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بعد أكثر من عامين على بداية الحراك الشعبي، وأكثر من عام ونصف العام على إجراء
االنتخابات الرئاسية، شهدت الجزائر في 12 حزيران/يونيو 2021 أول انتخابات

تشريعية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، لتجديد نواب المجلس الشعبي الوطني
(الغرفة السفلى للبرلمان). وسوّقت السلطة في وقت سابق لهذه االنتخابات على أنها
مفتاح سحري ألزمات الجزائر الهيكلية، وفرصة الحراك القتحام المؤسسات المُنتخبة.
بيد أن المفارقة الصّادمة هي أن معظم االنتخابات التي نظّمتها السلطة سابقًا لم تقم

سوى بتعميق أزمة الشرعية المالزمة لنظام الحكم في الجزائر، كونها ال تحترم في كل
مرة الغاية من تنظيم االنتخابات: مُعاقبة المسؤولين الفاشلين وتجديد الطبقة

السياسية بوسائل ديمقراطية. فاالنتخابات في الحالة الجزائرية هي وسيلة من وسائل
 التي تسمح للنظام بتجديد واجهة مؤسساته السياسية، من1ضمان "المرونة التسلّطية"،

دون الحاجة إلى إعادة النظر جذريًا في اآلليات الضابطة لعمل هذه المؤسسات. فما
الذي يُميز االنتخابات التشريعية لهذه المرة، وما هي الخريطة السياسية الجديدة

الممكنة بعدها؟

فشل إعادة البناء فوق حقل دمار سياسي
عمومًا، يحمل الجزائريون في مخيالهم الجمعي فكرة في غاية السّوء عن مؤسسة

البرلمان، كونها كانت دومًا نتاجًا النتخابات طالتها عمليات تزوير واسعة، وكوتّات
(مُحاصصة انتخابية) تُحدّدها السلطة القائمة حسب معايير زبائنية خالصة.  كما كانت
هذه المؤسسة مالذًا آمنًا لرجال األعمال والسياسيين الفاسدين، سواءً بغرض التمتع
بالحصانة البرلمانية، أو تعظيم نفوذهم ومصالحهم، من خالل تقرّبهم من دوائر اتخاذ
القرار. زادت هذه الصورة قتامة في الفترة األخيرة للرئيس بوتفليقة بسبب احتالل
رجال أعمال فاسدين لهذه المؤسسة بشكل فجّ، وتمرير عدة تشريعات غير شعبية

 التي 2ومشبوهة في هذه الفترة، بغرض ترسيخ مصالح طبقة رجال المال المحاسيب،
زاد نفوذها في السنوات األخيرة لحكم بوتفليقة. وليس غريبًا أن البرلمان الجزائري

صار يلقّب عند عموم الجزائريين ببرلمان "الشكارة" كناية عن تغوّل المال الفاسد داخل
دواليبه. 

لم تكن صورة البرلمان الجزائري سوى انعكاسٍ طبيعيٍّ لهشاشة الطبقة السياسية
وتشرذمها – بما فيها تلك المحسوبة على المعارضة، نتيجة عقود من تصحير العمل

السياسي وتقييده، بسبب تغوّل العقل األمني والهوس بمراقبة الحياة الحزبية والمجتمع
المدني ككل. عالوةً على العالقة الزبائنية التي توطّدت بين معظم الفاعليات الحزبية

 3والسلطة، والتي غذّاها الطابع الريعي لالقتصاد الجزائري.

عكس ما كان مأموالً، لم يعمل نظام الرئيس تبون على محو هذه الصورة السوداء عن
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المؤسسة التشريعية. إذ تقتضي خطوة كهذه، أساسًا، توفير ظروف مناسبة لممارسة
سياسية حُرّة وسليمة؛ تسمح ببروز أحزاب سياسية جديدة، تمثيليّة، وقادرة على الخروج

تدريجيًا من حقل الدمار الحزبي الموروث عن عهد بوتفليقة. فعلى النقيض من ذلك،
 رغم اعترافه شخصيًّا بأنه 4أبقى تبون على البرلمان نفسه ألكثر من عام ونصف العام،

برلمان فاقد للمصداقية وللطابع التمثيلي. بل أسوأ من ذلك، مُرِّرت من خالله عدة
تشريعات ذات طابع حسّاس، كالتعديالت التي طرأت على قانون العقوبات في

نيسان/أبريل 2020. 

