوبية (الصحراء) تندوف
 ،%78.26وأدرار .%68.40
ويف منطقة القبائل سجلت نسبة املشاركة االنتخابية يف مدينة تيزي
وزو ،%20.01ومدينة بجاية  ،%23.58والبويرة  ،%34.66وبومرداس
 ،((1(%39.19عرفت هذه املدن حراكًا شعب ًيا خالل الحملة االنتخابية
وأعامل عنف أثناء عملية االقرتاع؛ يف حني أ ّن بعض الواليات األخرى
التي يقطنها األمازيغ بكثافة عالية ،مثل والية خنشلة ،ووالية غرداية
قد ارتفعت فيهام نسبة التصويت عن املتوسط العام لتبلغ عىل
التوايل  ،%54و%55؛ وميكن تفسري اختالف نسبة املشاركة بعوامل
سياسية وحزبية ومطالب اجتامعية وثقافية.

مســتقبل االنتقال الديمقراطي
بعد االنتخابات الرئاسية التعددية
الخامسة
من الطبيعي أن ينعكس املسار االنتخايب الرئايس عىل الحياة
السياسية والخريطة الحزبية يف الجزائر ،وهذا من خالل ظهور
رس ع
ميزان قوى جديد ،ميكن أن يكون يف شكل تحالفات تدفع وت ّ
عملية االنتقال الدميقراطي ،منها التحالف الرئايس ،وسيض ّم
األحزاب التقليدية :حزب جبهة التحرير الوطني ،وحزب التج ّمع
الدميقراطي ،وأحزاب املواالة الصغرية.
وظهر يف املقابل تحالف معارض الستمرارية النظام ،يض ّم التنسيقية
الوطنية لألحزاب والشخصيات املقاطعة للرئاسيات ،والتي تض ّم
حركة مجتمع السلم وحزب التج ّمع من أجل الثقافة والدميقراطية
ويظل هذا التحالف مفتو ًحا
ُّ
"األرسيدي" وجبهة العدالة والتنمية،
لشخصيات وأحزاب أخرى ،شاركت يف االنتخابات أو ساندت مرتشّ ًحا
من املرتشّ حني ،وأحزابًا أخرى ميكن أن تتك ّون يف ضوء نتائج االنتخابات
15

جريدة الرشوق اليومي الجزائرية.2014/03/07 ،
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عب عيل بن فليس عن ن ّيته يف تشكيل حزب سيايس
السابقة بعدما ّ
وتتوسع.
جديد ،وهذا ما يشري إىل أ ّن جبهة املعارضة ستتقوى
ّ
وبناء عىل ما سبق ،ميكن القول إ ّن نتائج هذه االنتخابات ستم ّهد
إىل ظهور ميزان قوى جديد يف املشهد السيايس الجزائري ،يدفع إىل
الرتايض والتوافق عىل مرحلة انتقالية يت ّم فيها صوغ دستور جديد،
مؤسسة الجيش
ً
يضمن
سلسا يف البالد ،وتكون ّ
انتقال دميقراط ًيا ً
ظل التحديات الكربى التي
خاصة يف ِّ
الضامن لهذه املرحلة االنتقاليةّ ،
ستواجه التحالف الرئايس ،وبقاء الكثري من القضايا من دون معالجة
حل جذري.
أو ّ

ومتاشيًا مع هذا املسعى ،طرحت أح ـزاب وشخصيات سياسية
وطنية مبادرات سياسية منها مبادرة التنسيقية الوطنية لألحزاب
والشخصيات املقاطعة للرئاسيات التي أعلنت عن تنظيم ندوة
االنتقال الدميقراطي بعد االنتخابات ،ومبادرة حزب جبهة القوى
االشرتاكية بعقد مؤمتر الوفاق الوطني ،ومبادرة رئيس جبهة التغيري
بعنوان "بناء نظام دميقراطي بالتوافق الوطني" ،كام ر ّحبت عدة
شخصيات ونادت بتب ّني هذا الطرح كالرئيس السابق ملني زروال،
ورئيس الحكومة األسبق مولود حمروش ،وشخصيات نشطت لحملة
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،ومحسوبة عليه مثل رئيس الحكومة
عبد املالك سالل ،ورئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم ،ورئيس
رصح أ ّن "الوالية
الربملان الجزائري محمد العريب ولد خليفة الذي ّ
الرئاسية الجديدة ستفتح صفحات جديدة من الدميقراطية التوافقية
بني أطياف املعارضة واألغلبية يف دولة القانون واملؤسسات الفاعلة"،
وتأسيسا عىل
إضاف ًة إىل قادة حزبيني وسياسيني وعسكريني سابقني.
ً
ما سبق يعترب هذا السيناريو هو األكرث واقعية.
أ ّما السيناريو الثاين فيتمثّل باستمرار الوضع القائم بنفس الجيل
الذي يحكم الجزائر ،منذ ما قبل االستقالل ،مع تغيري يف بعض
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الوجوه الحكومية التي رفضها الجمهور يف الحملة االنتخابية،
أي حكومة بطاقم جديد؛ فيت ّم االستغناء عن الوزراء املع ّمرين
ليحل محلّهم آخرون يف متوسط العمر .ووفق هذا
يف مناصبهم ّ
السيناريو ،يت ّم االستثامر يف نتائج االنتخابات عىل أساس أ ّن
الجزائريني اختاروا األمن واالستقرار من خالل دعمهم لالستمرارية
(استخدام رشعية جديدة) وانتظار نتائج اإلصالحات لتحقيق
خاصة يف مجايل السكن والتشغيل
السياسات االجتامعية املنتظرةّ ،
مع توظيف املال (الوفرة املالية) لرشاء السلم وامتصاص الغضب
االجتامعي عىل املدى القصري.
وسيعمل النظام عىل توسيع قاعدته الشعبية والنسق الزبائني،
وتعزيز التحالف السيايس (القطب الداعم للمرتشّ ح عبد العزيز
املؤسسة العسكرية ،وهو ما
بوتفليقة) ،وتفعيل اإلصالحات يف
ّ
مؤسسة الرئاسة عىل الحياة
ير ّجح كفة ميزان القوى ملصلحة ّ
ظل ضعف املعارضة التي
السياسية؛ وعليه ،تتعزز قوة النظام يف ِّ
خاصة أنها ال
تغي موازين القوى؛ ّ
مازالت مشتتة ،وال تستطيع أن ّ
تتحرك إال مبناسبة االنتخابات.
وهكذا تصبح فرص التغيري من داخل النظام ضعيفة ،ويستمر الوضع
مقلقًا ومرتبكًا ،لكن من دون تغيري؛ وسنكون أمام عنف صادر من
جيل الشباب الذي امتنع عن التصويت يف االنتخابات الرئاسية،
وعزف عن االنخراط يف األحزاب والجمعيات ،وتكون مواجهات عن
طريق الشارع.

الخاتمة
عرفت االنتخابات الرئاسية األخرية مجموعة من املامرسات والسلبيات
واملؤرشات ،قد تعرقل عملية االنتقال الدميقراطي ،وتساهم يف الرتاجع
عن بعض املكتسبات السياسية يف الجزائر ،وهذا عىل أساس أ ّن
االنتخابات الرئاسية هي آلية مؤسسية لتداول السلطة بشكل سلمي
وتجديد النخبة ،وعليه ،ميكن رصد املالحظات واالستنتاجات التالية:
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•جرت االنتخابات وسط حالة ارتباك وانقسام يف املشهد السيايس
بشكل غري مسبوق ،وعدم االتفاق عىل موقف موحد من مسالة
التغيري السيايس ،وكيفية تجاوز املرحلة االنتقالية إىل مرحلة الرتسيخ
الدميقراطي.
•كشفت االنتخابات عن بعض املامرسات واملعضالت التي قد ت ُف ِقد
هذه اآللية مفعولها ووظائفها السياسية؛ إذ ظهرت االنتخابات محسومة،
وجرت الحملة بالوكالة يف صورة منفصلة عن جمهور الناخبني ،تخلّلتها
أعامل عنف غذّتها خطابات استفزازية وإحياء نعرات جهويّة ،إضاف ًة
إىل ظاهرة التهديد املتبادل ،ونتيجة التخوف من تح ّول الرصاع االنتخايب
املرتبطي
إىل أعامل عنف جامهريي يؤث ّر يف استقرار الجزائر وأمنها
ْ
باألمن اإلقليمي.
•أظهرت نتائج االنتخابات رغبة املنتخبني يف تب ّني االستمرارية عىل
التغيري داخل النظام السيايس.
•كشفت نتائج االنتخابات عن الوعاء االنتخايب الذي متتلكه األحزاب
السياسية ،وعجزها عن استقطاب الجامهري والتعبري عن مصالحها.
•بيّنت االنتخابات استمرار تراجع املشاركة يف االنتخابات واالمتناع
عن التصويت ،وهي الظاهرة التي كانت قد برزت يف االنتخابات
املحلية والترشيعية ،لتنتقل إىل الرئاسية.
•املالحظة التي ميكن تسجيلها يف االنتخابات الرئاسية الجزائرية
الخمسة يف عهد التع ّددية الحزبية هي فوز املرتشّ ح يف الدور األ ّول
يف االنتخابات الخمسة ،عىل ال ّرغم من إقرار النظام االنتخايب نظا َم
الجولتني ،وباألغلبية الساحقة والفارقة بني املرتشّ ح الفائز وبقية
املرتشّ حني ،وبنفس الفائز يف أربعة انتخابات ،وهذا عكْس ما يحدث
يف األنظمة الدميقراطية.
يف ضوء ما سبق ،ميكن القول إ ّن انعكاسات االنتخابات عىل مستقبل
تتجل يف تغيري املشهد السيايس؛ إذ سيشهد
االنتقال الدميقراطي ّ
بروز تشكيالت سياسية وحركات اجتامعية جديدة ،وظهور تحالفات
تغي موازين القوى وتدفع نحو التغيري.
وأقطابّ ،

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :عمرو عبد العاطي

أمن الطاقة في السياسة الخارجية األميركية
يدرس الكتاب ( 224صفحة ،من القطع الكبير)  ،كيف تتأثر السياسة الخارجية األميركية بسعي الواليات المتحدة إلى
عد أحد
تأمين حاجاتها المتزايدة من مصادر الطاقة التقليدية بصورة كافية وآمنة ،لمواكبة
نموها االقتصادي الذي يُ ّ
ّ
قوتها عالم ً ّيا .ويركز على حدود هذا التأثير خالل إدارتَي الرئيس األميركي جورج بوش االبن والفترة األولى للرئيس
مصادر ّ
أوباما ،م ّت ً
خذا منطقة بحر قزوين دراسة حالة ،لتوضيح مدى تأثير أمن الطاقة في السياسة الخارجية األميركية تجاه إحدى
مناطق اإلنتاج الواعدة.
ويركز الكتاب ً
ّ
أيضا على تأثير أمن الطاقة األميركي في السياسة الخارجية األميركية بعد حوادث الحادي عشر من
أيلول  /سبتمبر 2001؛ لِما لها من تأثير في أدوات السياسة الخارجية األميركية ودوائرها خالل إدارتَي بوش ،اللتين شهدتا
"عسكرة" السياسة الخارجية األميركية ،وخالل الفترة األولى من إدراة أوباما.