قبل التشريعيات األخيرة، فشل النظام في رهانين انتخابيين حيويين. فلقد فُرضت
االنتخابات الرئاسية في 12 كانون األول/ديسمبر 2019 من طرف القيادة العليا

للجيش، رغم الرفض الشعبي الواسع لها. وخلت هذه االنتخابات، تقريبًا، من أي عنصر
للمفاجأة، بسبب طبيعة المترشحين المنحدرين كلّهم من النظام نفسه. أما الرهان

الثاني، فقد تمثَّل في االستفتاء على الدستور الجديد لعام 2020، الذي كان بمثابة حجر
الزاوية السياسي في مشروع "الجزائر الجديدة" للرئيس تبون؛ نظرًا للوعود الكبرى

التي حملها حول التغيير الجذري لعمل المؤسسات. لكن هذا المشروع تعرّض بدوره
 عالوة على ذلك، خال الدستور 5لنكسة كبيرة، بسبب المقاطعة الشعبية القياسية.

الجديد من أي تعديالت جوهرية تمسّ بالصالحيات الواسعة جدًّا لرئيس الجمهورية، أو
 6تمنح للبرلمان صالحيات رقابية واسعة، عكس ما وعد به تبون في البداية.

على الرغم من الرسائل الواضحة التي أرسلها الجزائريون من خالل مقاطعتهم الواسعة
لهذين االستحقاقين، إال أن السلطة أصرّت على تنظيم االنتخابات التشريعية في

موعدها المحدد، وفي الظروف نفسها الموروثة عن عهد بوتفليقة.  جرت هذه
االنتخابات البرلمانية في سياق سياسي مضطرب للغاية، بسبب استمرار تظاهرات

الحراك الشعبي في المقام األول. باإلضافة إلى فشل حكم تبون في خلق ديناميكية
سياسية قادرة على امتصاص غضب الشارع، والمرور نحو تنفيذ إصالحات كبرى في

الشق االقتصادي، كما وعد في بداية عهدته. 

على النقيض من ذلك، قامت سياسات السلطة القائمة بزيادة االحتقان السياسي،
وأعادت الوضع إلى ما كان عليه قبل 22 شباط/فبراير 2019 أو أسوأ. وكان مردّ ذلك

إلى تشديد اإلجراءات األمنية تجاه المطالب السياسية التي رفعها قطاع واسع من
الجزائريين؛ وتراوحت هذه السياسات بين تشديد القوانين السالبة للحريات، كمنع

المسيرات في معظم المدن، وزيادة عدد االعتقاالت التعسفية، واستعمال جهاز القضاء
كأداة قمعية لثني الجزائريين عن التظاهر. ورغم أن السلطة دعت الناشطين في إطار

الحراك الشعبي للتهيكل داخل أُطر سياسية مُنظَّمة، إالّ أنها تجاهلت فعليًا طلبات
 بالتوازي7االعتماد المُقدَّمة من طرف بعض الناشطين من أجل تأسيس أحزاب سياسية.

مع االحتقان السياسي المتزايد، ال تبدو األوضاع السوسيو-اقتصادية أقل تعقيدًا، بسبب
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المنحى التراجعي ألسعار النفط منذ منتصف 2014، وكذلك تداعيات جائحة كوفيد-19
التي بدأت آثارها االقتصادية تظهر بشكل محسوس. 

ساهمت كل هذه العوامل مجتمعة في ثني األحزاب المحسوبة على المعارضة عن
المشاركة، بسبب تخوّفها من المقاطعة الشعبية من جهة، ومن فقدان ما تبقّى لها من

رصيد سياسي من جهة أخرى. 

قائمة األحزاب المشاركة والمقاطعة في تشريعيات 12 حزيران/يونيو 2021

األحزاب المشاركة األحزاب المقاطعة 
القوائم الحرة (1438 قائمة لمترشحين مستقلين)جبهة القوى االشتراكية

جبهة التحرير الوطنيحزب العمال
حركة مجتمع السلمالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

التجمع الوطني الديمقراطيالحركة الديمقراطية االجتماعية
جبهة المستقبلحزب العمال االشتراكي

حزب جيل جديد  حزب االتحاد من أجل التغيير والتقدم
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عن مبادرة اإلصالح العربي
مبادرة اإلصالح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من

المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير
ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين والعدالة
االجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.

نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.

نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.

تأسست ”مبادرة اإلصالح العربي“ عام 2005 ويشرف على عملها مجلس األعضاء والهيئة التنفيذية.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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